
6 sierpnia, w święto Przemienienia 
Pańskiego, ze wzgórza 
wawelskiego do Częstochowy 
wyruszyła XXVII Piesza 
Pielgrzymka Krakowska. 

Krakowska pielgrzymka do 
Jasnogórskiej Pani na trwałe 
wpisała się w program duszpa-
sterski naszej archidiecezji, sta-
jąc się „rekolekcjami w drodze”. 
Od kilku lat tłumnie biorą w niej 
udział także zagraniczni goście, 
czyli Francuzi, Hiszpanie, Litwi-
ni, Szwajcarzy oraz liczna re-
prezentacja Włochów z ruchu 
Communione e Liberazione. – 
Na pielgrzymi szlak chcecie za-
prosić Chrystusa, który stanie 
pośród was, doda wam sił i do-
prowadzi do celu. Dlatego swo-
ją drogę rozpoczynacie od Eu-
charystii. Jezus mówił: ja jestem 
Drogą i Prawdą. Trzeba więc 
w prawdzie spojrzeć na siebie 
i dostrzec to, co nieuporząd-
kowane, a pielgrzymi trud do-
kona oczyszczenia i po sześ-
ciu dniach zajaśnieje blask we-
wnętrznej odnowy. Oby przez 

tę odnowę dokonywa-
ła się też przemiana w 
naszej diecezji – mó-
wił w homilii do zebra-
nych na Wawelu piel-
grzymów metropoli-
ta krakowski ks. kard. 
Stanisław Dziwisz. W 
związku z tym, że my-
ślą przewodnią tegorocznej wę-
drówki są właśnie słowa „Ja 
jestem Drogą”, a także „Przy-
patrzcie się bracia powołaniu 
waszemu” (1 Kor 1, 26), kardy-

nał prosił, aby jedną z 
intencji niesionych do 
Częstochowy stała się 
modlitwa o nowe, licz-
ne powołania do służ-
by Kościołowi, człowie-
kowi i rodzinie. Nie-
zbędni są bowiem lu-
dzie, którzy potrafią 

postawić wszystko na jedną kar-
tę i służyć Chrystusowi. Trady-
cyjnie też pielgrzymi modlić się 
będą w intencji Ojczyzny i Ojca 
Świętego. MŁ

Wbrew czarnowidzom, 
nie zmniejszają 

się potrzeby duchowe 
Małopolan. Produkcje 
telewizyjne niskiego lo-
tu nie wypełnią bowiem 
odwiecznych tęsknot za 
tym, co piękne i dobre. 
Dlatego z optymizmem 
obserwujemy w sierpniu 
zastępy młodych, idących 
w pielgrzymce jasnogór-
skiej, składających har-
cerskie przyrzeczenie czy 
wypełniających sale w 
trakcie koncertów festi-
walu „Muzyka w Starym 
Krakowie”. 

KRAKOWSKI
12 sierpnia 2007  nr 32/703 

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

12 sierpnia 2007

I

Setki małopolskich harcerzy wzięło 
udział w sierpniowym zlocie na kra-

kowskich Błoniach, upamiętniającym 
stulecie powstania ruchu skautowego. 
Większość z nich odnowiła swe przy-
rzeczenie harcerskie. Wielu przyrzekało 
jednak po raz pierwszy służyć Bogu 
i Ojczyźnie. Patrząc na najstarszego 
krakowskiego harcerza, 96-letniego o. 
Adama Studzińskiego, generała bryga-
dy Wojska Polskiego i kawalera krzyża 
Virtuti Militari, przyjmującego przyrze-
czenie od kilkunastoletnich druhen i 
druhów, zrozumieli, co naprawdę zna-

czy sztafeta pokoleń. 
– Mam nadzieję, że 
te wartości będą wam 
zawsze towarzyszyły 
– powiedział o. Adam, 
bohater spod Monte 
Cassino. 

PRZYRZEKLI SŁUŻYĆ

Po przyrzeczeniu 
o. gen. Adam 
Studziński 
zapalił harcerską 
watrę

Z Wawelu na Jasną Górę

W intencji powołań i Ojczyzny
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Przed 
wyruszeniem  
na szlak 
pielgrzymi 
modlili się 
na wzgórzu 
wawelskim
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ZA TYDZIEŃ
  W panoramie parafii Jan 

Głąbiński przedstawi LIPNICĘ 
WIELKĄ, wioskę leżącą u stóp 
Babiej Góry, skąd pochodzi 
wielu księży i zakonnic.

  Jak TAŃCZONO NA KRÓLEWSKIM 
DWORZE w Krakowie, dowiemy 
się z tekstu Moniki Łąckiej.

BOGDAN GANCARZ
redaktor wydania
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Przystanek Jasna Góra

Z PODHALA na Jasną Górę po 
kilku dniach wędrówki dotarło 
31 lipca około 1000  uczestni-
ków XXVI Pieszej Pielgrzymki 
Góralskiej. Jednak dla niektó-
rych pątników Jasna Góra to 
tylko przystanek na szlaku piel-
grzymim. Niektórzy mieszkań-
cy Podhala wędrują dalej, aż 
na Hel. – Idziemy z przesła-
niem, że z krzyża płynie moc 
i zmartwychwstanie, które do-
tyczy zarówno życia indywidu-
alnego, rodzinnego, jak i spo-
łecznego. To jest nasze prze-
słanie, które chcemy przenieść 
przez całą Polskę i dać ludziom 

nadzieję – podkreślił ks. Józef 
Lasak, przewodnik grupy na 
Hel i zarazem rektor wspólnoty 
pallotyńskiej na zakopiańskich 
Krzeptówkach. Pątnikom towa-
rzyszy zawołanie Jana Pawła II 
„Sursum Corda”. Wśród osób 
witających góralskich pielgrzy-
mów na jasnogórskich wałach 
był ks. bp Jan Szkodoń, któ-
ry przewodniczył uroczystej 
Mszy św. na zakończenie XXVI 
Pieszej Pielgrzymki Góralskiej. 
Wierni w czasie Eucharystii 
modlili się również za pielgrzy-
mów, którzy idą na Hel. Do ce-
lu dojdą 19 sierpnia. 

Strażacki i bojowy duch góralek
WRÓBLÓWKA. Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Wróblówki (w składzie: 
Małgorzata Mazur, Kinga Mitoraj, 
Joanna Truchan, Dominika 
Domagała, Sabina Kojs, Dominika 
Stopka, Grażyna Króżel, Aneta 
Kojs, Anna Komperda i Halina 
Bobek; trener: Robert Komperda)  
zajęła 4. miejsce wśród dziew-
cząt w XVI Międzynarodowych 
Zawodach Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w Revigne 

w Szwecji. Startowało w nich 
47 drużyn. Dziewczęta z 
Wróblówki otrzymały również 
główną nagrodę w kategorii „fa-
ir play”. – Wróblówka jest naj-
mniejszą wioską gminy Czarny 
Dunajec, ale duch bojowy w niej 
jest godny podziwu – powie-
dział poseł Edward Siarka pod-
czas uroczystości w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Targu, 
gdzie strażackie góralki przyj-
mowały gratulacje od władz sa-
morządowych.

Koncert charytatywny 
NIEPOŁOMICE. 19 sierpnia 
o godzinie 19.00 na zamku w 
Niepołomicach odbędzie się 
koncert charytatywny na rzecz 
Stowarzyszenia „Koliber”, po-
magającego dzieciom z cho-
robą nowotworową (www.ko-
liber-dzieciom.pl). Koncert 
ten jest pomysłem Macieja J. 
Zakrzewskiego, absolwenta kra-
kowskiego liceum muzyczne-
go im. M. Karłowicza w Nowej 
Hucie (a obecnie studenta 
Gdańskiej Akademii Muzycznej) 
i jego przyjaciół z tego liceum 
oraz uczniów zespołu szkół 
muzycznych. Koncert opie-
rał się będzie przede wszyst-
kim na muzyce klasycznej (w 

programie m.in. kompozycje 
Rachmaninowa i Schumanna), 
jednak jak zapowiadają organi-
zatorzy, nie zabraknie też utwo-
rów „lżejszego kalibru” (usły-
szeć będzie można m.in. muzy-
kę Artie Showe’a). Jako że kon-
cert ma charakter charytatyw-
ny, każdy ze słuchaczy zamiast 
biletu wpłaci taką kwotę, ja-
ką będzie mógł i chciał przeka-
zać na rzecz Stowarzyszenia. 
Patronat nad imprezą objął 
„Gość Niedzielny”, a więcej o 
działalności „Kolibra” i planach 
budowy Domu Misi (czyli przy-
szpitalnego domu dla rodziców 
dzieci walczących z chorobą) w 
najbliższym numerze „Gościa”.

Wolontariusze dla Częstochowy

KRAKÓW. W piątek 3 sierp-
nia pierwsza grupa wolonta-
riuszy św. Eliasza (działających 
przy klasztorze ojców karme-
litów na Piasku) wyjechała do 
Częstochowy. Będą tam odgru-
zowywać, a następnie odbudo-
wywać zniszczone przez trąbę 
powietrzną miasto i okoliczne 
wioski (m.in. Adamów, Huby i 
Skrzydlów). Grupy wolontariu-
szy będą się wymieniały co ty-
dzień, a o. Stanisław Wysocki, 
założyciel wolontariatu, prze-
konuje wszystkich chętnych do 
przyłączenia się do akcji nie-
sienia pomocy poszkodowa-

nym przez kataklizm. Pilnie 
poszukiwani są na razie prze-
de wszystkim mężczyźni, któ-
rzy siekierami i kilofami usu-
ną ruiny, jakie pozostały po 
zrównanych z ziemią domach. 
Potrzebne są też środki czysto-
ści i narzędzia budowlane, stąd 
prośba o wsparcie do firm, mo-
gących przekazać odpowiednie 
materiały. Zainteresowani pro-
szeni są o kontakt z klaszto-
rem karmelitów: ul. Karmelicka 
19, tel. 012 632 67 52; fur-
ta czynna codziennie w go-
dzinach od 8.00 do 12.00 i od 
15.00 do 18.00.PI
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Pątnicy z nowotarskiego członu Pieszej Góralskiej Pielgrzymki na Jasną 
Górę ostatni odcinek drogi pokonali w strojach regionalnych
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Zwycięska drużyna z władzami powiatu nowotarskiego i wójtem gminy 
Czarny Dunajec 

Krakowscy wolontariusze św. Eliasza pomogą poszkodowanym przez trąbę 
powietrzną mieszkańcom Częstochowy w odbudowie miasta
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Kiedy tym razem pociąg InterCity 
„Tatry” z Zakopanego  
do Warszawy wjeżdżał na stację  
w Chabówce, niemal nikt  
nie zwrócił na niego uwagi.  
A wszystko z powodu tego, że oto 
na innych torach stały okazałe  
i sprawne przedwojenne parowozy 
i aż cisnęły się na usta słowa 
znanego wszystkim wiersza 
Juliana Tuwima. 

Tradycyjnie już w środku la-
ta na stacji w Rabce Zarytem od-
była się Parowozjada, czyli wiel-
ki pokaz zabytkowych pocią-
gów, zorganizowana przez spół-
kę PKP Cargo SA. Władysław 
Szczepkowski, prezes spółki – 
która w grupie PKP ma obok PKP 
InterCity największe zyski – wy-
jaśnił w rozmowie z „Gościem”, 
że organizowanie tego typu im-
prezy ma na celu pokazywanie 
bogatej historii kolejnictwa w 
Polsce. – Robimy wszystko, co w 
naszej mocy, żeby nie doprowa-
dzić do definitywnego zniszcze-
nia i oddania na złom tych kole-
jowych okazów – mówił Włady-
sław Szczepkowski. 

Podczas Parowo-
zjady miłośnicy ko-
lei i turyści mieli oka-
zję podziwiać unika-
towe w światowej ska-
li, pięknie utrzymane 
parowozy i wagony. Atrakcją 
imprezy była dynamiczna pre-
zentacja dwunastu zabytko-
wych pociągów, w tym loko-
motyw parowych ze Słowacji i 
Niemiec. Składami retro moż-
na było odbyć przejażdżkę na 
malowniczych trasach z Kra-
kowa, Zakopanego, Tymbar-
ku i Suchej Beskidzkiej. Orga-
nizatorzy zapewnili też przy-
jezdnym bezpłatny przejazd 

z Chabówki do stacji 
Rabka Zaryte na uro-
czystość otwarcia Pa-
rowozjady. 

Po powrocie w 
Skansenie Taboru Ko-

lejowego w Chabówce liczni 
uczestnicy Parowozjady mogli 
zobaczyć pokazy sprawności 
drużyn parowozowych, a tak-
że pokaz obrządzania parowo-
zu, czyli zabiegi kosmetyczne. 
Imprezę zakończyła nocna se-
sja – plenerowa zabawa z po-
kazem sztucznych ogni i prze-
jazdem niemieckiego pociągu 
pancernego. 

JG

Jeden z najsłynniejszych śpie-
waków operowych świata 
Placido Domingo zdecydował 
się objąć honorowym patro-
natem Operę Krakowską.

Dyrektor generalny Narodo-
wej Opery w Waszyngtonie oraz 
Opery w Los Angeles pozytyw-
nie odpowiedział na list dyrek-
cji krakowskiej placówki, która 
zamierza z dużym rozmachem 
rozpocząć działalność w no-
wym, budowanym od lat gma-
chu, mogącym pomieścić 700 
widzów. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest na przyszły 
rok i Domingo będzie zaproszo-

ny do udziału w koncercie inau-
guracyjnym. Jeżeli tylko wyra-
zi zgodę, wyreżyseruje też jed-
ną z pierwszych premier w no-
wej siedzibie, a może zechce 
również wystąpić w niej. Mo-
wa jest o „Luisie Fernandzie” – 
współczesnej inscenizacji zarzu-
eli, czyli spektaklu z pogranicza 
opery, operetki i musicalu.

„Jednocześnie prowadzo-
ne są dalsze rozmowy z ma-
estro Domingo na temat szcze-
gółowych ustaleń, dotyczących 
projektów i przedsięwzięć arty-
stycznych” – napisano w komu-
nikacie dyrekcji Opery Krakow-
skiej. Chodzi m.in. o zorgani-

zowanie w podwawelskim gro-
dzie jednej z edycji międzyna-
rodowego konkursu wokalnego 
Operalia, którego słynny śpie-
wak jest pomysłodawcą i dyrek-
torem; co rok odbywa się on w 
innym mieście globu.

Wielu krakowskich melo-
manów przyjęło tę informację 
zarówno z niedowierzaniem, 
jak i z radością. Zainteresowa-
ni są nawet ludzie nieuczęsz-
czający na co dzień do opery 
czy filharmonii, ponieważ nie-
mal wszyscy kojarzą Domin-
go z jednym ze sławnych na 
cały świat trzech tenorów. Si-
ła telewizyjnego przekazu jest 

zaś na tyle potężna, iż trudno 
nie znać tak popularnego na-
zwiska.

Nie brak też jednak opinii, 
że wielki maestro ma już najlep-
sze lata za sobą i tylko dlatego 
angażuje się w takie inicjatywy. 
To prawda, ale sam fakt związa-
nia jego nazwiska z Operą Kra-
kowską może jej wyjść tylko na 
dobre. I chociaż trudno już dziś 
wymagać od Domingo, aby swo-
bodnie brał co wieczór wysokie 
„c”, jego obecność na afiszu nie-
wątpliwie doda splendoru Kra-
kowowi jako europejskiej stoli-
cy kultury.

JERZY BUKOWSKI

Patron opery

Domingo w Krakowie

Parowozjada 2007 w Rabce Zarytem i Chabówce, czyli…

Czar starych pociągów
CIEKAWA  
OFERTA 

TURYSTYCZNA 
– Nie przez 
przypadek Pa-
rowozjada PKP 
Cargo organi-
zowana jest 
w Rabce Zary-
tem. Otóż szlak kolejo-
wy, który tędy przecho-
dzi, jest częścią linii trans-
wersalnej, prowadzącej do 
Lwowa, i ma już 123 lata. 
Chcielibyśmy, aby podróże 
na tym odcinku pociągami 
retro były nie tylko atrak-
cją turystyczną, ale rów-
nież aby odwiedzający ten 
region poprzez kolej mo-
gli docierać np. do do-
brych gospodarstw agro-
turystycznych, poznawać 
lokalną kulturę. Myślimy 
nad przygotowaniem od-
powiedniego projektu, li-
czymy na współpracę z tu-
tejszymi władzami i samo-
rządem. 

MIROSŁAW SZYMAŃSKI 
prezes zarządu 

Fundacji Era Parowozów

Pociąg retro 
sunął wśród 
górskiego 
krajobrazu
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Młodzi krakowianie i 
turyści obfitość let-
niej oferty kultural-
nej pod Wawelem 

uważają za coś oczywistego. 
Tymczasem jeszcze 30 lat te-
mu Kraków był latem kultural-
ną pustynią. Teatry zamknięte 
na cztery spusty, filharmonicy 
na urlopie. Złośliwi żartowali, 
że jedyną letnią imprezą „kul-
turalną” dla turystów zagra-
nicznych jest pokaz striptizu w 
restauracji „Pani Twardowska” 
na Krzemionkach.

Muzyka w starych 
wnętrzach
Wypełnienia tej luki kultu-

ralnej podjął się w 1976 r. Sta-
nisław Gałoński, szef powsta-
łego sześć lat wcześniej zespo-
łu muzycznego Capella Craco-
viensis. Gałoński wymyślił na-
zwę „Muzyka w Starym Kra-
kowie”. Festiwal miał być w 
jego zamierzeniu „muzykalną 
podróżą po mieście”. Pierw-
szą edycję festiwalu rozpoczął 
15 sierpnia 1976 r. w Sali Hoł-
du Pruskiego w Sukiennicach 
koncert Capelli Cracoviensis. 
Odtąd co roku między 15 a 31 
sierpnia odbywają się różno-
rodne koncerty festiwalowe.

 Osobliwością festiwalu sta-
ło się urządzanie koncertów 
w starych wnętrzach pereł ar-
chitektury krakowskiego Stare-
go Miasta: Sukiennicach, dzie-
dzińcu Collegium Maius UJ, Sa-
li Fontany Muzeum Historycz-
nego Miasta Krakowa, kate-
drze na Wawelu, bazylice Ma-
riackiej,  kościołach: św. Anny, 
Świętych Piotra i Pawła, Boże-
go Ciała, dominikanów, refor-
matów, franciszkanów, bernar-

dynów, paulinów. Dzięki te-
mu odczuwanie piękna muzy-
ki jest zwielokrotniane przez 
piękno architektury. Wprowa-
dzenie muzyki do wnętrz sa-
kralnych w ramach festiwalu 
organizowanego przez instytu-
cję świecką było w czasie trwa-
jącej wciąż walki komunistów 
z Kościołem  ewenementem 
na skalę ogólnopolską. Począt-
kowo obydwie strony były nie-
co nieufne. – Proboszczowie 
obawiali się, żeby przez kon-
certy festiwalowe do świątyń 
nie przeniknął duch zeświec-
czenia. Władze z kolei oba-
wiały się, że koncerty festiwa-
lowe w kościołach mogą przy-
ciągnąć do praktyk religijnych 
osoby dotąd im obojętne – 
wspomina Stanisław Gałoński. 
Napisano nawet donos do ko-
mitetu PZPR, że szef festiwalu 
jest osobą niepewną, bo orga-
nizuje koncerty po kościołach. 
– Z czasem jednak wszystko 
się dobrze ułożyło. Miałem pe-
wien kredyt zaufania u władz 
kościelnych. Byłem przez dwa-
naście lat organistą w jezuic-
kim kościele św. Barbary. Ks. 
kard. Wojtyła znał dobrze mo-
ich dwóch braci – księży, znał 
i mnie, jeszcze z czasów, gdy 
był wikarym u św. Floriana. Bu-
dowało to dobry klimat. Sta-
rałem się i staram nadal, aby 
w trakcie festiwalu nie wyko-
nywać w kościołach utworów, 
które narażałyby na szwank sa-
kralność tych miejsc – dodaje 
dyr. Gałoński.

Gwiazdy chętnie 
przyjeżdżają
Organizator festiwalu od 

początku postanowił, że bę-
dzie on imprezą wykonawców 
z różnorodnym repertuarem. 
Różnorodność festiwalu była 
jego siłą, co przyznawali nie 
tylko jego zwolennicy, ale i 
krytycy. 

 Mimo że dyr. Ga-
łoński jest bardzo 
przywiązany do utwo-
rów muzyki dawnej, 
która zawsze jest obfi-
cie reprezentowana w 
poszczególnych edy-
cjach festiwalu, to od 
początku grano tu także mu-
zykę współczesną. Festiwal ma 
od lat wielkie znaczenie edu-
kacyjne. Dzięki niemu krakow-
scy melomani mają bowiem 
okazję poznawać wiele utwo-
rów muzycznych po raz pierw-
szy. Nie do przecenienia jest 
także przywrócenie muzyki sa-
kralnej świątyniom. Wielu me-
lomanom, szczególnie zagra-
nicznym, festiwalowe koncer-
ty w krakowskich świątyniach 
uświadomiły, że to kościoły, 
a nie świeckie sale koncerto-
we są naturalnym miejscem 
rozbrzmiewania muzyki reli-
gijnej.

Pierwszy festiwal 
był festiwalem krajo-
wym. Dopiero następ-
ny miał obsadę mię-
dzynarodową. W cza-
sach komunistycznych 
przyjazdy artystów za-
granicznych były orga-

nizowane centralnie przez PA-
GART, nie można było więc z 
dnia na dzień zorganizować 
przyjazdu muzyków spoza Pol-
ski.

„Muzyka w Starym Krako-
wie” jest bezsprzecznie festi-
walem gwiazd. Sprzyjająca za-
równo muzykom, jak i melo-
manom atmosfera festiwalu po-
woduje, że renomowani artyści 
chętnie przyjeżdżają do Krako-
wa, bez zmrużenia oka akcep-
tując niewysokie honoraria, ja-
kie może wysupłać z niebogatej 
kasy festiwalowej dyr. Gałoński. 
Tym, którzy słuchają koncer-
tów festiwalowych od niedaw-

Muzyka gości w starych murach

Festiwal gwiazd

Wiele koncertów 
festiwalu 
„Muzyka 
w Starym 
Krakowie” 
odbywa się  
w świątyniach 

Dzięki sierpniowemu 
festiwalowi „Muzyka 
w Starym Krakowie” 

podwawelski gród 
przestał być latem 

pustynią kulturalną

tekst 
BOGDAN GANCARZ 
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na, dopiero przeglądnięcie do-
łączonego do tegorocznej bro-
szury programowej obszernego 
spisu uczestników wszystkich 
edycji „Muzyki w Starym Krako-
wie” uświadomi, jak wielu wy-
stępowało tu wspaniałych mu-
zyków. Na festiwalu występo-
wali artyści tej miary, co instru-
mentaliści: Ida Haendel, Henryk 
Szeryng, Schlomo Minz, Gri-
gorij Żyslin, Fabio Biondi, Jor-
di Savall, Ivan Monighetti, Bob 
van Asperen, Cyprian Katsaris, 
Grigorij Sokołow, Malcolm Fra-
ger, Jeffrey Swann, Rafael Pu-
kana; śpiewacy: Stefania Toczy-
ska, Ewa Podleś, Urszula Kry-
ger, Stefania Woytowicz, Nan-
cy Argenta, Emma Kirkby, An-
drzej Hiolski, Paul Esswood; dy-
rygenci: Stanisław Gałoński, Je-
rzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy 
Maksymiuk, Christopher Hog- 
wood; zespoły: The Orchestra 
of the Golden Age, Hesperion 

XX, Philharmonia Quartett Ber-
lin, Hilliard Ensemble, Anony-
mous 4, Kwartet Borodina, Eu-
ropa Galante.

Jest liczna grupa artystów, 
którzy przyjeżdżają wielokrot-
nie na festiwal. Był mu wierny 
aż do śmierci w 2000 r., słynny 
polski baryton Andrzej Hiolski. 
Śpiewał tu niemal od począt-
ku, bo od drugiej edycji festi-
walu, dostarczając melomanom 
wielu wzruszeń artystycznych. 
Często przyjeżdżają także: an-
gielski śpiewak i dyrygent Paul 
Esswood czy Katalończyk Jorki 
Savall, znany gambista i szef re-
nomowanych zespołów muzyki 
dawnej: Hesperion XX i Capel-
la Reyal de Catalunya. Savalla 
dyrektor Gałoński poznał jako 
juror konkursu nagrań muzyki 
dawnej w Innsbrucku. Ów kon-
takt zaowocował potem przy-
jazdem artysty do Krakowa.

Wieloletnie wysiłki dyry-
genckie i organizacyjne sze-
fa „Muzyki w Starym Krako-
wie” podsumował w 1992 r. 
na łamach „Dziennika Polskie-
go” znany kompozytor i kry-
tyk muzyczny prof. Adam Wa-
laciński: „Gdybym układał po-
czet dyrygentów polskich, Sta-
nisław Gałoński znalazłby w 
nim godne miejsce z przydom-
kiem »Stanisław pracowity«”. 
Doceniano także i sam kiero-
wany przez niego zespół. „Po-
wstawała w trudnym dla kultu-
ry czasie. Jej koncerty, często 
w świątyniach, były i są świa-
tłem i podniesieniem ducha 
ku pięknu” – napisał ks. kard. 
Franciszek Macharski o Capel-
li Cracoviensis.

Rozświetlili Kraków

Organizatorzy festiwalu 
rozświetlili Kraków nie tylko 
wewnętrznym światłem pięk-
nej muzyki. – Miasto wieczo-
rem było wówczas pogrążo-
ne w ciemnościach. My zaś 

oświetlaliśmy obiekty, w któ-
rych odbywały się nasze kon-
certy. Urządzaliśmy także po-
kazy sztucznych ogni. Teraz 
to wszystko jest normalne, ale 
wówczas było u nas nowością 
– mówi Stanisław Gałoński. 
W pierwszych latach istnienia 
festiwalu jego organizatorzy 
uciekali się nawet przy oświe-
tlaniu miejsc koncertów do po-
mocy wojska. Z tego oświetle-
nia korzystał także zaprzyjaź-
niony z Capellą fotograf Adam 
Bujak, robiąc przy okazji festi-
walu zdjęcia, do dziś zachwy-
cające miłośników fotografii.

Grają nadal

W latach 90. festiwal bory-
kał się z trudnościami finansowy-
mi. Zdarzało się, że odwoływano 
zapowiedziane już koncerty. W 
1995 r. odwołano np. aż cztery. – 
W ostatnich latach sytuacja finan-
sowa jednak się poprawiła – mó-
wi dyr. Gałoński. Dzięki temu w 
trakcie tegorocznej edycji „Mu-
zyki w Starym Krakowie”, trwa-
jącej od 15 do 31 sierpnia, melo-
mani będą mieli okazję usłyszeć 
m.in. „Stworzenie świata” Hayd-
na (15.08, godz. 19.30, kościół 
augustianów, ul. Augustiańska 7), 
utwory gitarowe Ponchiellego i 
Rodriga w wykonaniu kwartetu 
Los Romeros (16.08, godz. 19.30, 
synagoga Tempel, ul. Miodowa 
24), utwory kameralne Haydna 
w wykonaniu słynnego Kwartetu 
Casalsa (18.08, godz. 20.00, sala 
Arsenału, ul. Pijarska 8), „L’Orfeo” 
Monteverdiego (19.08, godz. 
19.30, kościół augustianów, ul. 
Augustiańska 7), „Requiem” de 
Victorii (22.08, godz. 19.30, ba-
zylika paulinów na Skałce, ul. 
Skałeczna 15).

Szczegółowej informacji o koncertach 
i cenach biletów udziela biuro Capelli 
Cracoviensis (Kraków, ul. Zwierzyniecka 1, 
 tel. 0-12 421-45-66, e-mail: biuro@ca
pellacracoviensis.pl).

Muzyka gości w starych murach

Festiwal gwiazd
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PŁODNA 
KONFRONTACJA 
ARTYSTYCZNA

– Od początku 
postawiłem so-
bie za cel, że-
by to był festi-
wal równy zna-
czeniem festi- 
walom w Salzburgu, Bar-
celonie, Lozannie czy 
Mar-sylii. Z powodów fi-
nansowych wciąż jeszcze 
się to nie udaje. W cza-
sach młodości poznałem 
np. Luciano Pavarottiego. 
Utrzymywaliśmy kontakty, 
był gotów przyjechać na fe-
stiwal, ale nie podołaliśmy 
temu finansowo. Robimy 
jednak tyle, ile możemy. 
Postawiłem sobie również 
za cel, żeby to był festi-
wal wykonawczy, a nie te-
matyczny. Festiwale tema-
tyczne wyczerpują się bo-
wiem wcześniej czy póź-
niej. Staram się zapraszać 
renomowanych wykonaw-
ców, zarówno gwiazdy wy-
tyczające wysoki pułap ar-
tystyczny, jak i młodych, 
ale już wybijających się 
artystów. Przyjazd zagra-
nicznych solistów i zespo-
łów jest okazją do płodnej 
konfrontacji artystycznej z 
muzykami polskimi. Poza 
tym festiwal jest okazją do 
prezentacji muzyków pol-
skich zagranicznym me-
lomanom, którzy tłumnie 
chodzą na nasze koncer-
ty. Tylko w naszym zespo-
le jest grupa muzyków naj-
wyższej klasy, godnych nie-
ustannego pokazywania.

STANISŁAW GAŁOŃSKI 
dyrektor Festiwalu „Muzyka 

w Starym Krakowie”, 
szef zespołu 

Capella Cracoviensis
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Dobra władza musi nie tylko 
respektować prawa demokracji, 
ale także honorować decyzje 
podjęte przez jej poprzedników. 
Jeśli postępuje inaczej, naraża się 
na uzasadnioną krytykę.

Kiedy w 1990 roku niezwy-
kle sprawnie i energicznie likwi-
dowano w Krakowie pozostało-
ści po komunizmie, z placu Inwa-
lidów (w czasach PRL zwanego 
placem Wolności) zniknął obelisk 
ku czci Armii Czerwonej. W jego 
bezpośrednim sąsiedztwie mieś-
ciła się w latach II wojny świa-
towej siedziba gestapo, przeję-
ta w 1945 roku najpierw przez 
NKWD, a wkrótce potem przez 
rodzimą bezpiekę. W związku z 
tym Związek Więźniów Politycz-
nych Okresu Stalinowskiego oraz 
Związek Młodocianych Więźniów 
Politycznych 1944–1956 „Jaworz-
niacy” zaproponowały wzniesie-
nie tam monumentu, upamiętnia-
jącego wszystkich, którzy stawiali 
opór komunizmowi od momentu 
jego zaprowadzenia w Polsce, po 
październikowe poluźnienie reżi-
mu w 1956 roku.

Wmurowano już 
kamień
Władze miasta przyjęły ten 

projekt z uznaniem i obiecały po-
moc finansową. W 2001 roku od-
była się uroczystość wmurowa-
nia kamienia węgielnego, opra-
cowano też wstępne założenia 
architektoniczne przyszłego po-
mnika. Nikt nie miał wówczas 
wątpliwości, że jego przesłaniem 
powinno być oddanie hołdu wie-
lu dzielnym patriotom, którzy 
na różne sposoby, często z bro-
nią w ręku, walczyli o odzyska-
nie przez Polskę niepodległości 
w najbardziej krwawym okresie 
stalinizmu.

Sprawa budowy monumentu 
nabrała tempa kilka miesięcy te-
mu, kiedy nowy przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa (Paweł Kli-
mowicz, PO) wystąpił z propozy-
cją wyasygnowania pokaźnej kwo-
ty na zrealizowanie pomysłu, któ-

ry utknął w miejscu właśnie z po-
wodu braku odpowiedniego za-
plecza finansowego. Rada podjęła 
stosowną uchwałę, a kombatanci 
ucieszyli się, że dożyją chwili od-
słonięcia pomnika, poświęcone-
go „tym, co stawiali opór komuni-
zmowi w latach 1944–1956”.

Bardzo szybko okazało się, 
że również w tak delikatnej ma-
terii, jaką jest narodowa pamięć, 
obowiązuje kapitalistyczna zasa-
da, wedle której o wszystkim de-
cyduje ten, kto płaci. Radni PO 
postanowili zmienić przesłanie i 
kształt monumentu. Wymyślili, że 
będzie to pomnik Orła Białego, 
obejmujący swym ideowym za-
sięgiem wszystkich Polaków, któ-
rzy walczyli o wolność ojczyzny w 
latach 1939–1989.

Żal kombatantów

Kombatanci zdziwili się, że 
ktoś chce zmieniać pier-
wotne ustalenia i napisali 
protest do Rady Miasta. 
Przypomnieli w nim, że 
to w latach 1944–1956 
stosowano wobec dzia-
łaczy podziemia niepod-
ległościowego najwięk-
sze represje i najcięższe 
tortury, mordowano ich 

skrytobójczo, prześladowano na 
każdym kroku. 

Nie negują oni bynajmniej od-
wagi członków Komitetu Obrony 
Robotników, Ruchu Praw Obrony 
Człowieka i Obywatela, Konfede-
racji Polski Niepodległej, legalnej 
i podziemnej „Solidarności”, któ-
rzy walczyli o te same ideały, ja-
kie przyświecały poakowskiej par-
tyzantce antykomunistycznej, ale 
uważają, że „to była inna epo-
ka i może być uczczona innym 
pomnikiem”. Zwracają też uwa-
gę miejskich władz, że taką sze-
roką formułę ma już w Krakowie 
Krzyż Narodowej Pamięci, posta-
wiony pod Wawelem w 50. rocz-
nicę zbrodni katyńskiej.

Niestety, ich postulat nie spo-
tkał się ze zrozumieniem mają-
cych większość w Radzie Miasta 
polityków PO. Uznali oni komba-
tanckie postulaty za przejaw ego-
istycznego podejścia i próbę dzie-

lenia polskiej krwi, co 
zdenerwowało nie tylko 
inicjatorów budowy po-
mnika, ale także ich so-
juszników z PiS. Wywią-
zała się ostra dyskusja, 
ale w głosowaniu górę 
wzięła Platforma.

Więźniowie stali-
nowscy i „Jaworzniacy” 

nie kryją żalu. Przez wiele lat usi-
łowali spłacić dług wdzięczności 
wobec poległych i pomordowa-
nych, a także zmarłych w wyni-
ku komunistycznych represji ko-
leżanek i kolegów, a teraz ta wiel-
ka ofiara ma się rozpłynąć w szer-
szym przesłaniu pomnika. Tak na-
prawdę będzie to zupełnie inny 
monument, tyle że stojący w wy-
znaczonym ponad 15 lat temu 
miejscu. Nic więc dziwnego, że 
wystąpili do wojewody małopol-
skiego z wnioskiem o uchylenie 
uchwały Rady Miasta. Ich stanowi-
sko poparło Porozumienie Orga-
nizacji Kombatanckich i Niepodle-
głościowych w Krakowie, w skład 
którego wchodzą oba związki.

Szkoda, że wielu polskich 
polityków, nawet niewyso-
kiego szczebla, nie umie jesz-
cze życzliwie wsłuchiwać 
się w głos społeczeństwa i z uf-
nością przyjmować propo-
zycji, wysuwanych przez je-
go kompetentnych oraz mo-
ralnie uprawomocnionych 
w danej sprawie przedstawicieli. 
Władza, która chce przekonać na-
ród, że wszystko wie lepiej, szyb-
ko popada w arogancję i aliena-
cję, co może skończyć się dla niej 
odejściem w niesławie z politycz-
nej sceny. JERZY BUKOWSKI

Spory pod Wawelem

Czyj pomnik?

Umieszczona 
w 2001 r. 
tablica 
na pl. Inwalidów 
nie pozostawia 
wątpliwości, 
komu miał 
być poświęcony 
pomnik
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Przy Plantach

JAK ODŚWIEŻYĆ 
ZAKOPANE?

Czy centrum 
Zakopanego zo-
stanie całkowicie 
zamknięte dla ru-
chu samochodo-
wego?

Z takim pomysłem wystąpi-
ła część miejscowych rad-
nych, argumentując go po-
trzebą „odkorkowania” oko-
lic Krupówek i zmniejsze-
nia emisji spalin w wakacyj-
nej stolicy Polski. Nie zgadza 
się z nimi burmistrz Janusz 
Majcher, który postuluje 
budowę nowych parkin- 
gów poza ścisłym centrum 
miasta.
Problem jest poważny, po-
nieważ spacer Krupówkami 
niewiele różni się od prze-
chadzki w pobliżu śląskich 
kopalń, oczywiście pod 
względem czystości po-
wietrza.
Najłatwiej jest wprowa-
dzić zakaz ruchu pojaz-
dów. Są jednak inne meto-
dy, z powodzeniem prak-
tykowane w niektórych al-
pejskich stacjach narciar-
skich. Na przykład do prze-
pięknie położonego nad 
skalnym urwiskiem francu-
skiego Avoriaz w „Bramach 
Słońca”  w ogóle nie wol-
no wjechać samochodem. 
Zostawia się go na strze-
żonym parkingu kilka kilo-
metrów od centrum kuror-
tu, do którego dojeżdża się 
ekologiczną, bezpłatną ko-
munikacją miejską.
W innych sławnych regio-
nach narciarskich Alp opła-
ta za parkowanie w cen-
trum jest skalkulowana na 
takim poziomie, że nie opła-
ca się do nich wjeżdżać wła-
snym środkiem transportu, 
zwłaszcza że korzystanie ze 
skibusów wliczone jest w ce-
nę abonamentu na wyciągi.
Zakopane powinno więc jak 
najszybciej skorzystać z tych 
dobrych wzorów, jeżeli chce 
nadal uchodzić za ważny i 
chętnie odwiedzany euro-
pejski kurort. 

BOGDAN GANCARZ

Plenerowa wystawa w sercu Nowej Huty

Najmłodsza siostra Krakowa
Na placu Centralnym, wśród 
kwitnących krzewów róż, 
ponadstuletnia historia miesza 
się ze współczesnością. Najstarsze 
zdjęcia pochodzą bowiem z końca 
XIX wieku.

Idea, jaka przyświecała Ada-
mowi Gryczyńskiemu (fotogra-
fowi, pomysłodawcy i organiza-
torowi wystawy) podczas zbie-
rania i dokumentacji zdjęć była 
taka, aby połączyć dwa światy: 
ten, który istniał przed 1949 ro-
kiem i ten, który rozpoczął się 
po wbiciu pierwszej łopaty w 
ziemię przez budowniczych No-
wej Huty, czyli tytułowej „Naj-
młodszej siostry Krakowa”. By-
ło to 24 lub, jak niektórzy uwa-
żają, 22 czerwca 1949 r. Zdję-
cia z tego okresu to niepubliko-
wany dotąd zapis historii autor-
stwa Stanisława Senissona, udo-
stępniony przez Krakowskie To-
warzystwo Fotograficzne. – Te 
fotografie pokazują, jak ogrom-
ne morze zbóż i ogrodów na 
ponad 500 hektarach pól, na-
leżących do ojców cystersów, 
przekształca się w nową dziel-
nicę, która oficjalnie istnieje od 
31 marca 1951 roku. Nowa Hu-
ta była wytworem politycznym, 
a pierwszymi ofiarami komuni-
zmu stali się mieszkańcy tutej-
szych wiosek. O nich niemal za-
pomniano, a przecież tracili ca-
ły majątek życia, za który mogli 
dostać „odszkodowanie”, czy-
li np. równowartość zegarka… 
Ówczesna propaganda głosiła, 
że istnieją tu tylko biedne cha-

ty i panuje analfabetyzm – opo-
wiada Adam Gryczyński. Wizja 
wystawy długo w nim dojrzewa-
ła, a wpłynęły na nią na przykład 
rozmowy z rodzinami uwiecz-
nionych na zdjęciach ludzi. A 
kto na nich jest?

W sepii, czarno-białe 
i kolorowe…
Na fotografiach w kolorze 

sepii uśmiechają się do nas 
m.in. rodziny Kotów z Luba-
czowa (1890 r.), Cieślewiczów 
z Wadowa (1900 r.) czy Żabiń-
skich z Mogiły (1910 r.). Widzi-
my ich śluby, uroczystości Bo-
żego Ciała, hucznie obchodzo-
ne święta ludowe oraz dwor-
ki i chaty, w których mieszka-
li. Są ludzkie radości i smut-
ki, zbiorowe portrety mieszkań-
ców Bieńczyc, Czyżyn i Łęgu. 
Nie zabrakło też chwil dzieciń-
stwa spędzanych w Szkole Po-
wszechnej w Luboczy. Jej dyrek-
tor, Franciszek Twaróg, sprawo-
wał swój urząd przez prawie 50 
lat, do chwili, kiedy komuniści 
z dnia na dzień wyrzucili go z 
pracy, ponieważ stanął w obro-
nie wiszącego na ścianie krzy-
ża. – Wystawa jest częścią ob-
chodów 750-lecia lokacji Krako-
wa na prawie magdeburskim i 
chociaż niespełna 60-letnia No-
wa Huta to zaledwie ułamek hi-
storii prastarego Krakowa, to ja 
poszedłem w kierunku histo-
rycznych pamiątek, które mo-
gą pokazać, jak wyglądała je-
go „najmłodsza siostra”. Te pa-
miątki to nie tylko dzieła pisa-
ne, ale także pałacyki, dwor-

ki, kościoły i 
wspaniałe ka-
pliczki, któ-
rych jest tu 
około 150. Na 
jednej z foto-
grafii udało 
mi się utrwa-
lić kapliczkę 
pochodzącą z 
XIX wieku, ha-
sło kojarzące się z latami 50. XX 
wieku oraz mknący po szynach 
nowy tramwaj. Inne zdjęcia to 
np. poświęcenie sztandarów 
„Solidarności” (czarno-białe, 
autorstwa Stanisława Markow-
skiego), poświęcenie Arki Pana 
przez kard. Wojtyłę, uchwyco-
ne przez Adama Bujaka, czy od-
wiedziny Jana Pawła II w mogil-
skim klasztorze, na jednej z naj-
piękniejszych i nieznanej do tej 
pory szerokiej publiczności fo-
tografii Jana Zycha – wyjaśnia 
Adam Gryczyński.   

Wystawa wzrusza i nastra-
ja do refleksji, a oglądający ją 
ludzie rozpoznają na zdjęciach 
swoich bliskich. Niektórzy na-
wet wysyłają do Adama Gry-
czyńskiego listy i e-maile z po-
dziękowaniami. „Panie Adamie, 
szukam właściwych słów, żeby 
wyrazić to, co czuję. Napiszę 
po prostu – dziękuję. Dostar-
czył Pan wielu wzruszeń i spra-
wił, że odnaleźliśmy swoje ko-
rzenie, które życiu nadają sens” 
– pisze pani Elżbieta. – Dobrze, 
że taka wystawa powstała. Oglą-
dam ją z łezką w oku, bo to też 
część mojej historii – dodaje 
mój rozmówca, pan Czesław.

MONIKA ŁĄCKA

Widok z lotu 
ptaka na 

współczesny 
plac Centralny 

to jedna z wielu 
fotografii, którą 
można zobaczyć 
na nowohuckiej 

wystawie
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Wielu parafian z Lipnicy 
Małej, skąd rozpościera się 
przepiękny widok  
na Beskidy i Tatry,  
co roku wyrusza  
w członie orawskim Pieszej 
Pielgrzymki Góralskiej  
na Jasną Górę, a także  
do Kalwarii Zebrzydowskiej 
na Pielgrzymkę Rodzin. 

O tym, że mieszkań-
cy wioski chętnie piel-
grzymują, opowiada mi 
ksiądz proboszcz Adam 
Leśniak. – Może zawdzię-
czamy to dobrej organi-
zacji i temu, że nasz wi-
kary, ks. Mirosław Lenart, 
od kilku lat jest kierow-
nikiem orawskiego czło-
nu Pieszej Pielgrzymki 
Góralskiej na Jasną Górę. 
Mieszkańcy Lipnicy Ma-
łej dość licznie uczestni-
czą również w Pielgrzym-
ce Rodzin do Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Trudno po-
dać dokładaną liczbę, za-
wsze wyruszają dwa peł-
ne autokary, wielu po-
dróżuje też prywatny-
mi samochodami – wyja-
śnia ks. Adam. Na szlaku 
wędrówek mieszkańców 
Lipnicy Małej na Orawie 
znalazła się też niedaw-
no Lipnica Murowana. 

Diakońska 
praktyka 
Lipnica Mała rozcią-

ga się na długości 10 km. 
– Nie tylko parafia sca-
la mieszkańców, również 
w gimnazjum prowadzi-
my duszpasterstwo, np. 
poprzez spotkania przy-
gotowujące do przyjęcia 
sakramentu bierzmowa-

nia. Przy tej okazji po-
wiem, że co raz więcej 
młodych nie kończy edu-
kacji na etapie gimna-
zjum, ale wybiera szkoły 
zawodowe czy średnie. 
Bardzo się z tego cieszę, 
że zmienia się nastawia-
nie do tej sprawy – wy-
jaśnia ks. Leśniak. Zwra-
ca też uwagę na proble-
my wychowawcze, wyni-
kające np. z tego że jed-
no z rodziców wyjechało 
do pracy za granicę. 

Wierni mogą pogłę-
biać swoją wiarę, nie tyl-
ko dumając podczas spa-
cerów na orawskich po-
lanach, skąd rozpoście-
rają się przepiękne wido-
ki na Beskidy i Tatry, ale 
również przez uczest-
nictwo w wielu grupach 
duszpasterskich. Ksiądz 
proboszcz wskazuje na 
liczną liturgiczną służ-
bę ołtarza, róże różań-
cowe, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży, 
parafialny chór. W obo-
wiązkach duszpaster-
skich miejscowym księ-
żom – już od 13 lat – po-
maga diakon z krakow-
skiego seminarium, któ-
ry przyjeżdża do Lipnicy 
Małej na roczną prakty-
kę. W moim spotkaniu z 
księdzem proboszczem 
uczestniczy jeden z księ-
ży wikarych z Poronina, 
który odbywał praktykę 
właśnie w Lipnicy Ma-
łej. – Proszę napisać, że 
byli diakoni chętnie tu-
taj wracają i odwiedza-
ją księdza proboszcza – 
śmieją się księża. 

Gdzie są te nawy?

Wspólnotę parafial-
ną liczącą około 3 tys. 

wiernych czeka jeszcze 
remont wnętrza kościo-
ła, położenie kostki bru-
kowej dookoła świąty-
ni i budowa ogrodzenia. 
Plany prac zostały już 
zaakceptowane w kra-
kowskiej kurii. – Tu lu-
dzi nie trzeba prosić do 
pracy, sami przychodzą. 
Za co im bardzo dzięku-
ję. Słowa podziękowa-
nia kieruję też do Oraw-
skiej Wspólnoty Leśnej 
Urbar – mówi ks. Adam 
Leśniak. 

Do obecnego ko-
ścioła, którego budowa 
zakończyła się w 1941 
r. w latach 80. XX w. 
dobudowano dwie na-
wy boczne. – Kiedy ks. 
kard. Franciszek Ma-
charski przyjechał po-
święcić nowe części ko-
ścioła, był zdziwiony, 
bo nie mógł ich zauwa-
żyć, bo tak dobrze zo-
stały wkomponowane w 
świątynię, tu, u stóp Ba-
biej Góry – opowiada 
ksiądz proboszcz.    

JAN GŁĄBIŃSKI

G O Ś Ć  K R A K O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 si
er

pn
ia 

20
07

VIII

 

PANORAMA PARAFII 
Lipnica Mała – pw. św. Stefana 

10 kilometrów duszpasterskiej drogi

ZDANIEM PROBOSZCZA
Chciałbym bardzo podkreślić zaangażowanie 
wiernych w życie parafialne oraz ich troskę o 
świątynię. Dzięki temu udało nam się bardzo 
wiele zrobić. Wspomnę choćby zamontowanie 
ogrzewania podłogowego ze specjalną pom-
pą ciepła. W inwestycji pomógł nam dr Antoni 
Wątorczyk, był wójt Gminy Jabłonka, starając 
się o dofinansowanie prowadzonych prac z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.  
Aktualnie prowadzimy remont elewacji ko-
ścioła, zakończyliśmy już również zmianę po-
krycia dachowego. Jako że mamy wakacje, od-
wiedził nas ks. abp Kazimierz Nycz, który jako 
krakowski biskup wielokrotnie tu przyjeżdżał. 
Metropolicie warszawskiemu bardzo się spodo-
bała wyremontowana wieża, według projektu 
Witolda Cęckiewicza, współprojektanta bazyli-
ki Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

Zapraszamy do kościoła
  Adres: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stefana, 
     34-482 Lipnica Mała 347,  tel. 018 275 25 46 
  Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 11.30, 15.00 
     (kaplica św. Faustyny), 17.00
  Odpust parafialny: 16 sierpnia we wspomnienie 
      św. Stefana

Adres redakcji: ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków 1
tel./faks 012 429 67 31, skr. poczt. 543
Redagują: ks. Ireneusz Okarmus – dyrektor oddziału, 
Bogdan Gancarz, Monika Łąckakrakow@goscniedzielny.pl

KRAKOWSKI

KSIĄDZ 
KANONIK  

ADAM LEŚNIAK
W tym roku obchodzi 35-le- 
cie święceń kapłań-
skich. Pracował w Zawoi 
Centrum, Zielonkach. W 
1982 r. został pierwszym 
proboszczem w Bibicach. 
10 lat później został skie-
rowany do Lipnicy Małej 
na Orawie.

W kościele parafialnym  
w Lipnicy Małej znajdują się 

jedyne w Polsce relikwie  
św. Stefana,  

króla węgierskiego 
– patrona parafii
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