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M iłosierdzie –
 piękne to słowo. 

Jego wartość wzrasta,
gdy zamienia się je
w czyn. Rozumieją to ci, 
którzy wiosną podjęli 
ciężką walkę
z bezlitosnym żywiołem; 
osoby, które wkładały 
całe swoje siły w pomoc 
poszkodowanym przez 
powódź, oraz niezliczona 
ilość darczyńców. Sens 
miłosierdzia najpełniej 
poznali ci, którzy
w starciu z wielką wodą 
stracili dorobek całego 
życia, a każdy gest 
solidarności był dla nich 
na wagę złota. Dziś, kilka 
miesięcy po kataklizmie, 
wszyscy spotkali się,
by spojrzeć sobie w oczy
i uścisnąć dłonie. Aniołami 
bogatymi w miłosierdzie 
są też osoby, które 
każdego dnia troszczą się 
o ubogie dzieci, dając im 
nadzieję na lepsze jutro. 
Szczegóły obok. 

krótko

Na Brackiej 15
Kraków. Na ścianie 
domu, w którym 
biuro miał Zbigniew 
Wassermann, odsłonięto 
pamiątkową tablicę. 
Znalazł się na niej jego 
wizerunek oraz napis: 
„W tym domu, 
w latach 2001–2010 
wykonywał w biurze 
poselskim obowiązki 
parlamentarzysty 
Zbigniew Wassermann, 
poseł na Sejm, prokurator, 
minister rządu RP. Zginął 
w katastrofie rządowego 
samolotu pod Smoleńskiem 
10 kwietnia 2010 r.”.

Adwentowy koncert Caritas Archidiecezji Krakowskiej z nagrodami

Bohaterowie 
osuwisk

Proboszcz Skawinek 
ks. Adam Szczygieł 
opowiadał o nierównej 
walce z kataklizmem, 
a wójt Lanckorony Zofia 
Oszacka wspominała 
gorące posiłki z ośrodka 
Caritas w Zakrzowie 
dla ofiar żywiołu 
i strażaków.

D oroczny koncert Caritas, któ-
ry poprowadziła Lidia Jazgar, 
miał tym razem wyjątkowy 

charakter. Odbył  się pod hasłem: 
„Powodzianie dziękują – pomagać 
to być człowiekiem”, a osoby poszko-
dowane w wiosennym kataklizmie, 
które za pośrednictwem krakowskiej 
Caritas otrzymały pomoc, mogły spo-

tkać się twarzą w twarz z tymi, któ-
rzy je wspierali. Do udziału w nim, 
oprócz powodzian, Caritas zaprosi-
ła również firmy i osoby prywatne, 
które przekazały darowizny i ofiary 
pieniężne na rzecz poszkodowanych 
oraz pomagających im wolontariuszy.

– Zainteresowanie i pomoc wie-
lu dobrych ludzi pozwoliły nam od-
zyskać nadzieję – mówił 7 grudnia 
ze sceny Filharmonii Krakowskiej 
mieszkaniec Łaśnicy, przy-
siółka Lanckorony, który 
podczas tegorocznej powo-
dzi stracił dom.

Akcję pomocy podsu-
mował dyrektor Caritas 
ks. Bogdan Kordula, mówiąc 
o  pracy od  rana do  nocy, 
tonach przekazywanych 
przez krakowian artyku-
łów, 160 transportach z po-
mocą (żywnością, wodą, le-
kami, środkami czystości, 

odzieżą), osuszaczach wędrujących 
od domu do domu, sprzęcie AGD i wa-
kacjach, które dla dzieci powodzian 
były światełkiem w ciemnym tunelu. 
Przekazana ofiarom powodzi i osu-
wisk pomoc o łącznej wartości ok. 
2 mln 600 tys. zł pochodziła nie tylko 
od ofiarodawców indywidualnych 
i  firm, ale  również od  oddziałów 
Caritas z  innych diecezji. Najbar-
dziej zaangażowani darczyńcy i wo-

lontariusze odebrali z rąk 
ks. kard. Stanisława Dziwi-
sza pamiątkowe dyplomy.

Zgodnie z tradycją, me-
tropolita krakowski wręczył 
też medale „Bogaci miłosier-
dziem”. Otrzymały je dwie 
zasłużone wolontariuszki, 
które od ponad 10 lat orga-
nizują wyjazdy wakacyjne 
i zimowiska dla dzieci z ubo-
gich rodzin.

Agnieszka Homan

Wolontariuszki 
Caritas Teresa 
Sionko i Dorota 
Bobowska- 
-Szostak (przy 
mikrofonie) 
zostały 
tegorocznymi 
laureatkami 
medalu „Bogaci 
miłosierdziem”
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Przy ognisku z Mikołajem

Jabłonka.  Stowarzyszenie 
im. Doktora Edmunda Wojtyły 
w Wadowicach, które od lat zaj-
muje się ciężko chorymi ludźmi, 

oraz Grupa Wolontariatu przy 
Zespole Szkół Zawodow ych 
i  Placówek w  Krościenku nad 
Dunajcem zostały nagrodzone 
Orderami św. Mikołaja. Wręczył 
je m.in. wojewoda małopolski Sta-
nisław Kracik podczas Archidie-
cezjalnych Mikołajek w Jabłonce 
na Orawie. W programie znala-
zły się Msza św., programy arty-
styczne i ognisko ze św. Mikoła-
jem. – Celem naszych mikołajek 
jest  promowanie prawdziwego 
świętego biskupa z Miry. Jeste-
śmy bowiem zalewani obrazem  
bajkowego skrzata z  Laponii – 
mówi ks. Grzegorz Łomzik, orga-
nizator imprezy, której patronuje 
kard. S. Dziwisz. jg

20 lat żywej szopki
Franciszkańska 4. Jak co roku, 
oo. franciszkanie zapraszają 
na  wspólne kolędowanie przy 
ognisku (na każdego czekać będą 
gorąca herbata i ciastko) i trady-
cyjnej, żywej szopce. Świętowa-
nie rozpocznie  się w  wigilijną 
noc o godz. 22. Historię narodzin 
Jezusa opowiedzą artyści Teatrum 
Mundi oraz bracia z franciszkań-
skiego WSD. Później wystąpi zespół 
Fioretti, a o północy przyjdzie czas 
na Pasterkę. W Boże Narodzenie 
o godz. 14 do śpiewania kolęd zapro-
szą uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 159 sióstr urszulanek, a o godz. 17 

z jasełkami wystąpią Krakowski 
Chór Młodzieżowy „Płomień”, 
bracia z  WSD oo. franciszka-
nów i zespół Fioretti. 26 grudnia 
o godz. 14 zabrzmi koncert kolęd 
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej 
Kopalni Soli w Wieliczce i góral-
skiego zespołu Majeranki. O godz. 
17 jasełka zaprezentują uczniowie 
Zespołu Szkół im. św. Franciszka 
z Asyżu w Poskwitowie, a kolędy 
zaśpiewa zespół W Miłości Zwycię-
stwo. Żywa szopka przy klasztorze 
oo. franciszkanów została po raz 
pierwszy wystawiona w 1991 r.

mł

Św. Faustyna u chorych

Kraków. 6 grudnia kard. Stani-
sław Dziwisz poświęcił kaplicę 
w  Szpitalu św. Rafała. We  Mszy 
św. wzięli udział pacjenci, perso-
nel medyczny, przedstawiciele 
Rady Naukowej oraz władze spółki 
Scanmed. Metropolita krakowski 
wyraził wdzięczność pod adresem 

władz szpitala za troskę o opiekę 
duchową dla osób chorych i przeka-
zał do kaplicy obraz św. Faustyny. 
Oprócz kapłana katolickiego opiekę 
duchową nad pacjentami sprawują 
także duchowni wyznania ewange-
lickiego i Kościoła prawosławnego.
 io

Powrócili z relikwiami
Warszawa–Ludźmierz. Gó-
rale z  Ludźmierza i  wierni 
z parafii pw. Miłosierdzia Boże-
go w  Skawinie otrzymali z  rąk 
kard.  Kazimierza Nycza reli-
kwie błogosławionego Jerzego 
Popiełuszki. Ks. Tadeusz Juchas, 
kustosz ludźmierskiego sanktu-
arium, przypomniał, że w latach 
80. XX w. ks. Popiełuszko prowa-
dził w  Pyzówce rekolekcje dla 
służby zdrowia. Przybył wtedy 
do Ludźmierza. Podczas pobytu 
górali w stolicy w Domu Arcybi-

skupów Warszawskich odbyła się 
promocja albumu „Koronacja – 
Ludźmierz 15 VIII 1963”. Wykład 
o  osobowości Jana Pawła II 
wygłosił ks. Andrzej Baczyński. 
Nie zabrakło świątecznych życzeń 
dla metropolity warszawskiego 
i gratulacji kardynalskich, któ-
re przekazał prof.  Stanisław 
Hodorowicz. Górale podarowali 
kard. Nyczowi stroik świątecz-
ny z gałązką podhalańskiej limby 
oraz obraz z wizerunkiem Matki 
Boskiej Ludźmierskiej. jg

Królowa 
dwóch narodów
Wawel–Wilno.  11 grudnia 
na  Wawelu, gdzie modlono  się 
o prawdę i miłość w sercach Pola-
ków i Litwinów, odbyła się uro-
czystość przekazania relikwii 
św. Królowej Jadwigi polsko-li-
tewskiej delegacji. Trafią do fran-
ciszkańskiego kościoła w Wilnie. 
– To jest i nasza królowa. Mamy 
nadzieję, że  teraz jeszcze bar-
dziej się nami zaopiekuje i pomo-
że w zjednoczeniu obu narodów 
– mówiła Regina Karpowicz z Wil-
na. O. Marek Dettlaff, rektor wileń-
skiego kościoła, zapowiedział, 
że po przybyciu relikwii do Wilna 
odbędą się rekolekcje adwentowe 
ze św. Jadwigą. W ołtarzu zosta-
ną umieszczone 5 czerwca 2011 r., 
przed rocznicą kanonizacji św. 
Jadwigi. mł

W orszaku mikołajowym 
przeszło ponad 400 dzieci, 
przygrywały kapela 
góralska i zespół muzyczny 
krakowskich kapucynów
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 Po Mszy św. kardynał odwiedził na szpitalnych oddziałach 
pacjentów, którzy nie mogli uczestniczyć w nabożeństwie

Górale i parafianie ze Skawiny modlili się przy grobie ks. Jerzego 
Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu

Dzieło A. Wyrodka

W tekście „Słony smak sacrum”, 
który ukazał się w krakow-

skim GN 5 grudnia, pojawił się błąd. 
Solna kopia Ostatniej Wieczerzy, 
znajdująca się w Kaplicy św. Kingi 
w wielickiej Kopalni Soli, nie wy-
szła spod dłuta Józefa Markowskie-
go, lecz jest dziełem Antoniego Wy-
rodka. Za pomyłkę przepraszam.

Monika Łącka

Sprostowanie
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Zarząd województwa nie zmusi wójta do działania

Co może marszałek?
O skoku cywilizacyjnym, 
kosmetyce w infrastrukturze 
i systemie parkingów 
„Parkuj i jedź” z Markiem 
Sową, nowym marszałkiem 
Małopolski, rozmawia 
ks. Ireneusz Okarmus.

Ks. Ireneusz Okarmus: Od 2002 r. był Pan 
jednym z najbliższych współpracowników 
marszałka Janusza Sepioła, od 2006 r. – rad-
nym sejmiku, a od 2007 r. – członkiem za-
rządu województwa. To chyba bardzo cenne 
doświadczenia?
Marek Sowa: – Zanim trafiłem do Urzędu 
Marszałkowskiego, przez kilka lat byłem 
samorządowcem w swojej gminie, działałem 
lokalnie i poznałem ten specyficzny rodzaj 
zaangażowania od podstaw. Praca w Urzędzie 
Marszałkowskim pokazała mi jeszcze szerszą 
perspektywę działalności. Zyskałem możliwość 
porównania powiatów oraz gmin województwa 
i zobaczyłem, jak bardzo zmieniała się nasza 
mała ojczyzna. Od 1990 r., czyli od pierwszych 
w powojennej historii Polski wolnych wyborów 
do władz lokalnych, wszystkie gminy i miasta 
bardzo się rozwinęły, ale ten proces ma bardzo 
różne tempo. W gminach, gdzie byli i są mocni 
liderzy, widać duży skok cywilizacyjny.

Czy marszałek może wpływać na to, by nasze 
województwo rozwijało się harmonijnie?

– Samorząd regionalny i Urząd Marszał-
kowski są w podwójnej roli. Z jednej strony 
mamy możliwość bezpośredniego oddziały-
wania, prowadząc szereg instytucji kultu-
ralnych i edukacyjnych oraz programów dla 
poszczególnych grup społecznych. Za te for-
my działalności województwo jest w pełni 
odpowiedzialne. Mamy też wpływ (w tym 
finansowy) na układ komunikacyjny dróg 
wojewódzkich, ochronę przeciwpowodziową 
i programy kształcenia zawodowego. Druga 
rola związana jest z tym, że po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej samorządy otrzymały 
nieporównywalne z żadnym wcześniejszym 
okresem pieniądze z funduszy europejskich, 
które zostały przeznaczone na  rozwój re-
gionalny. Od początku swojej działalności 
publicznej jestem zwolennikiem tezy, że sa-
morząd wojewódzki musi stworzyć równe 
warunki dostępu do tych pieniędzy, ale to, jak 
zostaną wykorzystane, w dużej mierze zale-
ży od aktywności lokalnych władz. Mogę za-

pewnić, że nowy zarząd województwa będzie 
wspierał wszystkie dobre, lokalne propozycje, 
ale nie wyobrażam sobie, żeby na siłę zmu-
szać jakiegoś wójta czy burmistrza do dzia-
łania. Niemal wszystkie gminy skorzystały 
z unijnych dotacji, ale jedni potrafią to zrobić 
w większym stopniu, a inni zadowalają się 
np. kosmetycznymi zmianami w istniejącej 
już infrastrukturze. Dlatego niektóre gminy 
dostają kilkaset tysięcy złotych dotacji unij-
nych, a inne w tym samym czasie kilkadziesiąt 
milionów. Dysproporcja jest i będzie, marsza-
łek tego nie zmieni, bo nie zmusi samorządow-
ca do przygotowania dużego projektu. Mnie 
jest bliższy ten ofensywny i aktywny model 
korzystania z pieniędzy unijnych.

Jednym z problemów Krakowa jest komu-
nikacja. Jak Pan widzi swoją rolę w tym, 
aby Kraków miał lepszy transport zbiorowy 
i drogi?

– To jest zadanie, które można zrealizować 
tylko we współpracy miasta i województwa. 
Wiele inwestycji drogowych prowadzonych 
w ostatnich latach na terenie Krakowa było 
realizowanych z udziałem funduszy euro-
pejskich, będących w dyspozycji Urzędu Mar-

szałkowskiego. Przeznaczyliśmy na ten cel – 
wspierając Kraków – kwotę ponad 100 mln zł. 
Były to  jednak tylko inwestycje doraźne. 
Naszym sztandarowym pomysłem jest kolej 
aglomeracyjna. Chcemy zintegrować róż-
ne rodzaje komunikacji publicznej, dlatego 
planujemy wybudować na obrzeżach miasta 
i w kluczowych węzłach komunikacyjnych 
(np. w Trzebini) parkingi w systemie „Parkuj 
i jedź”, co ma przyczynić się do rozładowania 
korków spowodowanych zbyt dużą liczbą sa-
mochodów w centrum miasta.

A obwodnica Krakowa? Co może zdziałać 
marszałek województwa w  tej kwestii 
i czy można liczyć na jej wsparcie?

– Nie  każda inwestycja prowadzona 
na terenie Małopolski podlega marszałkowi. 
Ta jest tego przykładem. Województwo odpo-
wiada za rozwój regionalny i – z punktu wi-
dzenia rządu – samorząd ten jest najlepszym 
partnerem do  rozwiązywania problemów 
na danym terenie. Nie w zakresie wydawa-
nia decyzji, ale przez oddziaływanie i mo-
bilizację naszych środowisk politycznych, 
reprezentowanych w Warszawie, by podej-
mowane przedsięwzięcia miały zagwaran-
towane finansowanie. Nie jest sztuką wymy-
ślenie jakiegoś rozwiązania, ale zapewnienie 
pieniędzy na jego realizację. Porozumienie 
i wsparcie polityczne jest nie tylko potrzebne, 
ale i konieczne. Realizacja drogi S-7, w tym 
wschodniej części obwodnicy Krakowa, 
opóźnia się, a jeszcze większym problemem 
jest domknięcie północnego obejścia Krako-
wa, dlatego sami złożyliśmy wniosek o wy-
danie decyzji środowiskowej. Samorządowi 
województwa zależy na przygotowaniu nie-
zbędnej dokumentacji, choć powinna się tym 
zająć Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad. Widząc, że nasz partner nie chce 
przeznaczyć pieniędzy na prace koncepcyjne, 
wyprzedzamy ten proces, by ponieść najbar-
dziej czasochłonny, ale i najtańszy koszt. Gdy 
będzie decyzja środowiskowa, postaramy się 
o umiejscowienie północnej obwodnicy Kra-
kowa w korekcie narodowego planu budowy 
dróg ekspresowych i autostrad.

Co w tej kadencji będzie priorytetem zarzą-
du województwa?

– Będziemy kontynuować działania, które 
zostały zapoczątkowane w poprzedniej kaden-
cji. Nie chodzi tylko o inwestycje, bo rozwój 
to  nie  tylko budowanie nowych obiektów, 
ale również o kapitał ludzki i sferę społeczną, 
m.in. dofinansowanie szkół i uczelni.

 •

– Samorząd wojewódzki musi stworzyć 
równe warunki dostępu do unijnych 
pieniędzy – mówi marszałek Sowa
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K rakowscy murarze zimą 
nie mieli roboty, wyko-
nywali więc na  sprze-
daż niewielkie szopki, 

których architektura nawiązy-
wała do budowli Starego Miasta. 
Z  większymi chodzili po  naj-
bliższej okolicy, dając jasełkowe 
przedstawienia.

Artystyczne dusze
Na  Krowodrzy znana była 

z tego rodzina Ezenekierów, rozsła-
wiona przez Stanisława i Karola Es-
treicherów. Na Zwierzyńcu rej zaś 
zaczęli z czasem wodzić Malikowie.

– Szopki dziadka były wspania-
łe. Skrzyły się złotem. W łuskach 
pokrywających kopułę były dziur-

ki, więc po podświetleniu rzucały 
wokół piękny blask. Jarzyła się też 
gwiazda na  wieży. Wpatrywali-
śmy się w nią z zachwytem wraz 
z rodzeństwem – mówi Jan Malik.

Wykonana w 1923 r. najwięk-
sza z tych szopek, sprzedana potem 
do  teatru „Lalka” w  Warszawie, 
gdzie jest do dziś, służyła również 
do przedstawień jasełkowych w ko-
ściołach, szkołach oraz na scenie 
teatralnej przy ul. Bocheńskiej. 
Ojca wspierał w  tych szopkar-
skich pasjach syn Włodzimierz, 
również tramwajarz krakowski, 
a  jednocześnie człowiek o  rene-
sansowych zainteresowaniach ar-
tystycznych: organista, rzeźbiarz 
ludowy, wrażliwy na barwy i har-

monię kształtów szopkarz, dobiera-
jący z wielkim smakiem literackim 
teksty do przedstawień. Sam także 
wykonał wielką, 4-metrową szopkę 
oraz 65 kukiełek metrowej wysoko-
ści, odzianych w stroje.

Artystyczna i bogobojna zara-
zem atmosfera domu przy zwierzy-
nieckiej ulicy Królowej Jadwigi, 
w cieniu kościołów norbertanek 
i  Najświętszego Salwatora, spo-
wodowała, że pięcioro dzieci Wło-
dzimierza obrało zawody służące 
pięknu: Bronisława została histo-
rykiem sztuki, znawcą ikon, Teresa 
– bibliotekarzem, wieloletnim wi-
cedyrektorem Biblioteki Jagielloń-
skiej, Maria – muzykiem i malarką, 
uznawany za najwszechstronniej-

szego w rodzinie Jan – muzykiem, 
rzeźbiarzem i poetą, a najmłodszy 
Stanisław – fotografikiem.

Herod ze Skaldów
– Zespół szopkowego teatrzy-

ku Malików stanowiła przede 
wszystkim rodzina, lecz wystę-
py wspomagali także przyjaciele 
z MPK i ze Zwierzyńca. Prawie 
dwugodzinne przedstawienie 
wymagało ok. 10 osób do odtwa-
rzania ról postaci z  szopki, gry 
na instrumentach, efektów spe-
cjalnych, np.  wybuchów, które 
towarzyszyły porwaniu Heroda 
do piekła, i wreszcie poruszania 
kukiełkami. Roboty za i pod sceną 
nie brakowało. Szczególnie Wło-

Barwne jak gorset 
krakowianki

Szopki 
krakowskie. 
W tej rodzinie 
tradycja 
ich budowy trwa 
nieprzerwanie 
od prawie 100 
lat! Zaczęło się 
od Walentego 
Malika. Ten 
murarz, a później 
tramwajarz, 
zapalił się 
do wznoszenia 
misternych 
budowli.

tekst
Bogdan Gancarz

bgancarz@goscniedzielny.pl Gdy są już gotowe, Stanisław, Agnieszka i Andrzej Malikowie niosą je na Rynek Główny
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dzimierz dwoił się i troił, by dzieci 
na widowni klaskały z uciechy lub 
chowały się przed diabłem. Ale był 
i  anioł, w  postaci Ireny, siostry 
Włodzimierza – wspomina miesz-
kający na Zwierzyńcu Piotr Boroń, 
historyk, były senator, prywatnie 
zaś kuzyn Malików.

Teksty szopki były tradycyjne, 
zaczerpnięte częściowo z „Betlejem 
polskiego” Lucjana Rydla, częścio-
wo zaś z ustnej tradycji zwierzy-
nieckiego przedmieścia. Były więc 
kukiełki: Pasterzy, Heroda, Diabła, 
Strażaka, Pana Twardowskiego, 
Ułana, Antka ze  Zwierzyńca, 
Fiakra, Dziada. – Wryły mi  się 
w pamięć słowa Pastuszka, któ-
ry „choć nędzny, goły, ale będzie 
wesoły”, czy dziarskiego andrusa, 
który śpiewał zaczepnie: „Jestem 
Antek ze Zwierzyńca, każdy mnie 
tu dobrze zna. Kto zaczyna, ten ma 
sińca, bo podbite oko ma” – przy-
pomina sobie fragmenty tekstu 
Jan Malik.

– Będąc dzieckiem, chodziłam 
do Muzeum Przemysłowego przy 
ul. Smoleńsk na przedstawienia 
Malików, nie przypuszczając, że je-
den z nich – Jan – będzie moim mę-
żem – wspomina rzeźbiarka Anna 
Malikowa.

Zafascynowany rodzinnym 
przedstawieniem Jan Malik, 
na  początku lat 60. XX w. wraz 
z kolegami z Liceum Muzycznego 
porwał się na wystawienie szopki 
w kościele św. Anny. Grały z nim 
późniejsze sławy muzyczne: alto-
wiolista Zdzisław Polonek, skrzy-
pek Jacek Zieliński, lider zespołu 
Skaldowie (był w  szopce Hero-
dem!), kontrabasista Zbigniew 
Seifert, znany jazzman, oraz akor-
deonista Antoni Mleczko.

Jan, jego żona Anna i ich dzie-
ci wrócili teraz do  jasełkowych 
przedstawień. Można je zobaczyć 
na Zwierzyńcu w okolicach święta 
Trzech Króli oraz w Muzeum Histo-
rycznym Miasta Krakowa.

Od 1937 r. Malikowie uczestni-
czą w tradycyjnym Konkursie Szo-
pek Krakowskich. Zdobyli w nim 
liczne nagrody. – Szopki na kon-
kurs robili, prócz mnie, m.in. dzia-
dek Walenty, ojciec Włodzimierz, 
brat Jan z bratową Anną oraz ich  
6 córek: Weronika, Cecylia, Justy-
na, Rozalia, Teresa i Julia – wylicza 
Stanisław Malik.

Staniol w garnku z zupą
Materiały, z których buduje się 

szopki, są od lat takie same: drewno, 
tektura, błyszczący, wielokolorowy 
staniol. Teraz nie ma problemów 
z ich zdobyciem. Kiedyś trzeba było 
przez cały rok chomikować „sre-
berka” z czekoladek i cukierków, by 
mogły potem zdobić wieże i ściany 
szopki. Nim nastały rozmaite nowo-
czesne „wikole”, był również pro-
blem z klejeniem poszczególnych 
elementów, bo  stolarski klajster 
słabo chwytał staniol.

– Nasze szopki są co roku inne. 
Łączą je jednak elementy charakte-
rystyczne tylko dla naszej rodziny: 
po bokach dwie wieże mariackie, 
w  środku zaś wieża z  baniastą 
kopułą i gwiazda zwierzyniecka – 
mówi fotografik Stanisław Malik. 
– Szopka musi być wielobarwna, 
musi błyszczeć purpurą, ultrama-
ryną i złotem niczym gorset krako-
wianki – dodaje.

Swą pierwszą szopkę zrobił 
w  tajemnicy przed ojcem, mając 
kilkanaście lat. – Dostałem za nią 
w 1978 r. III nagrodę w konkursie 

– wspomina. Od tego czasu wyko-
nał już kilkaset szopek. Zaczyna 
je robić już w połowie letnich wa-
kacji. Powstają na... kuchennym 
stole w mieszkaniu przy ul. Królo-
wej Jadwigi. – Moja żona Grażyna 
jest  bardzo cierpliwa. Im bliżej 
grudnia, gdy rozstrzyga się Kon-
kurs Szopek Krakowskich, na stole 
w kuchni coraz mniej jest wolnego 
miejsca. Wszystko zajmują kawał-
ki listewek, tektury, barwnych pa-
pierów, a skrawki staniolu można 
czasem znaleźć w garnku z zupą 
– mówi Stanisław.

Każda z szopek ma jakieś ak-
tualne odniesienia. – Gdy robiłem 
bajecznie kolorową szopkę dla 
Krakowskiej Fabryki Czekolady 
„Wawel”, krakowiacy i górale nie-
śli w darze Dzieciątku czekolad-
ki. Szopka dla kibica Wisły miała 
napis „Wisła to jest potęga”, a dla 
miłośnika Cracovii – pasiaste 
elementy w barwach jego klubu. 
Gdy odbywał się jubileuszowy, 60. 
konkurs, w którym brała udział 
nasza rodzina, zrobiłem „szopkę 
w szopce”, pokazując, jak Maliki 
ze Zwierzyńca – Walenty i Wło-
dzimierz – niosą na Rynek swoją 
konstrukcję – wylicza Stanisław. 
Pod gwiazdą zwierzyniecką tego-
rocznej szopki Stanisława Mali-
ka widnieje napis upamiętniający 
100-lecie przyłączenia Zwierzyńca 
do Krakowa.

W Sewilli, Rzymie 
i Norymberdze

Gdy szopka jest gotowa, nio-
są ją całą rodziną przed pomnik 
Mickiewicza, znajdujący  się 
u stóp wież mariackich. Tam za-
zwyczaj spotykają się z rodziną 
Jana. W tym roku wraz z krako-
wianami podziwiali m.in. szop-
kę Rozalii Malik z  kukiełkami 

jej mamy Anny, nawiązującymi 
do tegorocznych wydarzeń i ju-
bileuszów. Figurki Marii i Lecha 
Kaczyńskich obserwowały tam 
m.in. Chopina grającego na forte-
pianie. Po kilku miesiącach, gdy 
w Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa skończy  się wystawa 
konkursowa, szopki Stanisława 
wędrują w świat. Są m.in. u sióstr 
klarysek w  Sewilli, znanej gra-
ficzki Aliny Kalczyńskiej we Wło-
szech, komendanta policji rzym-
skiej, w norymberskim ratuszu, 
warszawskim Centrum Zdrowia 
Dziecka i w wielu muzeach. Tylko 
jedna szopka wciąż stoi na szafie. – 
Tej nigdy nie sprzedam, bo to ostat-
nia, niedokończona szopka, którą 
zrobił mój ojciec – mówi Stanisław.

Na  szczęście i  on, podobnie 
jak brat Jan, ma spadkobierców 
szopkarskiej tradycji. 20-letni 
syn Andrzej, zafascynowany 
konstruowaniem szopek, wybrał 
studiowanie architektury. 14-let-
nia córka Agnieszka robi szopki 
od 10 lat. Swoje szopki konstruuje 
już także 14-letnia wnuczka Jana 
i Anny, Gabriela Grzywacz. – Ro-
bię je sama z tektury i barwnych 
stanioli. Babcia pomaga mi tylko 
w robieniu kukiełek – mówi.

A co z Janem, którego konstruk-
cja zwyciężyła w konkursie w 1970 
r., ale potem porzucił szopkarstwo 
na rzecz muzyki, poezji i rzeźby? – 
Kiedy już przestanę grać na skrzyp-
cach w operze, chyba wrócę do ro-
bienia szopek. Chciałbym zbudować 
taką wysoką, kilkumetrową, podob-
ną do tej, którą niegdyś wykonał oj-
ciec – rozmarza się.

Krakowianie mogą być więc 
pewni, że za rok na szopkowych 
złocistych wieżach z baniastymi 
kopułami znów rozbłysną zwie-
rzynieckie gwiazdy Malików. _

Szopki Stanisława Malika powstają na kuchennym stoleRozalia zrobiła już kilkadziesiąt kolorowych budowli – mówią 
rodzice Anna i Jan Malikowie. Dziełu ciotki przygląda się 
siostrzenica Gabriela Grzywacz
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Niechciany krzyż

A dam Bujak, 
znany krakowski 

fotografik, przedstawił 
ostatnio pierwszą 
część czterotomowego 
dzieła, zatytułowanego 
„Krzyż polski”, które jest 
poświęcone dziejom krzyża 
w Polsce, w całej tysiącletniej 
historii, jak również jego 
obecności w przestrzeni 
publicznej. Album wydało 
Wydawnictwo „Biały Kruk”. 
Przepiękne fotografie 
uzupełnia świetny tekst prof. 
Krzysztofa Ożoga. I tutaj 
kończy się powód do radości, 
a zaczyna zdziwienie, 
szok, a może nawet lęk. 
Wszystko to z powodu 
postawy niektórych 
dyrektorów krakowskich 
hurtowni i księgarń. Dla 
nich ta książka jest „zbyt 
polityczna”, by się nią 
zainteresować. Pracownicy 
„Białego Kruka” zajmujący 
się sprzedażą słyszą od 
nich, że „ta tematyka nas 
nie obchodzi”, „nie jesteśmy 
tym zainteresowani”, „nie 
mieszamy się do polityki”. 
Coś tu zaczyna wydzielać 
nieprzyzwoite zapachy!  
To wygląda na zmowę 
mającą na celu sprawić, by 
ten album nie dotarł do rąk 
czytelników. Bo jak inaczej 
wytłumaczyć zachowanie 
kierownika księgarni,  
który nie sprowadza  
książki, pomimo tego,  
że codziennie pyta o nią 
wiele osób? To się da 
wytłumaczyć tylko w jeden 
sposób: komuś przeszkadza 
pokazanie, że w Polsce  
krzyż ma swoje miejsce od 
tysiąca lat. Komu? Lękam 
się, by to nie były francuskie 
duchy, które wznieciły 
rewolucję ponad 200 lat 
temu.  •

Poświęconym 
piórem

felieton
ks. Ireneusz Okarmus

iokarmus@goscniedzielny.pl Święta to czas,  
gdy lubimy  
znajdować  
pod choinką 
upominki 
i obdarowywać 
nimi bliskich. 
Niespodzianek nie 
zabrakło  
też pod naszym, 
redakcyjnym 
drzewkiem.

Ż eby zostać właścicielem 
tych prezentów, wystarczy 

się pochylić... nad klawiaturą 
komputera.

Ciało i krew
18 sierpnia 1996 r. argentyński 

ks. Alexandro Pezet polecił sza-
farce Komunii św., by wrzuciła do 
naczynia z wodą upuszczoną przez 
kogoś i zakurzoną Hostię.

Kilka dni później na Hostii po-
jawiła się ciemna plamka, a woda 
zaczerwieniła się. Z czasem plam-
ka powiększała się, więcej było też 
czerwonego płynu. Wszystko zo-
stało przekazane do laboratorium 
jako tzw. ślepa próbka. Podczas ba-
dań wyodrębniono tkankę mięśnia 
sercowego ze ściany lewej komory 
(w stanie zapalnym) z dużą liczbą 
białych krwinek. Dla nowojorskie-
go kardiologa i patologa wyglądało 
to tak, jakby próbkę pobrano z ciała 
dotkliwie pobitego, lecz żyjącego 
jeszcze człowieka...

„Jezus pozwolił Tomaszowi 
dotknąć swoich ran. To samo robi 
dla nas i dziś. (…) Nie da się opisać 
tego, co czuje człowiek, gdy widzi 
płaczącego Boga” – pisze 
Ron Tesoriero w opartej na 
faktach książce „Powody, 
aby wierzyć”. Wśród osób, 
które 20 grudnia napiszą 
do nas na adres: krakow@
goscniedzielny.pl (należy 
podać swoje imię, nazwisko, 
adres i nr telefonu), krakow-

skie Wydawnictwo WAM 
rozlosuje trzy egzempla-
rze książki.

Współczesne 
egzorcyzmy

„Pewien mężczyzna 
poprosił, bym przyszedł 
i poświęcił mu dom, bo do-
chodziło w nim do nadzwyczajnych 
rzeczy: było słychać kroki, pod 
poduszką, na parapecie lub na sie-
dzeniu w samochodzie znajdował 
trzy kamyczki, monety lub gałązki. 
W dziwny sposób przemieszcza-
ły się też przedmioty (…). Kiedy 
ubrałem komżę, jego żona stanęła 
w ukryciu, mierząc mnie groźnym 
wzrokiem. Rozpocząłem modlitwę, 
a gdy spadały na nią krople świę-
conej wody – krzyczała. Święcona 
woda parzyła ją (…)” – pisze ks. Ga-
briele Amorth SSP, znany włoski 
egzorcysta, w książce „Wspomnie-
nia egzorcysty. Moje życie w walce 
z szatanem”, wydanej przez Edycję 
św. Pawła.

„Mają Państwo przed sobą opis 
prawdziwych, z  życia wziętych 
przypadków opętań i egzorcyzmu 

we współczesnej Irlandii 
(…). To mroczna książka, 
która usiłuje rzucić tro-
chę światła w najbardziej 
tajemnicze obszary ludz-
kiego doświadczenia” – 
intrygują David M. Kiely 
i  Christina McKenna 
w książce „Czarny sakra-

ment”, wydanej przez Frondę.
Wśród osób, które 20 grudnia 

napiszą do nas na adres: krakow@
goscniedzielny.pl (należy podać 
swoje imię, nazwisko, adres i nr 
telefonu), rozlosujemy po dwa eg-
zemplarze obu tytułów.

Tajna misja
Chcesz zostać rycerzem i od-

kryć tajemnice średniowiecza? 
Wyrusz z  rozkazu króla Polski 
w tajną misję do Malborka – trzeba 
odbić jeńców z lochów zamku krzy-
żackiego. Kto dotrze tam pierwszy? 
Zagraj, by się przekonać! Gra rycer-
ska „Krzyżacy – misja specjalna”, 
wydana przez Polskie Gry Plan-
szowe z okazji 600-lecia bitwy pod 
Grunwaldem, gwarantuje pełną 
niebezpieczeństw przygodę dla 
dzieci i rodziców. Dla pierwszych 

trzech osób, które w poniedzia-
łek 20 grudnia od godz. 15 do 16 
zadzwonią pod numer telefonu: 
12 648 45 53, i odpowiedzą na py-
tanie, kto sprowadził Krzyżaków 
na ziemie polskie, przygotowa-
liśmy grę „Krzyżacy”. Nagrodę 
należy odebrać osobiście w kra-
kowskiej redakcji „Gościa”. mł

Świąteczne prezenty dla Czytelników

Zamiast telewizora

Propozycje 
Polskich Gier 
Planszowych 
to wspaniały 
pomysł na 
rodzinne 
spędzanie 
czasu

Zd
Ję

ci
a 

kS
. i

Re
N

eu
SZ

 O
ka

Rm
u

S



VIII
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

19
 g

ru
dn

ia
 2

01
0

Gość KraKowsKi

Zd
Ję

ci
a 

Ja
N

 G
łą

bi
ń

Sk
i

Przez cały grudzień 
wokół parafialnego 
kościoła kręcą 
się mali górale 
z adwentowymi 
lampionami.

Z  lampkami idą zazwyczaj dzie-
ci z młodszych klas miejscowe-

go Zespołu Szkół im. Ratowników 
Tatrzańskich. Pokaźną grupę sta-
nowią ministranci i lektorzy. Do 
liturgicznej służby ołtarza należy 
około 40 chłopców. Tomek i Wojtek 
chodzą do szóstej klasy. – Zamie-
rzamy wystąpić w rozgrywkach 
ministrantów z naszego dekana-
tu. Pokonamy wszystkich – mó-
wią twardo. Ksiądz proboszcz 
jest bardzo zadowolony, że wśród 
lektorów są też uczniowie szkół 
średnich.

Katechetka Teresa Bujas 
prowadzi grupę Małych Misjo-
narzy. Jej członkowie w okresie 
świątecznym organizują akcję 
pt. „I ty możesz zostać świętym 
Mikołajem”. Zbierają dla dzieci 
z  Domu Dziecka w  Zakopanem 
gry planszowe, zabawki i pienią-
dze. „Słodki dzień” – tak nazywa 
się organizowana w szkole sprze-
daż ciast wypiekanych przez 
dzieci i ich rodziców. W okresie 
Bożego Narodzenia odbywa się 
także akcja sprzedaży obrazów 
malowanych na szkle i aniołków 
tworzonych z masy solnej. Są one 
rozprowa-dzane w kościele. Pie-
niądze przeznaczane są na cele 
misyjne oraz na dom dziecka.

W Murzasichlu działa Zwią-
zek Podhalan. Są też zespoły 
regionalne. – Bardzo dobrze, że 
mieszkańcy pielęgnują regio-
nalną kulturę i dbają o to dzie-
dzictwo. Są świadomi, że jest to 
jedna z osobliwości tego zakątka 
Polski – twierdzi ks. proboszcz. 
W kościele nagrana została Droga 
Krzyżowa, która odtwarzana jest 
w Radiu Alex, lokalnej rozgłośni 
na Podhalu.

Mieszkańcy wioski wiele 
podróżują po świecie, także 
w ramach pielgrzymek organi-
zowanych przez sąsiednie parafie, 

m.in. przez ojców dominikanów 
w Małem Cichem.

W  parafii działa kilka róż 
różańcowych. Już na stałe w ka-
lendarz ich spotkań wpisała się 
każda druga niedziela miesiąca. 
Wtedy po Mszy św. o godz. 11 pro-
wa-dzone są modlitwy o beatyfi-
kację Jana Pawła II. Drewniany 
pomnik polskiego papieża stoi na 
placu kościelnym. Niemal zawsze 
jest przy nim zapalony znicz.

Murzasichle to miejscowość 
uchodząca za dobrą bazę wypa-

dową w Tatry i miejsce do upra-
wiania sportów zimowych. Są tu 
rozbudowane wyciągi narciar-
skie z zapleczem gastronomicz-
nym i wypożyczalniami sprzętu. 
– Zapraszamy do wypróbowania 
sił na naszych stokach! – mówi ks. 
proboszcz.

 Jan Głąbiński

Panorama parafii. pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Murzasichlu

Po chustach ich poznacie

To tylko namiastka naszej siły – śmieją się ministranci i lektorzy. 
Przy ołtarzu jest ich 40

Organistka Jadwiga Łukaszczyk gra pieśni adwentowe na 
Roratach. W śpiewie pomagają jej dziewczynki z parafialnej 
scholki

Zapraszamy na Msze św. 
W niedziele i święta: 8.00, 11.00, 
17.00 (19.30 latem).
W dni powszednie: 7.00
(tylko we wtorki), 18.00 (19.30 
latem).

Zdaniem 
proboszcza

– Nasza parafia 
należy do 
dekanatu  
biały dunajec. 
mamy 1200 
wiernych. 

Podczas zbliżającej się 
wizyty duszpasterskiej 
odwiedzę ponad 300 
domów. kolęda to ważny 
czas, kiedy można 
porozmawiać o problemach 
i ważnych sprawach. 
mam na to około 10 dni – 
zaczynam po sylwestrze 
i kończę przed 15 stycznia. 
Wtedy rozpoczynają się 
ferie zimowe. u naszych 
gospodarzy mieszkają 
goście z całej Polski. 
Przybywają do nas nie 
tylko zimą i latem. Są 
obecni cały rok, zwłaszcza 
dzieci, bo w murzasichlu 
organizowane są tzw. 
zielone i białe szkoły.
Latem msze św. odbywają 
się przy ołtarzu polowym, 
do którego dorobiliśmy 
zadaszenie. Według 
różnych szacunków, 
w naszej miejscowości  
jest około 3 tys. miejsc 
dla gości. bardzo się 
cieszę, że wielu z nich nie 
zapomina o bogu w czasie 
odpoczynku, a wychowawcy 
dzieci przebywających  
na koloniach 
przyprowadzają swoich 
podopiecznych do 
kościoła. Stąd często 
uśmiecham się, kiedy 
widzę charakterystyczne 
dziecięce główki z chustą 
jednego koloru. To znak 
rozpoznawczy danej 
kolonii.

Ks. Jan Czepiel

Pochodzi z myślenic. 
Święcenia kapłańskie  
przyjął w 1984 r. z rąk kard. 
Franciszka macharskiego. 
Proboszczem w murzasichlu 
jest od 2002 r.


