
W krakowskiej policji
co najmniej od 2005 roku 
działała zorganizowana grupa 
przestępcza, biorąca łapówki 
za poinformowanie firm 
holowniczych o wypadku.

W ubiegłym tygodniu do 
aresztu trafiło 14 osób zamie-
szanych w aferę, w tym sied-
miu funkcjonariuszy z Komen-
dy Miejskiej w Krakowie (wśród 
nich dwóch oficerów) oraz ich 
siedmiu wspólników. Prawdopo-
dobnie nie jest to jednak ko-
niec aresztowań. Zatrzymanym 
postawiono zarzuty działania w 
zorganizowanej grupie przestęp-
czej, łapownictwa, przekrocze-
nia uprawnień, ujawnienia tajem-
nicy służbowej i nakłaniania do 
fałszywych zeznań. Podejrzanym 
policjantom grozi za to kara na-
wet do 12 lat więzienia.  

Ze śledztwa prowadzonego 
przez Biuro Spraw Wewnętrz-
nych Komendy Głównej Policji 
i prokuraturę w Tarnowie wy-
nika, że obsługę powypadko-

wą samochodów w Kra-
kowie wykonywały trzy 
firmy holownicze, po-
mimo że oficjalnie kra-
kowska policja współ-
pracuje z Małopolskim 
Zrzeszeniem Transpor-
towym, które wygrało przetarg 
na przewóz pojazdów rozbitych 
i uszkodzonych w kolizjach i 
wypadkach. Firmy te otrzymy-
wały informacje od skorumpo-
wanych policjantów przyjmują-
cych w komendzie miejskiej in-
formacje o wypadkach i koli-

zjach w całym Krako-
wie. Nieuczciwi poli-
cjanci inkasowali po kil-
kaset złotych za każde 
zgłoszenie, w zależno-
ści od marki samocho-
du. Układ był tak pomy-

ślany, aby zarabiali na tym nie-
uczciwi policjanci, nielegalna fir-
ma holownicza, a także warsztat 
naprawczy. Jeszcze nie wiado-
mo, ile kolizji było w ten sposób 
„obsłużonych” przez skorumpo-
wanych policjantów.   

KS. I.O

Światło dzienne ujrzał 
już pierwszy tom pu-

blikacji naukowej history-
ków PAT i IPN pt. „Kościół 
katolicki w czasach ko-
munistycznej dyktatury”. 
Kościół w Krakowie nie 
ma się czego wstydzić, 
pomimo tego, że nie-
którzy duchowni okazali 
słabość i współpracowali 
z SB. Było wielu wspa-
niałych kapłanów prze-
śladowanych przez SB, 
którzy nie dali się zła-
mać, ani przekupić. Czy 
o tej publikacji będzie 
głośno w mediach? A mo-
że to nie jest medialne 
i nie przyniesie zysków? 
Zobaczymy. 
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Kilka tysięcy osób chorych, niepeł-
nosprawnych i w podeszłym wieku 

zgromadziło się w sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach podczas kra-
kowskich obchodów Dnia Chorego, którym 
przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. 
Do Sanktuarium przybyli m.in. pod-
opieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
Domów Pomocy Społecznej wraz ze swo-
imi opiekunami i kapelanami. Kardynał 
Dziwisz, który podczas Mszy św. udzielił 
sakramentu namaszczenia chorych, pod-
kreślał, że cierpienie zawsze pozostaje 
dla człowieka tajemnicą, ale uczeń Jezusa 
Chrystusa przyjmuje tę tajemnicę w świe-

tle Ewangelii. Wcześniej 
kardynał spotkał się 
również na modlitwie 
z pacjentami i pracow-
nikami Hospicjum św. 
Łazarza.  

OBCHODY DNIA CHOREGO

Kardynał 
Stanisław Dziwisz 
udzielił chorym 
indywidualnego 
błogosławieństwa

KS. IRENEUSZ OKARMUS
redaktor wydania

Aresztowania w krakowskiej policji

„Laweciarze” z policji
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ZA TYDZIEŃ
  W ramach obchodów ROKU 

WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE 
będzie się odbywał festiwal 
poświęcony twórcy 
„Wesela” 

I jaka firma tym 
razem weźmie 
uszkodzony 
samochód
na lawetę?
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XXXV Góralski Karnawał
W BUKOWINIE TATRZAŃ-
SKIEJ od 7 do 11 lutego trwał 
XXXV Jubileuszowy Góralski 
Karnawał. O Złote Spinki zma-
gały się liczne grupy kolędni-
cze, pary taneczne i grupy tań-
czące taniec zbójnicki. To naj-
większa zimowa impreza folk-
lorystyczna na Podhalu, odpo-
wiednik letnich Sabałowych 
Bajań. Organizatorem im-
prezy jest tamtejszy Dom 
Ludowy, którego deski sce-
niczne uginały się jak za-
wsze od niezliczonych wy-
stępów zespołów góralskich 
z Podhala. Nie brakło też pre-
zentacji specjalnych gości ze 
Lwowa i Kijowa. W ramach 
Góralskiego Karnawału odby-
ło się również wiele imprez 
towarzyszących. Liczni go-
ście odwiedzający bukowiński 

Dom Ludowy podziwiali wy-
stawę prac dzieci i młodzieży 
ze Szkoły Ginących Zawodów, 
Folkloru i Sztuki Ludowej.  

Zamknięto hangar Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
BALICE. Dotychczasowy han-
gar Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Balicach nie na-
dawał się już do użytku, gdyż 
groził zawaleniem. Nakaz opusz-
czenia go wydał Janusz Żbik, wo-
jewódzki inspektor nadzoru bu-
dowlanego. Pogotowie lotnicze 
musiało wyprowadzić się z zaj-
mowanego dotąd hangaru, ale 
nie z lotniska. Służby medyczne 
i administracja przeniosą się do 
przeznaczonych na ten cel kon-
tenerów, zaś helikopter ratunko-
wy trafi do specjalnego namio-
tu. Takie ustalenia zapadły pod-
czas rozmów szefów Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego z wo-
jewodą. Działkę pod nową sie-
dzibę ma wydzierżawić pogo-

towiu lotniczemu port lotniczy 
w Balicach. W wyniku zaist-
niałej sytuacji przez najbliż-
sze kilka dni, a może nawet 
przez dwa tygodnie, lekarze 
nie będą latać do pacjentów. 
W sytuacjach krytycznych do 
Krakowa będą latać helikopte-
ry z Katowic, Kielc i Sanoka. 
Jednak wszystkie potrzebują 
co najmniej 30 minut na taki 
lot. Przez dwa tygodnie jedy-
nym w Małopolsce śmigłow-
cem ratunkowym będzie ten, 
który należy do TOPR, ale nie 
wolno mu opuszczać gór. 

Wyróżnienie dla profesora  
Franciszka Adamskiego

KRAKÓW. Już po raz jedena-
sty Kapituła Nagrody „Źródła” 
im. Sługi Bożego Jerzego 
Ciesielskiego wyróżniła oso-
bę, która w szczególny sposób 
zasłużyła się w działalności na 
rzecz umacniania rodziny. W 
tym roku nagrodę przyzna-
no prof. dr. hab. Franciszkowi 
Adamskiemu, pracowni-
kowi KUL i Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Swoją dzia-
łalność naukową związał on 
z trzema dziedzinami: spo-
łecznym nauczaniem Kościoła, 
rodziną i wychowaniem oraz 
kulturą i jej odniesieniem do 

religii. Prof. Adamski jest au-
torem programu badawcze-
go: „Katolicki model rodzi-
ny a współczesna polska ro-
dzina”. Naukowcy pracujący 
pod jego kierunkiem w ra-
mach tego programu publi-
kowali swoje prace w tomach 
„Studiów nad rodziną”. Prof. 
Franciszek Adamski prowa-
dził również badania nauko-
we nad procesem sakraliza-
cji małżeństwa i rodziny. Był 
członkiem Komisji Episkopatu 
ds. Środków Społecznego 
Przekazu. Jest autorem ponad 
100 prac naukowych. 

Wielki Post w katedrze wawelskiej
W ŚRODĘ POPIELCOWĄ 
(21 lutego) o godzinie 17.00 
Mszy świętej w katedrze wa-
welskiej przewodniczyć bę-
dzie ksiądz kardynał Stanisław 
Dziwisz.
Gorzkie Żale w katedrze bę-
dą odprawiane w niedzie-
le Wielkiego Postu o godzi-
nie 15.00. Kazania pasyjne 
wygłosi ksiądz profesor dr  
hab. Roman Pindel, oj-
ciec duchowny Wyższego 

Seminarium Duchownego w 
Krakowie.
Rekolekcje wielkopostne w 
katedrze wawelskiej odbędą 
się w drugą, trzecią i czwartą 
niedzielę Wielkiego Postu, w 
czasie Mszy świętych o godzi-
nie 8.00, 9.00, 10.00, 11.30. 
Nauki rekolekcyjne wygło-
si ks. dr Tadeusz Mrowiec, 
ojciec duchowny Wyższego 
Seminarium Duchownego w 
Krakowie.

Podczas Góralskiego Karnawału 
występowało wiele zespołów 
góralskich

7 lutego w samo południe bramy 
hangaru pogotowia lotniczego 

zostały zamknięte

Prof. Adamski przyjmuje gratulacje od dr Jadwigi Wronicz, członkini 
Kapituły Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego
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Długo oczekiwana publikacja historyków IPN i PAT 

To dopiero początek
Z prof. Ryszardem Terleckim, 
dyrektorem Krakowskiego Oddziału IPN, 
rozmawia ks. Ireneusz Okarmus  

KS. IRENEUSZ OKARMUS: Pierwszy tom pub-
likacji naukowej „Kościół katolicki w cza-
sach komunistycznej dyktatury”, prezen-
tującej inwigilację krakowskiego Kościo-
ła przez SB, zostanie zaprezentowany 
15 lutego podczas sesji naukowej „Dla-
czego lustracja jest potrzebna Kościoło-
wi?”. Według zapowiedzi, książka miała 
się ukazać po wakacjach ubiegłego roku. 
Skąd to opóźnienie?

PROF. RYSZARD TERLECKI: – Gdy powstała 
komisja „Pamięć i Troska”,  mieli w niej brać 
udział historycy z PAT. Ale oni odmówili. Nie 
było wtedy jeszcze żadnych badań. Oni mu-
sieliby dopiero wszystko zgłębiać, a każdy z 
nich miał jakąś bieżącą pracę do skończenia. 
Historycy PAT zobowiązali się jednak, że po-
dejmą badania, gdy tylko to będzie możli-
we, a wyniki tych badań będą publikować. 
Chcę podkreślić, że IPN nie mógł bezpo-
średnio wejść do komisji „Pamięć i Troska”, 
bo wtedy każda instytucja, która chciałaby 
tego rodzaju operację przeprowadzić, mo-
głaby oczekiwać, że my będziemy pomagać. 
Dlatego ustaliliśmy, że nie będziemy wcho-
dzić w skład komisji kościelnych czy innych 
komisji lustracyjnych. Sytuacja zmieniła się, 
gdy powołano zespół badawczy, zajmują-
cy się powojenną historią Kościoła w archi-
diecezji krakowskiej. Badania archiwalne za-
częły się w połowie sierpnia. I to jest odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego dopiero teraz 
ukazuje się ta publikacja. Szybciej się nie da-
ło, ponieważ nasze archiwum to ocean do-
kumentów. Około siedmiu i pół kilometra 
teczek, gdybyśmy postawili je na półce jed-
na obok drugiej. 

Co odpowiedzieć tym, którzy sugerują, że 
termin publikacji książki historyków PAT 
i IPN zbiega się z wydaniem książki ks. 
Zaleskiego. Dla niektórych jest to wręcz 
przeciwwaga dla niej. 

– Nikt z nas nie traktuje naszej publika-
cji jako przeciwwagi dla książki ks. Zaleskie-
go. Jego dzieło jest, moim zdaniem, bardzo 
ważne, gdyż przełamało barierę w kwestii 
ujawniania prawdy o przeszłości Kościoła. 
Nie znam jego książki, ale wiem, jakie ma-
teriały czytał, przygotowując ją, i stąd wnio-
skuję, że będzie ona bardzo ciekawa. Znajdą 
się w niej bolesne sprawy dotyczące Kościo-

ła krakowskiego, choć równocześnie będzie 
pokazywać jego bardzo chwalebną stronę.

Czym zatem różni się publikacja history-
ków IPN i PAT od książki ks. Zaleskiego? 

– Mówiąc o publikacji historyków IPN 
i PAT, należy powiedzieć, że jest to dzieło 
ściśle naukowe, zawiera bardzo dużo przy-
pisów, jest bardziej pożyteczne dla osób, 
które chciałyby kontynuować badania w 
tym kierunku. Nie wiem, czy w książce ks. 
Tadeusza Zaleskiego będą przypisy, chociaż 
do tego go zachęcaliśmy, ale to wcale nie 
znaczy, że nasza książka jest bardziej wia-
rygodna niż jego.

Z jakich rozdziałów składa się pierwszy 
tom dzieła „Kościół katolicki w czasach 
komunistycznej dyktatury”. 

– W części „Sylwetki” pierwszy rozdział 
autorstwa Michała Malca nosi tytuł „Inwi-
gilacja ks. Adolfa Chojnackiego przez Służ-
bę Bezpieczeństwa”. W kolejnym rozdzia-
le Marek Lasota pisze o zawartości doku-
mentacji tajnego współpracownika o pseu-
donimie „Delta”. W zeszłym roku media po-
wiązały z tym pseudonimem znanego kra-
kowskiego duszpasterza i autora kilkudzie-
sięciu książek, m.in. o papieżu Janie Paw-
le II, ks. Mieczysława Malińskiego. Michał 
Wenklar opracował następny rozdział książ-
ki „Przypadek tajnego współpracownika o 
ps. »Turysta«. Według tygodnika „Wprost”, 
pod pseudonimem tym został zwerbowa-
ny w 1979 roku ks. Mieczysław Łukaszczyk.  
Maciej Korkuć napisał rozdział doty-
czący sprawy ks. Mirosława Drozdka.  
W części „Rozprawy” ks. Jacek Urban pisze o 
teczce nieżyjącego już biskupa krakowskiego 
Jana Pietraszki (1911–1988), a ks. Jan Szcze-
paniak w artykule „Wierny aż do śmierci. Ta-
jemna historia ks. Mieczysława Satory” o pro-

boszczu parafii Matki Bożej Królowej Polski 
w Nowej Hucie Bieńczycach w latach 50. Filip 
Musiał opisuje naczelników Wydziału IV SB w 
Krakowie, a Józef Marecki zajmuje się sprawą 
likwidacji niższych seminariów zakonnych 
na terenie woj. krakowskiego w 1952 roku. 
Ostatnia część „Źródła” to artykuły Marka 
Hałaburdy „Można było wybudować kościół, 
nie rozmawiając ze Służbą Bezpieczeństwa” 
oraz Marka Hałaburdy i ks. Jana Szczepania-
ka „Fundusz operacyjny IV Wydziału KW MO 
w Krakowie (1962–1966)”. 

W mediach ukazywały się nazwiska księ-
ży współpracujących z SB. Ich odpowie-
dzią na te publikacje były stanowcze za-
przeczenia. Czy po tej publikacji zaprze-
czenia stracą sens z uwagi na moc dowo-
dową źródeł? 

– To nie takie proste. Na przykład w 
tekście o ks. Drozdku jest dużo obszer-
nych dokumentów, ale z nich nie wyni-
ka jednoznacznie, że był tajnym i świado-
mym współpracownikiem. Właściwie wnio-
sek trzeba sobie wyciągnąć samemu. To 
znaczy, można uznać z tych dokumentów, 
że była współpraca, ale również można 
upierać się, że nie było żadnej współpracy. 
My nie interpretujemy dokumentów. Zo-
stawiamy to czytelnikom. Dajemy wszyst-
kie materiały, jakie się zachowały. Najpo-
ważniejszy problem jest z materiałami do-
tyczącymi ks. Malińskiego. Teczki zostały 
opróżnione, co widać po ich objętości. Do-
dam, że nie jest to jedyny taki przypadek. Z 
teczki „Delty” zostało tylko kilka stron do-
kumentów. Jest jednak dokument, z które-
go wynika, kiedy zostały zniszczone. Sta-
ło się to w roku 1990. Ale zostawiono tro-
chę śladów dotyczących współpracy „Del-
ty” z bezpieką w Rabce i kontaktów w Lub-
linie. Nie ma wprawdzie donosów pisanych 
przez „Deltę”, ale w teczkach bardzo róż-
nych osób duchownych znajdują się, i mo-
gą się jeszcze znaleźć tu i ówdzie, donosy 
składane przez niego. Na przykład w ten 
sposób znaleźliśmy opinię „Delty” o ks. 
biskupie Pietraszce, przekazaną oficero-
wi SB, kapitanowi Podolskiemu w 1972 ro-
ku. Interpretacja tych akt nie pozostawia u 
mnie żadnych wątpliwości. 

Wydanie pierwszego tomu to dopiero po-
czątek publikacji w ramach programu 
badawczego. Kiedy ukażą się kolejne?

– W tej chwili już składamy drugi tom, 
który ukaże się przed wakacjami. Trzeci 
będzie gotowy jesienią tego roku. 
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Wchodzących do krakowskiego 
Centrum „Integracja” wita pro-
miennym uśmiechem sympa-
tyczna, młoda dziewczyna. Na 

pierwszy rzut oka nie różni się ona od pełno-
sprawnej części społeczeństwa. Dopiero kie-
dy Justyna Cuże schodzi ze swojego krzesła, 
to okazuje się, że jest  bardzo niewielkiego 
wzrostu. Czy taka niepełnosprawność prze-
szkadza jej w prowadzeniu aktywnego życia 
i w posiadaniu ciekawej pracy albo czy jest 
mniej wydajnym pracownikiem? Wręcz prze-
ciwnie, a przykład Justyny może być wzorem 
zarówno dla innych niepełnosprawnych, jak i 
dla osób zdrowych, które nie potrafią sobie ra-
dzić w życiu. 

Najważniejsze to wierzyć w siebie

– Chociaż jestem niepełnosprawna, to nie 
odczuwam tego. Żyję tak jak wszyscy.  Skoń-
czyłam studia. Jestem pedagogiem, licencjat 
zrobiłam w Lesznie, a tytuł magistra obroniłam 
na krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Teraz 
kończę studia podyplomowe: doradztwo i pla-
nowanie karier osób niepełnosprawnych. Pra-

ca w Centrum „Integracja” nie jest moją pierw-
szą pracą, wcześniej pracowałam  między in-
nymi jako konsultantka telefoniczna w TP SA. 
Tutaj jestem koordynatorem działu informa-
cji – kieruję naszych klientów albo do odpo-
wiednich osób pracujących w Centrum, albo 
do specjalistycznych placówek, które mogą 
udzielić pomocy. Mój przepis na sukces? Naj-
ważniejsze to wierzyć w siebie –  mówi Justy-
na Cuże. Czym więc zajmuje się Centrum „In-
tegracja”? – Zajmujemy się przede wszystkim 
aktywizacją zawodową osób niepełnospraw-
nych i prowadzimy kampanie społeczne, któ-
re wszyscy znają z billboardów. Mamy też bar-
dzo rozwinięty dział informacji, przeznaczony 
zarówno dla samych niepełnosprawnych, jak i 
dla ich rodzin i opiekunów. Porad udzielają do-
radca zawodowy, psycholog, prawnik, pracow-
nicy socjalni i tak zwany „job coach”, zajmu-
jący się wprowadzaniem na rynek pracy. Cen-
trum powstało w styczniu 2006 r. i w ciągu ro-
ku zarejestrowało się u nas ponad 1000 osób. 
Dla 90 z nich znaleźliśmy zatrudnienie na ot-
wartym rynku pracy, a 21 osób skierowaliśmy 

do miejsc, gdzie praca jest dofinansowana (np. 
zakłady pracy chronionej) – opowiada Paweł 
Wolski, koordynator działu aktywizacji zawo-
dowej w Centrum „Integracja”. W Małopolsce 
praca dla osób niepełnosprawnych jest dostęp-
na, zwłaszcza teraz, kiedy blisko 50 proc. mło-
dych osób wyjechało za granicę. Można na-
wet powiedzieć, że ofert jest więcej niż chęt-
nych do podjęcia pracy, i to pracodawcy szuka-
ją pracowników, a nie na odwrót. Szczególne 
braki w wykwalifikowanej kadrze odczuwają 
gastronomia i hotelarstwo. Praca czeka też w 
aktualnie modnych zawodach, np. w informa-
tyce i grafice komputerowej. Pracodawcy ma-
ją do wyboru: zatrudnić fachowca – obcokra-
jowca, albo niepełnosprawnego rodaka. Coraz 
częściej wybierają to drugie rozwiązanie, i ma-
ją ku temu powody.   

Obustronne korzyści
Nie da się ukryć, że u części potencjalnych 

pracodawców jest jeszcze głęboko zakorze-
niony lęk, że osoba niepełnosprawna będzie 
słabszym i mniej wydajnym pracownikiem. 
Dlaczego? – Odpowiedź jest prosta, przyszły 
szef niesłusznie obawia się, że człowiek nie-
pełnosprawny będzie pracował wolniej, częś-
ciej będzie chorował i wymagał rehabilitacji, 
a nawet istnieje silna bariera psychologiczna 
i strach przed trudnościami komunikacyjny-
mi. Nie wszyscy mają też świadomość, że co-
raz więcej młodych, niepełnosprawnych ludzi 
nie chce poprzestać na podstawowym lub za-
sadniczym wykształceniu. Co prawda, odse-
tek takich studentów wciąż jest mały, ale sy-
stematycznie się zwiększa. Podczas spotkań z 

przyszłymi pracodawcami 
staramy się przełamywać 
błędne stereotypy i uświa-
damiać korzyści wynika-
jące z zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, mówi 
Iwona Stańko, psycholog 
z biura „Doradztwo i Ka-
riera”. Biuro to, jako jed-

W społeczeństwie pokutuje  
dość negatywny stereotyp osoby 

niepełnosprawnej, która nie pracuje  
i wymaga ciągłej opieki.  

Czas zmienić takie 
spojrzenie na świat,  
bo prawda wygląda inaczej.

Na 
niepełnosprawnych 
czekają oferty 
pracy m.in. na 
stanowiskach 
informatyków 
i grafików 
komputerowych

Praca jest, ale brakuje chętnych

Niepełnosprawni  
mogą żyć aktywnie

tekst 
MONIKA ŁĄCKA
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no z czterech w Polsce, funkcjonu-
je w Krakowie przy ul. Daszyńskie-
go 22 od października i powstało 
dzięki środkom finansowym z Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Projekt 
jest skierowany do osób ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Na chętnych 
do skorzystania z oferty biura czekają psycho-
log, prawnik i doradca zawodowy, którzy po-
mogą przezwyciężyć wewnętrzne bariery, wy-
brać odpowiedni zawód, przygotują do podję-
cia pracy i nawiążą kontakt z pracodawcą. 

Co więc powinien wiedzieć szef zatrud-
niający człowieka niepełnosprawnego? Przed-
siębiorca zatrudniający mniej niż 6 proc. nie-
pełnosprawnych (25 osób w przeliczeniu na 
pełny wymiar pracy) musi dokonywać co-
miesięcznych wpłat do PFRON-u w wysoko-
ści około 40 proc. przeciętnego wynagrodze-
nia za każde nieobsadzone przez niepełno-
sprawnego stanowisko. Coraz więcej praco-
dawców decyduje się przyjąć osoby niepeł-
nosprawne, bo dzięki temu można uzyskać 
zwrot większości kosztów zatrudnienia i do-
stać dofinansowanie do niezbędnych szkoleń. 
Wszystko zależy od stopnia i rodzaju niepeł-
nosprawności. Nie da się więc ukryć, że ko-
rzyści są obustronne. – Niepełnosprawny ma 
możliwość wyjścia z bierności, rozwijać się, 
a co więcej, czuje się potrzebny. Pracodawca 
oprócz bonusu finansowego, dostaje również 
kogoś, kto ma potężną motywację do wysiłku, 
bo chce wykorzystać swoją szansę oraz po-
kładane w nim zaufanie – mówi Iwona Stań-
ko. W ciągu czterech miesięcy istnienia w Kra-
kowie biura „Doradztwo i Kariera” zgłosiło się 

tu około 100 osób. Dla dużej czę-
ści z nich udało się znaleźć zatrud-
nienie na otwartym rynku pracy. Jak 
zapewnia Marta Wyderka, koordy-
nator programu, oferty czekają na 
każdego chętnego i naprawdę jest 
w czym wybierać. Można zostać za-
równo portierem czy kasjerem, jak i 
obsługiwać komputerową bazę da-

nych w świetnie prosperującej firmie. Waru-
nek jest jeden – trzeba tego chcieć. 

Dobro powraca

Korzyści wynikające z zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych zauważa Beata Anioł, kie-
rownik działu personalnego w firmie KiM 
Group (agent sieci Era). Pierwsza osoba nie-
pełnosprawna pojawiła się tam dość przypad-
kowo i wykazała się wysokimi kwalifikacjami. 
Zdobyła też zaufanie i sympatię współpra-
cowników. – Obecnie zatrudniamy trzy nie-
pełnosprawne osoby i wypracowaliśmy pew-
ną zasadę: nie ma czegoś takiego jak pełno-
sprawność i niepełnosprawność, wszyscy je-
steśmy mniej lub bardziej sprawni. To zale-
ży od osoby, jej kompetencji i zaangażowa-
nia. Trzeba było wypełnić formalności i dosto-
sować biuro do potrzeb niepełnosprawnych, 
ale to nie było zbyt trudne, a korzyści są du-
że i to nie tylko te finansowe. Zainteresowały 
się nami media, a w zespole zapanowała du-
ża życzliwość w stosunku do niepełnospraw-
nych pracowników, opowiada Beata Anioł.  

Jak widać, wystarczy tylko przełamać sym-
boliczną barierę, żeby pomóc drugiemu czło-
wiekowi.  A przecież ofiarowane przez nas 
dobro wraca, i to nawet podwójnie… 

Praca jest, ale brakuje chętnych

Niepełnosprawni  
mogą żyć aktywnie

Sonda

WARTO WIERZYĆ W SIEBIE
JUSTYNA CUŻE, PRACOWNIK CENTRUM „IN-
TEGRACJA”
– U każdego człowieka, 
zdrowego i niepełnospraw-
nego, podczas długiego 
szukania pracy pojawiają 
się chwile zwątpienia. Moż-
na temu ulec, jednak jeśli 
się naprawdę chce, to znajdzie się pra-
cę. Nie po to się uczyłam, żeby być na 
rencie, skoro mogę pracować. Mam te-
raz świadomość, że jestem potrzebna, i 
chcę pokazać innym, że warto walczyć 
o swoje marzenia i ambicje. Warto się 
rozwijać. Jestem też wdzięczna wszyst-
kim, którzy mnie wspierają, bo wiem, 
że nie każdy może mieć tyle szczęś-
cia co ja.

IWONA STAŃKO, PSYCHOLOG BIURA „DORADZ-
TWO I KARIERA” 
– Biuro takie jak nasze 
jest potrzebne zarówno 
osobom poszukującym 
pracy, jak i pracodawcom, 
bo obie strony wymaga-
ją fachowego wsparcia. Ja 
sama jestem osobą niepełnosprawną, 
poruszam się na wózku, ale pracowa-
łam już podczas studiów. Bardzo waż-
ne jest, aby pomóc ludziom uwierzyć 
w siebie i pokazać, jakie mają możli-
wości.
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Centrum 
„Integracja” 
aktywizuje 
zawodowo 
niepełnosprawnych  
i jednocześnie 
daje im możliwość 
zatrudnienia
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Czterdziesty tydzień modlitw o trzeźwość narodu

Potrzeba modlitwy i umartwienia
Problemy alkoholowe dotykają 
całej Polski. Nie inaczej jest  
w archidiecezji krakowskiej.  
Na jej terenie mieszka około 30 
tysięcy osób, które są uzależnione 
od alkoholu, czyli chorych  
na chorobę alkoholową. 

Następne 30 tysięcy to oso-
by szkodliwie pijące, często upi-
jające się, co związane jest z 
różnymi konsekwencjami zdro-
wotnymi i społecznymi. Jeżeli 
założymy, że każda z tych osób 
żyje w czteroosobowej rodzi-
nie, to oznacza, że pijaństwo 
dotyka bezpośrednio około 240 
tysięcy osób w naszej archidie-
cezji. Pijani kierowcy, 
rozbite rodziny, dzie-
ci pozbawione domo-
wego ciepła, przestęp-
stwa, w tym tak tragicz-
ne, jak przemoc wo-
bec dzieci, to skutki ist-
niejącej sytuacji. Istnie-
je pewien paradoks. Z 
jednej strony nie ma w 

nas zgody na przestęp-
stwa i zło spowodowa-
ne nadużywaniem al-
koholu, a z drugiej ist-
nieje wielka społeczna 
akceptacja picia.

W archidiecezji po-
dejmowane są różne 
inicjatywy w ramach 

duszpasterstwa trzeźwości. Od 
20 lat działa Studium Apostol-
stwa Trzeźwości przygotowują-
ce animatorów pracy trzeźwoś-
ciowej. Co dwa miesiące w ka-
plicy na terenie Szpitala im. dr 
J. Babińskiego odbywają się re-
kolekcje dla uzależnionych. W 
drugą sobotę każdego miesią-
ca osoby z problemem alko-
holowym uczestniczą w dniach 
skupienia w Siedlcu k. Krzeszo-
wic. Działa i rozwija się dzieło 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 
Istnieją punkty konsultacyjne, w 
których udzielana jest podsta-
wowa pomoc dla osób doświad-
czających problemów alkoholo-
wych.

Ciągle jednak największą 
trudnością w pracy trzeźwościo-
wej jest myślenie, że dotyczy ona 
tylko i wyłącznie alkoholików, a 
tych kojarzy się wyłącznie z oso-
bami, które zeszły już na margi-
nes społeczny. Tymczasem bio-
rąc pod uwagę zakres problemu, 
trzeba powiedzieć, że trzeźwość 
to sprawa nas wszystkich.

KS. MIROSŁAW ŻAK

Ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski znany był dotąd 

głównie ze swej działalności 
dobroczynnej oraz 
duszpasterzowania 
Ormianom. Tomik 
wydany przez Małe 
Wydawnictwo poka-
zuje zaś jego oblicze 
poety, znane dotąd je-
dynie nielicznym. Prof. 
Andrzej Waśko z UJ 
określił zgromadzone 
tu wiersze, jako „swo-
isty rejestr myśli i przeżyć” 
wyrażający w formie wiersza 
to, „czego nie można prze-
kazać w żaden inny sposób”. 
„Otrzymałem w spadku or-
miańską duszę/ lwowski ak-
cent kresowy patriotyzm/ ukra-
ińską tęsknotę za Bogiem/ 
(…) to całe dziedzictwo bo-

gate i trudne/ pomoże mi być 
Polakiem/ co żyjąc w łaciń-
skiej kulturze/ zachowa oby-

watelstwo Wschodniej 
Europy” – pisze ks. 
Zaleski w wierszu 
„Dziedzictwo”. I to 
dziedzictwo: trady-
cji rodzinnych, wia-
ry, doświadczenia 
„Solidarności”, prze-
nika wszystkie wier-
sze zgromadzone w 
tym tomiku. 

Warto dodać, że dwa z 
wierszy: „Pasja według Korcza-
ka” i „Pestka”, miały swe pier-
wodruki w 1981 r. na łamach 
„Gościa Niedzielnego”. BG

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,  
Wiersze, Kraków 2006,  
Małe Wydawnictwo, ss. 94.

Wiersze ks. Zaleskiego

Rejestr myśli i przeżyć

PORAD MOŻNA 
ZASIĘGNĄĆ  

W NASTĘPUJĄCYCH 
MIEJSCACH

Poradnia Miłosierdzia w domu 
pielgrzyma przy sanktuarium w 
Krakowie Łagiewnikach:
czwartki od 16.30 do 18.30, sobo-
ty od 10.00 do 12.00.
Poradnia przy bazylice Mariackiej 
(wejście od strony placu Maria-
ckiego): piątki od 17.00 do 
18.30.
Parafia świętego Maksymiliana w 
Nowej Hucie (sala nr 13):  piątki 
od godziny 18.45 do 20.00.  
Punkt konsultacyjny „Tobiasz”, 
ul. Dobrego Pasterza 4 (budy-
nek przy kościele): poniedział-
ki i czwartki od godziny 18.00 
do 20.00. 



Dom Wydawniczy Rafael wydał 
książkę ks. Roberta Nęcka, 

rzecznika prasowego archidiece-
zji krakowskiej. Publikacja no-
si tytuł „Okiem rzecznika” i jest 
zbiorem kilkunastu wywiadów, 
jakich ks. Robert Nęcek udzie-
lił dziennikarzom w ciągu swego 
kilkunastomiesięcznego „rzecz-
nikowania”. Ukazywały się one 
w różnych gazetach oraz 
mediach elektronicz-
nych. Tematyka większo-
ści wywiadów jest zwią-
zana z ważnymi bieżą-
cymi wydarzeniami, któ-
rymi żył Kościół krakow-
ski, ale są w książce także 
i takie, w których dziennikarze 
pytają rzecznika prasowego o 
sprawy natury ogólniejszej. Głos 
rzecznika prasowego archidiece-
zji krakowskiej brzmi w niektó-

rych sprawach (np. lustracji, pró-
by zorganizowania w Krakowie 
zjazdu eksksięży) jak stanowisko 
kurii krakowskiej. Autor sam na-
pisał we wstępie do książki, że w 
jego pracy chodzi o „wypowia-
danie się w imieniu archidiece-
zji krakowskiej”. Można więc po-
wiedzieć, że jest to nie tyle tyl-

ko zbiór prywatnych prze-
myśleń ks. Nęcka na jakieś 
sprawy, co raczej stano-
wisko kapłana mającego 
świadomość, że w swych 
wypowiedziach repre-
zentuje przed mediami 
Kościół krakowski. Z ks. 

Robertem można się nie zga-
dzać, ale jedno jest pewne: war-
to poświęcić czas na lekturę tej 
książki. 

Ks. Robert Nęcek, „Okiem Rzecznika”. 

Wywiady ks. Roberta Nęcka 

Okiem Rzecznika

Wejście 
do punktu 
konsultacyjnego 
(przy parafii 
Mariackiej) 
dla osób 
doświadczających 
problemów 
alkoholowych
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Przy Plantach

OSCYPEK 
JESZCZE NIE NASZ

Po pierwszych
wybuchach ra-
dości na Pod-
halu producen-
tom oscypków 
zrzedła mina. 

Słowacy, wbrew oczeki-
waniom, zgłosili bowiem 
do Komisji Europejskiej za-
strzeżenia wobec ochrony 
prawnej nazwy sera oscy-
pek jako wyłącznie polskie-
go produktu regionalnego. 
Procedura odwoławcza po-
trwa kilka miesięcy. 
Warto podkreślić, że Polacy 
nie zaniedbali niczego w 
procedurach rejestracyjnych.  
Normy unijne są bardzo do-
kładnie określone, tak więc 
oscypek musi mieć wrze-
cionowaty kształt, a wagę 
w granicach 60–80 gramów. 
Musi być produkowany z 
mleka owczego od polskiej 
owcy górskiej z domieszką 
co najwyżej 40 proc. mle-
ka od polskiej krowy czer-
wonej. Przygotowano tak-
że wzór ekologicznego opa-
kowania oraz termin zaku-
pu: od 15 kwietnia do koń-
ca września, ponieważ tylko 
wówczas bacowie produku-
ją prawdziwe oscypki.
Zdefiniowane zostały rów-
nież warunki sanitarne, w 
jakich regionalny ser może 
być wytwarzany. Unijni kon-
trolerzy będą sprawdzać, 
czy są one przestrzegane. 
Obniżono natomiast pewne 
normy higieniczne, bo prze-
cież trudno zachować ste-
rylną czystość w górskiej ba-
cówce.
Osobiście uważam – nie tyl-
ko ze względów patriotycz-
nych – że oscypek może 
swobodnie stawać do rywa-
lizacji z alpejskimi serami, 
których wielokrotnie pró-
bowałem. A jeżeli UE za-
legalizuje w podobny spo-
sób inne podhalańskie spe-
cjały: bundz, redykołkę i żę-
tycę, kulinarna Europa mo-
że w znaczący sposób zmie-
nić swe gusta.

BOGDAN GANCARZ

Sprzeciw konserwatora zabytków

Fort nie będzie zmieniony
Wojewódzki konserwator 
zabytków sprzeciwił się 
planowanej przebudowie 
zabytkowego Fortu św. Benedykta, 
części dawnej Twierdzy Kraków.

Znajdujący się na terenie 
Podgórza fort jeszcze w latach 
80. planowano zaadaptować 
na klub studencki. W 1998 r. 
Rada Miasta Krakowa postano-
wiła na 25 lat wydzierżawić go 
wraz z czterohektarową dział-
ką ówczesnemu Stowarzysze-
niu Kultury Studenckiej (obec-
nie Instytut Sztuki). Stowarzy-
szenie zobowiązało się wyre-
montować budynek forteczny 
oraz zaadaptować go na ce-
le kulturalne. Radnych przeko-
nały również pisma z Rafinerii 
Trzebinia oraz Naftobudowy, 
deklarujące gotowość współ-
pracy ze stowarzyszeniem we 
współfinansowaniu zarówno 
restauracji fortu, jak i prowa-
dzonej w nim działalności kul-
turalnej. Stowarzyszenie miało 
użytkować fort nieodpłatnie, 
płacąc miastu roczny czynsz 
w wysokości 0,3 proc. ceny 
działki.

To nie konserwacja

Plany adaptacyjne Instytu-
tu Sztuki były bardzo ambitne. 
Fort miał być przykryty szkla-
ną kopułą, wokół niego zaś 
miał powstać dwupoziomowy 
podziemny parking, umożli-
wiający dojazd setkom osób 
uczestniczącym w imprezach 
kulturalnych. Ta koncepcja re-
witalizacji Fortu św. Benedyk-
ta spotkała się z protestami za-
równo miłośników zabytków 
Krakowa, radnych Dzielnicy 
XIII, jak i ekologów.  „Zamie-
rzenia pod nazwą adaptacji są 
faktycznie silną ingerencją w 
substancję zabytkową budow-
li, w jej bryłę i otaczający kraj-
obraz, i nie mają nic wspól-
nego z definicją konserwacji 
czy też rewaloryzacji” – napi-
sali w 2004 r. przedstawicie-
le Obywatelskiego Komitetu 
Ratowania Krakowa. Zwracali 

uwagę, że fort, zbudo-
wany w latach 1850–
1854 według projektu 
Feliksa Księżarskiego, 
jest unikatem, gdyż 
na świecie zachowa-
ło się jedynie kilka 
obiektów tego rodzaju. Przy-
pominali również,  że otocze-
nie fortu, położonego w są-
siedztwie kościółka św. Bene-
dykta, obok którego odbywają 
się m.in. mające wielowieko-
wą tradycję uroczystości, tzw. 
rękawki, jest głęboko zako-
rzenione w krajobrazie histo-
rycznym Krakowa. Nie nego-
wali przy tym ani możliwości, 
ani konieczności adaptacji for-
tu, byle byłaby zgodna z regu-
łami sztuki konserwatorskiej. 
W następnym roku komitet, 
uznany za stronę postępowa-
nia, złożył w Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym od-
wołanie od decyzji ustalającej 
warunki zabudowy.

Co dalej?

Projekt przebudowy zro-
biony przez Piotra Gajewskie-
go był krytykowany m.in. za 
to, że traktuje fort jedynie ja-

ko „cokół” pod kopułę 
siedmiometrowej wy-
sokości. Za wzór prze-
budowy, nienaruszają-
cej zabytkowej istoty 
obiektu, część archi-
tektów i urbanistów 

uznała pracę Marka Szcześnia-
ka, który projektował adapta-
cję jednego z fortów w War-
szawie.

Protestowali również eko-
lodzy, zaniepokojeni planami 
drążenia podziemnego parkin-
gu, co mogłoby zaowocować 
zaburzeniami ekosystemu.

Negatywna decyzja woje-
wódzkiego konserwatora za-
bytków (odnosząca się do pro-
jektu przebudowy w przedsta-
wionej formie, a nie do projek-
tu przebudowy w ogóle!) sta-
wia cały projekt pod znakiem 
zapytania. Niewykluczone bo-
wiem, że gdyby ta decyzja zo-
stała utrzymana w mocy, wła-
dze miejskie mogłyby uznać ją 
za podstawę do rozwiązania 
umowy dzierżawnej z Instytu-
tem Sztuki. Instytut może jed-
nak zmodyfikować swe plany, 
tak aby wszystkie strony spo-
ru były zadowolone.

BOGDAN GANCARZ

Fort św. 
Benedykta 
pozostanie 
w niezmienionej 
formie
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Charakterystyczny brązowy 
habit jest dobrze znany 
parafianom z Dursztyna, 
bo duszpasterzują tam 
ojcowie franciszkanie. 
Samodzielną parafię  
w 1993 r. erygował 
ks. kard. Franciszek 
Macharski. 

– Przepraszam, że nie 
w habicie, ale właśnie od-
garniałem śnieg – wita 
mnie franciszkanin ojciec 
Robert Prokopiuk. Siada-
my w kancelarii parafial-
nej, przeglądam książkę 
zatytułowaną „Franciszka-
nie w Dursztynie na Spi-
szu” autorstwa o. Albi-
na Sroki. Dowiaduję się z 
niej, że franciszkanie przy-
byli do Dursztyna już w 
1933 r. Wtedy też rozpo-
częła się budowa domu 
rekolekcyjno-wypoczyn-
kowego dla zakonników, 
który funkcjonuje do dzi-
siaj. – Po pożarze drew-
nianego obiektu w 1993 
r., dzisiaj dysponujemy po-
mieszczeniami dla ponad 
60 osób w budynku muro-
wanym. Przyjmujemy wie-
le grup. Stałymi bywalca-
mi w Dursztynie są muzy-
cy chrześcijańscy skupie-
ni wokół dominikanina o. 
Andrzeja Bujnowskiego – 
opowiada franciszkanin. 
Dodaje z uśmiechem, że 
dominikanie i franciszka-
nie to bracia stryjeczni. 

Dbają o kościół 

W każdym miesiącu w 
ciągu całego roku w Dur-
sztynie odbywają się za-
mknięte rekolekcje we-
dług zasad zakonu fran-

ciszkanów. – Nasza wio-
ska leży na uboczu. Są tu 
dobre warunki, żeby ode-
rwać się od codzienności 
i pokontemplować trochę. 
Piękne jest to, że w reko-
lekcjach biorą udział lu-
dzie młodzi, od 16 do 30 
roku życia. Jesteśmy ca-
ły czas do dyspozycji dla 
wszystkich parafian i go-
ści. Pomagamy im odna-
leźć się na tej drodze, któ-
rą Pan Bóg dla nich wybie-
ra – mówi o. Robert. 

W krajobraz tej spi-
skiej wioski, położonej 
ponad 700 m n.p.m., do-
brze wpisuje się piękna 
bryła kościoła, stylem na-
wiązująca do miejscowej 
tradycji budowlanej. We 
wnętrzu nie brak charak-
terystycznych elementów 
wyposażenia świątyń fran-
ciszkańskich. Zasługują-
cy na szczególną uwagę 
jest wielki krzyż w ołta-
rzu głównym. W 1999 r. 
w bocznych oknach koś-
cioła zamontowano witra-
że Matki Bożej Anielskiej, 
papieża Jana Pawła II oraz 
czterech franciszkańskich 
błogosławionych Męczen-

ników z Dachau. Zaś bocz-
ne okna prezbiterium zdo-
bią witraże św. Franciszka 
i św. Antoniego. – Parafia-
nie bardzo dbają o kościół 
i jego otoczenie. W maju 
2006 r. było malowanie, 
na które udało nam się ze-
brać środki finansowe w 
ciągu trzech miesięcy – 
wspomina o. Prokopiuk. 

Wskrzeszenie  
III zakonu
W parafii działa wie-

le grup, jest rada parafial-
na, ministranci, lektorzy. 
– Jednym z naszych dusz-
pasterskich zadań, któ-
re sobie stawiamy, jest 
wskrzeszenie Francisz-
kańskiego Zakonu Świe-
ckich (III zakonu). Na tere-
nie parafii jest dom zakon-
ny sióstr niepokalanek, ist-
nieje także na Duninówce 
ośrodek Ruchu Oazowe-
go Światło–Życie. – Zapra-
szam wszystkich do od-
wiedzin Dursztyna – jest 
gdzie spać i co zjeść – mó-
wi z radością o. Robert na 
koniec naszej rozmowy. 

JAN GŁĄBIŃSKI
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PANORAMA PARAFII 
Dursztyn – pw. św. Jana Chrzciciela 

Pomoc w drodze do Pana Boga

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza parafia liczy około 400 osób. Dosię-

ga nas trend ogólnopolski w wyjazdach wier-
nych do pracy za granicą. Mamy wiele czasu na 
rozmowy z parafianami. Niedawno zakończo-
na wizyta duszpasterska, którą nazywamy bar-
dziej odwiedzinami, dała możliwość spokojnej, 
konstruktywnej rozmowy o pomysłach duszpa-
sterskich czy propozycjach mieszkańców wio-
ski. Jestem przekonany, że trzeba dużo rozma-
wiać, bo z tego zawsze wynika jakieś dobro i 
zbliżenie do Pana Boga. W odróżnieniu do in-
nych parafii, nie mamy organisty. Tu ludzie 
modlą się, śpiewając. Aż chce się zawsze prze-
wodniczyć takiej modlitwie. Życie duszpaster-
skie ubogacają też grupy przyjeżdżające do na-
szego klasztoru. Jest wtedy możliwość pozna-
nia innych form apostolstwa.  Jesteśmy otwarci 
i czekamy na wszystkich chcących oderwać się 
na chwilę od codziennych spraw, a przy okazji 
i odpocząć w ładnym terenie,  z widokiem  na 
trzy pasma górskie. 

Zapraszamy do kościoła
  Adres: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana 

Chrzciciela, Dursztyn, ul. Długa 43, 34-433 Nowa 
Biała, tel. 018 265 92 80, e-mail: dursztyn@ofm.
krakow.pl

  Msze święte w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00 
  Strona internetowa: http://dursztyn.ofm.krakow.pl

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 Gancarzkrakow@goscniedzielny.pl

KRAKOWSKI

O. ROBERT 
PROKOPIUK OFM

Swoją posługę duszpaster-
ską w zakonie franciszka-
nów rozpoczął w Koninie, 
potem pracował jesz-
cze m.in. w Warszawie 
i Przemyślu. Od pięciu 
lat jest proboszczem w 
Dursztynie.
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Spośród elementów 
wyposażenia świątyni 
na szczególną uwagę 

zasługuje krzyż 
w ołtarzu głównym


