
– Ołtarz Trzech Tysiącleci po-
każe trzy wielkie postacie z hi-
storii chrześcijaństwa w Polsce: 
św. Wojciecha (patrona pierw-
szego tysiąclecia – Chrztu Pol-
ski), św. Stanisława (patrona dru-
giego tysiąclecia – bierzmowania 
męczeńską krwią) i Jana Pawła II 
(patrona trzeciego tysiąclecia – 
tajemnicy Eucharystii) – wyjaś-
niał w trakcie konferencji praso-
wej podsumowującej konkurs oj-
ciec prof. Andrzej Napiórkowski, 
przeor klasztoru na Skałce.

Figury tych postaci będą się 
znajdowały w centrum, przy kil-
kumetrowych szklanych filarach, 
wspierających dach nad ołta-
rzem. W sumie filarów ma być 
dziewięć. Przy kolejnych zosta-
ną umieszczone figury: św. Ja-
dwigi Królowej, św. Kingi, św. Ja-
cka, św. Andrzeja Boboli, św. Bra-

ta Alberta i św. Kazimie-
rza Jagiellończyka. 

Fundatorem i wyko-
nawcą ołtarza będzie 
krakowska firma Skal-
ski. Jej prezes Piotr Skal-
ski zapewnił, że Msza 
św.  na Skałce przy oka-
zji przyszłorocznej, ma-
jowej procesji ku czci 
św. Stanisława, będzie 
już odprawiana przy nowym oł-
tarzu. 

Ołtarz polowy i jego amfi-
teatralne otoczenie zostały za-
projektowane przez zespół prof. 

Kućmy, tak aby mogły 
służyć także odbywają-
cym się na Skałce kon-
certom i spektaklom 
plenerowym.

Kard. Stanisławowi 
Dziwiszowi, który był 
jednym z członków ko-
misji konkursowej, spo-
dobał się również pro-
jekt wykonany przez ze-

spół prof. Adama Brinckena i Ma-
cieja Zychowicza. Niewykluczo-
ne, że i on doczeka się realizacji, 
ale w innym miejscu. 

 BOGDAN GANCARZ

Zorganizowana przez ma-
łopolskich leśników akcja 

sprzątania lasów przez mło-
dzież miała duże walory wy-
chowawcze. Uczniowie prze-
konali się, że przyrodzie służy 
nie tylko przykuwanie się łań-
cuchami do drzew przez zwa-
riowanych ekologów. Okazało 
się, że i od nich samych zależy 
zachowanie czystości i piękna 
krajobrazu. 
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Na przełomie czerwca i lipca nad 
starym lotniskiem w Czyżynach 

słychać było nieustannie warkot samo-
lotów. Polscy komandosi walczyli pod 
Arnhem, zaś niemieccy zdobywali Kretę. 
Te rekonstrukcje historycznych bitew 
były częścią IV Małopolskiego Pikniku 
Lotniczego, zorganizowanego przez 
Muzeum Lotnictwa Polskiego. Uczestnicy 
mogli również nie  tylko oglądać, ale 
i polatać nad Krakowem zabytkowym 
samolotem Li-2, przybyłym z Węgier. Ta 
maszyna jest odmianą słynnej amerykań-

skiej „Dakoty”, którą w 
czasie II wojny świa-
towej przerzucano do 
kraju skoczków cicho-
ciemnych. Krakowianie 
z zapartym tchem oglą-
dali także pokazy akro-
bacji lotniczych.  

Peter Besenyi 
z Węgier 
dokonywał 
na maszynie 
Zimko Edg 540 
niewiarygodnych 
akrobacji

Na Skałce

Ołtarz Trzech Tysiącleci
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ZA TYDZIEŃ
  Ks. Janusz Sołtys, wikariusz 

z Miętustwa, został laureatem 
międzynarodowego 
konkursu fotograficznego 
im. Jana Sunderlanda. 
O PASJI FOTOGRAFICZNEJ 
tego kapłana 
napisze Jan Głąbiński.

  PRZEDSTAWIMY DOSTĘPNĄ JUŻ 
W KSIĘGARNIACH MULTIMEDIALNĄ 
PREZENTACJĘ CD, pozwalającą 
zwiedzać wirtualnie cztery 
gotyckie drewniane świątynie 
Podhala

BOGDAN GANCARZ
redaktor wydania

LATALI NAD KRAKOWEM
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Ojciec Andrzej 
Napiórkowski, 
prezes Piotr 
Skalski 
i prof. Wincenty 
Kućma 
prezentują 
model ołtarza 
polowego, który 
stanie na Skałce

Za niespełna rok w ogrodach 
klasztoru ojców paulinów 
na Skałce stanie nowy ołtarz 
polowy. Konkurs na jego projekt 
wygrał zespół prof. Wincentego 
Kućmy. 
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Przejdą całą Polskę
Z PODHALA NA HEL. Przed 
rokiem po trzech tygodniach 
wędrówki pątnicy z Helu stanę-
li na Giewoncie. 22 
lipca górale pójdą 
z pielgrzymią re-
wizytą, aby przez 
całą Polskę nieść 
przesłanie Jana 
Pawła II o krzyżu 
na Giewoncie. W 
sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach 
trwają przygotowania do I 
Pieszej Pielgrzymki Górali na 
Hel. Grupę pielgrzymów po-
prowadzi ks. rektor wspólno-
ty pallotyńskiej Józef Lasak. 

Pielgrzymka dotrze nad mo-
rze 19 sierpnia. Pierwszy etap 
wędrówki zakończy się w 

Częstochowie, bo 
pielgrzymi uda-
jący się na Hel, 
będą jedną z 
grup tradycyjnej 
Pieszej Góralskiej 
Pielgrzymki na 
Jasną Górę. Szcze- 
gółowe informa-
cje można uzyskać 
pod następują- 

cymi numerami telefonów: 
018 201 39 85, 018 207 06 83, 
0601 237 629 oraz na stronie 
internetowej: www.pielgrzym-
kagoralska.pl.

Goście z Jerozolimy
NOWY TARG. Hanoch Gut- 
freund, profesor fizyki na 
Uniwersytecie Hebrajskim w Je- 
rozolimie, odwiedził 27 czerw-
ca z grupą przyjaciół Nowy 
Targ, rodzinne miasto swoich 
dziadków. Wizyta Izraelczyków, 
jak wyjaśnił burmistrz Marek 
Fryźlewicz na spotkaniu w ra- 
tuszu, ma przełożyć się na 
współpracę ze środowiskiem 
żydowskim. Władze miasta 
planują zorganizować wysta-

wę poświęconą jednemu z naj- 
wybitniejszych Żydów – Al- 
bertowi Einsteinowi. Niewy- 
kluczone, że rozpocznie się 
też współpraca z Państwową 
Podhalańską Wyższą Szkołą 
Zawodową w Nowym Targu, 
którą odwiedzili goście z 
Jerozolimy. Po ciągle roz-
wijającej się Podhalańskiej 
Wszechnicy Izraelczyków opro-
wadzał jej rektor, prof. Stani- 
sław Hodorowicz. 

Prof. Gutfreund na cmentarzu żydowskim – kirkucie – w Nowym Targu
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Ochrona przed sepsą
KRAKÓW. Około 1300 dzie-
ci do lat trzech, które chodzą do 
żłobków w Krakowie, zostanie w 
tym roku zaszczepionych prze-
ciwko meningokokom typu C – 
bakteriom, które mogą wywołać 
zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych i posocznicę, zwaną sep-
są. W 2006 r. w Krakowie do żłob-
ków uczęszczało 1525 dzieci, a 
zatem programem szczepień ob-
jęto niemal wszystkie, z wyjąt-
kiem tych, które zostały już za-
szczepione przez rodziców, lub 
tych, które mają przeciwwskaza-
nia. Kraków jest  jedynym mia-

stem w Polsce, które podejmu-
je program szczepienia przeciw-
ko meningokokom. Szczepienia 
zostaną sfinansowane z budże-
tu miasta i będą wykonane w 
Wojewódzkim Specjalistycznym 
Szpitalu Dziecięcym im. św. 
Ludwika. Jeszcze w czerwcu 
szczepionki otrzyma około 600 
dzieci, po wakacjach – kolejnych 
700. Nazwiska dzieci ze żłobków 
zostały już przekazane do szpi-
tala, gdzie rodzice ustalają ter-
min wizyt. Na program szczepień 
przeciwko meningokokom mia-
sto wyda 127 tys. złotych.

Lato z koncertami organowymi
W ZAKOPANEM przez całe 
wakacje trwa VII Międzynarodowy 
Festiwal Organowy, którego dy-
rektorem i pomysłodawcą jest 
Witold Zalewski. Koncerty zna-
komitych polskich organistów 
oraz gości z Czech, Francji, 
Hiszpanii i Urugwaju rozpoczy-
nają się zawsze o godz. 20 w so-
botę i w niedzielę w kościele 
Najświętszej Rodziny lub w sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach. Szczegółowy 
program można znaleźć na stro-
nie internetowej: www.zakopa-
ne.pl. Uzupełnieniem zakopiań-
skiego festiwalu są koncerty or-
ganowe w nowotarskim kościele 
św. Katarzyny, które również or-
ganizuje Witold Zalewski w ter-
minach: 15 i 22 lipca oraz 5 i 12 

sierpnia, zawsze o godz. 18.45. 
Patronat medialny nad zakopiań-
skim festiwalem i koncertami w 
stolicy Podhala objął m.in. „Gość 
Niedzielny”.

Rozśpiewany kongres
KRAKÓW. Blisko 90 chórów 
dziecięcych i młodzieżowych 
z całego świata zrzeszonych 
w Federacji Pueri Cantores za-
śpiewa w trakcie odbywają-
cego się od 10  do 15 lipca 
XXXIV kongresu tej organi-
zacji. „ Ja osobiście pamiętam 
Was, jak przybywaliście tyle 
razy do Rzymu, by spotkać się 
ze sługą Bożym Janem Pawłem 
II. Nieraz miałem możliwość – 
stojąc u jego boku – widzieć 
to wszystko, czego doświad-
czało Wieczne Miasto podczas 
kongresów Pueri Cantores. 
Zawsze, ilekroć Pueri Cantores 
przybywali do Rzymu, wnosili 
świeży powiew nadziei i wia-
ry. Ufam, że i tym razem – 
tu, w Krakowie – pozostawi-
cie po sobie ślad dobra, miło-
ści oraz świeżości wiary, któ-
rą głosicie przez duchowe ży-
cie i piękną muzykę” – napi-
sał ks. kard. Stanisław Dziwisz 

w posłaniu do uczestników 
kongresu. Koncert inaugura-
cyjny  rozpocznie się 11 lip-
ca o g. 21.30 na krakowskim 
Rynku Głównym. 12 lipca o 
g. 19.30 w bieńczyckiej „Arce 
Pana” chóry z Francji, Niemiec, 
Katalonii, Włoch,  Szwajcarii, 
Polski, Łotwy, Holandii, Belgii 
i Korei wykonają misterium 
„Cantemus Gloriam Dei”. W 
sobotę 14 lipca o g. 19.30 w 30 
kościołach Krakowa (m.in. w 
bazylice Mariackiej, śś. Piotra i 
Pawła, św. Józefa w Podgórzu, 
św. Katarzyny) odbędą się kon-
certy galowe z udziałem chó-
rów uczestniczących w kon-
gresie. Spotkanie zakończy 
się w niedzielę 15 lipca o 
g. 10.30 w bazylice Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach 
uroczystą Mszą św. W jej trak-
cie chóry wykonają mszę „O 
miłosierdziu Bożym” Henryka 
Jana Botora.

Pomysłodawcą festiwalu 
jest organista katedry wawelskiej 
Witold Zalewski
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Pierwsze takie miasto w Polsce

Bezpieczne serca w Trzebini
O tym, że letnia, upalna pogoda nie sprzyja 
„sercowcom” wiedzą wszyscy, ale czy każdy  
z nas potrafiłby w razie potrzeby pomóc osobie 
z tzw. nagłym zatrzymaniem krążenia?

Rzeczywistość pokazuje, że w sytua-
cjach kryzysowych ludziom albo brakuje fa-
chowej wiedzy, albo odwagi, by ją wykorzy-
stać w praktyce i uratować komuś życie. Na 
ogół nie ma też co marzyć, aby mieć pod 
ręką niezbędny do resuscytacji i defibrylacji 
sprzęt medyczny, a przecież liczą się każde 
sekundy, by nie doszło do niedotlenienia 
narządów, a w efekcie do śmierci. Karetka 
nie zawsze zdąży dojechać na czas, zwłasz-
cza jeśli jest ona oddalona od miejsca zda-
rzenia o kilkanaście minut. Z tym proble-
mem wspaniale poradziła sobie Trzebinia – 
niewielkie małopolskie miasteczko, w któ-
rym nie ma bazy pogotowia, a karetki do-
jeżdżają aż z Chrzanowa. Pomysł tamtej-
szego burmistrza Adama Adamczyka może 
być wzorem dla innych miejscowo-
ści. Dlaczego?

Mieszkańcy ratują życie

W Trzebini (jako pierwszym 
miejscu w Polsce) ruszył program 
„Miasto Bezpiecznego Serca”. 
Oznacza to, że na terenie gminy 
znajduje się aż 19 defibrylatorów i zosta-
ły one rozmieszczone w najbardziej strate-
gicznych punktach: w Elektrowni Siersza, w 
przychodniach, pobliskich wiejskich ośrod-
kach zdrowia, komisariatach policji, jed-
nostkach straży pożarnej, a także w szko-
le, banku i na basenie. Jeden automatycz-
ny defibrylator (tzw. lifepak EAD – ang. 
Automatic External Defibrillator) otrzyma-
ła też Maltańska Służba Medyczna. Moż-
na ich użyć jeszcze przed przyjazdem ka-
retki pogotowia. Jak to możliwe, skoro ta-
ki sprzęt do tanich nie należy? – Sprawa ra-
towania życia jest od dawna bardzo waż-
na dla naszego burmistrza, ponieważ ma 
on wszczepiony mikrodefibrylator i dlate-
go zawsze byliśmy zainteresowani akcja-
mi uwrażliwiającymi mieszkańców miasta 
na umiejętność udzielania pierwszej pomo-
cy. Dużym krokiem do sukcesu było prze-
szkolenie nauczycieli z zakresu reanimacji 
i przekazanie 19 defibrylatorów szkolenio-
wych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Wysłaliśmy też projekt do amery-
kańskiej fundacji United Way International, 
która w efekcie przekazała nam ponad 31 
tys. dolarów na kampanię edukacyjną. Fi-
nansowo wsparli nas też lokalni przedsię-

biorcy i stowarzyszenia – opowia-
da Elżbieta Nowakowska, kierow-
nik referatu zdrowia i organizacji 
pozarządowych z Urzędu Miasta 
Trzebini. Z takiego obrotu sprawy  
zadowoleni są mieszkańcy, którzy 
od początku bardzo dobrze przyję-
li pomysł burmistrza i chętnie po-

dejmują współpracę, a jak łatwo się domy-
ślić, sam zakup to nie wszystko. Ważne jest 
też, aby przypadkowi świadkowie zdarze-
nia umieli z niego skorzystać. Już teraz aż 
600 osób, wśród których są przedstawicie-
le policji, straży pożarnej, zakładów pracy, 
szkół i ratownicy z basenu, ukończyło szko-
lenie dające certyfikat obsługi defibrylato-
ra i udzielania pierwszej pomocy. Następ-
ni chętni do uzyskania certyfikatu czekają 
na swoją kolej. Co więcej, każdy z miesz-
kańców Trzebini albo już otrzymał, albo w 
najbliższym czasie otrzyma list od burmi-
strza zawierający krótki instruktaż udzie-
lania pierwszej pomocy oraz mapę z roz-
mieszczeniem defibrylatorów oraz danymi 
adresowymi i telefonicznymi tych miejsc. 

Jak na razie defibrylatory nie musiały 
być używane i miejmy nadzieję, że jeszcze 
długo życie żadnego mieszkańca Trzebini 
i okolic nie będzie zagrożone. Dobrze jed-
nak mieć świadomość, że w razie potrze-
by pomoc nadejdzie szybko… I tego życzę 
również mieszkańcom innych miast. Oby 
za przykładem burmistrza Adamczyka po-
szły kolejne samorządy, bo życie to skarb 
bezcenny, ale jakże kruchy…

MONIKA ŁĄCKA

ZAPAMIĘTAJ!
Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to naj-
częstszy powód zgonów. Rocznie na zawał 
serca mogący doprowadzić do NZK umie-
ra w Polsce ok. 40 tys. osób w różnym wie-
ku. I Ty możesz być świadkiem omdlenia lub 
utraty przytomności. Umiej udzielić pomocy i 
nie bój się tego! Masz na to od 3 do 5 minut! 
Każda kolejna minuta zmniejsza szanse prze-
życia aż o 10 proc. Wezwij pomoc i rozpocznij 
masaż serca połączony ze sztucznym oddy-
chaniem (ręce na wysokości 1/3 dolnej części 
mostka; 30 uciśnięć na 2 wdmuchnięcia po-
wietrza). W ten sposób utrzymasz minimalny 
dopływ tlenu do mózgu. Aby zatrzymać mi-
gotanie komór i przywrócić samodzielną pra-
cę serca, niezbędny jest defibrylator. Lifepak 
AED jest prosty w obsłudze i „inteligentny”: 
sam diagnozuje chorego, analizuje rytm ser-
ca, głosowymi komendami wydaje polecenia 
(np. „odsuń gapiów”, „przyklej elektrody” 
itd.), a w razie potrzeby przepuszcza przez 
ciało chorego krótki impuls elektryczny. W 
zależności od efektów reanimacji defibrylator 
poprosi o sprawdzenie pulsu lub o powtórze-
nie resuscytacji.
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Burmistrz 
Adam Adamczyk 
prezentuje 
z dumą 
automatyczny 
defibrylator



R2 to nazwa ochotnicze-
go motocyklowego od-
działu ratunkowego 
w Krakowie. Powstał 

on w kwietniu 2005 roku przy 
Stowarzyszeniu „Rafael” jako or-
ganizacja działająca na zasadach 
Non Profit. Litera „R”, umiesz-
czona w nazwie, wskazuje na 
imię anielskiego patrona sto-
warzyszenia. Imię Rafael ozna-
cza po hebrajsku: „Bóg uleczył”, 
„Bóg zbawił”. W tradycji chrześ-
cijańskiej Rafael pojawia się ja-
ko pomocnik lekarzy i chorych, 
a także jest ich patronem. A dla-
czego nazwa „R2”? Bo od tej li-
tery zaczynają się najważniej-
sze wyrazy umieszczone w logo: 
Ratownik, Rafael, Rescue Rider. 

Motocykl jak karetka

Pomysłodawcą stworzenia 
motocyklowego zespołu ratun-
kowego był Krzysztof Kiełbasa, 
na co dzień szef firmy zajmują-
cej się międzynarodową obsłu-
gą targów. Oprócz pracy zawo-
dowej ma swoją pasję – jazdę na 
motocyklu. Kiedyś uczestniczył 
w szkoleniu udzielania pierw-
szej pomocy. I tak to się zaczę-
ło. Od tej pory ratownictwo sta-
ło się jego drugą życiową pasją. 
Wraz z grupą przyjaciół, podob-
nie jak on zapalonych miłośni-
ków jazdy na motocyklu, wpadł 
na pomysł stworzenia zespo-
łu ratowników drogowych, po-

ruszających się specjalnym mo-
tocyklem. 

– I tutaj zaczęły się scho-
dy. Najpierw chodziło o moto-
cykl, który mógłby spełniać na-
sze wymagania. Gdy już zna-
leźliśmy u dilera taki, który 
był  fabrycznie przystosowa-
ny do działań ratownictwa dro-
gowego, okazało się, że trzeba 
za niego zapłacić aż… kilka-
naście tysięcy euro. Na zakup 
poszły nasze prywatne pienią-
dze. Ale to nie wszystko. Trze-
ba go było jeszcze wyposażyć 
w sprzęt – wspomina Krzysz-
tof Kiełbasa. Dzięki trzem za-
przyjaźnionym firmom, które 
finansowały to przedsięwzię-
cie w 95 procentach, udało się 
skompletować kosztowny, pro-
fesjonalny sprzęt ratowniczy: 
butlę z tlenem, defibrylator, re-
spirator, cały zestaw do intuba-
cji, bandaże. Całe to wyposaże-
nie jest upakowane w specjal-
nych schowkach, które są na 
motocyklu. 

Ciągle się 
doskonalą 
– Ale motor to jesz-

cze nie wszystko. Aby fa-
chowo udzielać pierw-
szej pomocy, trzeba mieć 
odpowiedni poziom wie-
dzy z zakresu ratowni-
ctwa medycznego. Dla-
tego na samym początku 
musieliśmy ułożyć plan 
szkoleń dla wszystkich, 
którzy będą jeździć na 
motorze ratunkowym. 
Było to tym bardziej ko-
nieczne, że w naszym gronie 
znaleźli się zarówno ci, którzy 
są związani zawodowo z ratow-
nictwem medycznym (ratowni-
cy, pielęgniarka i pielęgniarz), jak 
i wolontariusze, nie mający na co 
dzień do czynienia z medycyną  – 
mówi Krzysztof Kiełbasa.

– Obecnie każdy z ośmiu ra-
towników jeżdżących w zespo-
le ma zasób wiedzy obejmującej 
kwalifikowaną pierwszą pomoc – 

przekonuje Marek Ma-
ślanka, szef wyszkole-
nia medycznego zespo-
łu „R2”. Członkowie eki-
py ratunkowej „R2” ma-
ją ukończone kursy w 
Szkole Ratownictwa 
Medycznego w Krako-
wie, Krakowskiego Po-
gotowia Ratunkowego, 
z uzyskanym tytułem 
zawodowym „ratownik 
przedmedyczny”,  oraz 
liczne praktyki w 
szpitalu i na 
stacjach Kra-

kowskiego Pogotowia 
Ratunkowego. Oprócz 
tego przechodzą własne 
szkolenia wewnętrzne, któ-
re prowadzi i układa Ma-
rek Maślanka. W ciągu roku 
jest ponad 300 godzin szkole-
nia teoretycznego i praktycz-
nego. Mają one na celu przysto-
sowanie procedur ratunkowych 
do działania zespołu jednoosobo-
wego. I to jest nowość, ponieważ 
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W Krakowie działa  pilotażowy program ratowników na motocyklu

Patronuje im archanioł Rafael
Kto na ulicach

naszego miasta zobaczy
biało-czerwony motocykl 
z napisem „ambulance”, 
przemykający na sygnale 
pomiędzy samochodami 

stojącymi w korku, niech 
wie, że prowadzi go 
ratownik drogowy

z grupy „R2”. 

tekst
KS. IRENEUSZ OKARMUS

Marek Maślanka 
prezentuje swoje 
umiejętności 
podczas 
zawodów  
ratowników 
medycznych
Po prawej
Sprawne 
poruszanie się
tą ważącą
300 kilogramów 
maszyną BMW 
RT 1150 to sztuka 
nie lada
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nikt jeszcze nie próbował opi-
sać i sprawdzić procedur ratunko-
wych wykonywanych przez jed-
ną osobę. 

Aby być ratownikiem „R2”,  
trzeba więc posiadać zarówno 
wysokie umiejętności ratowni-
cze, jak i umieć dobrze jeździć 
na motocyklu. Dlatego ważne 
jest ciągłe doskonalenie techni-
ki jazdy. Przecież aby szybko do-
trzeć do miejsca wypadku, trze-
ba umieć poruszać się spraw-
nie na sygnale po zatłoczonych 
drogach. Zanim motocykl ratun-
kowy wyjechał na ulice Krako-
wa, przyjechali instruktorzy jaz-
dy z firmy BMW i przez dwa dni 
szkolili członków zespołu „R2”. 
Na tej podstawie zostały ułożo-
ne procedury, przez które mu-
szą przejść wszyscy motocyklo-
wi ratownicy. 

Kupują czas

Od wiosny ubiegłego ro-
ku ratownicy spod znaku „R2” 
współpracują z Krakowskim Po-
gotowiem Ratunkowym. Jest to 
w ramach programu pilotażowe-
go: „Motocykl ratun-
kowy dla miasta 
Krakowa”. Mo-
tocykl stacjo-

nuje w centrali pogotowia przy 
ulicy Łazarza. Marek Maślanka 
wyjaśnia, aby nikt nie miał wąt-
pliwości:  – My nigdy nie zastąpi-
my karetki. Ale gdy przyjedziemy 
szybciej niż ona, a jest to możli-
we, gdyż łatwiej w miejskich kor-
kach poruszać się na motorze niż 
karetką, „kupujemy trochę cza-
su” i zwiększamy poszkodowa-
nemu szansę na przeżycie. I na-
wet gdybyśmy byli tylko dwie mi-
nuty wcześniej od karetki, to one 
mogą być decydujące dla urato-
wania komuś życia.

– My nie mamy zamiaru za-
stępować pracy pogotowia, ale 
tylko chcemy je wspomagać. To 
wcale nie jest tak, że jeśli jest 
wypadek, to jedzie tylko mo-
tocykl, a karetka pozostaje na 
miejscu, ale jedzie jeden i dru-
gi zespół – podkreśla Krzysztof 
Kiełbasa. O czasie, który jest 
bezcenny, w sytuacji ratowania 
życia ofiary wypadku, wiedzą 
najlepiej lekarze pracujący w 
pogotowiu ratunkowym. 

Na razie zespół „R2” obstawia 
tylko dyżury w soboty i niedziele 
od godziny dziesiątej do osiem-
nastej. Oczywiście poza okresem 
zimy, późnej jesieni i wczesnej 
wiosny, bo wtedy nikt nie jeździ 
na motorze. Dyżury na mieście 
mają formę patroli aktywnych. 
Pełni je dwóch ratowników na 

dzień. Dzięki łączności ra-
diowej z centralą pogoto-

wia są w każdej chwili go-
towi do akcji. 

Same plusy

Tylko ludzie uprzedzeni nie 
dostrzegają pozytywów działal-
ności zespołu „R2”. Wystarczy 
kilka argumentów. Gdyby w wy-
padku było poszkodowanych 
więcej ludzi, to karetka może je-
chać do szpitala z najciężej ran-
nymi, a ratownik z patrolu moto-
cyklowego może zostać z mniej 
poszkodowanymi. Poza tym do 
pogotowia przychodzi dużo fał-
szywych lub błahych zgłoszeń. 
Wtedy karetka udająca się w ta-
kie miejsce nie jest dostępna dla 
innych, może bardzo ważnych 
wypadków. Tak samo gdy zacho-
dzi podejrzenie, że jakieś zgło-
szenie jest niewiarygodne, wte-
dy sensowniej jest wysłać ratow-
nika na motocyklu, który może 
zweryfikować wezwanie, niż „er-
kę”. Małgorzata Popławska, dy-
rektor Krakowskiego Pogotowia 

Ratunkowego, widzi sens istnie-
nia motocyklowego zespołu ra-
tunkowego. Uważa, że jest to 
przydatna forma zabezpieczenia 
wypadku do momentu przyjazdu 
karetki pogotowia. Tym bardziej  
że, w ocenie dyrektor Popław-
skiej, osoby z „R2” są bardzo do-
brze przygotowane i bardzo za-
angażowane w to, co robią.

Jak na razie ratownicy z ze-
społu „R2”  nie są jeszcze zbyt 
często wzywani do wypadków, 
choć już brali udział w niejed-
nej akcji. O wiele lepiej wypa-
da ich działalność, gdy weźmie 
się pod uwagę liczbę godzin 
spędzonych na dyżurach. Mo-
że trzebatrochę poczekać, aby 
traktowano ich tak jak na to 
zasługują. W Gdańsku podob-
ny zespół ratowników na mo-
tocyklu jeździ już 6 lat. Upły-
nęło sporo czasu, zanim zaczę-
to ich traktować poważnie. 

W Krakowie działa  pilotażowy program ratowników na motocyklu
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MAM MARZENIA 
Chciałbym, aby w przyszłości w Krakowie istniał ca-
ły oddział ratunkowy jeżdżący na kilku motocyklach. 
Moglibyśmy wtedy patrolować ulice miasta nie tylko 
w soboty i niedziele, jak to jest do tej pory, lecz tak-
że w dni powszednie. I wtedy prowadzilibyśmy pa-
trole zarówno w mieście, jak i na najbardziej ruchli-
wych trasach poza Krakowem. Chcielibyśmy też stworzyć coś w 
rodzaju centrum szkoleniowego dla motocyklistów. Wiem, że ta-
kie marzenia bardzo dużo kosztują. Jest i inne, tańsze marzenie. 
Chcielibyśmy, aby w przyszłości były przynajmniej patrole ratow-
ników na rowerach. I chociaż komuś może się to wydawać nie-
co śmieszne, jest to jednak całkiem dobry pomysł. Przecież gdy 
wydarzy się jakiś przypadek zasłabnięcia czy utraty przytomno-
ści gdzieś w centrum miasta, patrol ratunkowy przyjedzie przed 
karetką pogotowia. Ale na razie nie ma sensu szkolić ludzi, do-

póki nie będzie pieniędzy na wyposażenie rowerów 
w niezbędny sprzęt ratunkowy. Niestety, na razie nie 
mamy jakiegoś stałego finansowania. Oczywiście nie 
po to, aby płacić pensje dla ratowników, ponieważ 
robimy to za darmo, ale na pokrycie niezbędnych wy-

datków: paliwo, ubezpieczenie motocykla i ratowników. 
Na początku byliśmy przekonani, że znajdą się sponso-
rzy. Może już niedługo? 

KRZYSZTOF KIEŁBASA
szef Motocyklowego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego
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Ponad 200 uczniów z Raby Wyżnej 
i Spytkowic wyruszyło niedawno 
na szlaki turystyczne, posprzątać 
okoliczne lasy. Dzieciom towarzyszyli 
nauczyciele, goprowcy i strażacy. 
Każda grupa miała swojego opiekuna 
– nauczyciela i przewodnika 
– leśnika. 

– Akcja sprzątania lasów była 
odpowiedzią na troskę ks. kard. 
Stanisława Dziwisza o stan mało-
polskich lasów, które stają się co-
raz bardziej brudne – mówi Zdzi-
sława Kot-Malinowska, rzecznik 
prasowy Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krakowie. 
Swoje zaniepokojenie ks. kardy-
nał wyraził ostatnio w trakcie roz-
mowy z dyrektorem RDLP Janem 
Kosiorowskim. Nowo powołany 
dyrektor prosił o błogosławień-
stwo w pracy dla siebie i wszyst-
kich leśników.

Generalne sprzątanie

Organizatorów, czyli RDLP, 
wsparło wielu ludzi dobrej wo-
li. Samorząd gminny, pod wodzą 
wójta Raby Wyżnej Andrzeja Dzi-
wisza, bardzo sprawnie przygoto-
wał całe przedsięwzięcie. Koor-
dynacją sprzątania leśnych ście-
żek zajęło się Nadleśnictwo Nowy 
Targ. Akcja rozpoczęła się od uro-
czystego apelu i spektaklu o te-
matyce przyrodniczo-ekologicz-
nej, który przygotowali ucznio-

wie Gimnazjum im. Jana Pawła II 
z Raby Wyżnej. Padło tam wie-
le mądrych słów na temat ochro-
ny przyrody i troski o najbliższą 
dzieciom okolicę. Potem wszyscy 
ruszyli w głąb lasu, aby usunąć z 
niego śmieci. Po skończonej pracy 
zasiedli przy ognisku. Były pieczo-
ne kiełbaski i dyskusje związane z 
ochroną lasów. Pierwszym hono-
rowym „strażnikiem lasu” został 
okrzyknięty ksiądz Antoni Zuziak, 
proboszcz parafii w Rabie Wyż-
nej, znany młodzieży z wielkiego 
umiłowania ojczystej przyrody. W 
wolnych chwilach przemierza leś-
ne ścieżki i sprawdza, jaki tam pa-
nuje porządek.  

Już wcześniej małopolscy 
leśnicy organizowali generalne 
sprzątania, które odbywały się 
w różnych miejscowościach na-
szego regionu. Teraz jednak za-
mierzają przygotować akcję, któ-
ra będzie się odbywała cyklicz-
nie i stopniowo obejmie teren 
całej Małopolski. – Będziemy ini-
cjować i wspierać wszelkie dzia-
łania edukacyjno-wychowawcze 
w tym zakresie i budować w Ma-
łopolsce silną reprezentację mło-
dych „strażników lasu”. Raba Wy-
żna i Spytkowice są wspania-
łym przykładem dobrego współ-
działania różnych środowisk dla 
wspólnego celu – wyjaśnia dyr. 
Jan Kosiorowski. – Chcielibyśmy, 
by takie akcje odbywały się co-
rocznie w czerwcu, w Świato-
wym Dniu Ochrony Środowiska 
Naturalnego. To dobry czas na 

wspólne porządkowanie nasze-
go cennego dziedzictwa narodo-
wego – dodaje 

Lekcje poszanowania 
przyrody
Akcje sprzątania lasu, w któ-

rych bierze udział młodzież, ma-
ją charakter przede wszystkim 
edukacyjny, uczą rozumieć, ko-
chać i szanować przyrodę. Na co 
dzień jednak to władze poszcze-
gólnych nadleśnictw odpowiada-
ją za porządek. Wszystkie, od 
kwietnia do końca października, 
prowadzą akcję „Czysty las”, ko-
ordynowaną przez RDLP w Kra-
kowie. W tym okresie las porząd-
kują osoby bezrobotne, które w 
ramach prac społecznie użytecz-
nych mają szansę na czasowe za-
trudnienie. Roczny koszt tego 
przedsięwzięcia to ok. 300 tys. 
zł. Większość pieniędzy przezna-
czana jest na wynagrodzenie dla 
bezrobotnych (200 tys. zł); za 
resztę kupowany jest sprzęt (po-
jemniki na śmieci, worki, ręka-
wice). Niestety, trzeba przyznać, 
że sezonowym pracownikom nie 
brakuje zajęcia. Natomiast okoli-
ce dróg publicznych, przebiegają-
cych przez las, porządkowane są 
wspólnie z rejonowymi dyrekcja-
mi dróg publicznych. 

Osobnym proble-
mem są duże nielegalne 
wysypiska śmieci. – W 
tym przypadku współ-
pracujemy z gminami, 

gdyż sami leśnicy nie mają ani 
wystarczających funduszy, ani od-
powiedniego sprzętu do wywo-
zu wielkogabarytowych odpa-
dów, m.in. gruzu, zużytych pra-
lek, lodówek czy części samocho-
dowych, które są wywożone do 
lasu – mówi Jan Widełka, głów-
ny specjalista służby leśnej. – Bar-
dzo słaba jest skuteczność odnaj-
dywania sprawców, a karanie je-
dynie sporadyczne, gdyż trudno 
jest udowodnić winę konkretnej 
osobie”. Równie bezkarni pozo-
stają turyści, nagminnie zaśmie-
cający szlaki; jedyne, co mogą 
zrobić leśnicy, to pouczać ludzi. Z 
powodu zanieczyszczenia środo-
wiska cierpi cały ekosystem lasu, 
ale najbardziej poszkodowane są 
małe zwierzęta: owady, ślimaki, 
niewielkie gryzonie, które często 
niepotrzebnie giną – dodaje. 

Na szczęście młodzież coraz 
lepiej rozumie problemy ekolo-
gii i to ona często musi uwrażli-
wiać na to dorosłych. Wielką rolę 
odgrywają kapłani, zaangażowani 
w ochronę środowiska. Porusza-
jąc tę sprawę w niedzielnych ka-
zaniach, uczą mieszkańców po-
szanowania dla ojczystej przyro-
dy. – Polska jest bardzo zaśmieco-
nym krajem – dodaje Jan Wideł-
ka. – Sytuacja jednak powoli się 

poprawia. Dobrze zorga-
nizowany odbiór i wy-
wóz śmieci  to gwaran-
cja zmniejszania się ilości 
dzikich wysypisk. 

GRAŻYNA GARŚCIA
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Udana akcja leśników

Młodzież sprząta lasy 

Młodzież 
wyszukiwała 
śmieci 
we wszystkich 
zakątkach lasu
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Pracował nad nim 12 lat.
Zużył siedem ton różnorodnych, 
niezwykle rzadkich odmian 
bursztynu, w tym błękitnego. 
Unikatowy wyrób Lucjana Myrty, 
słynnego sopockiego bursztynnika, 
zwany Bursztynowym Skarbcem, 
oglądać można w Centrum 
Wystawowo-Konferencyjnym
na Zamku Królewskim
na Wawelu. 

Waga bursztynu – ponad 
823 kilogramy ostatecznie za-
mknięte w kształcie szkatuły – 
przekracza wagę płytek słyn-
nej Bursztynowej Komnaty z 
Carskiego Sioła. – Nie robiłem 
Skarbca dla jakiegoś rekordu 
ani na zamówienie – mówi 
twórca, który nie tylko tworzy 
niezwykłe dzieła w stylu daw-
nej XVII-wiecznej sztuki gdań-
skich bursztynników, ale je
kolekcjonuje. – Spodobała mi 
się szafa na biżuterię Marii
Antoniny – dar paryżan dla kró-
lowej – znajdująca się w Pała-
cu Wersalskim – opowia-
da Myrta, który zainspirowa-
ny tym dziełem zrobił po-
dobną.

 W dekoracji wykonanej 
techniką intaglio i reliefu sięg-
nął do „czegoś najbliższego”, 
jak powiedział – do opowieści 
o Chrystusie. Postać Chrystusa 
znajduje się w centralnej sce-
nie „Kazania na Górze” i oto-
czona jest kompozycjami scen 
biblijnych: niesienie pomocy 
ludziom, wspomaganie odrzu-
conych, uzdrawianie chorych 
oraz wskrzeszenie zmarłych. 
W zwieńczeniu skarbca wid-
nieje tetragram Imienia Bo-
żego – JHWH, Jahwe, umiesz-
czony w niebiańskim łuku.
Tetragram zrobiony jest z
białego bursztynu. – Przesła-
nie – Bóg czuwa nad swoim 
Synem – zaczerpnąłem z Sa-
li Czerwonej gdańskiego ratu-
sza – opowiada o inspiracjach 
swojego Skarbca Lucjan Myr-
ta. Twórca zwraca uwagę na 
jego część tylną. Szkatuła od-

wzorowuje też czoło-
wą scenę „Kazania na 
Górze”.

 – To nie jest obiekt 
sakralny, chociaż prze-
ważają sceny biblijne 
– mówi Myrta. Orna-
mentyka dzieła nawią-
zuje do I w. po nar. Chr., do 
imperium rzymskiego za pa-
nowania cesarza Oktawiana 
Augusta i Tyberiusza, poszcze-
gólne kondygnacje Skarbca 
podtrzymują kolumny rzym-
skie i postacie symbolizują-
ce cztery pory roku, przypo-
minające nam o przemijaniu – 
opowiada artysta. Skarbiec Lu-
cjana Myrty jest okazały: sze-
roki na 60 cm, długi na dwa 
metry i wysoki prawie na trzy 
metry.

– Nie ma co zadzierać no-
sa, wszystko, co robię, jest 
sztuką użytkową – mówi Myr-
ta, oprowadzając po ekspozy-
cji. Są na niej okazałe szkatu-
ły – replika szkatuły „mauche-
rowskiej”, tzw. szkatuła Eweli-
ny, poświęcona nieżyjącej cór-
ce, a wykonana według wzoru 
skrzyni hebanowej, wykona-
nej w warsztacie Jamnitzerów 
w Norymberdze pod koniec 
XVI w., czy szkatuła Adrianna. 
Dwa ozdobne stoły: inkrusto-
wany i z kaboszonami z błę-

kitnego bursztynu (ten 
może być dostawiony 
do Skarbca), zegar Er-
mitage, parawan w se-
cesyjne wzory, lampa 
Paw i z ptasznikiem, 
kufle rubensowskie z 
grupą putt na wieku 

czy obrazy mozaikowe, uka-
zujące budowle, jak np. Dwór 
Artusa w Gdańsku – wszyst-
kie wykonane są z pietyzmem 
i perfekcją. – Przypadek spra-
wił, że trafiłem do warszaw-
skiej pracowni Franciszka Wój-
cika, który zaraził mnie swą 
pasją, a że szło mi dobrze, 
uznałem, że mogę się temu 
zajęciu poświęcić – opowiada 
Myrta. Wyroby z początkowe-
go okresu zostały wystawione 
37 lat temu na wystawie w Pa-
ryżu i w Tokio. – To był sukces 
– wszystkie przedmioty zosta-
ły sprzedane – wspomina bur-
sztynnik, który dba o to, aby 
eksponaty tworzące autorską 
całość znajdowały się w jed-
nym miejscu. 

EWA KOZAKIEWICZ

Wystawa „Amber – Bursztyn” 
pod patronatem prof. Władysława 
Bartoszewskiego na Zamku Królewskim 
na Wawelu czynna jest codziennie od 
godz. 9.00 do 17.00 od 14 czerwca do 
16 września.
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Poświęconym piórem

KOMU TO SŁUŻY?
Rząd powinien 
rządzić dla do-
bra obywateli. 
To jest najoczy-
wistsza prawda. 
Ale nie zawsze 

tak było. W powojennej hi-
storii Polski były rządy, któ-
re bardziej niż dobra pol-
skich obywateli strzegły in-
teresów obcego mocarstwa. 
Cóż, być może argumentem 
przemawiającym za tego ro-
dzaju działaniami była obec-
ność w Polsce kilkuset tysię-
cy żołnierzy, którzy mieli pil-
nować, by miłość Polaków 
do sąsiedniego państwa nie 
ostygła, a polskie rządy nie 
przestały poprawnie myśleć. 
Gdy skończył się ten boles-
ny etap w historii naszego 
kraju, nie skończyły się rzą-
dy służące bardziej „komuś” 
niż ogółowi obywateli. Z 
tym że zmieniła się motywa-
cja. Niektóre służyły już nie 
tyle jakiemuś mocarstwu, co 
mamonie. Były rządy, któ-
re odpowiednimi ustawami 
pomagały komuś napędzać 
kasę lub strzec jego inte-
resów. W ostatnich dniach 
mieszkańcy miasteczek leżą-
cych na zachód od Krakowa 
dowiedzieli się, że nie ma-
ją co liczyć na poprawę sta-
nu dróg w ich miastach ani 
na wybudowanie obwodnic, 
ponieważ to zastrzegła so-
bie firma Stalexport mają-
ca koncesję na utrzymywa-
nie i czerpanie zysków z 
autostrady A4. W odległo-
ści 30 km nie wolno bu-
dować dróg krajowych ani 
podnosić standardu już ist-
niejących. Taki zapis podpi-
sał w marcu 2005 r. wicemi-
nister infrastruktury w rzą-
dzie SLD. To, co leży w inte-
resie Stalexportu, jest jedno-
cześnie zmorą mieszkańców 
Zabierzowa i Olkusza. Były 
minister będzie się na pew-
no tłumaczył, że inaczej się 
nie dało. Zgadzam się. Bo, 
parafrazując święte słowa, 
wiadomo, że nie można słu-
żyć narodowi i mamonie. 

KS. IO

Dzieło życia Lucjana Myrty 

Bursztynowy Skarbiec 
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Do zrobienia 
Bursztynowego 
Skarbca Lucjan 
Myrta zużył 
ponad 800 kg 
bursztynu



Wakacyjne, lipcowe 
przedpołudnie. 
Na początku rozmowy 
ksiądz proboszcz 
po wcześniejszej lekturze 
kronik parafialnych dzieli 
się ze mną historią wioski 
i parafii w Podczerwonem, 
miejscowości położonej 
w sąsiedztwie Czarnego 
Dunajca.

Według przekazów 
historycznych, pierw-
szymi właścicielami so-
łectwa w Podczerwo-
nem, które powsta-
ło 4 lipca 1604 r., byli 
Szymon i Barbara Pod-
czerwińscy. W 1908 r. 
mieszkaniec wioski Ję-
drzej Karcz rozpoczął 
budowę kaplicy, w któ-
rej pierwszą Mszę św. 
odprawiono w 1914 r. 
Ważna data w historii 
parafii to rok 1975, kie-
dy to rozpoczęła się bu-
dowa kościoła. Plac, na 
którym stoi dziś świą-
tynia, poświęcił bp Ju-
lian Groblicki. W 1982 r. 
ks. kard. Franciszek Ma-
charski erygował samo-
dzielną parafię w Pod-
czerwonem, a rok póź-
niej poświecił kościół. 

W służbie 
Kościołowi 
Po krótkim zapo-

znaniu się z rysem hi-
storycznym idziemy do 
kościoła. – Bryła kościo-
ła bardzo dobrze wpisu-
je się w tutejszy krajo-
braz – zaznacza ks. Ku-
biś. Kościół ujmuje swo-
ją harmonią i wystro-

jem wnętrza. W ołtarzu 
głównym widnieje Pie-
ta, otoczona pozostały-
mi sześcioma boleścia-
mi Matki Boskiej. Ks. 
Kubiś zwraca moją uwa-
gę na jeden z bocznych 
ołtarzy. – Pochodzi on 
z wnętrza pierwszej tu-
tejszej kaplicy. To jak-
że piękne i symbolicz-
ne, bo zachowana jest 
ciągłość między histo-
rią a współczesnością – 
komentuje ksiądz pro-
boszcz. 

Opuszczamy świą-
tynię. Ks. Kubiś prosi  
mnie, żebym nie zapo-
mniał napisać o powo-
łaniach kapłańskich i za-
konnych, które zrodzi-
ły się w wiosce. Z Pod-
czerwonego pochodzi 
5 księży i 3 zakonnice 
oraz jeden z pierwszych 
współpracowników bra-
ta Alberta.

Nowe 
inwestycje 
Wychodzimy do sal-

ki nad zakrystią, któ-
ra – jak zaznacza ks. 
Kubiś – będzie wkrót-
ce remontowana. Szyb-
ko rozpoznaję to po-
mieszczenie, wykorzy-
stywane dawniej w cza-
sie trwania turnusów 
oazowych. W jednym z 
nich uczestniczyłem ja-
ko mały chłopak. – O tu 
ma pan nawet jeszcze 
tablicę z ogłoszeniami, 
jakie widniały w czasie 
trwania oaz – pokazu-
je mi z radością ksiądz 
proboszcz. Obok inwe-
stycji, związanej z salką 
nad zakrystią, planowa-
na jest budowa miejsc 
parkingowych. 

Niedawno w Podczer-
wonem został reaktywo-
wany oddział Związku 
Podhalan. – Koło Pod-
czerwone działa też przy 
Związku Podhalan w Sta-
nach Zjednoczonych. 
Cieszę się, że te trady-
cje związane z tutejszą, 
regionalną kulturą, np. 
wkładanie stroju góral-
skiego na różne uroczy-
stości, są pielęgnowane. 
Sam nieraz o to apeluję 
– mówi ks. Kubiś. 

W parafii w Pod-
czerwonem działa tak-
że wiele grup duszpa-
sterskich, m.in. róże ró-
żańcowe, służba litur-
giczna, schola. – Czę-
sto z wiernymi pielgrzy-
mujemy w różne miej-
sca. Organizujemy rów-
nież wycieczki, po tu-
tejszych jakże pięknych 
okolicach – mówi ksiądz 
proboszcz na zakończe-
nie mojej wizyty w Pod-
czerwonem. 

JAN GŁĄBIŃSKI
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KRAKOWSKI

KS. JAN KUBIŚ
Jako wikary pracował w 
Skawinie, Wadowicach 
(pw. Piotra i Pawła), kate-
drze wawelskiej. W 2001 r. 
został skierowany do bu-
dowy kościoła na Klinach- 
-Zaciszu w Krakowie. Od 
2006 r. jest proboszczem w 
Podczerwonem. 

PANORAMA PARAFII 
Podczerwone – pw. Matki Boskiej Bolesnej 

Ze świadomością  wspólnego  dobra

Świątynia zlokalizowana jest 
przy głównej drodze, jadąc 

z Czarnego Dunajca 
w kierunku Chochołowa
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ZDANIEM PROBOSZCZA

Minął rok mojej pracy duszpasterskiej w 
Podczerwonem. Muszę podkreślić ogromną 
życzliwość wiernych i ofiarność, w tym także pa-
rafian przebywających w Stanach Zjednoczonych. 
Górale mają świadomość, że nie podejmują róż-
nych działań dla księdza, ale po prostu dla siebie, 
dla wspólnoty parafialnej. Tutaj ludzie jak tylko 
widzą, że jakiś pomysł jest dobry, to są bardzo 
pomocni, można na nich liczyć. Stąd w czasie po-
sługi moich poprzedników – co chciałbym bar-
dzo podkreślić – udało się wybudować kościół, 
plebanię i cmentarz. Oprócz pełnienia codzien-
nych obowiązków duszpasterskich, uczę również 
w tutejszej szkole podstawowej, do której cho-
dzi niespełna stu uczniów. Muszę przyznać, że 
zasadniczo z dziećmi jest mniej problemów niż 
w wielkim mieście. Mimo wakacji życie w szko-
le nie zamarło, dzięki staraniom jednej z nauczy-
cielek, od połowy lipca odbywają się tam specjal-
ne zajęcia dla dzieci z języka angielskiego, a tak-
że zabawy ruchowe i zajęcia muzyczne.

Zapraszamy do kościoła
Adres: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej, Podczerwone 
113, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 018 264 15 10, 018 264 15 11.
  Msze św. w niedziele: 8.00, 10.30. 
  Odpust parafialny: niedziela po 15 września.


