
W nabożeństwie ekumenicznym 
w zakopiańskim kościele Świętego 
Krzyża i w modlitwie o pokój 
na świecie w sanktuarium 
na Krzeptówkach uczestniczyli 
członkowie zespołów 
występujących w stolicy polskich 
Tatr na XXXIX Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, 
zakończonym 24 sierpnia. 

– W tym roku widzieliśmy 
zespoły z Turcji, Cypru, Słowa-
cji, Węgier, Słowenii, Francji, 
Chorwacji, Angoli, które pre-
zentowały swoją kulturę, ale 
i zanosiły modlitwę maryjną 
w językach ojczystych. W ten 
sposób sanktuarium na Krzep-
tówkach staje się międzynaro-
dowym ekumenicznym miej-
scem modlitw o pokój na 
świecie – mówił w rozmowie 
z „Gościem” ks. Józef Lassak, 
rektor podhalańskiej wspólno-
ty pallotyńskiej. Kapłan wska-
zał też na postać Jana Pawła II, 
orędownika ekumenicznych 

modlitw w intencji 
pokoju na świecie. 

Jak zawsze pod-
czas trwania festiwa-
lu, nie zabrakło kon-
kursu kapel, instru-
mentalistów i śpiewa-
ków ludowych, kier-
maszu sztuki ludowej, 
Mistrzostw Podhala 
w Powożeniu oraz konkursu 
na śpiew pytacki (zapraszają-
cy na wesele). Wielką atrak-
cją dla licznych widzów od-
wiedzających namiot festiwa-

lowy na dolnej Równi 
Krupowej w Zakopa-
nem były występy ze-
społów w czasie Dni 
Narodowych, podczas 
których odbywa się 
prezentacja poszcze-
gólnych krajów i re-
gionów. To też oka-
zja do zapoznania się 

z kulturą, tradycjami, stroja-
mi ludowymi, a także możli-
wość skosztowania potraw re-
gionalnych i nauki tańca ludo-
wego. JG

K rakowianin, minister 
edukacji prof. Ryszard 

Legutko zapowiada uspo-
kojenie sytuacji w szkolni-
ctwie, targanym nieustan-
nymi zmianami i konflikta-
mi. Tego spokoju potrzebu-
je m.in. krakowski Zespół 
Szkół im. Świętej Rodziny 
z Nazaretu. Rodzice i wy-
chowawcy mają nadzieję, 
że nowy rok szkolny będzie 
dla uczniów czasem nor-
malnej nauki, nieprzerywa-
nej ostrymi konfliktami.  

KRAKOWSKI
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Wichura szalejąca nad Krakowem w 
nocy z 23 na 24 sierpnia była krót-

ka, lecz dotkliwa w skutkach. Powaliła kil-
kaset drzew, m.in. na Plantach i obok koś-
cioła dominikanów. Zostały także uszko-
dzone dachy, m.in. na kościele Świętego 
Krzyża, kościele na osiedlu Szklane Domy 
i kolegium jezuickim przy Małym Rynku. 
Najdotkliwszą stratą było jednak obalenie 
przez wichurę XVIII-wiecznej figury Matki 
Bożej Łaskawej, stojącej przy Plantach u 
wylotu ul. Jagiellońskiej. Roztrzaskaną 
figurę wykonał w 1741 r. w stylu roko-

kowym J. Krzyżanowski. 
Do 1794 r. stała w bra-
mie cmentarza przy koś-
ciele Mariackim, na-
stępnie przeniesiono ją 
pod kościół kapucynów, 
zaś w 1941 r. w obecne 
miejsce.  

WICHURA OBALIŁA FIGURĘ

Zniszczona 
figura Matki 
Bożej była 
stałym 
elementem 
krajobrazu 
Krakowa

Gościli w Zakopanem…

Górale z całego świata
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Swoje taneczne 
umiejętności 
górale 
z całego świata 
prezentowali 
m.in. obok 
sanktuarium 
na Krzeptówkach
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ZA TYDZIEŃ
  Większość osób podziwia-

jących piękny rosyjski ża-
glowiec, noszący imię słyn-
nego podróżnika i odkryw-
cy Adama Johanna Krusens- 
terna, nie ma pojęcia, że po-
tomkowie tego pochodzące-
go ze szwedzkiego rodu ad-
mirała w służbie carskiej są 
POLSKIMI PATRIOTAMI I MIESZKA-
JĄ NA TERENIE KRAKOWA – pisze 
Bogdan Gancarz

BOGDAN GANCARZ
redaktor wydania
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Jarmark Podhalański od innej strony

W NOWYM TARGU od 23 
do 26 sierpnia trwał VIII Jar-
mark Podhalański, zorganizo-
wany przez Starostwo Powia-
towe w Nowym Targu, Urząd 
Miasta oraz Miejski Ośrodek 
Kultury. Jarmark odbywał się 
na nowotarskim rynku, na któ-
rym stanęła scena, a wokół 
ratusza rozstawione były sto-
iska twórców ludowych. Jed-
ną z atrakcji była Parada 
Gazdowska, od której roz-
poczęła się impreza. Wielu 
mieszkańców miasta i całego 
Podhala oraz turystów przy-
ciągnęły też koncerty grup 
Raz Dwa Trzy, Blue Cafe i 
Arka Noego. W programie zna-
lazło się również otwarcie w 

nowotarskiej galerii „ Jatki” 
wystawy fotografii zatytuło-
wanej „ Jarmarki, targi na świe-
cie – w barwach lokalności”. 
Jarmark Podhalański był oka-
zją do zobaczenia zawodów 
zaprzęgów konnych, niezli-
czonych występów zespołów 
folklorystycznych, pokazów 
sztuk walk, zawodów snow-
boardowych, które rozegrano 
na igelicie. Podczas imprezy 
nie zabrakło pokazu sztucz-
nych ogni. Jarmark nie mógł- 
by się też odbyć bez nowo-
tarżanina Stanisława Jaskuł-
ki – aktora z „Plebanii”, któ-
ry współprowadził tegorocz- 
ną imprezę w środku mia- 
sta. 

VIII Jarmark Podhalański otworzyła Parada Gazdowska ulicami miasta
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Jubileusz „Radosnej Nowiny”

XV Pielgrzymka Rodzin 
KALWARIA. „Przypatrzmy się 
powołaniu naszemu” – to ha-
sło tegorocznej XV Pielgrzym-
ki Rodzin Archidiecezji Kra-
kowskiej do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, która odbędzie się 
9 września. Będzie to okazja, 
aby w modlitewnym czuwaniu 
przed Bogiem wraz Maryją za-

stanowić się nad powołaniem 
do małżeństwa i życia rodzin-
nego. O godzinie 9.00 rozpo-
cznie się Droga Krzyżowa przy 
kaplicy Piłata. O godzinie 11.00 
przy ołtarzu polowym zostanie 
odprawiona Msza święta pod 
przewodnictwem ks. kard. Sta-
nisława Dziwisza. 

PIEKARY. 6 września liceum 
ogólnokształcące w Centrum 
Edukacyjnym „Radosna Nowina 
2000” w podkrakowskich Pie-
karach będzie świętowało jubi-
leusz 5-lecia działalności. Szko-
ła, prowadzona przez Księży Mi-
sjonarzy św. Wincentego á Pau-
lo, zdobyła sobie już wysoką re-
nomę umiejętnym połączeniem 
edukacji z wychowaniem. Po 

Mszy św. odprawionej o g. 9.00 
przez ks. kard. Stanisława Dzi-
wisza w kościele na terenie „Ra-
dosnej Nowiny”, odbędzie się 
ślubowanie uczniów klas I oraz 
poświęcenie sztandaru szkoły. 
O jej osiągnięciach będzie się 
można przekonać o g. 10.30 w 
auli szkolnej, w trakcie multime-
dialnej prezentacji historii tej 
placówki edukacyjnej.     

Promocja dla Euro 2012 
KRAKÓW. Z udziałem Mychajła 
Brodowicza, konsula generalne-
go Ukrainy w Krakowie, oraz kra-
kowskiego posła Ireneusza Ra-
sia (PO) odbyła się konferencja 
prasowa, na której przedstawio-
no pomysł zorganizowania me-
czu piłkarskiego pomiędzy repre-
zentacjami Sejmu PR i Parlamen-
tu Ukrainy, którego celem była-
by promocja Euro 2012. Jak po-
wiedział poseł Ireneusz Raś, ini-
cjator tego projektu, mecz od-
będzie się 8 września w Kijowie. 
Polska delegacja Sejmu będzie li-

czyć 16 posłów reprezentujących 
największe partie. Rewanż plano-
wany jest na wiosnę 2008 na sta-
dionie Wisły. 4 i 5 września w Ki-
jowie dojdzie również do spot-
kania organizatorów z Polski i 
Ukrainy z delegatami UEFA. Będą 
próbowali przekonać europejską 
centralę do powiększenia liczby 
miast, w których zostaną roze-
grane mecze Euro 2012. Chodzi 
o to, aby również Kraków znalazł 
się na liście głównej miast organi-
zujących mecze Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej.

Konsul Ukrainy Mychajł Brodowicz (po lewej) i poseł Ireneusz Raś 
są przekonani, że organizacja Euro 2012 powinna być inicjatywą 
ponad politycznymi podziałami
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Kustosz Tradycji

WYRÓŻNIENIE. Pierwszym 
wyróżnionym nowo ustanowio-
ną przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej Honorową Odzna-

ką i Medalem Pamiątkowym 
Kustosza Tradycji, Chwały i Sła-
wy Oręża Polskiego został kra-
kowski dominikanin, o. gene-
rał brygady w stanie spoczyn-
ku Adam Franciszek Studziń-
ski – bohaterski kapelan spod 
Monte Cassino, kawaler Krzyża 
Srebrnego Orderu Wojennego 
Virtuti Militari.

Wręczając ten zaszczytny 
tytuł 96-letniemu ojcu Adamo-
wi, minister Szczygło podkre-
ślił, że niepodległa Polska ho-
noruje go w ten sposób za 
upowszechnianie tradycji od-
działów Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie oraz za pielęg-
nowanie pamięci o poległych i 
zmarłych na obczyźnie żołnie-
rzach II Korpusu generała Wła-
dysława Andersa.

O. gen. Adam Studziński  
jest niezmordowanym  
strażnikiem tradycji
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Trzeba godzić rozwój z tradycją

Jaki będzie Kraków?
Co zrobić, żeby piękno 
krakowskiego krajobrazu  
nie zostało zeszpecone budowlami 
zupełnie do niego nie pasującymi?

To pytanie zadaje się pod 
Wawelem nie od dziś. Wystar-
czy przypomnieć, jaką burzę wy-
wołało w okresie międzywojen-
nym wybudowanie nowoczesne-
go budynku „Feniksa” przy linii 
A–B Rynku Głównego. Na szczęś-
cie architektura „Feniksa” obro-
niła się z czasem, spatynowała i  
dzisiaj nikogo już nie razi. 

Konieczna jest 
harmonia
Wielokrotnie pisałem na ła-

mach „Gościa”, że Kraków nie 
może być wyłącznie przestrze-
nią muzealną, w której wszystko 
zastygło. Nowa architektura po-
winna jednak harmonijnie wpla-
tać się w dotychczasowy krajo-
braz. Jeżeli będzie inaczej, obróci 
się to z czasem przeciw inwesto-
rom stawiającym architektonicz-
ne potworki. Przestrzeń zdegra-
dowana architektonicznie, prze-
staje być bowiem atrakcyjna.

Obawy o zaśmiecenie ar-
chitektoniczne Krakowa nie są 
przesadzone. Zaraza dotarła na-
wet pod Wawel! Wystarczy obej-

rzeć sobie ohydztwo w posta-
ci hotelu Sheraton. Nacisk in-
westorów, chcących budować w 
rozmaitych częściach Krakowa, 
jest ogromny. Stąd pojawiają się 
nieprawidłowości. Budynki uzy-
skują „ponadnormatywne”, a nie 
planowane początkowo piętra, 
zaś niewielki według planów 
dom, budowany w dzielnicy wil-
lowej, staje się w trakcie budo-
wy normalnym blokiem.

Czy bloki zasłonią 
wszystko?
Mieszkańcy Bronowic, tak 

bardzo związanych z kulturą 
Krakowa, są zaniepokojeni eks-
pansją budownictwa blokowe-
go  w ich okolicy. Niedługo 
może się okazać, że unikatowe 
wiejskie budynki i wille, stwa-
rzające niepowtarzalną atmo-
sferę tego miejsca, będą jedy-
nie wysepkami wśród bloków. 

Krakowianie niepokoją się 
także, iż planowana budowa 
dużego kompleksu apartamen-
towców nad brzegiem Wisły, 
w okolicy dawnego hotelu Fo-
rum, zasłoni widok na Wawel.

Jak uniknąć błędów? 

Władze miejskie zdają sobie 
sprawę z szans i zagrożeń zwią-

zanych z burzliwym rozwojem 
budownictwa na terenie miasta. 
Dlatego ma powstać nowe stu-
dium zagospodarowania prze-
strzennego, precyzyjnie okre-
ślające możliwości budowlane. 
Zaproszenie w skład zespołu 
opracowującego owo studium 
zagranicznych architektów – 
wizjonerów, projektujących no-
woczesne centra miast zachod-
nioeuropejskich – niesie ze so-
bą szanse i zagrożenia. Szanse, 
bo świeże spojrzenie na prze-
strzeń miejską Krakowa mogło-
by w rezultacie zaowocować 
bardzo ciekawymi realizacjami 
architektonicznymi, szczegól-
nie na terenach poprzemysło-
wych. Zagrożenia zaś, bo owi 
architekci, niedostatecznie obe-
znani z krakowskimi uwarunko-
waniami historycznymi, mogli-
by nam zafundować jakiś no-
woczesny „pasztet” w najmniej  
odpowiednim miejscu.

Są jednak i optymistycz-
ne sygnały świadczące o pró-
bach naprawienia tego, co zo-
stało wcześniej zepsute. Słusz-
nie narzekano na wysokie słu-
py oświetleniowe stadionu Cra-
covii. Widziane z bliska, nie ra-
żą swym widokiem. Oglądane 
jednak np. z kopca Kościusz-
ki, wprowadzają przykry dyso-
nans w piękną panoramę Krako-

wa. Jak jednak zapowiedział w 
„Gazecie Wyborczej” Janusz Se-
pioł, pełnomocnik prezydenta 
ds. kultury, architekt zaś z wy-
kształcenia, owe słupy znikną. 
Zastąpią je lampy montowane 
na dachu nad trybunami. Jest 
to godne pochwały, aczkolwiek 
na pewno łatwiej zdemontować 
taką konstrukcję, niż wyburzyć 
szkaradną nową budowlę. Le-
piej jednak unikać błędów. 

Błędem było wyburzenie w 
latach 70. zabytkowego, uni-
katowego budynku po dawnej 
drukarni Anczyca przy Zwierzy-
nieckiej. Nie mniejszym błędem 
było jednak zezwolenie po la-
tach na wybudowanie na tym 
placu wysokiego, szkaradne-
go budynku hotelowego. Moż-
na było bowiem zgodzić się 
na budowę niższego budynku, 
nawiązującego architektonicz-
nie do sąsiadujących budowli. 
Ze znajdującego się w pobliżu 
zrujnowanego, mało efektow-
nego, niskiego budynku daw-
nych stajni, zrobiono kameral-
ny hotel, doskonale wpisany w 
otoczenie. A przecież inwestor 
mógłby przekonać urzędników, 
że zachowa obrys fasady, i wy-
budować na tym miejscu taką 
samą szkaradę jak wspomnia-
ny Sheraton.

BOGDAN GANCARZ

Czy wieżę katedry wawelskiej będzie można niedługo zobaczyć już tylko w ten sposób?
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Świeże pomysły, stare problemy, czyli…   

Nowy rok (szkolny) bieży
Województwo ma-

łopolskie w ostat-
nim roku szkol-
nym było w czo-

łówce wyników maturalnych 
(91 proc. ogółem zdających ze 
wszystkich typów szkół), eg-
zaminu gimnazjalnego (58,97 
pkt przy średniej krajowej 
56,79), sprawdzianu po VI kla-
sie (27,42 proc. przy średniej 
w całej Polsce 26,57 proc.). 
Czy te wyniki uda się powtó-
rzyć w rozpoczynającym się 
właśnie roku szkolnym? Na 
to pytanie pewnie przyjdzie 
odpowiedzieć dokładnie w 
czerwcu 2008 r. 

Możliwość 
dofinansowania
Warto się zastanowić, 

czy uczniowie i nauczycie-
le mogą liczyć na pomoc 
państwa w dążeniu do suk-
cesów edukacyjnych. Czy 
nierzadko w klasie 
z 30 uczniami 

nauczyciel jest w stanie efek-
tywnie pracować? – Rzeczy-
wiście to nasz olbrzymi prob-
lem, że oddziały klasowe są 
tak bardzo przeładowane. Wy-
nika to z konkretnych subwen-
cji oświatowych, które przy-
chodzą do nas z Warszawy 
– przyznaje w rozmowie z 
„Gościem” Józef Rostworow-
ski, małopolski kura-
tor oświaty. 

 Nieco lepiej wy-
gląda sytuacja z do-
finansowaniem jed-
nolitych strojów ucz-
niowskich – tzw. mun-
durków, które zgod-
nie z ustawą mają 

obowiązywać w każdej szkole 
podstawowej i gimnazjum. Na 
poziomie szkoły średniej decy-
zja leży w gestii m.in. dyrek-
tora placówki. Dofinansowa-
nie na mundurki otrzyma po-
nad 50 tys. uczniów małopol-
skich podstawówek i blisko 
24 tys. gimnazjalistów. Łączna 
kwota przeznaczona na ten cel 

wynosi 3 861 900 zł. 
– Chciałbym bardzo 
podkreślić, że weryfi-
kacja osób, które mo-
gą otrzymać pomoc 
na wspominany cel, 
będzie jeszcze prze-
prowadzana w pierw-
szym tygodniu wrześ-
nia. Warto więc zapo-
znać się u dyrektora 
szkoły lub innych na-
uczycieli, jakie są pod-
stawy do ubiegania 
się o dofinansowanie 
mundurka dla dziecka 
– podkreśla małopol-
ski kurator. Rodzice 
mogą również liczyć 
na tzw. wy-

Po ponad dwóch 
miesiącach laby ponad pół 

miliona uczniów 
z Małopolski rozpocznie 
lub będzie kontynuować 

edukację w różnych typach 
szkół. Czy z nowym 
rokiem szkolnym 

skończą się 
stare problemy 

małopolskiej oświaty?

czerwcu 2008 r. 

Możliwość 
dofinansowania
Warto się zastanowić, 

czy uczniowie i nauczycie-
le mogą liczyć na pomoc 
państwa w dążeniu do suk-
cesów edukacyjnych. Czy 
nierzadko w klasie 
z 30 uczniami 

durków, które zgod-
nie z ustawą mają 

prowadzana w pierw-
szym tygodniu wrześ-
nia. Warto więc zapo-
znać się u dyrektora 
szkoły lub innych na-
uczycieli, jakie są pod-
stawy do ubiegania 
się o dofinansowanie 
mundurka dla dziecka 
– podkreśla małopol-
ski kurator. Rodzice 
mogą również liczyć 
na tzw. wy-

skończą się 
stare problemy 

małopolskiej oświaty?

tekst i zdjęcia
JAN GŁĄBIŃSKI

2 września 
ubiegłego roku 
małopolski 
kurator 
oświaty Józef 
Rostworowski 
uczestniczył 
w miejskim 
rozpoczęciu 
roku szkolnego 
w Nowym Targu, 
podczas którego 
otworzył salę 
gimnastyczną 
w Szkole 
Podstawowej 
nr 6 na osiedlu 
Bór



prawkę, czyli komplet książek 
dla uczniów z zerówki i pierw-
szej klasy. 

Niedobry trend 

W roku szkolnym 2007/
2008 na mapie szkół pojawiły 
się też nowe placówki, chodzi 
przede wszystkim o zespoły 
szkół, w których naukę pobie-
rają zarówno uczniowie szko-
ły podstawowej, jak i gimna-
zjum. W niejednej wiosce to-
czyły się batalie o utworze-
nie na terenie miejscowości 
także gimnazjum. – To bar-
dzo niedobry trend, żeby po-
jedyncze oddziały gimnazjalne 
tworzyć przy szkole podstawo-
wej – przyznaje Józef Rostwo-
rowski. 

Szerokim echem w lokal-
nych mediach odbiły się dąże-
nia rodziców  z Waksmunda 
koło Nowego Targu i Łopusz-
nej do utworzenia w ich miej-
scowościach gimnazjów. – A 
co z nowoczesnym, niedawno 
wybudowanym budynkiem w 
Krempachach na Spiszu, gdzie 
dojeżdżali uczniowie z wymie-
nionych wsi? Będzie stał pu-
sty? – pytam małopolskiego 
kuratora. – Znam tę sprawę 
osobiście i to nieprawda, że 
budynek nie będzie wykorzy-
stywany zgodnie z jego prze-
znaczeniem. Po prostu zmniej-
szy się liczba dzieci – mówi Jó-
zef Rostworowski. 

W Łopusznej i Waksmun-
dzie nie powstaną od razu ze-
społy szkół. – Przez pierwszy 
rok osobno funkcjonować bę-
dą szkoły podstawowe i gim-
nazja. Dopiero w kolejnym 
roku powołane zostaną ze-
społy. Jest to spowodowane 
tym, że opinię w sprawie ich 
utworzenia wydać muszą ra-
dy pedagogiczne – mówi Sta-
nisław Szeliga, zastępca wój-
ta gminy Nowy Targ. Wicewójt 

podkreśla, że sytuacja gimna-
zjum w Krempachach nie uleg-
nie zmianie. – Będzie się tam 
uczyć po prostu mniej dzieci 
– mówi. Pozostaje jednak py-
tanie, po co zatem gmina wy-
dała niemałe przecież pienią-
dze na budowę tak dużego 
gimnazjum? Beata Szewczyk, 
dyrektor Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół z 
terenu Gminy Nowy Targ, od-
mówiła mi komentarza w tej 
sprawie. 

Dużo przedszkolaków

W rozmowie z „Gościem” 
małopolski kurator zwraca 
uwagę na powiększającą się z 
roku na rok liczbę przedszko-
li. – Choć trzeba przyznać, że 
to jest radość połowiczna. Po-
łowiczna dlatego, że zwięk-
szająca się ilość przedszko-
li podyktowana jest większą 
ilością miejsc pracy. Pełną ra-
dością zwiększającego się za-
potrzebowania na przedszko-
la byłaby większa ilość uro-
dzeń dzieci – przyznaje Józef 
Rostworowski. 

Z danych zebranych przez 
Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie wynika, że do przed-
szkoli będzie chodzić 54 tys. 
dzieci. Na terenie Małopolski 
utworzono 11 nowych przed-
szkoli. Są i takie, jak np. pro-
wadzone przez siostry zakon-
ne, do których rodzicie zapi-
sują swoje pociechy z chwi-
lą urodzenia, bo na miejsce 
w przedszkolu trzeba czekać 
latami. 

Obyśmy tylko nie musie-
li czekać latami na popra-
wę sytuacji oświaty, także w 
Małopolsce. Bo chyba wtedy 
obok planu „Zero tolerancji 
dla przemocy w szkole” po-
wstanie nowy: „Zero toleran-
cji dla rządzących i odpowie-
dzialnych za oświatę”. 
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Świeże pomysły, stare problemy, czyli…   

Nowy rok (szkolny) bieży

Z KURATORYJNEGO ZESTAWIENIA 
NA ROK SZKOLNY 2007/2008:

Dzieci przyjęte do 777 przedszkoli: 54 000
Uczniowie w szkołach podstawowych: 215 746
Uczniowie w gimnazjach: 130 183
Uczniowie w liceach ogólnokształcących: 69 399



MARIA TYLKA, NAUCZYCIELKA, MAMA TRZECH SYNÓW
– W dzisiejszej zreformowanej szkole chce się 
dzieci nauczyć wszystkiego naraz, zapominając o 
klasycznych zasadach dydaktyki, które można by 
streścić w powiedzeniu „co za dużo, to niezdro-
wo”. Dzieci owszem, dojrzewają szybciej, ale psy-
chicznie, emocjonalnie i intelektualnie dalej są 
dziećmi. Tymczasem bombarduje się je tak ogromną iloś-
cią wiedzy i w takim spektrum tematycznym, że łatwiej się 
w tym pogubić, niż odnaleźć. Tylko najzdolniejsi są w sta-
nie opanować ogrom informacji, jakimi „uszczęśliwiają” ich 
autorzy programów. Materiał jest „przerobiony”, ale nie na-
uczony. Dlaczego? Bo „matką nauki jest powtarzanie”, a na 
to nie ma czasu. Niestety, szkoła stała się kolejnym miej-
scem, gdzie goni nas czas. Wspaniałym hasłem obecnej re-
formy było też wyrównanie szans edukacyjnych dzieci po-
chodzących z małych miejscowości. Są tu sukcesy – we 
wszystkich polskich szkołach od poprzedniego roku szkol-
nego dzieci uczą się już od pierwszej klasy języka angiel-
skiego. Warto jeszcze wspomnieć o sprawdzianie po każ-
dym kolejnym etapie edukacyjnym. Sprawdziany po gimna-
zjum i egzamin maturalny to oczywiście paszporty do kon-
tynuowania edukacji. Sprawdzian po klasie szóstej nie musi 
być zdany, tylko napisany – nie wpływa ani na ocenę,  ani na 
promocję. Co roku tony papieru są sprawdzane (odpłatnie) 
przez tysiące egzaminatorów. W założeniu reformy spraw-
dzian po VI kl. – zwany też testem kompetencyjnym – miał 
pokazać słabe strony ucznia i nad czym ma pracować w dal-
szym etapie nauki, czyli  gimnazjum. Jednak szkolne rea-
lia szybko te założenia zweryfikowały. I oto z testu po VI 
klasie zrobił się jeden wielki „wyścig szczurów”, czyli któ-
ra szkoła lepiej wypadnie. Przykre jest też to, że za wszel-
kie ewentualne niepowodzenia obrywa nauczyciel. Tym-
czasem – chciałabym to podkreślić z całą mocą – na pro-
ces edukacyjny ucznia składają się nie tylko zajęcia w szko-
le, ale również systematyczna praca w domu, której z róż-
nych nieraz powodów brakuje. Czy nie lepiej koszty prze-
prowadzenia sprawdzianu przeznaczyć na owo rzeczywiste 
wyrównywanie szans?

RZECZYWISTE WYRÓWNYWANIE SZANS? 

KRAKÓW 

07/08



G O Ś Ć  K R A K O W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
2 

w
rz

eś
ni

a 
20

07

VI

Mało znane karty najnowszej historii Kościoła

Kurierzy Słowa Bożego
Dziś, gdy czasy komunizmu 
oddalają się od nas coraz 
bardziej, trudno sobie wyobrazić, 
szczególnie młodemu człowiekowi, 
że był to system zniewolenia 
ducha ludzkiego i otwartej walki 
z religią. 

Jak komuniści niszczyli Koś-
ciół w Polsce, szczególnie w la-
tach stalinizmu, opisują różne 
publikacje i dostęp do nich jest 
stosunkowo łatwy. Inaczej spra-
wa wygląda, gdy chodzi o wie-
dzę na temat prześladowania 
Kościoła katolickiego w krajach 
sąsiedzkich. Niewielu wie, że na 
Słowacji przez kilkadziesiąt lat 
trwała otwarta walka ze wszyst-
kim co religijne. I co należy pod-
kreślić, prześladowanie tamtej-
szego Kościoła było o wiele sil-
niejsze niż w innych krajach blo-
ku komunistycznego.

Słowacka Golgota

Po wojnie Słowacy wraz z 
Czechami tworzyli jedno pań-
stwo. W lutym 1948 roku par-
tia komunistyczna zorganizowa-
ła w Pradze zamach stanu. Od tej 
pory aż do 1989 roku zapanował 
okres niepodzielnego panowania 
komunizmu. Był to czas ciężkich 
prześladowań Kościoła katolickie-
go, szczególnie na Słowacji, któ-
ry był postrzegany przez komuni-
stów jako niebezpieczny wróg. I 
nie ma się czemu dziwić, ponie-
waż Kościół na Słowacji był sil-
ny i dobrze zorganizowany, ma-
jący wielkie oddziaływanie spo-
łeczne, o czym świadczy fakt, że 
w 1947 roku było 2,5 miliona ka-
tolików słowackich, czyli 80 proc. 
ogółu Słowaków. Walka z Kościo-
łem na początku lat 50. miała w 
Czechosłowacji podobny scena-
riusz jak w Polsce. Zamknięto se-
minaria duchowne, zlikwidowa-
no zakony i katolickie wydawni-
ctwa, upaństwowiono szkoły pro-
wadzone przez Kościół. Odby-
wały się również pokazowe pro-
cesy duchownych, oskarżonych 
o rzekome szpiegostwo. Kapła-
ni i siostry zakonne byli osadza-

ni w obozach pracy. To 
była prawdziwa Golgo-
ta Kościoła, szczególnie 
na Słowacji. Okres sta-
linowski zakończył się 
tam dopiero w latach 
60. Zwolniono wówczas 
z więzień wielu bisku-
pów i kapłanów. Tro-
chę powiewu wolności przynio-
sła Praska Wiosna w 1968 ro-
ku. Jednak została zdławiona 
przez wojska Układu Warszaw-
skiego. Wkrótce wszystko wróci-
ło do „normy”. Stosowano repre-
sje wobec rodziców posyłających 
dzieci na katechizację, wprowa-
dzono sankcje karne za rozpo-
wszechnianie Biblii i literatury re-
ligijnej, zaś każda działalność re-
ligijna była uważana za antypań-
stwową. Nic dziwnego, że w la-
tach 70. Kościół katolicki znów 
zszedł do podziemia. Ożywienie 
religijne w Czechach i na Słowacji 
nastąpiło po wyborze Karola Woj-
tyły na Stolicę Piotrową. Szcze-
gólnie silne miało to miejsce na 
Słowacji. Właśnie w takich oko-
licznościach dał się we znaki brak 
odpowiedniej ilości książek reli-
gijnych i Pisma Świętego. 

Słowo Boże  
w plecakach
I wtedy z pomocą słowackim 

katolikom pospieszyli Polacy. Na 
szlakach turystycznych w Tatrach 

Zachodnich i Pieninach 
zorganizowano punkty 
przerzutu literatury re-
ligijnej. Z narażeniem 
utraty wolności młodzi 
ludzie wynosili w ple-
cakach książki religijne, 
by na szczycie, na któ-
rym łączyły się szlaki tu-

rystyczne z polskiej i słowackiej 
strony, przekazać je słowackim 
przyjaciołom. To oni zajmowa-
li się dalej kolportażem książek 
na terenie całej Słowacji. W ciągu 
10 lat (1979–1989) do rąk słowa-
ckich katolików trafiło tym spo-
sobem ponad 200 tys. egzem-
plarzy Biblii, książek religijnych, 
modlitewników, nie licząc także 
kaset magnetofonowych, dewo-
cjonaliów. 

Ks. Stanisław Ługowski, który 
organizował przerzut literatury 
religijnej na Słowację, podkreśla, 
że to działanie „płynęło z serca 
i było odpowiedzią na duchowe 
potrzeby braci Słowaków. Była 
to spontaniczna reakcja na to, co 
usłyszeli od Słowaków na temat 
tego, na czym polega tam prze-
śladowanie ludzi wierzących”.

Cenna publikacja 

Wydarzenia te zostały opisane 
przez Mariana Szczepanowicza w 
książce pt. „Kurierzy Słowa Boże-
go”. Jest to cenna publikacja od-
słaniająca znaną do tej pory tylko 

niewielu ludziom historię współ-
pracy katolików polskich i słowa-
ckich w walce z ateistycznym reżi-
mem komunistycznym. Autor był 
jednym z tych, którzy nosili litera-
turę religijną na Słowację. Był jed-
nym z trzech kurierów, biorących 
udział 21 października 1989 roku 
w ostatnim transporcie materia-
łów religijnych na Słowację. Tego 
dnia szli z Hucisk do Doliny Cho-
chołowskiej i dalej na Grzesia. W 
plecakach nieśli obrazki pierw-
szokomunijne oraz obrazki z wi-
zerunkiem Jezusa Miłosiernego, 
aby je przekazać słowackim przy-
jaciołom. Niedługo potem aksa-
mitna rewolucja położyła kres to-
talitarnemu systemowi.

Książka „Kurierzy Słowa Boże-
go” jest zbiorem świadectw napi-
sanych przez tych, którzy uczest-
niczyli w przerzutach książek i 
dewocjonaliów z Polski na Sło-
wację. W wypowiedziach boha-
terów tamtych wydarzeń, zarów-
no świeckich, jak i duchownych, 
uderza ogromne zaangażowanie 
w sprawę, wiara i całkowite za-
ufanie Bożej Opatrzności. Wszy-
scy oni traktowali swoją działal-
ność jako służbę Kościołowi. 

Książka pokazuje również, że 
bardzo zaangażowani w niesie-
nie pomocy katolikom zza po-
łudniowej granicy byli polscy bi-
skupi. Niektórzy z nich potajem-
nie udzielali święceń kapłańskich 
słowackim kandydatom, którzy 
po święceniach podejmowali pra-
cę duszpasterską w konspiracji. 
Wszystko to było spowodowa-
ne dramatyczną sytuacją Kościo-
ła na Słowacji. Brak biskupów 
uniemożliwiał udzielanie nawet w 
konspiracji święceń kapłańskich. 

Cennym dodatkiem do książ-
ki jest film „W środku Europy”, 
nakręcony w 1990 roku przez nie-
żyjącego już dzisiaj Macieja Szu-
mowskiego. Pokazuje on m.in. 
kurierskie szlaki, którymi chodzi-
li ci, którzy w Bożym słowie i na-
uce Ewangelii widzieli siłę mogą-
cą dać wolność. 

KS. IRENEUSZ OKARMUS

Maciej Szczepanowicz, Kurierzy Słowa 
Bożego, Wydawnictwo Świętego 
Stanisława BM, Kraków 2007, s. 313.

Marian 
Szczepanowicz, 
„kurier Słowa 
Bożego”, 
prezentuje  
na konferencji 
prasowej swoje 
dzieło
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Poświęconym piórem 

GÓRY
DLA ROZTROPNYCH

30-letni turysta 
przy schodzeniu 
z Granatów po-
tknął się i spadł 
parę metrów w 
dół, zatrzymu-

jąc się na półce skalnej, do-
znając jednak przy tym po-
ważnych obrażeń głowy. 
Potrzebował natychmiasto-
wej pomocy lekarskiej. Po 
rannego został wysłany śmi-
głowiec z lekarzem i ratow-
nikami. Poszkodowany tury-
sta został szybko przetrans-
portowany do zakopiańskie-
go szpitala. I być może była-
by to rutynowa akcja, gdyby 
nie jeden szczegół. Medycy 
opiekujący się rannym od-
kryli, że poza urazami i szo-
kiem jest on pijany. Po zba-
daniu okazało się, że po kil-
ku godzinach od wypadku 
miał jeszcze we krwi 0,8 
promila alkoholu. Gdy ta in-
formacja dotarła do ratow-
ników z TOPR-u, podjęli oni 
bezprecedensowe działa-
nie. Chcą obciążyć koszta-
mi akcji ratowniczej (oko-
ło 6 tys. zł) uratowanego tu-
rystę. Jestem zdecydowanie 
za tym rozwiązaniem. Może 
to w końcu wstrząśnie tymi, 
którzy w Tatrach zachowu-
ją się bezmyślnie, żeby nie 
powiedzieć głupio. Góry są 
dla odważnych, ale roztrop-
nych. Tymczasem alkohol 
może dodaje odwagi, po-
mocnej przy pokonywaniu 
niektórych eksponowanych 
szlaków, ale przyciemnia 
człowiekowi władze umy-
słowe. Wtedy nie jest trud-
no o nieszczęście. Ten przy-
padek pokazuje, że przyda-
łyby się jasne przepisy po-
zwalające obciążyć kosztami 
akcji ratunkowej tych, któ-
rzy ulegli w górach wypad-
kowi, będąc pod wpływem 
alkoholu. I tak powinno być, 
nawet wtedy, gdyby tysiące 
ludzi krzyczało w mediach, 
że to jest zamach na wol-
ność picia znacznych ilości 
piwa na szlaku i w schroni-
skach. KS. I.O.

Jubileusz 25-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Płokach

Oaza nadziei
Wrześniowy odpust ku czci Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Płokach gromadzi co roku liczne 
rzesze wiernych z pobliskich dekanatów. Tegoroczne 
uroczystości odpustowe w sanktuarium Matki Bożej 
Patronki Polskich Robotniczych Rodzin będą miały 
szczególnie uroczysty charakter. 

W wrześniu mija bowiem dokładnie 25 lat 
od koronacji słynącego łaskami wizerunku Ma-
ryi. Dokonał tego kard. Franciszek Macharski 
12 września 1982 roku, zwieńczając tym aktem 
wielowiekowy kult Maryi w tym wizerunku. Był 
to wtedy przygnębiający czas stanu wojennego. 
Wówczas sanktuarium w Płokach było dla wielu 
katolickich rodzin robotniczych z okolic Chrza-
nowa, Trzebini, Jaworza, Krzeszowic oazą wol-
ności, z której płynęła nadzieja. Nic dziwnego, 
że ludzie wierzący zamieszkujący tamte okolice 
są bardzo przywiązani do wizerunki Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem, znajdującego się w świą-
tyni w Płokach. Jego wartość w katego-
riach duchowych mierzy się ilością wy-
słuchanych modlitw, wskrzeszonych na-
dziei, umocnionych więzów miłości ro-
dzinnej i małżeńskiej. I dlatego jest bez-
cenna.

Ze średniowiecza

Oprócz tego cudowny wizerunek 
posiada dużą wartość artystyczną i hi-
storyczną. Pochodzi bowiem z połowy XV wie-
ku. Namalowany na lipowym drewnie przez 
nieznanego autora, jest jednym ze starszych 
obrazów Matki Bożej w Polsce. Na jego śred-
niowieczne pochodzenie wskazują rodzaj de-
ski, technika temperowa, zaprawa kredowa, 
udrapowanie szat, długie palce u ręki Madon-
ny i Jezusa. Matka Boska na lewej ręce trzyma 
Dzieciątko. Jej głowa jest lekko pochylona w Je-
go stronę, a oczy skierowane są na wszystkich, 
którzy modlą się przed tym wizerunkiem. 

Nowenna

Przygotowania duchowe do tegorocznego 
odpustu trwały w dekanacie trzebińskim dzie-
więć miesięcy. Od 16 grudnia 2006 roku obraz 
Matki Boskiej z Płok przemierzał dekanat, 
goszcząc co miesiąc przez dwa dni (w sobotę 
i niedzielę) w innej parafii. Peregrynacja obra-
zu rozpoczęła się 16 grudnia w parafii w Psa-
rach. A później obraz w drugą sobotę miesią-
ca przyjmowały kolejno parafie: Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Trzebini (w styczniu), 
Niepokalanego Serca NMP w Trzebini Sierszy 
(w lutym), Chrystusa Króla w Ligocie (w mar-
cu), św. Barbary w Trzebini – Wodnej Krysty-

nów (w kwietniu), Matki Bożej Szka-
plerznej w Karniowicach-Dulowej (w 
maju), MB Królowej Polski w Myśla-
chowicach (w czerwcu),  św. Józefa Ro-
botnika w Młoszowej (w lipcu), Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła w Trze-
bini (w sierpniu).

Odpust

Odpust w Płokach poprzedzą w tym roku 
misje parafialne, które odbędą się od 2 do 7 
września. Jubileuszowe uroczystości odpusto-
we zostały zaplanowane na trzy dni. W piątek 7 
września o godzinie 19.00 zostanie odprawiona 
Msza dla młodzieży z dekanatów: Babice, Krze-
szowice, Trzebinia, Chrzanów, Libiąż, Jaworzno. 
O 21.00 – Apel Jasnogórski. W sobotę 8 wrześ-
nia: 7.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu 
NMP, o godzinie 9.30 i 14.00 odprawione bę-
dą Msze św. dla chorych i starszych z sakra-
mentem namaszczenia chorych i błogosławień-
stwem lurdzkim. O godzinie 11.30 Suma odpu-
stowa z procesją. 

W centrum niedzielnych uroczystości będzie 
Msza o godzinie 11.30 z okazji jubileuszu koro-
nacji obrazu. Odprawi ją kard. Franciszek Ma-
charski, a kazanie wygłosi arcybiskup Stanisław 
Nowak. Na tę Mszę zaproszone są wszystkie ro-
dziny z całego regionu. Kustosz sanktuarium, 
ks. Piotr Miszczyk, zaprasza serdecznie na tego-
roczne uroczystości jubileuszowe i ma nadzie-
ję, że modlitwa w płockim sanktuarium maryj-
nym umocni wiarę, nadzieję i miłość tych, któ-
rzy tutaj przybędą.

 KS. I.O.

Obraz Matki 
Bożej został 
ukoronowany 
papieskimi 
koronami
12 września
1982 roku.
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KRAKOWSKI

Szum rzeki Raby, 
przepływającej  
przez Sieniawę, miesza się 
z gwizdem lokomotywy 
prowadzącej pociąg 
InterCity z Warszawy  
do Zakopanego. Kiedy 
w 1899 r. przez wioskę 
wytyczono szlak kolejowy 
z Chabówki do stolicy 
polskich Tatr, mieszkańcy 
zyskali pierwsze połączenie 
ze światem. 

Do Sieniawy docie-
ram właśnie pociągiem z 
Nowego Targu. Z uśmie-
chem na twarzy pani na 
stacji wskazuje mi dro-
gę do księdza probosz-
cza. Od razu zauważam, 
że piękny krajobraz roz-
pościera się z tej malow-
niczo położonej wioski. 
Dostrzegam też na jed-
nym z pagórków dość 
duży krzyż. – To pamiąt-
ka po Roku Jubileuszo-
wym. Krzyż góruje nad 
wioską, jest pięknie w 
nocy oświetlony – opo-
wiada mi ks. proboszcz 
Tadeusz Kubowicz. Z ko-
lei naprzeciwko plebanii 
znajduje się oryginalny 
dwór z XIX w. 

„Perełka” 
architektoniczna 
Po chwili rozmowy 

idziemy z księdzem pro-
boszczem na krótki spa-
cer. Naszym celem jest 
zobaczenie zabytkowe-
go, drewnianego kościół-
ka – będącego na Szlaku 
Architektury Drewnianej 
Województwa Małopol-

skiego. Świątynia zacho-
wała się w niezmienio-
nym stanie od czasu bu-
dowy. W lewym ołtarzu 
bocznym do niedawna 
znajdował się, otoczo-
ny miejscowym kultem, 
obraz Matki Boskiej 
Sieniawskiej z pierw-
szej połowy XVIII w., 
ale został przeniesio-
ny do nowego kościo-
ła. Jego budowa rozpo-
częła się w 1987 r., zaś 
trzy lata później wmu-
rowano kamień węgiel-
ny. W 2001 r. świąty-
nię pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Ma-
ryi Panny poświęcił ks. 
kard. Franciszek Machar-
ski. 

Stawiają  
na kulturę
Na koniec wizyty w 

Sieniawie odwiedzam z 
księdzem proboszczem 
dom miejscowej poet-
ki i członkini Koła Go-
spodyń Wiejskich. Ma-
ria Langer z Małgorzatą 
Bochnak, prezesem Sto-
warzyszenia Regionalne-
go „Sieniawianie”, opo-
wiadają mi o niedawno 
zakończonym I Sienia-
wiańskim Lecie. – Zale-
ży nam, żeby przyjeż-
dżali do nas prezento-
wać się ludowi artyści z 
całego regionu. I przez 
to krzewili razem z na-
mi piękną góralską tra-
dycję – przyznają obie 
panie. Małgorzata Boch-
nak pokazuje plan kolej-
nych imprez, które będą 
organizowane w wiosce. 
Zdradza także, że Sto-
warzyszenie Regionalne 
„Sieniawianie” planuje 
w przyszłości powstanie 

izby regionalnej, gdzie 
mogłyby odbywać się 
różne spotkania. 

Opuszczam Sienia-
wę, w pociągu do No-
wego Targu przeglądam 
tomik poezji, który do-
stałem od Marii Lan-
ger. „Piękna jest Sienia-
wa jej pagórki lasy/ tutaj 
przyjeżdżają turyści na 
wczasy” – pisze poetka. 
Trudno się z tymi słowa-
mi nie zgodzić.

JAN GŁĄBIŃSKI

 

PANORAMA PARAFII 
Sieniawa – pw. św. Antoniego z Padwy

Mikroklimat z nieba dany

ZDANIEM PROBOSZCZA
Do wspólnoty parafialnej należy 1700 wier-

nych, choć trzeba odjąć jakieś 200 osób, głów-
nie młodych, którzy rozjechali się w różne 
strony świata w poszukiwaniu pracy. Staramy 
się uczestniczyć w wielu pielgrzymkach, np. 
do Kalwarii i Ludźmierza (na Dożynki Podha-
lańskie). Spośród grup parafialnych mogę wy-
mienić lektorów i ministrantów, Oazę Dzie-
ci Bożych i grupę młodzieżową. Dla młodych 
parafian prowadzimy też spotkania przygoto-
wujące ich do przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania. To daje nam możliwość kontaktu z ni-
mi, bo uczą się w gimnazjum w pobliskiej Ra-
bie Wyżnej. W miejscowej szkole podstawowej 
i przedszkolu nauczamy religii. Chciałbym pod-
kreślić, że przez te wszystkie lata, odkąd peł-
nię posługę proboszcza, udało nam się wspól-
nymi siłami wiele zrobić. W naszej miejsco-
wości – skąd blisko do rabczańskiego uzdro-
wiska – jest też dobry mikroklimat, zapewne 
dar z niebios.

Zapraszamy do kościoła
  Adres: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego, 

34-723 Sieniawa 304, tel. 018 277 54 03.
  Msze św. w niedziele: 8.00, 9.30 (kaplica katechetycz-

na św. Józefa), 11.00, 16. 00.
  W każdy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesią-

ca specjalne nabożeństwa po Mszy św. o godz. 18. 00.

KS. TADEUSZ 
KUBOWICZ

Pochodzi z Nowego Targu. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął z rąk ks. kard. Karola 
Wojtyły w 1968 r. w ka-
tedrze na Wawelu. Od 
1979 r. tworzył rektorat  w 
Sieniawie. Po erygowaniu 
parafii w 1983 r. został jej 
pierwszym proboszczem. 

Kościół św. Antoniego 
w Sieniawie zbudowano 

z drzewa jodłowego. Jest to 
„perełka” ciesiołki góralskiej 

i pochodzi z 1740 r. 
Świątynia otoczona jest 

pięknymi lipami, liczącymi 
przeszło 200 lat
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W kościele parafialnym 
wierni modlą się  
przez wstawiennictwo Matki 
Boskiej Sieniawskiej


