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Niedziela Miłosierdzia

„Pragnę, ażeby 
pierwsza niedziela 
po Wielkanocy 
była świętem Miłosierdzia” 
(Dz. 299) – te słowa 
powiedział Pan Jezus 
do św. Siostry Faustyny.

Trzydziestego marca 
krakowskie Sanktu- 
arium Bożego Miło- 
sierdzia w Łagiew- 

nikach tradycyjnie przyjmie 
niezliczoną ilość pielgrzymów 
z Polski i z całego świata. W 
sanktuarium spowiedź św. bę-
dzie prowadzona zarówno w 
górnej, jak i w dolnej części 
bazyliki (spowiedź w językach 
obcych oraz dla osób niesłyszą-
cych odbywać się będzie tylko 
w dolnej części sanktuarium). 
Komunia św. udzielana będzie 
w czasie Mszy św. w miejscu 
uczestnictwa. Dodatkowo po 
każdej Mszy będzie możliwość 
przyjęcia Pana Jezusa w ka-
plicy centralnej w dolnej czę-
ści bazyliki. Pielgrzymki nale-
ży zgłaszać w punktach infor-
macyjnych przy wejściach do 
sanktuarium. Kapłanów pra-
gnących koncelebrować Msze 
prosimy o zgłaszanie się do za-
krystii bazyliki. Intencje mszal-
ne przyjmowane będą wyłącz-
nie na terenie sanktuarium w 
wyznaczonych punktach z na-
pisem: „Intencje mszalne”. 
Relikwie św. Siostry Faustyny 
będzie można uczcić w kapli-
cy klasztornej. Osoby niepeł-
nosprawne pragnące uczest-
niczyć w nabożeństwach po-
winny kierować się bezpo-
średnio do wnętrza bazyliki. 
W Domu Duszpasterskim bę-
dzie można skorzystać z cie-
płego i zimnego posiłku oraz 
napojów. 

Porządek Mszy św.
6.00, 8.00 (w bazylice), 
10.00 (pod przewodnictwem 
ks. kard. Stanisława Dziwisza; 
transmisja w TVP), 12.00, 16.30 
(przy nowym ołtarzu polowym 
obok bazyliki), 18.00 (bazylika) 
i o 19.00 (kaplica klasztorna). 
O godz. 15.00 w bazylice 
odprawiona zostanie Godzina 
Miłosierdzia.
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Caritas wciąż aktywizuje

3. rocznica śmierci Jana Pawła II

Prezentacja książki Chiary Lubich

Miłość – Pojednanie – Jedność

Zaniosą Pana Jezusa do chorych

NiEZwYkŁE kaMiENiE. 
Towarzyszą im rzeźby i inskryp-
cje, czasem pisane po hebrajsku, 
czasem po polsku. Są oświetlo-
ne światłem poranka, porośnię-
te mchem lub zieloną winoroślą. 
Przysypane śniegiem lub liśćmi 
rzuconymi przez wiatr. To mace-
wy – dawne żydowskie nagrob-
ki symbolizujące przejście z ży-
cia ziemskiego do innego świata. 
Trwałe ślady przeszłości pocho-

dzące z krakowskich kirkutów 
są bohaterami kadrów fotogra-
ficznych prof. Andrzeja Seidlera-
-Jędraka, który obiektywem ry-
suje opowieści. Przypomina zna-
ne i nieznane społeczności, któ-
rych już nie ma. Kilkadziesiąt 
fotogramów tworzy wystawę 
pt. „Das Licht”, (Światło), któ-
rą warto zobaczyć (do 6 kwiet-
nia) w Collegium Ignatianum (ul. 
Kopernika 26).

PaMiĘTaMY... Wkrótce mi-
ną 3 lata od chwili, w której 
Jan Paweł II „odszedł do domu 
Ojca”. Z tej okazji 1 kwietnia w 
Centrum JP II „Nie lękajcie się!” 
(ul. Kanonicza 18), o godz. 17.00 
odbędzie się wernisaż fotogra-
fii autorstwa Arturo Mari i Baik 
Nam Sik. Wystawa zatytułowa-
na jest „Jan Paweł II – Apostoł 
Pokoju”. 2 kwietnia na odcinku 
Plant między ul. Franciszkańską 
a Poselską otwarta zostanie ple-
nerowa wystawa „Jan Paweł II 
– Benedykt XVI”, pokazująca 

wspólną drogę dwóch Papieży 
i głęboką harmonię pomiędzy 
nimi. Z kolei o godz. 17.00 w  
kościele śś. Piotra i Pawła (ul. 
Grodzka 54) odprawiona zosta-
nie Msza św. w intencji kanoniza-
cji sługi Bożego Jana Pawła II. O 
godz. 18.45 na Rynku Głównym 
zabrzmi Oratorium Leśniowskie 
„Siedem pieśni Marii”, a o godz. 
21.00 zapraszamy pod okno pa-
pieskie na koncert „Wypłyń na 
głębię” przeplatany świadectwa-
mi łask doznanych za pośrednic-
twem Jana Pawła II. 

ZaProsZENiE. Ruch Focolari 
oraz Międzywydziałowy Instytut 
Ekumenii i Dialogu PAT w 
Krakowie zapraszają na prezen-
tację książki śp. Chiary Lubich 
„Charyzmat jedności”, wyda-
nej przez Fundację Mariapoli i 
Wydawnictwo M. Spotkanie od-
będzie się 4 kwietnia. o godz. 
16.30 w budynku dydaktycz-

nym PAT (ul. Franciszkańska 1, 
I p., sala nr 120). W panelu we-
zmą udział: ks. dr hab. T. Dzidek 
(prof. PAT), dr M. Kita (PAT), 
ks. R. Pracki (proboszcz parafii 
ewangelicko-augsburskiej św. 
Marcina w Krakowie), prof. dr hab. 
S. Rodziński (ASP) w Krakowie 
i dr M. Vandeleene (redaktor 
włoskiego wydania książki).

ŁaGiEwNiki. Ks. infułat B. 
Fidelus i ks. H. Surma, kape-
lani Wisły i Cracovii, zapra-
szają do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach 
kluby sportowe naszego miasta, 
ich zawodników, trenerów oraz 
kibiców na uroczystą Mszę, któ-
ra zostanie odprawiona w bazy-
lice 3 kwietnia o godzinie 19.00. 
– W czasie Mszy będziemy się 
modlić o miłość, pojednanie i 
jedność między klubami i ich ki-

bicami, szczególnie w Krakowie, 
ale także w Małopolsce i kraju. 
Będzie to nawiązanie do Mszy 
św., odprawionej na stadionie 
Cracovii, zaraz po śmierci Jana 
Pawła II. Mamy nadzieję, że w 
ten sposób zapoczątkowana zo-
stanie tradycja dorocznych piel-
grzymek klubów sportowych na-
szego miasta do Łagiewnik w 
rocznice śmierci Jana Pawła II – 
powiedział naszej redakcji ks. 
Henryk Surma.

ŁaGiEwNiki. W bazyli-
ce Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach ks. bp Jan Zając 
pobłogosławił do posługi 29 
nowych nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii świętej, pochodzą-
cych z 18 parafii. Obecnie w ar-
chidiecezji krakowskiej posłu-
gę świeckiego nadzwyczajne-
go szafarza pełni 116 męż-

czyzn w  56 parafiach. Nowy 
cykl spotkań formacyjnych 
przygotowujących do przyję-
cia tej posługi rozpocznie się 
w październiku. Nadzwyczajni 
szafarze, gdy wymaga tego ra-
cja duszpasterska, rozdzielają 
na Mszach Komunię świętą, a 
także zanoszą ją w niedziele i 
święta do chorych 

m
ak

sy
m

il
ia

N
 m

o
ra

w
ie

c
ki

g
rz

eg
o

rz
 k

o
z

ak
ie

w
ic

z
ka

ro
l 

z
ie

li
ń

sk
i

warto zapisać się na warsztaty Caritas

Te fotografie przenoszą do przeszłości

Przyjęcie błogosławieństwa z rąk biskupa jest uwieńczeniem 
kilkumiesięcznego przygotowania

krakÓw. Do czerwca można 
korzystać z warsztatów aktywi-
zacji zawodowej dla osób niepeł-
nosprawnych (ze szkoleń stacjo-
narnych), prowadzonych przez 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 
Projekt „Indywidualne ścieżki ka-
riery zawodowej szansą dla osób 
niepełnosprawnych” miał się za-
kończyć w lutym. Udało się go 
jednak przedłużyć. Warsztaty 
przynoszą konkretne rezultaty: 
już 30 osób z różnym typem nie-
pełnosprawności znalazło pracę, 

40 zaangażowało się w wolonta-
riat. Szkolenia mają przygotować 
osoby z umiarkowanym i znacz-
nym stopniem niepełnosprawno-
ści do aktywności społecznej i 
szukania pracy, oraz do zaanga-
żowania w wolontariat. Oferują 
zajęcia indywidualne i grupowe 
z psychologiem i doradcą zawo-
dowym. Szczegółowe informa-
cje i zapisy: Caritas Kraków, ul. 
Bronowicka 78;  krakow@188.
caritas.pl, tel. 012 637 07 12, 
kom. 0 604 586 879.

Das Licht: Światło
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Powstaje elektrownia wodna w szaflarach 

Biała energia przegrywa z biurokracją
W Szaflarach, gdzie zlokalizowane 
jest awaryjne ujęcie wody  
dla Nowego Targu, trwają prace 
przy budowie małej elektrowni 
wodnej. Perturbacje z uzyskaniem 
przez inwestorów odpowiednich 
pozwoleń trwały kilka lat.   

– Gdybym na początku wie-
dział, ile ta sprawa wymaga za-
chodu, pewnie bym się nie brał 
za budowę elektrowni – przy-
znaje otwarcie w rozmowie z 
„Gościem” Mieczysław Rzad-
kosz, jeden z współinwesto-
rów budowy elektrowni, którą 
wykonuje spółka cywilna Ma-
łe Elektrownie Wodne. Część 
istniejącej budowli hydrotech-
nicznej spółka dzierżawi od 
Miejskiego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji (MZWiK) w 
Nowym Targu, który jest wła-
ścicielem ujęcia i Stacji Uzdat-
niania Wody (SUW) w Szafla-
rach.

droga przez mękę 
W czasie rozmowy dowia-

duję się, że samo pozwolenie 
na budowę obejmowało 11 po-
kaźnych tomów. Od czasu, kie-
dy inwestorzy złożyli list inten-
cyjny do Rady Miasta w Nowym 
Targu, minęło 6 lat, od wszczę-
cia procedury – 4,5 roku. Do-
chodziło do tego, że projek-
ty były sprawdzane przez spe-
cjalistów, aż… z Olsztyna czy 
Sopotu. Również pracownicy 
Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie zorientowali się, że choć 
ujęcie w Szaflarach istnieje już 
ponad 50 lat, to jedna działka, 
schodząca do potoku w części 
pokrytej wodą, o powierzchni 
ok. 14 mkw., stanowi własność 
prywatną. – To przedłużyło za-
łatwiania o przeszło rok. Nie-
uregulowane są tam linie brze-
gowe – na mapie widać proste 
kreski, tymczasem granica bie-
gnie wodą i nie jest to efekt 
zmiany koryta, bo akurat tu-
taj wszystko wykute jest w pa-
sie skałkowym – tłumaczy pan 
Mieczysław. 

Trudno po takiej opisanej 
„drodze przez mękę” zastana-
wiać się nad sensem budowy 
elektrowni wodnej. Jakoś gu-
bi się w tym to, co najważniej-
sze, czyli poszukiwanie tzw. bia-
łej energii. Dane z wydziału in-
frastruktury Urzędu Wojewódz-
kiego potwierdzają, że o wy-
trwałych rzeczywiście trudno. 
W tym roku bowiem nie toczy 
się żadne postępowanie o po-
zwolenie na budowę małej elek-
trowni wodnej w obszarze po-
wiatów nowotarskiego i tatrzań-
skiego, nie toczyło się także w 
roku ubiegłym. Tymczasem po-

rozumienie z Kyoto zobowiązu-
je również Polskę do odpowied-
niego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych do ogólnej ilości 
produkowanych megawatów. 

elektrownia wodna 
zamiast kotłowni
Upływ czasu i powódź z 1997 

r. znacznie uszkodziły budow-
lę hydrotechniczną w Szaflarach, 
w tym przepławkę dla ryb, a no-
we pozwolenie wodno-prawne 
na pobór wody zobowiązuje in-
westorów elektrowni do wyko-
nania remontów. Zadaniem in-

westorów jest 
też odbudo-
wanie prze-
pławki. Chodzi 
o zachowanie 
w dobrym sta-
nie infrastruk-
tury SUW-u, 
który pozostał 
jako awaryj-
ne ujęcie wo-
dy dla Nowe-

go Targu, odkąd miasto czerpnie 
wodę z 16 studni głębinowych. 
Jest też możliwość, że energię 
wytwarzaną można spożytko-
wać na miejscu, w perspektywie 
jej część mógłby „konsumować” 
SUW, zmieniając system grzew-
czy na elektryczny. Na razie sta-
cję ogrzewa kotłownia. 

Mirosław Rzadkosz przyzna-
je, że spółka ma w planie budo-
wę jeszcze jednej małej elek-
trowni wodnej – tym razem w 
Nowym Targu, za złączami Du-
najców, o mocy ok. 400 kilowa-
tów. W tym przypadku procedu-
ra starania się o pozwolenie na 
budowę jest jednak dopiero na 
etapie decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych w Urzę-
dzie Miasta. Oby to nie trwa-
ło znowu tak długo, jak w przy-
padku Szaflar. Należy też podjąć 
wszelkie działania, żeby ułatwić 
inwestorom drogę do rozpoczę-
cia inwestycji. Mam wrażenie, 
że tak jak w elektrowniach jest 
wykorzystywany przepływ wo-
dy, tak miarą urzędów jest prze-
pływ niezliczonych stosów do-
kumentów, pozwoleń, co z po-
wodzeniem odstrasza przed-
siębiorców do inwestowania w 
przedsięwzięcia ekologiczne.   

Jan Głąbiński

 r e k l a m a 

dANe TeCHNICzNe
W elektrowni będą pracować dwie turbiny Kaplana o prześwicie 1000 mm. 
Zakładana średnia moc tej elektrowni to 360 kilowatów. Projekt opracowywany 
był według średnich przepływów w porze zimowej i letniej. Podczas powodzi w 
1997 r. przez próg w Szaflarach przewalało się jednak 460 m sześciennych wody 
na sekundę. Parametry elektrowni (przy podniesieniu poziomu piętrzenia do 6 
m, co też jest technicznie możliwe) pozwalałyby co prawda na zwiększenie mo-
cy o 70 proc., ale ograniczeniem w wykorzystaniu możliwości obiektu jest po-
tok płynący z Bańskiej. Chodzi też o bezkonfliktowe wpisanie się w istniejące 
ukształtowanie terenu. Poziom wody na jazie (budowla hydrotechniczna wybu-
dowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę) w celu utrzymania stałe-
go poziomu rzeki zostanie dla potrzeb elektrowni podniesiony tylko o 0,5 metra 
z pomocą jazu napełnianego powietrzem na koronie progu piętrzącego. Takie 
rozwiązania dopiero się przyjmują w Polsce, a są bardzo praktyczne, zwłasz-
cza tam, gdzie może dojść do nagłego wezbrania nurtu. Podobne elektrow-
nie działają na Podhalu w Koniówce i Podczerwonem, niedaleko Chochołowa. 
Elektrownie wodne zapobiegają również spadkom napięcia. 



Po kilku 
latach starań 
rozpoczęła się 
budowa 
elektrowni 
wodnej  
w szaflarach. 
Tzw. biała 
energia może 
być pozyskiwana 
tam już jesienią
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Te słowa naszego Papieża 
nie straciły nic na aktu-
alności. Tego zdania jest 
ks. Tadeusz Kasperek, 

proboszcz parafii św. Piotra  w 
Wadowicach. – Od czasów ostat-
niej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski myślałem nad tym, w jaki 
sposób na poziomie parafii „pro-
mować” papieskie przesłanie o 
potrzebie „wyobraźni miłosier-
dzia”. Po wielu przemyśleniach 
postanowiłem, że w Niedzielę 
Miłosierdzia będę wręczał spe-
cjalną statuetkę komuś z para-
fii za kierowanie się w życiu mi-
łosierdziem. W ubiegłym roku 
otrzymała ją siostra Regina, któ-
ra z wielkim oddaniem opieko-
wała się chorymi. Statuetka, bę-
dąca miniaturą ołtarza z Bazyliki 
w Łagiewnikach przypomina Ojca 
Świętego i jego wezwanie do czy-
nienia miłosierdzia w życiu – wy-
jaśnia ks. Kasperek.

Posługa miłosierdzia
W tym roku to wyróżnienie 

trafi do rąk 80-letniego Anto-
niego Nizińskiego, który od 
14 lat mieszka w Wadowi-
cach, w jednym z bloków 
niedaleko kościoła św. 
Piotra. Ponad miesiąc 
temu pochował swoją 
żonę Ludwikę, z którą 
przeżył w małżeństwie 
57 lat. Gdy ją wspomi-

na, nie może powstrzymać się 
od łez. Ich małżeństwo było nie-
zwykłe z dwóch powodów. Łą-
czyła ich przez całe życie wielka 
miłość i krzyż cierpienia Ludwiki, 
chorującej przez 46 lat na stward-
nienie rozsiane. Właśnie ta nie-
uleczalna choroba żony wydoby-
ła z Antoniego to, co w nim naj-
lepsze. Ks. Kasperek mówi o nim: 
to święty człowiek. – Sposób, w 
jaki opiekował się swoją żoną do 
ostatnich dni, jest przy-
kładem heroicznej 
miłości i tego, jak 
można konkret-
nie w życiu re-
alizować Ewan-
gelię Chrystusa 
– podkreśla ks. 
Kasperek.

Choroba dotknęła Ludwi-
kę, gdy ich najmłodsze dziec-
ko miało kilka miesięcy. Będąc 
w pracy (była księgową), w jed-
nej chwili przestała widzieć. Gdy 
po dwóch miesiącach odzyska-
ła wzrok, poczuła ból w no-
dze. Tak rozpoczęła się strasz-
na choroba. 30 lat temu już nie 
mogła chodzić. Musiała poru-
szać się na wózku inwalidzkim. 
W 1988 r. choroba już na sta-
łe przykuła Ludwikę do łóżka. 

Wtedy Antoni był już od kilku 
lat na wcześniejszej emery-

turze, na którą przeszedł, 
bo chciał lepiej opieko-

wać się żoną. A czynił to z czu-
łością i miłością.

Ks. Kasperek mówi, że zna 
Antoniego od 15 lat, czyli od-
kąd jest proboszczem w Wado-
wicach. – W ich mieszkaniu za-
wsze panowała czystość i porzą-
dek – dodaje ks. Kasperek. Lu-
dwika była niezwykłą kobietą. 
Pomimo ogromnego cierpienia, 
zwłaszcza w ostatnich latach, nie 
pytała, dlaczego ją to spotkało 
i nie czyniła Bogu wyrzutów. W 
najcięższych chwilach wznosiła 
oczy do obrazu Jezusa w ciernio-
wej koronie, który wisiał nad jej 
łóżkiem. – Już od kilku lat lekar-
stwa przeciwbólowe nie skutko-
wały. Nie było różnicy przed i po 
ich zażyciu. Jej plecy, ręce i no-
gi były jedną wielką raną. To wy-
magało nieustannej pielęgnacji. 
Opiekowałem się małżonką z mi-
łości, a nie z obowiązku. Bardzo 
ją kochałem. Wzięliśmy ślub z 
miłości. Przez wszystkie lata nie 
powiedzieliśmy sobie złego sło-
wa – wspomina Antoni. 

– Antoni jest przykładem 
wiernej miłości małżeńskiej. 
Wraz ze śmiercią Ludwiki za-
mknęła się dla niego posługa 
miłosierdzia wobec żony. W 
dzisiejszych konsumpcyjnych 
czasach pokazywanie takich 
ludzi jak on jest konieczne, 
by inni mieli wzorce do na-
śladowania – uważa ks. pro-
boszcz. 

Wielu z nas pamięta  
Mszę św. odprawianą przez 
Jana Pawła II na Błoniach  
w sierpniu 2002 r. Papież 

drżącym z wysiłku głosem 
apelował do sumień 
dwuipółmilionowej 
rzeszy ludzi, aby 

mieli „wyobraźnię 
miłosierdzia”.

tekst 
Monika łącka,  

ks. ireneusz okarMus

kościół dostrzega i docenia szlachetnych ludzi

Działają  
z wyobraźnią 
Miłosierdzia

ks. Tadeusz 
kasperek  

mówi o panu 
Antonim:  
to święty  
człowiek!
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dobro ubogaca 

– Trzeba pokazywać ludzi o 
wielkich sercach, bo oni są na-
szym sumieniem. Dzięki nim wi-
dzimy, że istnieją osoby, które 
chcą i potrafią poświęcać swój 
czas dla innych. Wtedy zadajemy 
sobie pytanie: dlaczego też nie 
czynimy takiego dobra? Niedziela 
Miłosierdzia rozpoczyna wołanie 
o miłość bliźniego. Adwentowy 
koncert, podczas którego co roku 
wręczamy medal, jest jego zwień-
czeniem – mówi ks. Bogdan Kor-
dula, dyrektor krakowskiej Cari-
tas, stojący na czele Kapituły Me-
dalu „Bogaci Miłosierdziem”. Me-
dal ma kształt pieczęci. Na awer-
sie, obok symbolu Caritas, jest 
wygrawerowane nazwisko osoby, 
której został dedykowany. Na re-
wersie widnieje zarys katedry wa-
welskiej. Małe znaki Caritas u jej 
stóp to rzesze ludzi zaangażowa-
nych w pomoc potrzebującym. 
Pomysł na niego narodził się w 
1998 r. w dawnej redakcji krakow-
skiego „Gościa” przy Rynku Głów-
nym 44. 

Laureatem medalu jest m.in. 
Jan Paweł II i krakowskie Ho-
spicjum św. Łazarza.  W 2007 r. 
do grona Bogatych Miłosierdziem 
dołączyła krakowska parafia pw. 
Miłosierdzia Bożego na Wzgó-
rzach Krzesławickich, której pro-
boszczem jest ks. Jan Głód (za 
wieloletnią pracę charytatywną, 
a szczególnie za pomoc chorym, 
niepełnosprawnym, bezdomnym 
i dzieciom) oraz Podhalańskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Cho-
rych Hospicjum Jezusa Miłosier-
nego (za działanie zainspirowa-

ne łagiewnickim orędziem Ojca 
Świętego Jana Pawła II, a szcze-
gólnie za objęcie pomocą osób 
cierpiących na choroby nowotwo-
rowe i ich rodzin z terenu Podha-
la). Pomysłodawczynią Hospicjum 
jest dr Anna Węglarz, a dzieło zo-
stało dedykowane Janowi Pawło-
wi II, jako podziękowanie za jego 
pontyfikat.

z rzymu do Polski
Zimą prosiliśmy Czytelników 

o pomoc w poszukiwaniu współ-
czesnych Miłosiernych Samarytan. 
Idea promowania niezwykłych lu-
dzi przywędrowała do Grodu Kra-
ka z Włoch. – W szpitalu, w któ-
rym pracowałem w Rzymie spo-
tkałem sekretarza Kancelarii Pre-
zydenta Włoch. Powiedział, że 
prezydent mógłby co rok prze-
znaczyć dwie specjalne nagrody 
dla ludzi, których warto uhonoro-
wać. Pomysł się przyjął, a potem 
pojawiły się jeszcze płaskorzeź-
by św. Eliasza, będące podzięko-
waniem dla tamtejszych wolon-
tariuszy. Przyjechałem do Polski, 
zostałem kapelanem w krakow-
skim szpitalu im. J. Dietla, i za-
cząłem zakorzeniać to na naszym 
gruncie. Chciałem, aby pacjenci 
w symboliczny sposób docenili 
prawdziwie dobre serca, motywu-
jąc je do dalszej ofiarności – opo-
wiada karmelita o. Stanisław Wy-
socki. Plebiscyt promujący czynne 
głoszenie wyobraźni miłosierdzia, 
płynącej z nauczania sługi Bożego 
Jana Pawła II, zaczął się rozrastać. 
Najpierw ze Szpitala im. Dietla 
wyszedł na cały Kraków, rok temu 
pojawiły się pierwsze głosy spoza 

naszego miasta, a na Mi-
łosiernego Samarytanina 
Roku 2007 głosowali już 
ludzie z różnych części 
Polski. Chociaż plebiscy-
towi nie patronuje pre-
zydent, to statuetki na-
brały prestiżu. Krakow-
ska artystka Lidia Jazgar i ks. kard. 
S. Dziwisz nazwali ją „Oscarem 
dobra” budującym żywe pomniki 
Papieżowi Polakowi.

Jedna statuetka za rok 2007 
powędrowała do Leśnej k. Żyw-
ca, prosto w ręce ks. Piotra Sad-
kiewicza. Druga pozostała w Kra-
kowie. Została nią wyróżniona 
dr Agata Mamak. 

samarytanka Agata
„Po raz pierwszy spotkałam 

dr Agatę Mamak, lekarza wierne-
go złożonemu przyrzeczeniu, w 
czasie ostatnich wakacji. Razem 
z innymi wolontariuszami opie-
kowałam się starszą, schorowaną 
kobietą. Konieczna była pomoc 
lekarza. Byłam świadkiem wizy-
ty pani doktor. Czas przestał się 
liczyć, jakby się zatrzymał, naj-
ważniejszy był pacjent i jego pro-
blemy. Byłam zdumiona i oczaro-
wana. (...) W święta zachorował 
mój synek. Żaden lekarz nie miał 
czasu, przecież było Boże Naro-
dzenie. O. Stanisław powiedział 
mi: dzwoń do Agaty, ona ci nie 
odmówi. Nie odmówiła, tak jak-
by sama nie miała świąt i rodzi-
ny... Tak jest do dziś. Dr Agata za-
wsze mówi: jakby co, to dzwoń. 
Wiem, że ma takie podejście do 
wszystkich chorych. Ciągle to sa-
mo zaangażowanie, jej komórka 

prawie nigdy nie milczy, 
ona wciąż komuś po-
maga...” – to tylko frag-
menty jednego z wie-
lu świadectw, jakie na-
płynęły do Wolontaria-
tu św. Eliasza podczas 
ostatniego plebiscytu. 

Oprócz pomocy niesionej wo-
lontaryjnie, doktor Agata pracu-
je w Szpitalu im. Dietla, w kra-
kowskim Małopolskim Centrum 
Rehabilitacyjnym, a także współ-
pracuje z Fundacją Artes, gdzie 
opiekuje się niepełnosprawnymi 
dziećmi. Mówi skromnie, że to, 
co robi, należy do jej zawodu i 
nie ma w tym nic nadzwyczaj-
nego. – Choroba nie wybiera, a 
czy mogłabym odmówić pomo-
cy choremu dziecku? Nie pracuję 
dla nagród, choć odbierając sta-
tuetkę czułam się, jakbym trzy-
mała w ręce medycznego Osca-
ra. We współczesnym świecie 
mało jest bezpośredniego kon-
taktu między ludźmi, a wszy-
scy tak bardzo potrzebują bli-
skości, dotyku, potrzymania za 
rękę. Miłosierdzie właśnie tego 
wymaga, aby się otworzyć na 
innych i znaleźć dla nich czas – 
mówi z uśmiechem pani Agata.

Wszystkich wyróżnionych łą-
czy jedno: miłosierdzie. Swoją po-
stawą i czynami zasłużyli nie tyl-
ko na statuetki, medale i wyróż-
nienia. Są przykładem, co znaczy 
mieć „wyobraźnię miłosierdzia”. 
Dzięki nim rozumiemy przesłanie 
Jana Pawła II, że świat potrze-
buje miłosierdzia Boga i tych, 
którzy Go naśladują. A może 
jeszcze za mało o tym mówi-
my i piszemy? 

g o Ś Ć  k r a k o w s k i

samarytanka  
i anioł w jednej 
osobie. doktor 
Agata swoją 
pracą dodaje 
chorym sił
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Cykl „Portrety ludzi teatru, fil-
mu i estrady” rozpoczął się we 
wrześniu ub. roku. – Naszym za-
miarem jest prezentacja doko-
nań artystów, którzy byli ściśle 
związani z Nową Hutą, a szcze-
gólnie z Teatrem Ludowym. Pra-
cowali tu wybitni aktorzy, reży-
serzy, scenografowie i kompozy-
torzy. W II połowie lat 50., kiedy 
teatrem kierowali Krystyna Sku-
szanka i Jerzy Krasowski, a głów-
nym scenografem był Józef Szaj-
na, ten teatr wnosił powiew no-
woczesności. Z Ludowym zwią-
zani byli m.in. Franciszek Pieczka 
i Grażyna Barszczewska. Wystę-
powała tu gościnnie także Anna 
Seniuk – mówi Dariusz Domań-
ski, organizator spotkań.

Pokazują artystów 
wszechstronnie
Gośćmi spotkań byli już Anna 

Polony, Jerzy Trela, Józef Szajna, 
Jerzy Stuhr, Anna Seniuk i Graży-
na Barszczewska, a 26 marca, w 
przeddzień Międzynarodowego 
Dnia Teatru, pojawił się także Jan 
Peszek. W maju, podczas organi-
zowanej przez Ośrodek Norwida 
Nowohuckiej Wiosny Muzycznej, 
gościem będzie gwiazda teatru 
operowego, słynny śpiewak Wie-
sław Ochman, który studiował 
kiedyś w Krakowie. Również w 
maju przyjedzie Zbigniew Zapa-
siewicz, który będzie recytował 
poezje Herberta w kościele św. 
Bartłomieja. – Staramy się poka-
zywać artystów wszechstronnie. 
Spotkaniu z Beatą Tyszkiewicz 
będzie na przykład towarzyszyła 

ekspozycja jej fotografii, zaś spo-
tkaniu z Wiesławem Ochmanem 
wystawa jego obrazów – mówi 
Domański. 

Spotkania odbywają się za-
zwyczaj w poniedziałki, bo wte-
dy aktorzy na ogół nie grają. Sa-
la mieści 100 osób i jest wypeł-
niona po brzegi. Na scenie wiel-
ka fotografia z któregoś z przed-
stawień i kostium, w którym bo-
hater wieczoru niegdyś grał. Tak 
było np. z kostiumem Cesarzo-
wej, w którym Anna Polony gra-
ła w „Termopilach Polskich” Mi-
cińskiego, czy Szambelanowej 
z „Pana Jowialskiego” Fredry, w 
którym występowała Anna Se-
niuk. Rozmawiamy z bohaterem 
wieczoru, nawiązując na począt-
ku zawsze do Krakowa i Nowej 
Huty. Tak było chociażby na spo-
tkaniu z Grażyną Barszczewską, 
która studiowała aktorstwo w 
Krakowie i w latach 1970–1972 
grała w Teatrze Ludowym. Aktor-
ka stwierdziła, że te pierwsze se-
zony teatralne były bardzo waż-
ne w jej karierze aktorskiej. – 
Gratką dla publiczności będzie 
pewnie spotkanie z Franciszkiem 
Pieczką. Jest człowiekiem skrom-
nym. Nie lubi on zazwyczaj pu-
blicznych spotkań. Zgodził się 
jednak wziąć udział w spotka-
niu tuż przed albo tuż po waka-
cjach. Młoda publiczność, zna-
jąca Pieczkę przede wszystkim 
z ról filmowych, ze zdumieniem 
będzie pewnie słuchać o jego ro-
lach teatralnych w Teatrze Ludo-
wym. Był w pierwszym zespole 
Ludowego od 1955 r. do 1964 r. 
– mówi Domański.

Poza rozmową jest 
zawsze element arty-
styczny. Artysta recytu-
je jakieś swoje ulubio-
ne utwory. Anna Se-
niuk recytowała np. 
wiersz Stanisława Baliń-
skiego „Wieczór w Te-
atrze Wielkim”. Na ko-
niec spotkań odbywa się pro-
jekcja filmu z udziałem bohate-
ra. Planowane są także projekcje 
spektakli teatralnych. Spotkania 
są częściowym spełnieniem misji 
ośrodka, który kształtuje gusty i 
rozbudza zainteresowania kultu-
ralne młodych ludzi. Dlatego gdy 
młodzi przychodzą do ośrodka, 
to nie tylko pytają o znakomicie 
działający Klub Internetowy „@,” 
ale także interesują się wystawa-
mi malarskimi i spotkaniami z ak-
torami. Młodzi pytają o aktorów 
bliższych im pokoleniowo, stąd 
obecność w naszym cyklu m.in. 
Pawła Małaszyńskiego.

wierna publiczność
Ośrodek Kultury im. Norwi-

da ma dużą tradycję pracy kul-
turalnej. Powstał w 1955 r. ja-
ko dom kultury dla pracowni-
ków Huty im. Lenina. W latach 
90., już jako Ośrodek Kultury 
im. Norwida, nie stracił dyna-
miki działania. Oprócz codzien-
nej pracy, organizowane są cy-
kliczne imprezy, np. Nowohucka 
Wiosna Muzyczna czy Dni Nor-
widowskie. 

Spotkania z ludźmi teatru i 
filmu mają już swą wierną pu-
bliczność. – Publiczność trze-

ba sobie wypracować. 
Najpierw zachęcić do 
udziału w spotkaniach, 
a potem udowodnić, 
że warto było na nie 
przyjść – mówi Dariusz 
Domański.  Publiczność 
jest na szczęście róż-
norodna. Przychodzą 

zarówno osoby starsze, pamię-
tające niekiedy debiuty aktor-
skie naszych bohaterów, jak i 
młodzież, która zna ich już ja-
ko dojrzałych artystów. Spotka-
nie z Józefem Szajną ściągnęło 
z kolei dużą grupę przedstawi-
cieli środowisk twórczych. Inte-
gralną częścią ośrodka jest ki-
no studyjne „Sfinks”, jedyne ki-
no, które zostało obecnie w No-
wej Hucie.

Spotkania z aktorami są owo-
cem wieloletniej pasji teatral-
nej Dariusza Domańskiego, au-
tora kilku książek i kilkuset arty-
kułów, pracownika Ośrodka im. 
Norwida, kiedyś także współ-
pracownika krakowskiego „Go-
ścia Niedzielnego”. Aktor Tade-
usz Szybowski określił go mia-
nem „żywej encyklopedii teatru 
polskiego”, Jan Nowicki zaś napi-
sał: „Drogi Darku! Ocalasz od za-
pomnienia kruchą sztukę aktor-
stwa”. Pomaga mu w tym wiedza 
nie tylko książkowa, ale także ta 
wyniesiona z osobistych spotkań 
z wieloma pokoleniami aktorów. 
Wystarczy wspomnieć, że znał 
m.in. Marię Malicką, która debiu-
towała na krakowskiej scenie w 
1907 r., w roku śmierci Stanisła-
wa Wyspiańskiego.

 boGdan Gancarz

gwiazdy w Nowej Hucie

Krucha sztuka aktorstwa
Anna seniuk 
wspomina 
swe nowohuckie 
występy 
w rozmowie 
z dariuszem  
domańskim 

Na spotkania 
z wybitnymi aktorami 
w nowohuckim Ośrodku Kultury 
im. C.K. Norwida 
przyjeżdżają tłumnie 
także osoby z centrum Krakowa.
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Poświęconym piórem

PożyTeCzNA 
INwesTyCjA

Jan Paweł II wie-
dział, że „inwe-
stycja” w mło-
dzież przyno-
si Kościołowi po-
żytek. Jego po-

mysłem były Światowe Dni 
Młodzieży. Dlatego chcąc żyć 
duchem nauczania Papieża 
Polaka, powinniśmy popie-
rać wszelkie inicjatywy dusz-
pasterskie, mające na ce-
lu ogarnięcie oddziaływa-
niem Ewangelii jak najwięk-
szej liczby młodzieży. Warto 
więc mówić o ciekawej pro-
pozycji, jaką jest organizo-
wane corocznie, już od sze-
ściu lat, trzydniowe Forum 
Młodzieży, adresowane do 
osób najbardziej aktywnych i 
zaangażowanych w życie re-
ligijne swej parafii. W tym ro-
ku uczestniczyli w nim repre-
zentanci stu parafii. Wspólna 
Eucharystia, spotkania ze 
świadkami wiary, dyskusje 
na tematy religijne wypeł-
niały program. Na zakończe-
nie młodzi uczestniczyli w 
Niedzielę Palmową we Mszy 
św. w katedrze na Wawelu, 
odprawianej przez kard. 
Dziwisza. Organizatorzy każ-
dego roku wysyłają zapro-
szenia do wszystkich para-
fii. Chcą, aby z każdej przyje-
chał choć jeden przedstawi-
ciel. Niestety, z roku na rok 
nie zwiększa się liczba para-
fii, z której pochodzą uczest-
nicy Forum. To dziwne, bo 
przecież w każdej można 
na pewno znaleźć jedną czy 
dwie młode osoby z grup 
parafialnych. Chyba że ta-
kich w ogóle nie ma. To co 
innego. Ale jest i pozytywna 
strona. Z roku na rok zwięk-
sza się liczba uczestników. 
Młodzi ludzie potrafią naj-
lepiej przekonać swych ró-
wieśników, że warto w tym 
uczestniczyć; a po drugie, na 
szczęście, jest coraz więcej 
kapłanów rozumiejących, że 
z tego dzieła może wynik-
nąć wiele duchowego dobra 
dla parafii.  ks.io
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Heinz cibulka sfotografował Polskę

Ślady własnej biografii
– Sztuka, jeśli tylko poprawia dialog 
między mieszkańcami różnych 
krajów, jest służbą w dyplomacji 
– powiedział Heinz Cibulka, autor 
fotografii poświęconych wyłącznie 
Polsce. 

Austriacki artysta przyjechał 
do naszego miasta na wernisaż 
wystawy swych fotoobiektów i 
fotokolaży pt. „Obraz #”, otwar-
tej 12 marca w Muzeum Historii 
Fotografii przy współudziale Au-
striackiego Generalnego Konsu-
latu w Krakowie. 

zrozumieć ludzi
W ciągu pięciu lat, od 2002 

do 2007 roku, artysta zrobił aż 
10 tys. zdjęć, z których wybrał 
tylko 70 i ułożył obraz charak-
teryzujący, według niego, na-
szą specyficzną aurę. Nie zrobił 
tego zimnym okiem, ale z sym-
patią i chęcią zrozumienia na-
szej polskiej mentalności, któ-
ra jest po części i jego osobistą 
historią. Bo przecież jego dzia-
dek pochodził z Warszawy, a 
matka urodziła się w Głogów-
ku na Górnym Śląsku. – To wła-
śnie brat matki, który był nie-
zbyt bogatym mechanikiem, ku-
pił mi pierwszy aparat fotogra-
ficzny Zorka 5, kiedy miałem 14 
lat – wspomina Heinz Cibulka. 
– Dzięki wujkowi zachwycony 
aparatem zrobiłem pierwsze fo-
tografie na ziemiach polskich – 
dodaje artysta. – Powracam te-
raz do tego, bo jako dziecko nic 
z otaczającej rzeczywistości nie 

rozumiałem. Chcę po-
znać wszystko od no-
wa, zrozumieć innych 
ludzi i siebie – deklaru-
je Cibulka. 

Piękno krakowa
Austriacki fotograf 

zjeździł Polskę od Bałtyku aż do 
Tatr, rejestrując za pomocą obiek-
tywu zmieniające się oblicze Pol-
ski i ludzi tu żyjących. Powsta-
ły czteroczęściowe Bildgedich-
te, będące opowieścią o naszym 
kraju człowieka z zewnątrz, ale 
też człowieka stąd. Cibulka sfo-
tografował Kraków, do którego 
często przyjeżdża, traktując na-
sze miasto jako ważne dla Pol-
ski, pełne symboli narodowych i 
historycznych. Na jego zdjęciach 
majaczy w delikatnej mgle ko-
piec Kościuszki, Skałka podczas 
zachodu słońca, Wawel podświe-
tlony nocą, żydowskie macewy z 
cmentarza Remuh na Kazimierzu 
czy tajemnicza furtka ogrodu w 
podkrakowskiej wsi…

zderzenie sacrum 
i profanum
Fotografie Cibulki są ma-

larskie, ujęcia ukazują niezwy-
kłą, poetycką wrażliwość. W tle 
błękitnego nieba z kłębiastymi 
chmurami widać na słupie gniaz-
do bocianów, na wysadzonym 
świeżo polu fasoli powiewają rę-
kawy strachów na wróble, bałtyc-
ka fala wyrzuca drobinki bursz-
tynu, a soczyste ogórki wdzię-
czą się do słońca. Łaciata krasu-
la w trawie, czerwone maki, jajka 

w siatce, bochen chle-
ba, pantofle zrobione 
szydełkiem z włóczki. 
Świat rzeczy prostych i 
podstawowych stał się 
odkryciem podróży ar-
tysty, który z chęcią od-
dał się przedstawianiu 
sielskiego krajobrazu i 

zwykłych rzeczy. – Smak polskie-
go chleba nie ma sobie równych, 
podobnie jak wiejskiej kiełba-
sy – chwali artysta. Nie umyka-
ją mu z pola widzenia najpow-
szechniejsze w Polsce wzorce i 
mity pochodzące ze sfery reli-
gijnej, stąd też w jego pracach 
tak wiele odniesień do symboli-
ki katolickiej. Użyty przez artystę 
język fotomontażu pomógł mu 
wyrazić transcendencję i wzor-
cowość sacrum w polskiej kultu-
rze. Na płaszczyźnie jednego fo-
tokolażu udaje mu się konfron-
tować święte obrazy i zwykłych 
ludzi. Zderza się sacrum i profa-
num. Pokazuje fragmenty archi-
tektury sakralnej, rzeźby i obra-
zy świętych wyjęte z mroków ko-
ściołów, wmontowuje w świec-
ką przestrzeń publiczną, przed 
urzędowy gmach czy bank. 

Fotogramy prezentuje od-
dzielnie, ale i obok siebie. 
A wszystkie zdjęcia miesza i na-
kłada na siebie, tworząc niezwy-
kły melanż. Jeden wysmakowa-
ny obraz, pełny wielości wątków 
i mitycznych znaczeń. 

ewa kozakiewicz 

Wystawa Heinza Cibulki pt. „Obraz #” 
czynna w Muzeum Historii Fotografii 
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie 
od 12 marca do 20 kwietnia.

Heinz Cibulka, 
austriacki artysta, 
używa w swych 
fotokolażach wielu 
symboli religijnych, 
charakterystycz- 
nych dla Polski
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ks. MICHAŁ 
ryMAr

Należy do zgromadzenia 
księży marianów. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1991 r. 
Pracował w sanktuarium 
maryjnym w Licheniu i w 
Warszawie na Pradze, gdzie 
był przełożonym domu za-
konnego. Proboszczem pa-
rafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Zakopanem-Cyrhli jest od 
2001 r. 

PaNoraMa Parafii 
zakopane-cyrhla – pw. miłosierdzia bożego

Jezus Miłosierny w sercu
Największym atutem 
tego miejsca jest piękno 
otaczających gór  (wspaniała 
panorama Tatr z wysokości 
ponad 1000 m), czyste 
powietrze i wyjątkowa cisza. 
W takim krajobrazie 
i atmosferze księża marianie 
szukają różnych sposobów 
prowadzenia wiernych 
do Boga.  

Kościół parafialny i 
ośrodek rekolekcyjno-
wypoczynkowy w krót-
kim czasie stał się ulu-
bionym miejscem wypo-
czynku, modlitwy i osobi-
stej refleksji dla wielu lu-
dzi z całej Polski, i nie tyl-
ko. Chętnie przyjeżdżają 
tutaj całe rodziny, nawet 
z najmniejszymi dzieć-
mi, żeby oderwać się cho-
ciaż na chwilę od zgiełku 
wielkomiejskich ulic War-
szawy, Krakowa, Łodzi, 
Szczecina czy Gdańska. 
Właścicielem obiektu są 
księża marianie. Ośrodek 
funkcjonuje już 13 lat, a 
w przyszłym roku przypa-
da 25-lecie powstania pa-
rafii na Cyrhli. Łatwo tam 
trafić, zwłaszcza wieczo-
rem, bo ośrodek jest bar-
dzo dobrze oświetlony i 
widać go z trasy łączącej 
Murzasichle i Zakopane. 

Peregrynacja 
latem
Wypoczynek moż-

na połączyć z uczestnic-
twem w codziennej po-
rannej Mszy św. i wie-
czornej modlitwie. Szcze-
gólną rolę pełni tutaj wła-
sna kameralna kaplica o 

regionalnym wystroju. W 
ciągu roku prowadzone 
są serie wspólnych reko-
lekcji. Ośrodek otwarty 
jest przez cały rok, także 
w czasie świąt. W okresie 
Bożego Narodzenia w ko-
ściele parafialnym wysta-
wiane są jasełka, a w cza-
sie wakacji kapłani spra-
wują Mszę św. w oprawie 
góralskiej. – Wierni zapo-
znawani są z kulturą re-
gionu Podhala, słuchając 
muzyki góralskiej i oglą-
dając pokazy tańca góral-
skiego, albo też uczestni-
cząc w wieczorze poezji 
podhalańskich artystów 
słowa – mówi ksiądz pro-
boszcz Michał Rymar. 

Księża marianie bar-
dzo cieszą się z beaty-
fikacji swojego założy-
ciela, o. Stanisława Pap-
czyńskiego. Już w kwiet-
niu rozpocznie się w pa-
rafii peregrynacja relikwii 
założyciela księży maria-
nów. – Trzeba jakby zejść 
z ambony i wejść z prze-
słaniem do domów. Bę-
dziemy to czynić za wsta-
wiennictwem o. Papczyń-
skiego, rozważając wspól-

nie z rodzinami jego na-
ukę, którą nam zostawił 
– zapowiada ks. Michał 
Rymar. 

Liczy się jakość  
W parafii działają Li-

turgiczna Służba Ołta-
rza oraz zespół góral-
ski. Uświetniają Msze św. 
zwłaszcza w niedziele i 
święta. – Chciałbym pod-
kreślić, że zależy nam bar-
dzo na tym, aby z miło-
ścią spoglądać na to miej-
sce, które ma swoją spe-
cyfikę. Jak każda parafia, 
niesiemy przesłanie, które 
nie ma się wyrażać w ilo-
ści nabożeństw i statysty-
kach wiernych, ale przede 
wszystkim w tym, żeby 
Jezus Miłosierny wchodził 
w serca ludzi. Choć to za-
danie z pozoru proste, 
okazuje się w rzeczywi-
stości trudne do realizacji 
– podkreśla ks. Michał. W 
tym celu marianie planują 
już od najbliższych waka-
cji całodzienną adorację 
w kościele ze specjalnymi 
rozważaniami. 

Jan Głąbiński

zdANIeM ProBoszCzA
W życiu duszpasterskim pragniemy podejmo-
wać ze wszech miar temat Bożego miłosier-
dzia. Prawda o nim wyraża się w codziennym 
życiu wspólnotowym, naszym i naszych wier-
nych. Ciągle zastanawiamy się, jak umocnić to, 
co do tej pory – dzięki moim poprzednikom – 
zostało rozpoczęte we wspólnocie wiernych 
na Cyrhli. W tym celu nie zapominamy o oj-
cu Stanisławie Papczyńskim, założycielu księży 
marianów. Jego beatyfikacja odbyła się w ze-
szłym roku we wrześniu i podkreśla to, co jest 
tak ważne dla nas, abyśmy pamiętali o szcze-
gólnej roli Matki Bożej Niepokalanej i nieśli po-
przez modlitwę pomoc zmarłym.  

zapraszamy do kościoła
  Adres: Parafia rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego, 

Cyrhla 37, 34-504 Zakopane, 
tel.: (18) 206 10 19, (18) 206 10 61, faks (18) 206 10 62

  Msze św. w niedziele: 8.30, 11.30 i 19.00 oraz 10.00 
i 17.00 (kaplica na Jaszczurówce)

  Msze św. w dzień powszedni: 19.00 (18.00 zimą) 
  Odpust parafialny: Niedziela Miłosierdzia Bożego
  Strona internetowa: www.zakopane-cyrhla.pl
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wnętrze świątyni 
urzeka prostotą 

góralskiego 
wystroju. 

kościół parafialny 
był konsekrowany 

w 2000 r.

krakow@goscniedzielny.pl
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