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redaktor wydania

Po katastrofie samolotu 
wojskowego CASA, który rozbił 
się w pobliżu Mirosławca (woj. 
zachodniopomorskie), żałobę 
ogłoszono także w Krakowie. 
Maszyna należała do  8. Bazy 
Lotniczej w podkrakowskich 
Balicach. 

Wśród ofiar katastrofy zna-
lazła się, pochodząca z Krakow-
skiej 13. Eskadry Lotnictwa Trans-
portowego, czteroosobowa zało-
ga samolotu: por. pilot Robert 
Kuźma (dowódca), por. pilot Mi-
chał Smyczyński (drugi pilot), mjr 
Jarosław Haładus (technik pokła-
dowy) i sierż. Janusz Adamczyk 
(technik pokładowy).

13. Eskadra jest jednostką 
transportową Wojsk Lotniczych 
i Obrony Powietrznej. Do tej po-
ry obsługiwała 10 maszyn Ca-
sa C-295M, wykorzystywanych 
głównie do transportu żołnie-
rzy oraz sprzętu na misje do Ira-
ku i Afganistanu. Wojewoda Ma-
łopolski Jerzy Miller złożył na rę-
ce dowódcy 13. Eskadry Lotni-

ctwa Transportowego w 
Balicach podpułkowni-
ka Leszka Leśniaka wy-
razy głębokiego współ-
czucia dla rodzin i bli-
skich ofiar katastrofy.

W intencji ofiar ka-
tastrofy Mszę św. w koś-
ciele garnizonowym św. 
Agnieszki odprawił ks. 
bp Józef Guzdek. – Nie 
pytajmy, dlaczego spotkała ich 
śmierć, po tej stronie życia tej 
odpowiedzi nie znajdziemy. Tyl-

ko żyjmy tak, jakby oni 
tego chcieli. (...) Naj-
większy ból w sercach 
mają najbliżsi pole-
głych. Pamiętajmy więc, 
że ból dzielony z dru-
gim człowiekiem jest o 
połowę mniejszy. Dla-
tego bądźmy teraz z ro-
dzinami zmarłych – po-
wiedział ks. ppłk Stani-

sław Gulak, kapelan 2. Korpusu 
Zmechanizowanego. 

 BOGDAN GANCARZ
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Bądźmy teraz 
z rodzinami 
zmarłych 
– powiedział 
ks. kapelan 
Stanisław Gulak 
w trakcie Mszy 
św. w kościele 
św. Agnieszki

Po katastrofie

Żałoba w Krakowie
Tegoroczny karnawał 

jest wyjątkowo krótki. 
Jeszcze mamy w uszach me-
lodie kolęd, stwarzające nie-
powtarzalny klimat okresu 
Bożego Narodzenia, a tu już 
za parę dni wejdziemy w 
liturgiczny czas Wielkiego 
Postu. Z racji swej tematy-
ki, wzywającej do refleksji i 
umartwienia, bywa odrzuca-
ny przez tych, którzy w swym 
życiu preferują karnawałowy 
styl życia – bezrefleksyjne 
szaleństwo zabawy. Jak im 
pomóc? Tu nie wystarczą 
słowa. Chrześcijanin ma 
być człowiekiem żyjącym 
na serio Ewangelią. Więc, 
aby ratować siebie i innych, 
nawracajmy się i wierzmy w 
Ewangelię.   

ZA TYDZIEŃ
  Monika Łącka pisze o róż-

nego rodzaju PRZEDSZKOLACH 
FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE 
KRAKOWA, i o tym, co oferu-
ją i jak wychowują.

Wenecja, Rio de Janeiro a teraz także… 
Kraków! Nasze miasto dołączyło do 

grona światowych stolic karnawału i przez 
10 dni zapewniało mieszkańcom i turystom 
wyśmienitą zabawę. W bogatym programie 
przygotowanym przez Krakowskie Biuro 
Festiwalowe znalazło się ponad 40 wyda-
rzeń, m.in. wielobarwne korowody, bale ma-
skowe, koncerty, przeglądy filmowe, a tak-
że pokazy tańców narodowych i dworskich 
oraz degustacje tradycyjnych potraw kar-

nawałowych. Jednym sło-
wem, dzięki zaangażowa-
niu wielu instytucji kultu-
ralnych, było w czym wy-
bierać, a organizatorzy za-
powiadają, że karnawał w 
Krakowie ma się na stałe 
wpisać w kalendarz mia-
sta, stając się jego kolejną 
wizytówką.  

Krakowski 
karnawał 
rozpoczęła 
parada 
przygotowana 
przez Teatr KTO, 
udział w niej 
wzięło ponad 
300 aktorów
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KARNAWAŁ PO KRAKOWSKU!
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Górale uczą się miłosierdzia
NOWY TARG. Podczas ostat-
niej sesji tamtejszej Rady Miasta, 
która odbyła się 23 stycz-
nia, burmistrz miasta Ma-rek 
Fryźlewicz wręczył uroczyście 
dyrektorowi Gimnazjum nr 2 
Karolowi Skrzypcowi statuetkę, 
zdobytą w grudniu ubiegłego 
roku przez szkołę w akcji Mieć  
Wyobraźnię Miłosierdzia – ma-
łopolskiego programu przygo-
towującego uczniów gimna-
zjów do niesienia pomocy po-
trzebującym. – Bardzo się cie-
szę, że program o tak szczyt-
nych ideach jest realizowany 
wśród uczniów naszego gim-
nazjum. Ten projekt jest bo-
wiem odpowiedzią na przesła-
nie Ojca Świętego Jana Pawła II  
apelującego, byśmy „dawali 
świadectwo miłosierdzia” i nie-
śli pomoc ludziom potrzebują-
cym – wyjaśnia Karol Skrzypiec. 
Patronem akcji była redakcja 
„Gościa Niedzielnego”.
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Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego ze statuetką 
zdobytą przez szkołę w akcji Mieć 
Wyobraźnię Miłosierdzia

DZIEN JUDAIZMU. Trudne 
zaszłości powinniśmy rozwiązy-
wać w duchu braterskiego dia-
logu – mówił kard. Stanisław 
Dziwisz podczas Nabożeństwa 
Słowa Bożego z racji XI Dnia 
Judaizmu. Metropolita krakow-
ski przewodniczył w bazylice oj-
ców franciszkanów modlitwom 
z udziałem m.in. rabina Krakowa 
Boaza Pasza oraz przedsta-
wicieli Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej. Kard. Stanisław 
Dziwisz zauważył w homilii, że 
w Krakowie mają miejsce wy-

darzenia, które świadczą o po-
stępach we „wzajemnej życz-
liwości i zrozumieniu” między 
katolikami a żydami. – Niech 
towarzyszy nam braterski dia-
log, który będzie dominował 
w naszych codziennych odnie-
sieniach! – apelował metropo-
lita krakowski. Podkreślił, że w 
tym duchu powinny być rozwią-
zywane „trudne zaszłości”. – 
Powinniśmy prosić Boga o miło-
sierdzie, wystrzegając się wszel-
kiej nieufności, a tym bardziej 
wrogości – dodał.

Wystrzegać się nieufności

Będzie nosić imię Henryka Reymana
KRAKÓW. Radni Krakowa pod-
jęli uchwałę, że stadion piłkarski 
Wisły Kraków będzie nosić imię 
Henryka Reymana. „Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom spo-
łecznym oraz nawiązując do do-
brej praktyki stosowanej na ca-
łym świecie, polegającej na nada-
waniu ważnym obiektom sporto-
wym imienia wybitnych sportow-
ców, postanawia się uczcić pa-
mięć zasłużonego krakowskiego 
piłkarza, wielkiego patrioty” – 
czytamy w uzasadnieniu. Henryk 
Reyman urodził się 28 lipca 1897 

roku w Krakowie. Był piłkarzem, 
działaczem sportowym, boha-
terskim żołnierzem. Większość 
swojej kariery piłkarskiej zwią-
zał z Wisłą i Krakowem. W 1927 
roku zdobył tytuł króla strzelców 
ligi, zdobywając 37 goli. Do dziś 
nikt nie powtórzył jego wyczy-
nu. Był także dziewięciokrotnym 
reprezentantem kraju, a także 
kapitanem piłkarskiej reprezen-
tacji Polski na igrzyskach olim-
pijskich w Paryżu w 1924 roku. 
Zmarł 11 kwietnia 1963 roku w 
Krakowie. 

Nie ustają w działaniu
CENTRUM JANA PAWŁA II w 
Krakowie kontynuuje swe działa-
nia na rzecz zachowania i propa-
gowania dziedzictwa duchowego 
Papieża Polaka. W swej siedzibie 
przy  ul. Kanoniczej 18 organizuje 
spotkania, wykłady i wystawy. 12 
lutego o godz. 17.00 odbędzie 
się tam wernisaż wystawy foto-
grafii Tomasza Szarka „Bóg boga-
ty w miłosierdzie – Pielgrzymka 
Ojca Świętego do Polski w 2002 
roku”. 21 lutego będzie moż-
na wysłuchać kolejnego wykła-
du otwartego z cyklu „Jan Paweł 
II. Posługa myślenia”. Ks. prof. Jan 
Machniak z PAT będzie mówił o 
„Relacji człowieka do Boga w poe-
zjach Karola Wojtyły”. Regularnie 

także w pierwsze niedziele mie-
siąca o godz. 18.00 w koście-
le śś. Piotra i Pawła odprawiane 
są Msze św. w intencji kanoni-
zacji sługi Bożego Jana Pawła II.  
Najbliższą odprawi 3 lutego ks. 
kard. Stanisław Dziwisz. Centrum 
intensyfikuje także działania do-
kumentacyjne i studyjne. Łączy 
m.in. siły z rzymskim Ośrodkiem 
Badań nad Pontyfikatem Jana 
Pawła II. We współpracy zaś z 
Ośrodkiem Badań nad Myślą Jana 
Pawła II przy PAT organizuje co-
miesięczne seminaria naukowe. 
Rezultaty pracy centrum są poda-
wane na aktualizowanej regular-
nie stronie internetowej (www.
janpawel2.pl).

KRAKÓW. Po raz 15. spotka-
li się członkowie Stowarzyszenia 
Wychowanków Szkół Pijarskich 
w Krakowie. Stowarzyszenie, 
skupiające obecnie 1500 człon-
ków, powstało w 1993 r. z ini-
cjatywy znanego krakowskiego 
działacza kulturalnego i społecz-
nego Stanisława Wójcika (matu-
ra u pijarów w 1951 r.) oraz o. 
dr. Mieczysława Rolki, będące-

go wówczas dyrektorem Liceum 
Pijarów. W spotkaniu jubileuszo-
wym wzięło udział 120 osób z 
całej Polski, wśród nich ucznio-
wie szkoły jeszcze sprzed II woj-
ny światowej. Mszę św. jubileu-
szową odprawił w kościele pija-
rów ojciec prowincjał tego zgro-
madzenia wraz z księżmi wycho-
wankami krakowskich szkół pi-
jarskich

Jubileusz pijarskich wychowanków

KALWARIA ZEBRZYDOW- 
SKA. Blisko milion pięćset tysię-
cy pielgrzymów nawiedziło w ro-
ku 2007 sanktuarium pasyjno-ma-
ryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Wśród pątników znalazło się wielu 
hierarchów oraz przedstawiciele 
49 państw świata. Szacunkowego 
obliczenia dokonano na podsta-

wie ewidencji grup pielgrzymko-
wych, które nawiedziły sanktua-
rium kalwaryjskie w minionym ro-
ku. W porównaniu z rokiem 2006 
zanotowano wyraźny wzrost ru-
chu pielgrzymkowego. Obserwuje 
się również zwiększone zaintere-
sowanie Kalwarią wśród pielgrzy-
mów z zagranicy. 

1,5 miliona pielgrzymów
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Co roku młodzież ze służby liturgicznej i Ruchu Światło–Życie archidiecezji 
krakowskiej pielgrzymuje do Kalwarii
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Każdy, kto na swoim 
wielkanocnym stole postawi 
baranka z logo Caritas, przyczyni 
się do sfinansowania budowy 
rodzinnego domu opieki, który 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej 
wznosi w Krakowie. 

Baranki to jedna z akcji 
przeprowadzanych przez Ca-
ritas w Wielkim Poście. Para-
fie zamówiły ich już 60 tysię-
cy. Na pudełku każdego cukro-
wego baranka można znaleźć 
informację, że złożona ofiara 
zostanie przeznaczona na bu-
dowę nowej placówki dla osób 
starszych.

Niewielki dom, rodzinna at-
mosfera, aktywność i samo-
dzielność na miarę możliwo-
ści przy równoczesnej facho-
wej opiece – to marzenie star-
szych osób, które nie mogą li-
czyć na opiekę ze strony rodzi-
ny. Nie wszyscy są w stanie wy-
obrazić sobie życie w dużym, 
anonimowym domu pomocy 
społecznej. Wielu boi się ogra-
niczenia swobody i samodziel-
ności oraz wymuszonej bez-
czynności w dużej placówce. 
Od niedawna istnieje jednak 
inna możliwość, a są nią ro-
dzinne domy opieki. Przezna-
czone są dla 8 osób starszych, 
którymi opiekuje się prowa-
dząca dom rodzina. Niestety 
mało kto jest zainteresowany 
tworzeniem i prowadzeniem 
takich placówek. 

Krakowska Caritas już od 
kilku lat planowała utworzenie 
rodzinnego domu opieki. Przy-
gotowane zostały plany bu-
dynku dostosowanego do po-
trzeb osób starszych i niepeł-
nosprawnych. W ubiegłym ro-
ku rozpoczęła się budowa. Do 
jesieni powstały fundamenty.

Doświadczenie w tworze-
niu rodzinnego domu opie-
ki ma Caritas Diecezji Kiele-
ckiej. Od dwóch lat prowadzi 
taką placówkę w porozumie-
niu z rodziną, właścicielami 
domu. – To rozwiązanie god-
ne polecenia i rozpowszech-

nienia – twierdzi ks. Stani-
sław Słowik, dyrektor Caritas 
Diecezji Kieleckiej. – Szukamy 
w tej chwili rodzin, chcących 
prowadzić nowe rodzinne do-
my opieki, ale nie jest łatwo 
znaleźć chętnych, którzy zde-
cydowaliby się na to – dodaje 
ks. Słowik. 

Budynek nie wystarczy
Spełniający wszelkie normy 

budynek jest bardzo ważny, ale 
nie wystarczy, żeby powstała do-
bra opiekuńcza placówka. Po-
trzebne są jeszcze inne elemen-
ty – rodzina, która zechce pro-
wadzić dom, i 
źródło finan-
sowania bie-
żącej działal-
ności.

Żeby budy-
nek miał du-

szę, żeby stał 
się dla miesz-
kających w 
nim osób 
prawdziwym 
domem, po-
trzebny jest 
ktoś, kto bę-
dzie nie tylko 
etatowym pra-
cown ik iem, 
ale kto będzie 
chciał i potra-
fił otoczyć mi-
łością i facho-
wą opieką je-

go mieszkańców. Dlatego też 
krakowska Caritas rozpoczęła 
już poszukiwania rodziny, któ-
ra będzie zainteresowana pro-
wadzeniem placówki.

– Prywatne rodzinne domy 
opieki są nastawione na zysk i 
kosztują ok. 1800 zł miesięcz-
nie – tłumaczy dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Krakowskiej 
ks. Bogdan Kordula. – Niewie-
le osób może sobie na coś ta-
kiego pozwolić. Caritas, po-
dejmując się budowy i prowa-
dzenia rodzinnego domu opie-
ki, nie liczy na zysk, podob-

nie jak nie czerpie zysku z pro-
wadzenia rodzinnych domów 
dziecka. Samodzielnie jednak 
nie będzie w stanie utrzymać 
domu.

– Liczymy na to, że Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej będzie zainteresowany zle-
ceniem takiego zadania – mó-
wi Teresa Zyznawska, zastęp-
ca dyrektora krakowskiej Ca-
ritas. W zeszłym roku MOPS 
ogłosił konkurs na prowadze-
nie rodzinnego domu opieki 
dla osób starszych, ale nikt nie 
zainteresował się tą ofertą. 

Na działce w Płaszowie leżą 
materiały budowlane, czekając 
na wiosnę i wznowienie robót. 
Ks. Kordula ma nadzieję, że 
budowa zakończy się jesienią. 
Inwestycja będzie kosztować 
około 1,2 mln zł. Potem jesz-
cze czekają formalności zwią-
zane z odbiorem, wyposaże-
nie domu, znalezienie pracow-
ników i źródła finansowania. 
Wtedy można już będzie ode-
tchnąć z ulgą i mieć nadzieję, 
że będzie to prawdziwy dom, 
pełen życia i ciepła. 

AGNIESZKA HOMAN

To naprawdę jest możliwe

Starość w rodzinnej atmosferze

 R E K L A M A 

Ks. Bogdan 
Kordula, 
dyrektor Caritas 
Archidiecezji 
Krakowskiej, 
mówi, że dochód 
ze sprzedaży 
baranków 
wielkanocnych 
przeznaczony 
zostanie 
na budowę 
rodzinnego 
domu opieki

Taki rodzinny 
dom opieki dla 
osób starszych 

powstanie  
w Płaszowie
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Podziwiamy na estradach 
koncertowych ich głos.

Pod palcami wirtuozów 
brzmią melancholią

i radością. Skrzypce, altówki, 
wiolonczele, kontrabasy...
Ich najwybitniejsi twórcy

pochodzą z Małopolski.

tekst
BOGDAN GANCARZ

Skrzypce to tylko złożone z 72 części  
drewniane pudełko z czterema stru-
nami. Do wydania pięknego dźwię-
ku potrzebuje nie tylko wirtuoza gry. 

Potrzebuje także wirtuoza lutnika, który wy-
konując je, tchnąłby w nie duszę. A to sztu-
ka niełatwa.

Tajemnice drewna
 Najpierw musi wyrosnąć drzewo: świerk, 

jawor, jodła, cedr, palisander. W ich pniach 
zaklęte są dusze instrumentów smyczko-
wych. Kiedy zetnie się pnie, pochodzące z 
nich drewno musi leżakować od 6 do 10 lat. 
– Mam u siebie jaworowy klocek pochodzący 
z Kaukazu. Leży u mnie dopiero 4 lata. Jesz-
cze poczeka sześć, nim zacznę go ciąć – mó-
wi Marek Mieckowski, krakowski artysta lut-
nik, a zarazem czynny kontrabasista. Podkre-
śla, że obecnie nie ma najmniejszego prob-
lemu z zakupem gotowego drewna lutni-
czego w wyspecjalizowanych firmach. Kupił 
na przykład niedawno ładny świerk, pocho-
dzący z włoskich Dolomitów. – Niegdyś jed-
nak lutnicy sami musieli wędrować po lasach, 
tartakach, w poszukiwaniu odpowiedniego 
drewna. Ja sam szukałem w Nowym Targu, 
w Wiśle. Mój mistrz Stanisław Król, 
uczeń słynnego Franciszka Marduły 
z Zakopanego, także szukał, gdzie 
się da. Opowiadał mi, że znalaz-
łszy kiedyś na Czantorii piękny ja-
wor, długo musiał błagać leśników, 
aby pozwolili mu go ściąć. Cennym 
materiałem okazały się także belki 
stropowe, osmalone w trakcie poża-
ru pałacu 

Potockich Pod Baranami.  Hrabia Andrzej Po-
tocki pozwolił mu je zabrać i potem osmalo-
ne, lecz zdrowe, wieloletnie drewno służyło 
do budowy wielu instrumentów – wspomina 
Marek Mieckowski.

Wzorem dla mistrzów lutniczych są wspa-
niałe instrumenty, wykonane niegdyś przez 
Antonia Stradivariego. Każdy lutnik przed 
rozpoczęciem pracy uważnie ogląda drew-
no. Opukuje je, waży w ręku, ogląda uważnie 
słoje. Pochodzenie drewna też ma swoje zna-
czenie. Drewno złego pochodzenia, źle przy-
cięte, niedostatecznie wysuszone, odbija się 
niekorzystnie na wykonanym z niego instru-
mencie. – Moją pierwszą wiolonczelę zrobi-
łem dla żony, która jest wiolonczelistką. Mu-
siałem ją jednak poprawiać, gdyż okazało się, 
że drewno na obrzeżach instrumentu zaczę-
ło się strzępić. Musiało pochodzić z wiatroło-
mu i od początku miało mikropęknięcia, któ-
re potem zaczęły „pracować” – mówi Marek 
Mieckowski. 

Kilkumilimetrowa górna płyta skrzy-
piec wykonywana jest zazwyczaj ze świer-
ka. Boki zaś i płyta dolna z jawora. Gdy się 
żmudnie powycina płyty, ślimak, poskle-
ja je, przychodzi czas na... duszę. Tak, tak! 
Bez duszy instrument nie zagra! Ten ma-
ły świerkowy kołeczek podpiera zarów-
no górną płytę, jak i powoduje, że drgania 
obu płyt w trakcie gry stają się harmonij-
ne. Dźwięk instrumentu zależy także od la-
kierowania. Skrzypce trzeba polakierować 
od kilkunastu do kilkudziesięciu razy. La-
kiery powstają na bazie żywic egzo-
tycznych. Wielu lutników nie ko-
rzysta z gotowych wyrobów, lecz 
ma własne receptury. Pracowi-

cie robią np. spiry-
tusowe nalewki 
na żywicach.

Instrument po wykonaniu nie jest jeszcze 
gotowy do gry. Musi się odleżeć, aby wszyst-
kie części „przyzwyczaiły” się do siebie. – 
Moje instrumenty „leżakują” minimum pół 
roku po wykonaniu – mówi Marek Mieckow-
ski. Potem jeszcze muszą być odpowiednio 
„ograne”, aby wydobyć jak najszlachetniej-
szy dźwięk.

Lutnicy mają swój specyficzny język. Je-
żeli piękna kobieta usłyszy dwóch lutniczych 
artystów mówiących o pięknej „talii”, nie po-
winna od razu wbijać się w dumę, gdyż cho-
dzi jedynie o „talię” instrumentu. Posiadacz 
wspaniałych wąsów à la Herkules Poirot nie 
powinien ich zaś z dumą podkręcać, słysząc, 
jak lutnicy chwalą „wąsy”; to po prostu jedna 
z części instrumentu. 

Instrumenty lutnicze nie są tanie. Dlate-
go niezbyt jeszcze zamożni Polacy nie kupu-
ją ich zbyt wiele, zadowalając się tańszymi 

Tajemnice drewna
 Najpierw musi wyrosnąć drzewo: świerk, 

jawor, jodła, cedr, palisander. W ich pniach 
zaklęte są dusze instrumentów smyczko-
wych. Kiedy zetnie się pnie, pochodzące z 
nich drewno musi leżakować od 6 do 10 lat. 
– Mam u siebie jaworowy klocek pochodzący 
z Kaukazu. Leży u mnie dopiero 4 lata. Jesz-
cze poczeka sześć, nim zacznę go ciąć – mó-
wi Marek Mieckowski, krakowski artysta lut-
nik, a zarazem czynny kontrabasista. Podkre-
śla, że obecnie nie ma najmniejszego prob-
lemu z zakupem gotowego drewna lutni-
czego w wyspecjalizowanych firmach. Kupił 
na przykład niedawno ładny świerk, pocho-
dzący z włoskich Dolomitów. – Niegdyś jed-
nak lutnicy sami musieli wędrować po lasach, 
tartakach, w poszukiwaniu odpowiedniego 
drewna. Ja sam szukałem w Nowym Targu, 
w Wiśle. Mój mistrz Stanisław Król, 
uczeń słynnego Franciszka Marduły 
z Zakopanego, także szukał, gdzie 
się da. Opowiadał mi, że znalaz-
łszy kiedyś na Czantorii piękny ja-
wor, długo musiał błagać leśników, 
aby pozwolili mu go ściąć. Cennym 
materiałem okazały się także belki 
stropowe, osmalone w trakcie poża-
ru pałacu 

mu i od początku miało mikropęknięcia, któ-
re potem zaczęły „pracować” – mówi Marek 
Mieckowski. 

Kilkumilimetrowa górna płyta skrzy-
piec wykonywana jest zazwyczaj ze świer-
ka. Boki zaś i płyta dolna z jawora. Gdy się 
żmudnie powycina płyty, ślimak, poskle-
ja je, przychodzi czas na... duszę. Tak, tak! 
Bez duszy instrument nie zagra! Ten ma-
ły świerkowy kołeczek podpiera zarów-
no górną płytę, jak i powoduje, że drgania 
obu płyt w trakcie gry stają się harmonij-
ne. Dźwięk instrumentu zależy także od la-
kierowania. Skrzypce trzeba polakierować 
od kilkunastu do kilkudziesięciu razy. La-
kiery powstają na bazie żywic egzo-
tycznych. Wielu lutników nie ko-
rzysta z gotowych wyrobów, lecz 
ma własne receptury. Pracowi-

cie robią np. spiry-
tusowe nalewki 
na żywicach.

ją ich zbyt wiele, zadowalając się tańszymi 

Najwybitniejsi lutnicy pochodzą z Małopolski

Sztuka niełatwa

– Płyta skrzypiec 
musi być 
wystrugana 
bardzo 
precyzyjnie 
– mówi 
lutnik Marek 
Mieckowski
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masowej produkcji. Większość wyrobów ma-
łopolskich lutników idzie na eksport. Przygo-
towując materiały do tego tekstu, znalazłem 
w Internecie ofertę sprzedaży, za 12,5 tys. 
zł, wykonanej w 2005 r. wiolonczeli znanego 
krakowskiego lutnika Jana Pawlikowskiego. – 
Nic dziwnego! Same materiały potrzebne do 
wykonania wiolonczeli kosztują ok. 6–7 tys. 
zł – mówi Marek Mieckowski.

Powrót do źródeł
Znakomita większość czynnie działających 

lutników polskich wiedzie swój rodowód ar-
tystyczny z Małopolski. Uczyli się albo w kla-
sie lutniczej Liceum im. Kenara w Zakopanem 
(wcześniej w Nowym Targu), albo w katedrze 
lutnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
prowadzonej także przez podhalańskich ab-
solwentów. Jest to tylko powrót do źródeł, 
bo to Małopolska była niegdyś lutniczym za-
głębiem. Tu w XVI i XVII wieku działali pracu-
jący na potrzeby dworu królewskiego Marcin 
Groblicz i Bartłomiej Dankwart.

Tu w XIX i XX w. pracowali pochodzący z 
Niemiec słynni lutnicy Häusslerowie. Szcze-
gólnej sławy zażywał Gustaw Häussler (1850–
1940). Jego skrzypce wzorowane na stradi-
variusach zdobywały liczne nagrody na kon-
kursach lutniczych. W 1885 r. lwowscy lut-
nicy okrzyknęli go najwybitniejszym z żyją-
cych wówczas lutników europejskich. Jedne 
z jego skrzypiec, z napisem „Gustavus Häus-
sler Cracoviensis me fecit 1885” (Krakowia-
nin Gustaw Häussler mnie wykonał), zacho-
wały się w zbiorach muzealnych w Bratysła-
wie.  Gustaw Häussler dokonał również wy-
nalazków lutniczych, m.in. wymyślił nowo-
czesne kleszcze lutnicze, ustalił wymiary płyt 
skrzypiec, w zależności od gatunku drewna 
użytego do budowy. Dokonywał także korekt 
instrumentów wybitnych skrzypków i kom-
pozytorów: Stanisława Barcewicza, Bronisła-
wa Hubermana, Mieczysława Karłowicza, Pa-
bla Sarasatego. 

„Cesarz” lutników polskich
Pod koniec ubiegłego roku na zakopiań-

skim cmentarzu na Pęksowym Brzyzku tłumy 
żegnały zmarłego w wieku 98 lat Franciszka 
Mardułę. Kilkudziesięciu skrzypków przygry-
wało mu w ostatniej drodze. Żegnano „cesa-
rza” polskich lutników, spod którego ręki wy-
szło 650 doskonałych instrumentów, który 

odrodził na Podhalu polskie szkolni-
ctwo lutnicze, wykształcił wielu ucz-
niów. Właściwie wszyscy lutnicy pol-
scy są jego uczniami lub uczniami je-
go uczniów. Urodził się w 1909 r. w 
Poroninie. Jego ojcem chrzestnym 
był poeta Jan Kasprowicz. Marduła 
był człowiekiem renesansu. Stolarz, 
lutnik, narciarz, gimnastyk, działacz 
„Sokoła”, wytrawny pedagog, czuły 
mąż i ojciec. Pierwsze, niedoskona-
łe skrzypce zrobił w 1928 r. Nie za-
przestał lutnictwa nawet w niewo-
li niemieckiej! Za pomocą blachy, 
gwoździ i tłuczonego szkła wykonał 
tam skrzypce, na których jeden z ko-
legów jeńców odegrał po kryjomu 
hymn narodowy. Te skrzypce, opa-
trzone napisem „Dla ukochanej żony 
Stasi. Niech żyje Polska niepodległa. 
Muhlenberg 9.3.1940”,  zachowały 
się do dziś w zbiorach rodzinnych.

Po wojnie przez wiele lat uczył lutnictwa 
w szkołach w Zakopanem i Nowym Targu. W 
swej pracowni przy ul. Kościeliskiej w Zako-
panem wykonywał zaś instrumenty i kształ-
cił uczniów. Nie było to łatwe, gdyż z powo-
du komunistycznego kwaterunku długo mu-
siał we własnym domu gnieździć się wraz z 
rodziną w jednym pokoju! Sam był perfek-
cjonistą w pracy, pokornym jednak wobec 
przedmiotu swego rzemiosła. „Skrzypce sa-
me w sobie są wielką tajemnicą, podobnie 
jak człowiek. Jeżeli te dwa nieodgadnione 
światy zejdą się ze sobą, to coś dobrego mo-
że z tego wyniknąć, ale nie musi” – powia-
dał sentencjonalnie. „Wszystko, do czego do-
szedł, pragnął przekazać uczniom. Z niczego 
nie robił tajemnicy” – pisze Teresa Maria Li-
sek. Dla uczniów był jak ojciec. Uczył ich nie 
tylko rzemiosła, ale i mądrości życia. Dlatego 
zachowali go we wdzięcznej pamięci.

„Powiedzeniem Mistrza było: Z Bogiem, 
z Bogiem każda sprawa. Gdy pomocy boskiej 
wezwiesz, wszystko się darzy. Mistrz zawsze 
z czcią odnosił się do spraw boskich. Jego 
drogę życiową wyznaczały bowiem przyka-
zania. Uczniowie często widzieli Mistrza czy-

niącego znak krzyża, czy odmawiają-
cego pacierz. Nigdy nie wstydził się 
swej pobożności, oni zresztą też”  
– pisze Teresa Maria Lisek. Na jego 
sygnaturze umieszczanej na instru-
mentach widniał znak krzyża i mo-
nogram Chrystusa.

Niezwykłość Marduły przyciąga-
ła nie tylko muzyków. Pisali o nim 
dziennikarze, filmowcy kręcili filmy 
(„Sonata na spracowane ręce” Jacka 
Jędrzejewicza), nagrywano reporta-
że radiowe („Nestor lutników” Mar-
ka Różyckiego jr.). W ubiegłym ro-
ku ukazała się obszerna monogra-
fia naukowa „Mistrz Franciszek Mar-
duła”, napisana świetnym językiem 
przez młodą historyk sztuki i lutnicz-
kę z Zakopanego Teresę Marię Lisek, 
opatrzona wieloma artystycznymi fo-
tografiami Marka Pabisa. Przedstawia 

doskonale fenomen artyzmu Marduły.  Książ-
ka jest niestety niedostępna w handlu (infor-
macje o niej i o autorce na stronie interneto-
wej www.mardula.pl).

Lutnicze dzieło ojca kontynuuje syn Sta-
nisław, doktor lutnictwa, twórca klasycznych 
instrumentów, szukający jednak także no-
wych dróg w lutnictwie, czego dowodem są 
jego modernistyczne instrumenty modelu 
„Polonia Nova”. 

Najwybitniejsi lutnicy pochodzą z Małopolski

Sztuka niełatwa
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Ratownicy TOPR będą mogli skuteczniej nieść pomoc 

Ratunek przez telefon
Jeśli idziesz w góry, zawsze 
zabieraj ze sobą telefon 
komórkowy. W sytuacji zagrożenia 
może on uratować ci życie.  
A wszystko dzięki nowej ustawie  
o ratownictwie medycznym.

Już wkrótce operatorzy sieci 
komórkowych będą mogli prze-
kazywać Tatrzańskiemu Ochotni-
czemu Pogotowiu Ratunkowemu 
dane o lokalizacji posiadacza tele-
fonu, który uległ wypadkowi bądź 
zaginął w górach. Zmianie ulega-
ją bowiem wreszcie zabraniające 
tego przepisy o ratownictwie me-
dycznym i rynku usług telekomu-
nikacyjnych.

Będzie to ogromne ułatwie-
nie dla ratowników TOPR, a tak-
że dla wszystkich innych stowa-
rzyszeń, niosących pomoc lu-
dziom, którym przydarzyło się 
jakieś nieszczęście podczas gór-
skich wędrówek. Dane te by-
ły dotychczas zastrzeżone, a 
dzwoniący po pomoc często nie 
potrafią podać miejsca, w któ-

rym oczekują na ratu-
nek. Aby uzyskać nie-
zbędne informacje od 
operatorów, ratownicy 
górscy muszą więc każ-
dorazowo zwracać się z oficjal-
nym wnioskiem do policji lub do 
straży granicznej.

Taka procedura była w oczy-
wisty sposób sprzeczna ze 
zdrowym rozsądkiem, ale za 
to całkowicie zgodna z literą 
odchodzących już na szczęś-

cie do lamusa regula-
cji prawnych. Chociaż 
nikt, kto znalazł się w 
poważnym niebezpie-
czeństwie w górach, 

nie myśli raczej o ochronie swo-
ich danych osobowych, ale wy-
łącznie o wyjściu cało z drama-
tycznej sytuacji, to operatorzy 
sieci komórkowych nie mogli 
udzielać posiadanych przez sie-
bie szczegółowych informacji o 
miejscu jego pobytu inaczej, jak 

tylko za pośrednictwem wymie-
nionych wyżej instytucji pań-
stwowych, co nierzadko znacz-
nie opóźniało rozpoczęcie akcji 
ratunkowych.

Naczelnik TOPR Jan Krzysz-
tof jest bardzo zadowolony ze 
zmiany przepisów utrudnia-
jących błyskawiczne wyrusze-
nie do oczekującego na pomoc 
człowieka. Liczy na szybkie wy-
danie przez Radę Ministrów sto-
sownego rozporządzenia wyko-
nawczego, które umożliwi zlo-
kalizowanie w ciągu kilku mi-
nut każdego zaginionego w gó-
rach turysty, oczywiście pod wa-
runkiem, że on sam lub świad-
kowie jego nieszczęścia dyspo-
nują sprawnym telefonem ko-
mórkowym.

Wszystkim, którzy wybierają 
się w Tatry, warto przypomnieć 
numer alarmowy TOPR: 601 100 
300. Już niedługo jego wykrę-
cenie pomoże jeszcze prędzej 
sprowadzić na miejsce tragedii 
patrol ratowników z niebieskimi 
krzyżami na piersiach.

JERZY BUKOWSKI

GDDKiA przegrała proces

Nie złamali prawa
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad przegra-
ła proces sądowy, jaki wytoczy-
ła przedsiębiorcom ze Stróży, 
oskarżając ich o bezprawne 
blokowanie drogi, uniemożli-
wiające zakończenie prac przy 
montażu ekranów dźwięko-
chłonnych przy nowym odcin-
ku zakopianki w Stróży. 

Sąd Grodzki w Myślenicach 
nie ukarał pozwanych przedsię-
biorców, którzy od październi-
ka ubiegłego roku protestują, 
nie dopuszczając do zakończe-
nia prac.Przypomnijmy: rodzina 
Gorzelanych (właściciele restau-
racji „Grzybek”) i Grzegorz Tre-
la (właściciel składu budowlane-
go) protestowali przeciwko likwi-
dacji tymczasowych wjazdów na 
ich posesje z nowo wybudowa-

nej nitki zakopianki (pisaliśmy o 
tym na naszych łamach  w GN nr 
43/2007). Gdy w październiku fir-
ma Mota likwidowała tymczaso-
we wjazdy i montowała ekrany 
dźwiękochłonne, przed-
siębiorcy postawili swo-
je samochody, uniemoż-
liwiając w ten sposób 
pracę koparek. Swój 
protest uzasadniali tym, 
że likwidacja wjazdów 
bezpośrednio z zako-

pianki narażałaby ich na wielkie 
straty finansowe, gdyż dojazd do 
restauracji i składu budowlanego 
byłby możliwy tylko po drodze 
zbiorczej, która nie jest jeszcze 

ukończona. Projekt za-
kładał bowiem zbudo-
wanie dwóch wjazdów 
na tę drogę: w Stróży 
i Myślenicach. Tymcza-
sem tego drugiego jesz-
cze nie ma i jak na razie 
wszystko wskazuje na 

to, że jeszcze długo nie będzie, 
gdyż dopiero jest wykupywany 
grunt pod tę inwestycję. Zda-
niem przedsiębiorców ze Stróży, 
droga zbiorcza ma jeszcze jeden 
mankament – nie jest przystoso-
wana do tego, aby wyminęły się 
na niej dwa samochody ciężaro-
we. A takie przecież dojeżdżają 
do składu budowlanego. Ponad-
to twierdzą oni, że nowa nitka 
zakopianki niezgodna jest z pro-
jektem i nie ma aktualnego po-
zwolenia na budowę. 

Magdalena Chacaga, rzecz-
niczka krakowskiego oddzia-
łu GDDKiA, powiedziała naszej 
redakcji, że Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad po-
prosiła o przesłanie uzasadnienia 
wyroku i skoro tylko otrzyma ten 
dokument, na pewno złoży od-
wołanie od wyroku. KS. IO

W razie 
potrzeby turyści 
wezwą pomoc  
ze szlaku
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Ten samochód 
ciężarowy jest 
zaparkowany 
po to, aby nie 
dopuścić  
do likwidacji 
wjazdu
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Czyszczono je delikatnymi 
szczotkami, zawijano w bandaże, 
myto mydełkami. 112 starodruków 
z biblioteki Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy w Krakowie odzyskało 
dawny blask.

Agnieszka Ciesielska i Katarzy-
na Wawrzyniak-Łukaszewicz, kon-
serwatorki z toruńskiego Stowa-
rzyszenia dla Ratowania Książek 
i Archiwaliów po Powodzi „Pro Li-
bris”, przez miesiąc biedziły się w 
Krakowie nad zniszczonymi staro-
drukami z tzw. księgozbioru kle-
parskiego.

Skarby ze Stradomia
Księża Misjonarze na Strado-

miu gromadzili swą bibliotekę od 
końca XVII wieku. Z czasem przy-
bywały tu inne misjonarskie zbio-
ry biblioteczne: z Warszawy, Tar-
nowa, Lwowa. W 1995 r. przeję-
to księgozbiór z konwentu na kra-
kowskim Kleparzu. Wśród 2 tys. 
pochodzących stamtąd starodru-
ków (czyli ksiąg wydanych przez 
rokiem 1800), wiele było kiep-
sko zachowanych. Dzięki dotacji 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, odrestaurowa-
no 112 z nich. Odnowiono m.in. 
polskojęzyczną „Biblię Leopolity” 
z 1561 r., „Kronikę” Marcina Kro-
mera z 1586 r., „Vitae antisticum 
cracoviensis” Szymona Staropol-
skiego, wydrukowaną w 1635 r. 
w Drukarni Łazarzowey w Krako-

wie, „De rebus a Carolo 
Gustavo” Samuela Pu-
fendorfa z 1696, opa-
trzone pięknymi mie-
dziorytami Eryka Dahl-
berga, przedstawiają-
cymi sceny z „Potopu” 
szwedzkiego, wresz-
cie dwa XVII-wieczne rękopi-
śmienne ewangeliarze cerkiewne 
i XVIII-wieczny graduał z kościoła 
misjonarzy na Stradomiu. 

Konserwatorki pieczołowicie 
oczyściły książki, podkleiły i uzu-
pełniły ubytki papieru. Uzupełnia-
ły także i czyściły skórzane opra-
wy. Aby czyszczona na mokro skó-
ra przy wysychaniu nie skurczyła 
się nadmiernie, brano ją w klamry 
i owijano w bandaże.

Losy książek
– Nie wszystkie zniszczenia 

udało się usunąć do końca. Jedną 
z konserwowanych ksiąg dawno 
temu ktoś zalał przy czytaniu atra-
mentem żelazowo-galusowym. Z 
czasem żelazo tak wżarło się w 
papier, że wygląda teraz jak spalo-
ny, jest czarny, kruszy się przy do-
tknięciu – powiedział ks. dr Wac-
ław Umiński, dyrektor misjonar-
skiej biblioteki.

Stare łacińskie powiedzenie 
głosi: Habent sua fata libelli – i 
książki mają swoje losy.

Losy ksiąg z księgozbioru kle-
parskiego można prześledzić na 
podstawie znajdujących się w 
nich zapisków, pieczęci, ekslibri-
sów. Ciekawym tego przykładem 

są dzieje „Biblii Leopolity”. 
Do księgi wklejono kar-
teczkę z następującym za-
pisem:  „Pamiątka po ś.p. 
Zofii Zaplatalskiej siostrze 
mojej ciotecznej, która w 
1846 straciła w Galicji oj-
ca i siedem osób z rodziny. 

Tę Biblię do której ojciec Jej wielką 
pamiątkę przywiązywał – doszuka-
ła poszarpaną, bo chłopi za perga-
minową oprawą pieniędzy szukali, 
potargali i mnie ją przybywszy do 
mnie ofiarowała – jako rzecz naj-
droższą dla siebie. Wieczny odpo-
czynek racz Jej dać Panie i wszyst-
kim wymordowanym. – Xawiera 
z Zakrzewskich Jenicz. 12 Marca 
1876”, i dalej: „Upraszam najpo-
korniej o Modlitwę za wszystkie 
dusze zmarłe z rodziny mojej – a 
szczególniej za duszę Krzysztofa 
zmarłego Syna mojego – i za nas 
wszystkich grzeszników żyjących, 
a szczególniej za młodego a wiel-
kiego grzesznika Wiktora – aby 
go Pan Bóg na dobrą drogę zapro-
wadzić raczył polecam i z świętym 
na modlitwę. Xawera”.

Ekspozycję „Na ratunek książ-
ce” można oglądać do 18 lutego 
w Muzeum Historyczno-Misyjnym 
Księży Misjonarzy przy ul. Stra-
domskiej 4. Muzeum jest otwar-
te w poniedziałki, wtorki, środy 
od 14.00 do 17.00, zaś w soboty i 
niedziele od 13.00 do 15.00. Infor-
macji można zasięgnąć pod nr. tel. 
012 422 88 77 w. 239; tel. kom. 
0604 524 899, strona interneto-
wa: www.muzeum.misjonarze.pl. 
 BOGDAN GANCARZ

W Muzeum Księży Misjonarzy

Uratowane książki
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Uszkodzone 
karty 
starodruków 
trzeba było 
naprawiać 
– mówi ks. dr 
Wacław Umiński

Poświęconym piórem

GRANICE
Sąd Okręgowy w 
Krakowie utrzy-
mał w mocy ka-
rę dla właściciela 
firmy Metal Mind
z Katowic, pro-

ducenta koncertu ze-
społu „Gorgoroth”, któ-
ry odbył się w lutym
2004 r. w studiu Telewizji 
Kraków. Wspomniany nor-
weski zespół jawnie przy-
znaje się do wyznawania sa-
tanizmu. W czasie nagrania 
na scenie wisiały nagie oso-
by na krzyżach, zaś sceno-
grafia była pełna elementów 
satanistycznych. To wszyst-
ko w obecności kilkuset wi-
dzów. Według prokuratury, 
mężczyzna, zlecając wyko-
nanie scenografii i rejestra-
cję DVD obraził uczucia re-
ligijne chrześcijan. W kon-
tekście wyroku głos zabra-
ły tzw. autorytety i pouczy-
ły nas, że wolność ekspresji 
artystycznej jest tak wielką 
wartością, że nie powinno 
się jej krępować. Więc – we-
dług nich – podczas wspo-
mnianego koncertu nie do-
szło do obrazy uczuć reli-
gijnych, ponieważ to była 
tylko swobodna wypowiedź 
artystyczna. A na dodatek, 
kto każe ludziom „wrażli-
wym religijnie” uczestniczyć 
w koncercie muzyki sata-
nistycznej. Więc ci, którzy 
już idą na taki koncert, ni-
czym się nie gorszą, czyli 
nie ma problemu. Przyznam, 
że niedobrze mi się robi, 
gdy słyszę takie tłumacze-
nie. Nasuwają się słowa Zofii 
Nałkowskiej: „Istnieją grani-
ce, których przekraczać nie 
wolno”. Tu chodzi o grani-
cę pomiędzy sacrum a pro-
fanum. Gdy człowiek chce 
to, co święte, wykorzystać w 
złym celu, wówczas w nim 
samym pękają wszelkie inne 
granice. Nie istnieje już do-
bro i zło, lecz fałszywie po-
jęta wolność, która nie liczy 
się z drugim człowiekiem. I 
dlatego dobrze się stało, że 
sąd wyższej instancji pod-
trzymał wyrok. KS. IO
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Jest to parafia o religijności tradycyjnej. Z ogól-
nej liczby około 1300 ochrzczonych ponad poło-
wa uczęszcza regularnie na niedzielne Msze św. 
Chciałbym bardziej zaangażować ludzi w niedziel-
ną liturgię. Dlatego podczas kolędy proponowałem 
osobom dorosłym, mężczyznom i kobietom, czy-
tanie Pisma Świętego na niedzielnej Mszy. Marzy 
mi się utworzenie w przyszłości grupy liturgicznej 
dorosłych, która będzie mieć stałą formację biblij-
ną. W parafii działają grupy modlitewne i formacyj-
ne młodzieży i dorosłych. Są ministranci i lektorzy, 
niedawno powstała kilkunastoosobowa grupa stu-
dyjna młodzieży, z którą rozważamy czytania nie-
dzielne. Dla dorosłych jest grupa modlitewna oj-
ca Pio oraz 13 róż Żywego Różańca. Chciałbym w 
przyszłości tak zagospodarować otoczenie wokół 
kościoła, aby miało jeszcze bardziej sakralny cha-
rakter. Planuję wybudować ołtarz polowy oraz ka-
pliczki nawiązujące do tajemnic fatimskich. Marzy 
mi się,  by wokół kościoła powstał ogród fatimski, 
miejsce modlitwy i kontemplacji.

Adres: 
Parafia Matki Bożej Fatimskiej, Poręba Wielka 499,  
34-735 Niedźwiedź 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 8.00, 10.00, 17.00 
  7.00 (wtorek, czwartek), 17.00 (poniedziałek, środa, 

piątek, sobota)

KS. JANUSZ 
MOSKAŁA 

Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1988 r. Jako wikariusz 
pracował w Andrychowie, w 
par. św. Józefa w Krakowie, 
w Myślenicach, Wieliczce, 
Kleczy, w par. św. Brata 
Alberta w Krakowie. Od 1 
lipca 2007 r. jest probosz-
czem w Porębie Wielkiej.

Świątynię poświęcił 
21 października 1991 roku 

kard. Franciszek 
Macharski 

Budowę kościoła 
rozpoczęto w 1981 r.  
z inicjatywy ks. Stanisława 
Czulaka, proboszcza 
parafii w Niedźwiedziu, 
oraz mieszkańców Poręby 
Wielkiej, wioski należącej 
wówczas do tejże parafii. 

13 maja tegoż roku 
dokonano zamachu na ży-
cie Jana Pawła II. On sam 
swoje ocalenie wiązał z 
Matką Bożą, która 13 ma-
ja 1917 r. po raz pierw-
szy objawiła się w Fatimie 
trojgu dzieciom. Dlatego 
tutejsza świątynia, noszą-
ca wezwanie Matki Bo-
żej Fatimskiej, była od sa-
mego początku miejscem 
dziękczynienia za życie Ja-
na Pawła II i jego ocalenie 
z zamachu, zaś teraz jest 
miejscem żarliwej modli-
twy o kanonizację i beaty-
fikację Papieża Polaka. 

Parafia w Porębie Wiel-
kiej została erygowana w 
1989 r. Dwa lata później, 
21 października 1991 r., 
kard. Franciszek Macharski 
poświęcił świąty-
nię. W jej wnę-
trzu uwagę przy-
kuwa figura Mat-
ki Bożej Fatim-
skiej, która jest 
umieszczona w 
prezbiterium na 

tle mozaiki, przedstawia-
jącej cud wirującego słoń-
ca w koronie dębu. 

Odwiedziny 
Matki Bożej
W ubiegłym roku w 

całym Kościele katolickim 
obchodzono 90-lecie ob-
jawień fatimskich. Jubile-
usz ten zainspirował księ-
dza proboszcza do działań 
duszpasterskich nawiązu-
jących do tego wydarzenia 
i mających na celu ducho-
we umocnienie wspólnoty 
parafialnej. Od 1 paździer-
nika ub. roku rozpoczę-
ła się peregrynacja figu-
ry Matki Bożej Fatimskiej 
(jest to inna figura niż ta 
znajdująca się w kościele). 
Wszyscy parafianie będą ją 
gościć w swoich domach 
przez jedną dobę. Zawsze 
około godziny 19.00 na-
stępuje przekazanie figu-
ry sąsiadom. Rodzina, któ-
ra ją przyjmuje do swego 
domu, modli się wspól-
nie z sąsiadami, którzy 
mieli ją dzień wcześniej. 
Z okazji peregrynacji ks. 
Moskała ułożył specjalny 

modlitewnik. Za-
wiera on propo-
zycje modlitw za 
Kościół, za zmar-
łych, za rodzi-
ny. Przez pierw-
sze dwa miesiące 
ks. Janusz modlił 

się z każdą rodziną, która 
przyjmowała figurę Matki 
Bożej. – Była to dla mnie 
wspaniała okazja mod-
litwy z moimi parafiana-
mi i lepszego poznawania 
ich. Niestety, na czas kolę-
dy musiałem odstąpić od 
tej praktyki – wyznaje ks. 
Moskała. Raz w miesiącu, 
w sobotę wieczorem, od-
prawiana jest Msza św. dla 
tych, co w tym czasie mieli 
figurę Matki Bożej w swo-
im domu. Każda rodzina 
otrzymuje wówczas pa-
miątkowy obrazek, przy-
pominający ten ważny dla 
nich dzień.  

Zakończenie peregry-
nacji jest przewidywane 
na październik tego ro-
ku. Ale już dziś można 
powiedzieć, że przy tej 
okazji dzieje się wiele 
duchowego dobra. Wy-
starczy tylko wspomnieć 
o wspólnej sąsiedz-
kiej modlitwie, w której 
uczestniczy niekiedy na-
wet więcej niż 20 osób. 
 KS. IO

PANORAMA PARAFII 
Poręba Wielka – pw. Matki Bożej Fatimskiej

Pod opieką Matki Bożej
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Mozaika  
w prezbiterium 
została 
wykonana  
w 1991 r. przez 
Bogumiłę Drwal 
z Tarnowa


