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Z ka˝dym rokiem Bóg sta-
je si´ nam bli˝szy. A kie-

dy g∏osimy Go z kol´dni-
czym zapa∏em, nasze ˝ycie
nabiera nadprzyrodzonej
wartoÊci. Dzi´kujàc Czytel-
nikom za dotychczasowà
wspólnot´ drogi, na szlaku
AD 2005 ˝yczymy bliskoÊci
Bo˝ej i dobroci ludzkiej.
Z nadziejà, ˝e przyczyni si´
do tego towarzystwo „Go-
Êcia”. ■
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WKrzy˝anowicach pod Bochnià, jak
w 300 innych parafiach diecezji,

26 grudnia dzieci tworzàce grupy kol´dni-
ków misyjnych zosta∏y w koÊciele parafial-
nym pos∏ane, aby iÊç do rodzin z kol´dà,
nieÊç Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo i wesprzeç za-
anga˝owaniem rówieÊników w krajach mi-
syjnych. W krzy˝anowickiej wspólnocie ko-
l´dowa∏o sto dzieci w 16 grupach. W ca∏ej
diecezji od 26 do 31 grudnia kol´duje ponad
2 tysiàce dzieci. Co roku ich liczba roÊnie. 
Wszyscy dzieci´cy kol´dnicy misyjni z opie-
kunami zgromadzà si´ 8 stycznia o godz.
10.00 w tarnowskiej parafii pw. MB Królowej
Polski w MoÊcicach, aby spotkaç si´ z

biskupem diecezjal-
nym, Êwi´towaç Misyjny
Dzieƒ Dzieci i zaanga˝o-
waç si´ w Papieskie
Dzie∏o Misyjne Dzieci. 

GB

KOL¢DNICY MISYJNI NIOSÑ RODZINOM B¸OGOS¸AWIE¡STWO

W grupie
kol´dniczej byli
Maryja, anio∏, 
król oraz dziecko
murzyƒskie 
i latynoskie

ZA TYDZIE¡

■ ZBADAMY CO ZNACZÑ INICJA¸Y:
CMB, które w Êwi´to Trzech Kró-
li kreÊlimy na drzwiach naszych
domów. 
■ „WYSPOWIADAMY” kierowc´ papie˝a. 
Poka˝emy, ile dobra mo˝ne czyniç
pi∏ka siatkowa czy klawiatura kom-
putera. 
■ OPOWIEMY o meksykaƒskich ak-
centach w Nowej Jastrzàbce. 
■ A Z ˚YWEJ SZOPKI nabo˝nie
uÊmiechnà si´ do nas zwierz´ta.

Tradycyjnie diecezjalna rozg∏oÊnia RDN
Ma∏opolska i duszpasterstwo 
akademickie „Tratwa” postara∏y si´,
aby zastawiç wigilijno-Êwiàteczny 
stó∏ dla ubogich. 

Niektórzy z nich stali ponad
12 godzin, jak Janina, która po
Êwiàtecznà ˝ywnoÊciowà paczk´
ustawi∏a si´ ju˝ wieczorem 22
grudnia. Pop∏aka∏a si´, kiedy bi-
skup tarnowski Wiktor Skworc
poÊwi´ciwszy dary poda∏ jej
chleb i reklamówk´ z ˝ywnoÊcià.
Wszystkim zgromadzonym
Biskup z∏o˝y∏ te˝ ˝yczenia, aby
nigdy nie zabrak∏o im chleba,
który karmi cia∏o oraz tego „du-
chowego”, chleba ludzkiej do-
broci i mi∏oÊci. 

„Na poczàtku by∏ pomys∏,
aby w czasach transformacji –
dzi´ki ˝yczliwoÊci darczyƒców –
doraênie pomóc najbiedniej-
szym radoÊnie prze˝yç Êwi´ta” –
mówi Pawe∏ Jucha z RDN Ma∏o-
polska. W tym roku przygotowa-
no równo 200 paczek. W ka˝dej
znalaz∏ si´ cukier, makaron, kon-
serwa, pasztet, troch´ w´dlin.
Ka˝dy z ponad setki obdarowa-

nych dosta∏ te˝ pude∏ko
pe∏ne ciastek na Êwià-
teczny stó∏. Do odr´b-
nej reklamówki m∏o-
dzie˝ z „Tratwy” pako-
wa∏a po par´ bochenków Êwie-
˝utkiego chleba. 

BezpoÊrednio zaanga˝owa∏o
si´ w akcj´ 30 m∏odych ludzi.
„Udzia∏ w tej akcji dla mnie by∏

takà ma∏à cegie∏kà
w osobistym, adwento-
wym przygotowaniu do
Êwiàt” – t∏umaczy koor-
dynator m∏odzie˝owej

akcji Jaros∏aw Zaƒczak ze Szko∏y
Nowej Ewangelizacji na „Tra-
twie”. Jest te˝ znakiem, ˝e umie-
my si´ dzieliç nie tylko groszem,
ale sobà. GB

Akcja RDN Ma∏opolska i „Tratwy”

Dary na Êwiàteczny stó∏

Wszyscy potrze-
bujàcy otrzymali
˝ywnoÊciowe 
paczki oraz chleb.
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Przy stole dzielono si´ op∏atkiem

BRZESKO. Ponad 200 osób z ca∏e-
go powiatu brzeskiego – samot-
nych, niepe∏nosprawnych, starszych
i ubogich – wzi´∏o udzia∏ 19 grudnia
w wigilii przygotowanej dla nich
przez restauracj´ „Galicyjskà”, pro-
wadzonà przez Ann´ i Kazimierza
Kuralów. W spotkaniu uczestniczy∏
biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Wszyscy z∏o˝yli sobie ˝yczenia
i spo˝yli wieczerz´. Po spotkaniu
ka˝dy otrzyma∏ paczk´ ˝ywnoÊcio-
wà. Brzeskie wigilie „u Kurala” od-
bywajà si´ regularnie od 11 lat. Wte-
dy Kazimierz Kural postanowi∏, ˝e
je˝eli uda mu si´ otworzyç restaura-
cj´, to co roku b´dzie dla potrzebu-
jàcych przygotowywa∏ wigili´. 

Wigilia w „Galicyjskiej”

NOWY WIÂNICZ. Do koƒca
stycznia b´dzie czynna w Mu-
zeum Ziemi WiÊnickiej wystawa
witra˝y bo˝onarodzeniowych
i ich projektów pochodzàcego
stàd artysty prof. Czes∏awa
Dêwigaja. Jej wernisa˝ odby∏ si´
17 grudnia. Witra˝e sà mniej
znanym aspektem pracy arty-
stycznej cenionego rzeêbiarza.
W muzeum zebrano – jak infor-
muje jego szefowa Renata Jonak
– 31 projektów i nieliczne goto-
we realizacje. Przygoda artysty
z tà dziedzinà sztuki zacz´∏a si´
10 lat temu. DziÊ witra˝e C.
Dêwigaja zdobià Êwiàtynie m. in
w Szczecinie, G∏ogowie, Krako-
wie, Bielsku-Bia∏ej i Zakopanem.
Zachwycajà wyczuciem prze-
strzeni i uj´ciem tematu. 
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Misterium Êwiat∏a
i szk∏a

Wigilia artystyczna 
TARNÓW. Bogdan Wojtowicz,
szef tarnowskiego Biura Wystaw
Artystycznych, na 16 grudnia za-
prosi∏ do galerii publicznoÊç i Êro-
dowisko artystyczne na wernisa˝
malarstwa znakomitego rysowni-
ka Witolda Pazery. Artysta z tej
okazji specjalne podzi´kowania
i gratulacje odebra∏ od prezyden-
ta Mieczys∏awa Bienia oraz Jacka
Kucaby, prezesa oddzia∏u Zwiàz-
ku Polskich Artystów Plastyków.
Spotkanie by∏o okazjà do chwili
tak˝e Êwiàtecznej zadumy, prze-
∏amania si´ op∏atkiem i z∏o˝enia
˝yczeƒ, do czego zebranych za-
ch´ca∏ ks. Tadeusz Bukowski, die-
cezjalny duszpasterz Êrodowisk
twórczych. 

Zawsze dobrze si´ spotkaç

Âwiece podliczone

CARITAS. A˝ 122 680 Êwiec Wigi-
lijnego Dzie∏a Pomocy Dzieciom
rozprowadzi∏a Caritas przed Êwi´ta-
mi Bo˝ego Narodzenia we wszyst-
kich parafiach naszej diecezji. Przy
tej okazji zbierano ofiary na rzecz
dzieci: organizacj´ zimowego i let-
niego wypoczynku, do˝ywianie i le-
czenie, prowadzenie Êwietlic profi-
laktycznych „Lumen” oraz pomoc
rodzinom wielodzietnym. Na te cele
do centrali diecezjalnej Caritas z te-
gorocznej akcji wp∏ynie oko∏o 162
tys. z∏. W parafiach pozosta∏a kwota
co najmniej 122 tys. z∏otych, zaÊ 12
tys. pozyskane z tej akcji wp∏acono
na konto Caritas Polskiej.

Symbol z∏amanego ˝ycia
ODNOWIONY POMNIK. Na
cmentarzu ˝ydowskim w Tarnowie
odby∏o si´ uroczyste przekazanie
odrestaurowanego pomnika  (na
zdj´ciu) upami´tniajàcego marty-
rologi´ ˚ydów. Jest to jeden z naj-
cenniejszych zabytków tarnowskie-
go kirkutu. Odnowiony monument
przedstawia przetràconà kolumn´,
symbolizujàcà z∏amane ˝ycie. Po-
mnik zaprojektowa∏ i wykona∏ izra-

elski rzeêbiarz Dawid Becker, zmar-
∏y w Izraelu w 1991 r. Prace reno-
wacyjne koordynowa∏ Komitet
Opieki nad Zabytkami Kultury ˚y-
dowskiej w Tarnowie. 
W Tarnowie, w przededniu II woj-
ny Êwiatowej, mieszka∏o 25 tys.
˚ydów, co stanowi∏o prawie po∏o-
w´ ludnoÊci miasta. W getcie
utworzonym tutaj przez hitlerow-
ców znalaz∏o si´ 40 tys. ludzi.

Wi´ksze
mo˝liwoÊci PWSZ
NOWA INWESTYCJA. W Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szkole Zawo-
dowej w Tarnowie powstanie
Centrum Nowoczesnych Techno-
logii – Instytut Politechniczny.
W ramach inwestycji wybudowa-
ny zostanie budynek dydaktycz-
ny oraz pawilon laboratoryjno-
-technologiczny. Przedsi´wzi´-
cie poch∏onie ok. 13 mln 800 tys.
z∏. 10 mln pochodziç b´dzie
ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego, reszt´ przeka˝e Minister-
stwo Edukacji. Pierwsze zaj´cia
w Instytucie odb´dà si´ w roku
szkolnym 2006/2007. Obecnie
w PWSZ studiuje 5,5 tys. studen-
tów. 
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Tarnów

Najlepsza
biblioteka
Witryna internetowa Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Tarnowie zo-
sta∏a og∏oszona najlepszà w Polsce. 

Do konkursu,
który odbywa∏ si´
pod patronatem
Zarzàdu G∏ówne-
go Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Pol-
skich, ogó∏em
zg∏oszonych zo-
sta∏o 79 bibliotek
z ca∏ej Polski. Tar-
nowska bibliote-
ka, zdobywajàc

178 punktów, wygra∏a w kategorii
bibliotek publicznych i pedago-
gicznych. – To wyró˝nienie bardzo
nas cieszy – mówi Janina Kania, dy-
rektor MBP w Tarnowie. – Tym bar-
dziej ˝e w zesz∏ym roku nawet nie
stratowaliÊmy w konkursie, my-
Êlàc, ˝e nie mamy szans. Teraz wie-
my, ˝e to, co robimy, robimy do-
brze i dzia∏amy we w∏aÊciwym kie-
runku. Wygrana to sukces wielu
osób, szczególnie zaÊ Marii By-
strowskiej, kierownika dzia∏u kom-
puterowego. 

Wchodzàc na stron´ www. bi-
blioteka.tarman.pl, internauta znaj-
dzie informacje m.in. o bibliotecz-
nych woluminach, katalogach kom-
puterowych, bazach danych i aktu-
alnoÊciach. Witryn´, która istnieje
od 1997 roku, miesi´cznie odwie-
dza prawie 3 tys. osób. 

JOANNA SADOWSKA

Tuchów – z myÊlà o matkach w potrzebie

Samotne, ale nie osamotnione
Dotacj´ w wysokoÊci 12 tys. z∏
otrzyma∏ od Województwa
Ma∏opolskiego Dom Samotnej Matki
w Tuchowie.

Pieniàdze zosta∏y przeznaczo-
ne na media, drobne remonty
oraz dzia∏alnoÊç bie˝àcà. Otrzy-
mane fundusze to nie wszystko,
co w ostatnich dniach dosta∏a pla-
cówka. Decyzjà zarzàdu gminy Tu-
chów Dom Samotnej Matki otrzy-
ma∏ poddasze zajmowanego do-
tychczas budynku, które po ada-
ptacji zostanie przeznaczone na
pomieszczenia socjalne. – Bardzo
nas to cieszy, choç stawia przed
nami kolejne wyzwania – mówi
Jan Górski, kierownik Domu. – Ko-
nieczne b´dzie wykonanie projek-
tu przebudowy poddasza. Mam
jednak nadziej´, ˝e znajdà si´ ar-
chitekci, którzy w formie darowi-
zny przygotujà dla nas projekt. 

W przysz∏ym roku oprócz
nowych pomieszczeƒ tuchowski
dom wzbogaci si´ równie˝
o bie˝àcà wod´. – Naszà naj-
wi´ksza bolàczkà i problemem
jest brak bie-
˝àcej wody,
co, patrzàc na
specyfik´ na-
szej placówki,
jest du˝ym utrudnieniem – wyja-
Ênia J. Górski. – Wod´ dowo˝à
nam stra˝acy z gminy. Ale jest
szansa, ˝e we wrzeÊniu 2005 ro-
ku bie˝àca woda zostanie do-

prowadzona i b´dziemy mogli
utrzymaç higien´ na odpowied-
nim poziomie. 

Obecnie w tuchowskim domu
mieszkajà 24 osoby, w tym 12
dzieci. Najm∏odszy mieszkaniec

ma prawie trzy latka. W placów-
ce, prowadzonej przez Stowarzy-
szenie Monar mo˝na przebywaç
do roku, choç w uzasadnionych
przypadkach okres ten mo˝e byç
przed∏u˝ony do dwóch lat. JS
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Festiwal „Vitae Valor”

Filmowe rekolekcje
Kolejny IV Festiwal Filmowy „Vi-
tae Valor”, organizowany przez
m∏odzie˝ zrzeszonà w duszpa-
sterstwie akademickim „Tratwa”,
przeszed∏ do historii. 

Odbywa∏ si´ on od 10 do 16 XII
w kinie „Marzenie” i zgromadzi∏
rekordowà liczb´ – pi´ç tysi´cy wi-
dzów. Obejrzeli oni 24 filmy, któ-
rych dobór odbywa∏ si´ na
podstawie najszerzej rozumianej
wartoÊci ˝ycia. Festiwal ma za za-

danie prezentacj´ i upowszech-
niane tych dzie∏ filmowych, któ-
rych treÊcià i przes∏aniem jest
podkreÊlanie znaczenia ludzkiej
egzystencji. Obecny przedstawia∏
m.in. „Misterium ˝ycia” i „Nowe
zwierciad∏o na goÊciƒcu”. 

Na festiwalu przyznawane sà
nagrody twórcom filmowym.
W tym roku nagrod´ „Vitae Valor
– Tarnów 2004” przyznano za ca-
∏okszta∏t twórczoÊci w dziedzi-
nie krótkiego metra˝u, re˝ysero-

wi Kazimierzowi Barabaszowi.
Ale tarnowski festiwal to nie tyl-
ko filmy. Z roku na rok poszerza
on swojà ofert´ o nowe propozy-
cje. W tym roku po raz pierwszy
impreza wysz∏a poza kino –
w siedzibie „Teatru Nie Teraz” je-
go zespó∏ pokaza∏ swojà najnow-
szà premier´ „Liczba anio∏ów”,
a w teatrze odby∏a si´ promocja
najnowszego tomiku poezji Ry-
szarda Smagacza. 

RYSZARD ZAPRZA¸KA

W Domu
Samotnej Matki

mieszka 12 dzieci 

„Biblos”

Dla ca∏ego
Êwiata

Diecezjalne wydawnictwo „Bi-
blos” zaprasza do zakupów przez
Internet. Wchodzàc na stron´
www.biblos.pl internauta znajdzie
informacje m. in. na temat nowoÊci
wydawnictwa, periodyków oraz
warunków sprzeda˝y wysy∏kowej.
Po zalogowaniu si´ ka˝dy b´dzie
móg∏ zakupiç wybranà ksià˝k´,
a tak˝e na bie˝àco otrzymywaç in-
formacje o nowoÊciach.

Janina Kania,
dyrektor MBP
w Tarnowie
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Sonda

OBLICZA

DARU

EL˚BIETA SMAJDOR

Ma 32 lata. Mó-
wi, ˝e nagrod´
dosta∏a niejako
„u schy∏ku swej
m∏odoÊci”. Jest
m´˝atkà, matkà

3-letniego Micha∏ka (drugie
dziecko w drodze). Prowadzi
przy Duszpasterstwie Akade-
mickim „Tratwa” w Tarnowie
poradni´ rodzinnà, a wraz
z m´˝em Piotrem organizuje
i prowadzi kursy metod Na-
turalnego Planowania Rodzi-
ny wg prof. Rötzera. 

BERNADETTA CICH

Ma 24 lata. Uro-
dzi∏a si´ w Szcze-
cinie, mieszka w
Tarnowie, a stu-
diuje w Krako-
wie. Po ukoƒcze-

niu tarnowskiej Paƒstwowej
Wy˝szej Szko∏y Zawodowej
studiuje polonistyk´ na UJ
oraz filozofi´ na PAT.
Oprócz teatru pasjonuje jà
literatura. Chcia∏aby po stu-
diach pracowaç naukowo,
zajmujàc si´ poezjà i teorià
literatury. 

MATEUSZ PAWLIK

Ma 21 lat. Absol-
went tarnowskie-
go VI LO. Student
III roku informa-
tyki stosowanej
w PWSZ w Tarno-

wie. Po studiach chcia∏by
podjàç dalszà edukacj´ na
jednej z uczelni wojskowych,
choç jak sam mówi, ma jesz-
cze kilka innych pomys∏ów
na ˝ycie. 

SEBASTIAN SASAK

Ma 22 lata. Absol-
went Technikum
Elektronicznego.
Student III roku
informatyki sto-
sowanej w PWSZ

w Tarnowie. Pracuje te˝
w serwisie sprz´tu AGD. Lubi
majsterkowaç. 

Dobra wokó∏ nas jest wi´c

Ziarna padaj
Na zakoƒczonym 16 grudnia

2004 r. tarnowskim festiwalu

filmowym „Vitae Walor”

(„WartoÊç ˚ycia”)

nagrodzono nietypowo

nie reprezentantów

sztuki filmowej,

ale m∏odych ludzi,

którzy poj´li,

czym jest sztuka ˝ycia.

tekst GRZEGORZ BRO˚EK

N agroda, nawiàzujàca
w swej treÊci do ewange-
licznej przypowieÊci, na-
zywa si´ „Ziarno”, z ∏aciƒ-

ska „Semen”. Zarówno nazwa, jak
i symbol, statuetka zaprojektowana
przez Piotra Barszczewskiego, b´dà
ju˝ sta∏ym elementem festiwalu,
choç kategorie, w których si´ jà
przyznaje, na razie sà doraêne. 

El˝bieta Smajdor „Semena”
otrzyma∏a w kategorii „Obrona war-
toÊci ˝ycia”. UÊmiecha si´, twier-
dzàc, ˝e wyró˝nienie spotyka jà 

„u schy∏ku m∏odoÊci”. 

Nagroda cieszy jà g∏ównie
dlatego, ˝e dzi´ki niej b´dzie mo-
g∏a „g∏oÊniej” mówiç o nowocze-
snych, naturalnych metodach pla-
nowania rodziny (NPR). Ela w Tarno-
wie w duszpasterstwie akademic-
kim „Tratwa” prowadzi poradni´ ro-
dzinnà, a od ponad roku – w ka˝dà
pierwszà sobot´ miesiàca – kurs
NPR wg prof. Rötzera. Dotychczas
skorzysta∏o z niego ponad 100
osób. Niektórzy przyje˝d˝ajà spe-

cjalnie nawet z D´bicy. Jej
telefon dzwoni przynaj-
mniej raz dziennie z proÊ-
bà o dodatkowe, indywi-
dualne spotkania. „Zda-
rza si´, ˝e przychodzà do
mnie kobiety czy ma∏˝eƒ-
stwa po latach stosowa-
nia antykoncepcji i zmie-
niajà swe ˝ycie, przechodzàc na
metody NPR” – cieszy si´ Ela. W tej
pracy wspomaga jà mà˝ Piotr. Jego
zdaniem, nawet dla osoby niewie-
rzàcej poznanie nastawionego na
prokreacj´ kobiecego cyklu musi
prowadziç do wniosku, ˝e to
wszystko musia∏ KtoÊ zaplanowaç.
Bez dwóch zdaƒ poznanie metod

NPR budzi ogromny sza-
cunek dla ˝ycia. Okazuje
si´, ˝e i g∏ód tej wiedzy
jest wielki. Dla Eli popula-
ryzacja metod NPR to ro-
dzaj ewangelizacji. „Je˝e-
li ludzie, porzucajàc anty-
koncepcj´, a wybierajàc
metody NPR, nie b´dà so-

bie w ma∏˝eƒstwie ∏amaç sumieƒ,
to jest to dla mnie ogromna war-
toÊç” – twierdzi. Dla przychodzà-
cych Ela jest nie tylko nauczycielkà,
ale i Êwiadkiem. Zachowuje w∏asne
karty obserwacji. „Na nich wszystko
jest odnotowane, tak˝e chwila po-
cz´cia moich dzieci. Chcia∏abym
kiedyÊ im je podarowaç, bo to sà

Pluszaki trafiajà
do dzieci b´dà-
cych pod opiekà
Specjalnego
OÊrodka Szkolno-
-Wychowawczego
przy ul. Romano-
wicza w Tarnowie
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ich jakby pierwsze metryki. Na nich
zaznaczony jest poczàtek ich ˝ycia”
– wyznaje. 

„Semen” w kategorii „Kultura –
m∏odzie˝” przyznano Bernadetcie
Cich, za teatr. 

„Bernadetta to jest postaç

– mówi o laureatce jej kole˝anka
Agnieszka Poliwka z Radia RDN Ma-
∏opolska. – Dla niej teatr ma misj´.
Zaanga˝owany w rzeczywistoÊç po-
etycki teatr pokazuje coÊ prawdzi-
wego, ludzkie ̋ ycie”. Bernadetta ju˝
w czasach studenckich zrealizowa∏a
kilka spektakli, a „sk∏onnoÊç ku sce-
nie” mia∏a – jak sama mówi – od

bardzo dawna. Ostatnie przedsta-
wienia: „Karol Wojty∏a: aktor, poeta
i papie˝” czy widowisko „MyÊli
z Wielkiejnocy” to ju˝ powa˝ne
przedsi´wzi´cia. „MyÊli...” zrealizo-
wano z udzia∏em orkiestry ze szko-
∏y muzycznej i kilkudziesi´ciu akto-
rów: kole˝anek i kolegów Bernadet-
ty. Refleksyjnie wymowny jest teatr
Bernadetty Cich, ale ogromnie wiele
mówi fakt, ˝e autorka potrafi zjed-
naç dla swoich pomys∏ów i arty-
stycznego zaanga˝owania swych ró-
wieÊników. „Jest autentyczna, a lu-
dzie potrafià jej zaufaç i za nià
pójÊç” – t∏umaczy Agnieszka Poliw-
ka. Jak zjednuje ludzi? „Prawdà.
Trzeba stworzyç im przestrzeƒ, do

której mogà wyjÊç, aby spotkaç tam
siebie takimi, jakimi sà, oraz spo-
tkaç drugiego cz∏owieka. M∏odych
∏atwo jest przyciàgnàç. Trzeba te˝
ich przekonaç, ˝e to, co robimy, hi-
storia, którà opowiadamy, dotyczy
tak˝e ich” – t∏umaczy Bernadetta.
O jakiej historii mówimy? „˚e nie po
to ˝yjemy, aby zarabiaç pieniàdze
czy  jeÊç, ale jemy i zarabiamy po to,
aby móc coÊ w ˝yciu robiç, pog∏´-
biaç je” – syntetycznie ujmuje swe
podejÊcie do rzeczywistoÊci B. Cich. 

CzegoÊ wi´cej ni˝ zwyk∏ej eg-
zystencji pragnà dla siebie tak˝e
laureaci nagrody „Semen” w kate-
gorii „Dzia∏alnoÊç spo∏eczna”: Ma-
teusz Pawlik i Sebastian Sasak. Ak-
cja „Pluszak”, za którà zostali wy-
ró˝nieni, zosta∏a przez nich wymy-
Êlona jesienià 2003 r. Sta∏o si´ to na
zasadzie przypadku. Poszli na tar-
nowskie uczelnie wieszaç informa-
cje o zainicjowanym przez nich fo-
rum internetowym dla studentów
(www.student.tarnow.pl) i zauwa-
˝yli, ˝e ˝acy z MWSE robià akcj´
pomocy dla dzieci z domu dziecka.
„StwierdziliÊmy, ˝e nasza uczelnia
jest wi´ksza, wi´c te˝ coÊ mo˝e
zrobiç. WymyÊliliÊmy zatem »Plu-
szaka«” – opowiada Mateusz. W li-
stopadzie 2003 zebrali na swej
uczelni wÊród studentów tyle miÊ-
ków, przytulanek i zabawek, ˝e te
wysypywa∏y si´ z szaf. Przygotowali
140 paczek. Z pomys∏em poszli do
Bo˝eny Kryplewskiej, dyrektora
Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Tarnowie. „Pomys∏
przyj´∏am z radoÊcià. Mamy pod
opiekà 460 dzieci i trudno jest nam
obdarowaç je wszystkie prezenta-
mi” – mówi B. Kryplewska. 6 grud-
nia 2003 r. do niepe∏nosprawnych
dzieci zawita∏ Êw. Miko∏aj. W 2004 r.
dary od Âwi´tego pojawi∏y si´ pod
choinkà. „To jest ze strony m∏odych
ludzi g∏´boki przejaw troski o nie-
pe∏nosprawnych, o najs∏abszych –
komentuje pomys∏ studentów dy-
rektor SOSW. – Tym cenniejszy, ˝e
robi to samoistnie m∏odzie˝”. „Nie
zrobiliÊmy tego sami, ale dzi´ki na-
szym przyjacio∏om, studentom,

którzy podj´li t´ akcj´” – skromnie
zauwa˝a Sebastian. Laureaci t∏uma-
czà, ˝e chcieli zrobiç coÊ wi´cej, ni˝
tylko studiowaç.

Antidotum na samotnoÊç 

„Festiwal jest robiony po to,
aby sk∏oniç do refleksji. Zale˝y
nam, aby w ˝yciu, które na co
dzieƒ bywa szare, bezbarwne, na-
wet bolesne – zauwa˝aç wartoÊç
i pi´kno oraz rozwijaç te wartoÊci.
Sà ludzie, którzy to robià” – t∏u-
maczy ks. Artur Wa˝ny, diecezjal-
ny duszpasterz m∏odzie˝y, a zara-
zem organizator festiwalu. „Seme-
ny” sà zatem troch´ zaprzecze-
niem doÊç popularnej tezy, ˝e
m∏odzie˝ mamy do niczego. Ks.
Artur nagrod´ nazywa antidotum
na samotnoÊç, wyobcowanie, doÊç
powszechne w naszej rzeczywi-
stoÊci. Przes∏anie wyró˝nienia za-
myka∏oby si´ w stwierdzeniu: im
wi´cej dajesz, tym bardziej jesteÊ
i tym wi´cej otrzymujesz. „˚ycie
ludzi, którzy dajà coÊ z siebie, na-
biera kszta∏tów, kolorów, zapa-
chów, pi´knieje, nabiera jeszcze
wi´kszego sensu” – dodaje ks.
Wa˝ny. Idea nagrody w zasadzie
zach´ca, aby rozejrzeç si´ wokó∏
i dostrzec takich ludzi. Oni sà
wÊród nas. ■
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st wi´cej, ni˝ dostrzegamy

ajà w ziemi´

MOIM
ZDANIEM

GRZEGORZ BRO˚EK

Ziarna padajà w ziemi´ jed-
no po drugim, wiele,

znacznie wi´cej ni˝ cztery.
Czasem widzàc ludzkie reak-
cje na dziejàce si´ dzi´ki ko-
muÊ choçby ma∏e dobro, za-
stanawiam si´, czy ziarno cza-
sem nie leci przypadkiem na
drog´, gdzie – jak pisze Êw.
Mateusz – ptaki szybko je wy-
dziobià, albo mi´dzy ciernie,
które „wybuja∏y i zag∏uszy∏y
je”. MyÊl´ tak tym bardziej, im
bardziej ludzie, pukajàc si´
w g∏owy, zdziwieni sà faktem,
˝e komuÊ innemu si´ po pro-
stu chce. Tymczasem prawdzi-
wym powodem zdziwienia
powinien byç chyba fakt, ˝e
ciàgle tych ziaren tak ma∏o. 
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Makaron, kamieƒ, muszelka, szk∏o jako g∏ówny
surowiec do wykonania szopki
bo˝onarodzeniowej. Czemu nie?

Wyobraênia dzieci nie zna granic. Efekt
zabawy z wyobraênià oraz umiej´tnoÊci ma-
nualnych oglàdaç mo˝na na pokonkursowej
wystawie szopek w Galerii Marii Ritter w No-
wym Sàczu. 

W tym roku, na IX edycj´ konkursu, zg∏o-
szone zosta∏y 54 prace, w tym dziesi´ç ze
szkó∏ podstawowych oraz trzy z gimnazjów.
– Prace oceniane by∏y w trzech kategoriach
wiekowych: kl. I–III, IV–VI oraz gimnazjum –
mówi Anna Wide∏ z Muzeum Okr´gowego
w Nowym Sàczu. W sumie przyznano 8 na-
gród i 19 wyró˝nieƒ. Pierwsze miejsca w po-
szczególnych kategoriach zdobyli: Anna Ka-
miƒska SP nr 18, Mateusz Rak SP nr 20 oraz
Edyta Ró˝owsza z Gimnazjum nr 11. – Dzie-
ci, czasami korzystajàc z pomocy rodziców,
z du˝ym zaanga˝owaniem przygotowywa∏y
szopki. Wykorzysta∏y do tego wszystko,
co by∏o dost´pne i przydatne – patyczki, ka-
mienie, mas´ chlebowà, k∏osy zbó˝. Zach´-
cajàc do wzi´cia udzia∏u
w konkursie, k∏adliÊmy na-
cisk na samodzielne wyko-
nanie poszczególnych ele-
mentów. Nie by∏y dopusz-
czane cz´Êci gotowe – do-
daje.

– Udzia∏ dzieci w kon-
kursie nale˝y oceniaç nie
tylko na p∏aszczyênie arty-
stycznej, ale równie˝ reli-
gijno-duchowej – podsu-
mowuje ks. Waldemar Dur-
da, proboszcz parafii Êw. Ma∏gorzaty w No-
wym Sàczu, honorowy przewodniczàcy jury. –
Dzieci musia∏y nie tylko przeczytaç Ewange-
li´, ale te˝ zrozumieç atmosfer´ betlejemskiej
Nocy sprzed 2000 lat. Patrzàc na powsta∏e
szopki, widaç, ˝e im si´ to uda∏o.

Wystaw´, której organizatorami by∏a SP nr 3
w Nowym Sàczu oraz Muzeum Okr´gowe, mo˝-
na zwiedzaç do 23 stycznia. JS

Pokonkursowa wystawa szopek 

Bo˝e Dzieciàtko z makaronu

KtoÊ nie zdà˝y∏ zaopatrzyç si´ w kalendarz? Para-
fia Grobla pomyÊla∏a i o tym! Wyda∏a po raz
pierwszy w∏asny kalendarz.

Na kilkuna-
stu kartach ka-
lendarza forma-
tu A4 oglàdaç
mo˝na koÊciel-
ne feretrony,
których – jak
miesi´cy – te˝
jest 12. „To jest
swego rodzaju
dokumentac ja
tego, co mamy
w parafii” – mó-
wi proboszcz
ks. W∏adys∏aw

Buczek. Ponadto na stronicach znalaz∏y
si´ informacje o odpustach oraz niezb´d-
nik parafialny: godziny Mszy Êw. i nabo-
˝eƒstw. Jest tak˝e krótkie streszczenie hi-
storii parafii. Kalendarzowi towarzyszà
te˝ wydane równolegle z kalendarzem wi-
dokówki z kapliczkami i krzy˝ami przy-
dro˝nymi, których na terenie parafii jest
26. „Ludziom si´ to podoba – mówi ks. W.
Buczek. – Biorà dla siebie, ale te˝ posy∏a-
jà rodzinom za granic´, aby im te obrazki
przypomina∏y ich rodzinne strony”. To
fakt, ˝e kalendarze majà wzi´cie. W para-
fii jest oko∏o 300 rodzin, a kalendarzy, po-
dobnie jak widokówek „posz∏o” ju˝ po-
nad 400. JP
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Ks. W∏adys∏aw Buczek
i parafialne wydawnictwo

Na pó∏ce „Biblosu”

O Eucharystii
Z racji Roku Euchary-

stycznego Jan Pawe∏ II
skierowa∏ do wiernych list
apostolski pt. „Mane nobi-
scum Domine”. Euchary-
stia, znajdujàca si´ w cen-
trum ˝ycia KoÊcio∏a, po-
winna byç dla nas wszyst-
kich szko∏à pokoju i wsparciem
dla dialogu. Takie jest g∏ówne przes∏anie za-
warte w liÊcie, do którego lektury zapraszamy
Czytelników. 

Ksià˝k´ otrzyma od nas pi´ç osób, wyloso-
wanych spoÊród tych, którzy zadzwonià do re-
dakcji (tel. 14/6261550) w poniedzia∏ek 3 stycz-
nia, w godz. od 10.00 do 10.15.

Postaci
bo˝onarodzeniowe
z witra˝y, autor
Tomasz Bàba,
SP nr 3 Nowy Sàcz

Szopka
z kamieni
i muszli,

autor
Bartosz Wide∏,

SP nr 6
Nowy Sàcz

Kalendarz z Grobli

Pomys∏
z przysz∏oÊcià
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Prawie rok temu w siedzibie
tarnowskiego KIK odby∏ si´ pierwszy
„Wieczór patriotyczny przy Êwiecach”.
Has∏em tego spotkania, oddajàcym
dobrze sens kolejnych, by∏y s∏owa 
ze znanego komiksu Papcia Chmiela
(Henryka Chmielewskiego): „Uczeƒ
Tytus zg∏asza si´ do ucz∏owieczenia
przez histori´…”.

Dzisiejsze comiesi´czne spo-
tkania w tarnowskim KIK sà konty-
nuacjà audycji radiowych „Tobie,
Polsko” sprzed kilku lat. Zarówno
audycje, jak i obecne spotkania
przygotowuje i prowadzi Stanis∏a-
wa Wiatr-Partyka, szefowa tarnow-
skiego ko∏a Zwiàzku Sybiraków.
Ostatnie dwa spotkania by∏y próbà
zastanowienia si´ nad tym, czego
tarnowianie powinni si´ wstydziç,
a z czego powinni byç dumni.
W czasie spotkaƒ zebrano wype∏-
nione przez uczestników – jak za-
wsze licznie obecnych – anonimo-
we ankiety. Co z nich wynika?

Statystycznie najwi´cej powo-
dów do wstydu daje nam (nie tylko
tarnowianom, bo wyniki mo˝na
chyba uniwersalizowaç) kultura

i oÊwiata, wychowanie
patriotyczne i patriotyzm
lokalny. ÂciÊle rzecz uj-
mujàc – ich poziom. Na-
wet je˝eli wielu si´ wstydzi, ˝e
w mieÊcie panuje ba∏agan, choçby
ten na ulicach, to odpowiedê na
pytanie:  dlaczego tak si´ dzieje?
znajdujemy we wprost wyra˝onej
opinii, ˝e brak nam kultury osobi-
stej. Powody do wstydu zwiàzane
np. z gospodarczym stanem miasta
sà, ale zajmujà – trzeba przyznaç –
w opinii mieszkaƒców drugorz´d-
nà pozycj´. A duma? Dumni mo˝e-
my byç z tego, czego nie znamy:

naszej tradycji, historii
miasta, wielkich roda-
ków. Na co trzeba zwró-
ciç uwag´? ˚e niemal

wszystko, co nam si´ nie podoba,
zale˝y g∏ównie od nas. Tarnowianie
sami sobie zatem wystawiajà doÊç
gorzko smakujàcà cenzurk´. Mo˝-
na sparafrazowaç s∏ynnà gogolow-
skà fraz´ i stwierdziç, ˝e siebie sa-
mych si´ wstydzimy. 

Troch´ paradoksalnie jest to naj-
lepsza diagnoza, jaka spotyka nas na
– sprzyjajàcego bilansom i planom –
poczàtku nowego roku. Dajmy si´
„ucz∏owieczyç”. GB

16 grudnia w Domu Kultury w Tu-
chowie odby∏y si´ regionalne eli-
minacje do Ogólnopolskiego Festi-
walu Kol´d i Pastora∏ek, którego
fina∏ odb´dzie si´ od 6 do 8 stycz-
nia w B´dzinie.

Na konkurs w Tuchowie zg∏osi-
∏o si´ 38 wykonawców z ró˝nych
stron Ma∏opolski i Podkarpacia. Do-
jecha∏o ostatecznie 35 – 13 chó-
rów, 11 solistów i solistek oraz 11
zespo∏ów wokalnych i wokalno-in-
strumentalnych. „Poziom by∏ bar-
dzo zró˝nicowany. Trafi∏o si´ wiele
naprawd´ bardzo dobrych wyko-
naƒ” – powiedzia∏ po konkursie or-
ganizator eliminacji, szef chóru
sanktuaryjnego w Tuchowie Zbi-
gniew G∏adysz. 

Z Tuchowa do B´dzina pojadà:
zespó∏ wokalny „Concertus” z Tar-
nowa, chór dziewcz´cy „Puellae
Sancti Pauli” z Bochni, zespó∏ „Can-

tantus Tibi Domine” z Ci´˝kowic,
chór m∏odzie˝owy z LO w Mielcu
oraz chór mieszany „Canticum Jubi-
leum” (na zdj´ciu) z Limanowej. GB
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Polska poezja religijna

PANIE, DA¸EÂ S¸OWO
Uczennice ze

szkó∏ podstawo-
wych z Chomra-
nic, Szczawnicy
oraz Choczni
zosta∏y laureat-
kami konkursu
polskiej poezji religijnej, które-
go fina∏ wojewódzki odby∏ si´
w po∏owie grudnia w Nowym
Sàczu.

Po eliminacjach rejono-
wych, które odby∏y si´ w Tar-
nowie, Gorlicach, Krakowie,
Nowym Targu, Wadowicach
i Nowym Sàczu, do fina∏u za-
kwalifikowano 48 uczniów,
którzy oceniani byli w dwóch
kategoriach wiekowych – kla-
sy I–III oraz IV–VI. Jury,
w sk∏ad którego wchodzi∏
m.in. ks. Andrzej Mulka, dy-
rektor wydawnictwa „Promy-
czek”, w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych przy-
zna∏o I miejsce Justynie Panicz
(SP Chomranice) oraz Justynie
Marii Kani (SP nr 1 Chocznia)
i Aleksandrze OleÊ (SP nr 1
Szczawnica). Oceniajàc m∏o-
dych recytatorów, zwracano
uwag´ na dobór repertuaru,
interpretacj´ utworu, kultur´
s∏owa oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Warunkiem udzia∏u
w konkursie by∏a aran˝acja
wierszy polskich autorów.

– Konkurs, który w tym
roku odby∏ si´ po raz szósty,
mia∏ na celu, poprzez obco-
wanie z poezjà, wzbogaciç
osobowoÊç dzieci, rozbudziç
ich wyobraêni´ oraz wra˝li-
woÊç na drugiego cz∏owieka –
mówi Milenia Ma∏ecka-Rogal,
dyrektor M∏odzie˝owego Do-
mu Kultury w Nowym Sàczu. –
Has∏o konkursu „Panie, da∏eÊ
s∏owo”, Êwiadczy o tym, i˝
mia∏ on równie˝ zaintereso-
waç dzieci polskà poezjà reli-
gijnà, której bogactwo i pi´k-
no niewàtpliwie zas∏uguje na
upowszechnienie ju˝ wÊród
najm∏odszych – dodaje. 

Organizatorami konkur-
su, który od lat cieszy si´ po-
wodzeniem wÊród uczniów,
by∏o wydawnictwo „Promy-
czek” oraz M∏odzie˝owy Dom
Kultury w Nowym Sàczu. JS

Spotkania w Tarnowskim KIK

Wstyd i duma

Trzynastu znanych
tarnowian: test na
patriotyzm lokalny

Konkurs w Tuchowie

Piàtka do B´dzina
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Nowy Rok rozpoÊciera si´
przed nami jak droga
prowadzàca w niewiadome.
Dokàd pójdziemy 
i gdzie zajdziemy? 

Nad noworocznymi
planami i nadziejami
unosi si´ echo owego
biblijnego pytania,
w którym zdaje si´ ko-
∏ataç najg∏´bszy niepo-
kój cz∏owieczego serca:
jak iÊç przez ˝ycie, by
go nie zmarnowaç; jak
prze˝yç ziemski czas,
by zas∏u˝yç na kromk´
wiecznoÊci? Pasterz to
nie luksus, ale najistot-
niejsza egzystencjalna
potrzeba.

– Musz´ przyznaç, ˝e
ludzie do nas lgnà – mó-
wi ks. Jan Ptak, miejsco-
wy proboszcz. – Sk∏ada
si´ na to pewnie wiele
czynników. Najwa˝niej-
sze z nich to rodzinna at-
mosfera, a przede
wszystkim sam Patron
parafii: Chrystus Dobry
Pasterz. On prowadzi,
krzepi i ma s∏owa ˝ycia
wiecznego.

Rozmawiamy w prze-
stronnym pokoju, s∏u˝à-
cym zapewne jako jadal-
nia. Co jakiÊ czas odzy-
wa si´ domofon lub tele-
fon; ktoÊ o coÊ pyta, cze-
goÊ potrzebuje, szuka.
Chyba po to wynalezio-
no parafie, ˝eby nikt nie
musia∏ iÊç przez ˝ycie
samotnie, zdany tylko
na siebie, nara˝ony na
b∏àdzenie. Parafia Do-
brego Pasterza powsta∏a
w 1992 r. Wnet przystà-
piono do budowy w∏a-
snej Êwiàtyni. Dzie∏o to,
trwajàce praktycznie do

dziÊ, zdaniem Probosz-
cza, ogromnie zintegro-
wa∏o wspólnot´: „Nie
by∏o i nie ma u nas ˝ad-
nych nacisków budow-
lanych, wyczytywania
nazwisk itp. Ludzie an-
ga˝ujà si´ sami, z po-
trzeby serca. I kierowa-
ni sercem – w pe∏nej
wolnoÊci – sk∏adajà dat-
ki. Na tym zresztà pole-
ga idea dobrowolnej
ofiary. W budowie po-
maga nam te˝ Polonia
amerykaƒska”.

Parafia liczy prawie
siedem tysi´cy wier-
nych. To w du˝ej mie-
rze ludzie m∏odzi, wie-
le ma∏˝eƒstw b´dàcych
u poczàtku ˝yciowego
startu. – Kult Chrystusa
Pasterza i Pani Fatim-
skiej to istotne cechy
religijnoÊci naszych
wiernych – informuje
ks. Ptak. – Ciesz´ si´,
˝e ludzie trzymajà si´
KoÊcio∏a i ch´tnie anga-
˝ujà w grupy religijne.
To Êwiadczy o tym, i˝

budujàc koÊció∏ mate-
rialny, nie zaniedbali-
Êmy tego duchowego.
On jest przecie˝ naj-
wa˝niejszy, bo po co
komu nowy, choçby
najwi´kszy koÊció∏, je-
Êliby mia∏ staç pusty?

W parafii dzia∏ajà
mi´dzy innymi 22 ró˝e
ró˝aƒcowe, Odnowa
w Duchu Âwi´tym, gru-
py m∏odzie˝owe, chór,
schola, poradnia rodzin-
na, DSM, AK, Caritas. –
Jako rodzina parafialna
staramy si´ pami´taç
o ubogich – mówi ks.
Jan. – Prowadzimy Êwie-
tlic´, wydajemy ˝yw-
noÊç, wyszukujemy po-
trzebujàcych. Dobrà
okazjà ku temu jest ko-
l´da. Wielu rodzinom
˝yje si´ naprawd´ bied-
nie. Wi´c niekiedy, w ja-
kimÊ domu, zamiast coÊ
braç, trzeba od razu
daç. To te˝ jedna z form
naÊladowania Chrystusa
Dobrego Pasterza. 

KS. ANDRZEJ TUREK

G O Â å  T A R N O W S K I

ZDANIEM
PROBOSZCZA

Wierni Êwieccy, trzech ksi´˝y wikariuszy, czterech
kap∏anów kurialistów mieszkajàcych na plebanii –
wszyscy stanowimy jakby rodzin´. 
Istotnym wyzwaniem naszej wspólnoty jest
dokoƒczenie budowy koÊcio∏a.
Najwa˝niejszà sprawà jest systematyczna pos∏uga
duszpasterska. Staramy si´, ˝eby ka˝dy mia∏
mo˝liwoÊç osobistego kontaktu z Chrystusem
Pasterzem, czu∏ si´ w parafii jak u siebie. Dotyczy
to tak˝e ludzi, którym drogi ˝yciowe jakoÊ si´
pogmatwa∏y i sà na przyk∏ad w zwiàzkach
niesakramentalnych. Bardzo mi le˝y na sercu
sprawa dzieci i m∏odzie˝y. Praca wÊród nich, i z
nimi, bywa teraz niezwykle trudna, ale to przecie˝
nadzieja KoÊcio∏a. Jestem wdzi´czny Chrystusowi,
Najwy˝szemu Kap∏anowi, za dar powo∏aƒ, jakim
szczodrze darzy naszà wspólnot´.

PANORAMA PARAFII
Tarnów. Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza

Panie, do kogó˝ pójdziemy?

Âwiàtynia 
pod wezwaniem

Chrystusa 
Dobrego Pasterza 

w Tarnowie

KS. KAN.
JAN PTAK

Urodzi∏ si´ 18 listopada 1955
roku. Pochodzi z Lipin (para-
fia Luszowice). Âwi´cenia ka-
p∏aƒskie przyjà∏ w 1980 r. Po-
s∏ugiwa∏ w Siedliskach Bo-
gusz, Koszycach Wielkich,
Bochni, Tarnowie. Od 1992 r.
jest proboszczem  w par. Chry-
stusa Dobrego Pasterza. Lubi
wartoÊciowà ksià˝k´, ch´tnie
spaceruje i zbiera grzyby.

Zapraszamy do koÊcio∏a:
■ Msza Êw. z formularzem niedzielnym – sobota, 18.00;

niedziela – 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00, 19.30.
■ Codziennie: 6.30, 7.00, 18.00.
■ Odpust: IV niedziela wielkanocna ku czci Chrystusa Dobrego

Pasterza. 
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