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Podczas VI edycji plebiscytu „Wielkie 
odkrywanie Małopolski”, Tarnów 

zwyciężył w kategorii: miejscowość. 
Wygrał m.in. z Łąckiem, Krynicą i Starym 
Sączem. Po laury sięgnęła również tar-
nowska restauracja „Pasaż”, która oka-
zała się najlepsza w kategorii: baza ga-
stronomiczna. Inni zwycięzcy to: „Szlak 
architektury drewnianej” (kategoria: 
atrakcja turystyczna) oraz hotel Jan 2 
w Szczawnicy Szachtowej (kategoria: 
baza noclegowa). Zgodnie z tradycją, 
zwycięski Tarnów będzie gospoda-

rzem przyszłorocznych 
Małopolskich Obcho-
dów Światowego Dnia 
Turystyki. Wtedy zosta-
ną wyłonieni laureaci 
przyszłorocznej, VII już, 
edycji „Wielkiego odkry-
wania Małopolski”. JS

PIĘKNO ZNANE NA NOWO UJRZANE
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Sercem
Tarnowa
jest starówka, 
która
zachwyca 
mieszkańców
i gości

KS. ANDRZEJ TUREK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  STULETNIE ZAKONNICE – Z DNIE M  

KAŻDYM  CORAZ M ŁODSZE
  ORIGAMI – JAK SKUTE CZNIE  P O-

M AGAĆ NA P AP IE RZE
  NIEKTÓRZY UMIERAJĄ, TO ZNACZY 

SĄ B LIŻE J – AP OSTOLAT DUSZ 
CZYŚĆCOWYCH

  GOSPODYNI NA ZIARNKU GROCHU 
– POLAGRA WYNOSI NASZYCH

  KLERYCY PRZY BRAMACH WIECZ-
NOŚCI – SE M INARYJNA KWE STA 

  Panorama parafii: Złocka 
Madonna

Niewielka Bobowa jest 
znana w wielkim świe-

cie, bo robi dobre koronki. 
Chodzi o to, żeby starać się 
być po prostu dobrym: ryce-
rzem Maryi, misjonarzem, 
strażakiem, studentem, pro-
fesorem. Najmniejsze dobro 
rozsławia się samo.  Robi to 
cicho i niepostrzeżenie. I 
jest jak witraż, przez który 
prześwituje oblicze dobre-
go Ojca.                           

Święcenia kapłańskie w Żurowej

Dar dla Kościoła 
Co szósty polski kombonianin 
pochodzi z Żurowej koło Szerzyna.

8 października w niewielkiej 
Żurowej, swej rodzinnej parafii, 
święcenia kapłańskie z rąk bp. 
Wiktora Skworca otrzymał o. To-
masz Marek. Jest szóstym pol-
skim kombonianinem. „Zanim 
wstąpiłem do zgromadzenia, zdą-
żyłem skończyć studia technicz-
ne na krakowskiej AGH i praco-
wać 3 lata w tarnowskim Zakła-
dzie Energetycznym” – opowia-
da o. Tomasz, przyznając, że je-
go kapłańskie i misyjne powoła-
nie dla niego samego nadal po-
zostaje tajemnicą. Jak twierdzi 
prawdopodobne jest, że powo-
łanie zawdzięcza swej nieżyjącej 
od wielu lat mamie. „Nasza ma-
ma zawsze gorąco się modliła, 
aby jeden z nas, braci, został księ-
dzem” – mówi Jerzy Marek, star-
szy brat prymicjanta. Ojciec To-
masz w czasie formacji cztery la-
ta spędził w Brazylii i tam miał 
nadzieję pracować, ale przełoże-
ni zdecydowali, że na razie pozo-
stanie w Polsce i będzie zajmował 
się animacją misyjną i dziełem po-

wołań. Święcenia o. To-
masza Marka dla wier-
nych z Żurowej to ab-
solutnie wyjątkowe wy-
darzenie. W parafii w 
każdą pierwsza środę 
miesiąca wierni groma-
dzą się, aby modlić się 
za misje i o powoła-
nia misyjne. „Mam na-
dzieję, że modlitwa na-
szej wspólnoty ma jakiś, cho-
ciaż mały udział w powołaniu o. 
Tomasza” – mówi ks. Stanisław 
Celusta proboszcz z Żurowej. 

Z pewnością modlitwa 
i wsparcie rodaków bę-
dzie mu towarzyszyć, 
gdziekolwiek pójdzie 
nieść Dobrą Nowinę. 
Częste wizyty kombo-
nianów w Żurowej bar-
dzo ożywiły ducha mi-
syjnego parafii i utrwa-
liły w wiernych przeko-
nanie, przypominane na 

różne sposoby w Tygodniu Misyj-
nym, że Kościół jest powszechny, 
a wszyscy wierni osobiście odpo-
wiedzialni za sprawy misji .  GB

O . Tomasz 
Marek (z lewej) 
jest szóstym 
polskim 
kombonianinem 
Na zdjeciu  
z biskupem
tarnowskim 
Wiktorem 
Skworcem
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W hołdzie Janowi Pawłowi II
DIECEZJA. 9 październi-
ka w Bochni, a 16 październi-
ka w Nowym Sączu, Dąbrowie 
Tarnowskiej i Dębicy (na  zdję-
ciu) w ramach obchodów Dnia 
Papieskiego odsłonięto i po-
święcono pomniki Papieża 
Polaka. Powstały one dzię-
ki ofiarom wiernych i hojno-
ści prywatnych darczyńców. – 
Proszę was, abyście całe to 
duchowe dziedzictwo, które-
mu na imię Jan Paweł II, raz 
jeszcze przyjęli z wiarą, na-
dzieją i miłością; abyście nig-
dy nie zwątpili i nie znużyli się, 
i nie zniechęcili, abyście nie 
podcinali sami tych korzeni, z 
których wyrastacie – mówił w 
Dębicy bp Wiktor Skworc.

Żywy pomnik
DIECEZJA. We wszyst-
kich kościołach naszej die-
cezji 16 października od-
była się zbiórka do puszek 
na rzecz Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” (na zdję-
ciu). Obecnie diecezja tar-
nowska ma 20 stypendystów. 
Celem Fundacji jest wsparcie 
zdolnej młodzieży z małych 
ośrodków o dużym bezrobo-
ciu, która pragnie się kształ-
cić. Część funduszy zebra-
nych w niedzielę zasili rów-
nież diecezjalną Fundację im. 
abp. Jerzego Ablewicza. 

Serce za serce
SOBOLÓW. Promocja pły-
ty „Serce wielkie nam dał”, 
lektura fragmentów autobio-
grafii Papieża, projekcja fil-

mu „25 lat pontyfikatu”, tak w 
kościele parafialnym uczczo-
no osobę Jana Pawła II z ra-
cji przypadającego 16 paź-
dziernika Dnia Papieskiego. – 
Bardzo się cieszymy, że wła-
śnie na ten dzień udało nam 
się wydać płytę – mówi ks. 
Dariusz Fudyma, wikariusz, 
założyciel zespołu „Dzieci 
mistrza”. „Serce wielkie nam 
dał” (na zdjęciu) to pierw-
szy krążek zespołu, jest on 
wyrazem wdzięczności Bogu 
Ojcu za dar Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Zespół, który 
istnieje od 2001 roku, two-
rzy dziewięcioosobowa grupa 
młodych ludzi w wieku od 17 
do 26 lat. 

Dobra Księga
TARNÓW. Ponad 1000 kart 
ma „Wielka Tarnowska Księga 
Przemyśleń i Postanowień 
Dobra”, która powstawała 
od 28 kwietnia. Na jej kar-
tach dzieci i młodzież wypi-
sali swoje zobowiązania, ale 
także refleksje i podzięko-

wania związane z osobą Jana 
Pawła II. Księgę zredagowała 
tarnowska młodzież (na zdję-
ciu z opiekunem Stanisławem 
Olszówką) z Międzyszkolnej 
Ligi Samorządowej działają-
cej przy Pałacu Młodzieży w 
Tarnowie. 

Szlakiem papieskim 
PTASZKOWA. 15 październi-
ka spod starego kościółka wy-
ruszył pierwszy marsz szlakiem 
papieskim z Ptaszkowej koło 
Grybowa do Krynicy. Wzięło w 
nim udział ponad 100 osób (na 
zdjęciu), głównie parafianie z 
Ptaszkowej ze swym probosz-
czem ks. Józefem Kmakiem, 

oraz młodzież z grybowskie-
go Liceum Ogólnokształcącego 
z prefektem ks. Marcinem 
Krępą. Marsz rozpoczął się 
Mszą św. w ptaszkowskim ko-
ściele, a zakończył po pra-
wie 8 godzinach w schronisku 
im. P. J. Frassatiego w Krynicy 
Słotwinach. 
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23 X Niedziela Misyjna 

Chleb  
za życie 
świata
Bracia i siostry! 

Papież Benedykt XVI w 
jednym ze swoich pierw-
szych wystąpień po wybo-
rze na Stolicę Piotrową pod-
kreślił, iż sprawa misji jest 
wciąż niezwykle aktualna. 
Tym samym następca Jana Pa-
wła II podjął jego zatroska-
nie o rozwój dzieła misyjne-
go w świecie. 

Tegoroczna Niedziela Mi-
syjna, obchodzona 23 paź-
dziernika, poprzedzona zo-
stała Rokiem Eucharystii. 
Dzięki temu uświadamiamy 
sobie jeszcze wyraźniej, że 
to Eucharystia daje misjom 
siłę wewnętrzną oraz nakre-
śla ich zasadniczy program, 
a także, że nasza przynależ-
ność do Kościoła i uczest-
niczenie we Mszy św. mają  
wymiar misyjny (por. MND, 
24–25). 

Niech udział w Eucharystii 
w Niedzielę Misyjną otworzy 
nam oczy na ludzi i sprawy 
misji, która – wedle określe-
nia Jana Pawła II – jest „Chle-
bem, łamanym za życie świa-
ta” (por. OM 2005, 3). Wiel-
kodusznie – modlitwą, ofiarą 
duchową i materialną – wes-
przyjmy misjonarzy i misjo-
narki z Polski, którzy głoszą 
Ewangelię na krańcach świa-
ta. W ten sposób staniemy się 
kontynuatorami gorliwości 
misyjnej Papieża Polaka i wyj-
dziemy naprzeciw nadziejom 
misyjnym Benedykta XVI. Jako 
misjonarze swoich środowisk 
wnośmy też światło Ewange-
lii w naszą codzienność, życie 
rodzinne i społeczne.

Niech Przenajświętsza 
Trójca – najgłębsze źródło mi-
sji – błogosławi wszystkim na 
świadectwo wiary i misyjnego 
zaangażowania!

† WIKTOR SKWORC
przewodniczący  

Komisji Misyjnej KEP

Żacy ruszyli

Słuchacze Słowa i słów

Poświęcone 9 października w 
Paszczynie koło Dębicy witraże z 
różańcowymi tajemnicami światła 
są – prawdopodobnie – jedynymi 
o tej tematyce w diecezji.

Pierwszy pomysł takich witra-
ży pojawił się jesienią 2003 roku. 
„Kiedy dwa lata temu w rozmo-
wie z ks. Władysławem Szczeba-

kiem z diecezjalnej Komisji Sztuki 
Kościelnej poruszyłem kwestię wi-
traży w naszym kościele, stosun-
kowo świeżą sprawą było usta-
nowienie pięciu nowych różańco-
wych tajemnic światła” – opowia-
da ks. Stanisław Łącz, proboszcz 
Paszczyny. „Skoro jako parafia de-
cydowaliśmy się na witraże w Ro-
ku Różańca, mieliśmy pięć okien 

w nawie, a w dodatku patronką 
kościoła jest Matka Boża Różań-
cowa, to poniekąd czymś natural-
nym było wykonane witraży z no-
wymi tajemnicami Różańca” – do-
daje. Poza pięcioma różańcowy-
mi witrażami, dwa okna w prez-
biterium wypełniono postaciami 
patronów Polski: św. Wojciecha i 
św. Stanisława. Wszystkie witraże 
są stosunkowo proste i czytelne 
w swej treści. Ks. Łącz przyznaje, 
że nie tylko współtworzą sakralną 
przestrzeń i modlitewną atmosfe-
rę, ale są także swego rodzaju na-
rzędziem katechezy; przypomina-
ją bowiem nowe i chyba jeszcze 
niezbyt dobrze pamiętane tajem-
nice światła.  GB

Witraże katechezy

Tajemnice światła

Niech słuchacze wszystkich 
uczelni, kierunków, sekcji  
i katedr – wpierw i nade wszystko 
– będą słuchaczami Słowa. 

Jako pierwsza w naszym re-
gionie, już 1 października, nowy 
rok akademicki otworzyła Wyż-
sza Szkoła Biznesu – National- 
-Louis University z Nowego Sącza. 
Uroczyste rozpoczęcie dla szkół 
wyższych miasta Tarnów odbyło 
się 11 października. Zainauguro-
wała je Msza św. koncelebrowana 
w bazylice katedralnej pod prze-
wodnictwem bpa Wiktora Skwor-
ca. – Niech słuchacze wszystkich 
uczelni, kierunków, sekcji i katedr 
– wpierw i nade wszystko będą 
słuchaczami Słowa. I niech słu-
chają sercem, bo tylko takie słu-
chanie ma sens i może być owoc-
ne – nawoływał w homilii Pasterz 
Kościoła tarnowskiego. Po uro-
czystej Mszy św. odbyły się spot-
kania w poszczególnych placów-
kach akademickich. Po raz pierw-
szy w historii Wyższego Semina-
rium Duchownego alumni roz-

poczęli nowy rok nauki wspólnie 
ze studentami Wydziału Teolo-
gicznego PAT, sekcja w Tarnowie. 
Zmiana spowodowana jest nowy-
mi zasadami funkcjonowania Wy-
działu Teologicznego w Tarno-
wie. Od tego roku studenci świec-
cy będą mieć zajęcia w budynku 
tarnowskiego seminarium, a nie 
jak do tej pory w Auli Jana Pawła 
II. Ks. prof. Antoni Żurek, dziekan 
Wydziału Teologicznego, otwiera-
jąc nowy rok akademicki, przypo-
mniał osiągnięcia minionego roku 

oraz nakreślił plany na najbliższą 
przyszłość. – Do czekających nas 
zadań podchodzimy bez niepo-
kojów, licząc na Bożą opatrzność 
i ludzką życzliwość – mówił.

Cykl inauguracji akademickich 
zamknie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku z Nowego Sącza. Rozpo-
częcie zajęć dla II roku odbędzie 
się 27 października, wtedy też, w 
kościele pw. św. Kazimierza od-
prawiona zostanie Msza św. w in-
tencji wszystkich słuchaczy sąde-
ckiego uniwersytetu. JS
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Studenci I roku teologii PAT w Tarnowie składają uroczyste ślubowanie.  
Po raz pierwszy rozpoczynają nowy rok wspólnie z alumnami WSD

„Przemienienie na górze Tabor”  
i „Ustanowienie Eucharystii”:  
dwa z pięciu paszczyńskich witrażyG
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Już w 1899 roku powstała 
w Bobowej żeńska Krajowa 
Szkoła Koronkarska. W 
1994 roku, aby zacho-

wać coraz bardziej giną-
ce rzemiosło, powołano tu 
Stowarzyszenie Twórczości 
Regionalnej. Dwa lata póź-
niej w Centrum Kultury roz-
poczęły się warsztaty koron-
karskie dla najmłodszych. 
Uczęszcza na nie kilkadzie-
sięcioro dzieci, w tym kil-
ku chłopców. Koronkarstwo 
wśród tych ostatnich nie dzi-
wi. W przeszłości, szczegól-
nie przed wojną, było kilku-
nastu mężczyzn, którzy ro-
bili piękne koronki. – Jako 
młodzieńcy, gdy potrze-
bowali pieniędzy na kwiat-
ki dla dziewczyny, wieczo-
rami w tajemnicy robili ko-
ronki. Potem sprzedawały je 
ich siostry – wyjaśnia Bogdan 
Krok, prezes Stowarzyszenia 
Twórczości Regionalnej i dy-
rektor Centrum Kultury i 
Promocji w Bobowej.

Najważniejszym zadaniem 
stowarzyszenia jest kultywo-
wanie tradycji koronki klo-
ckowej. Obecnie w Bobowej 
kilkaset osób potrafi robić ko-
ronki. To ogromny potencjał. 
Członkowie stowarzyszenia 
oprócz popularyzacji koronki 
robią też wszystko, aby zna-
leźć nabywców swojego lokal-
nego skarbu. – Bodziec mate-
rialny nie jest bez znaczenia. 

Dzięki niemu koron-
czarki chętniej sięgają 
po nici i liczniej biorą 
udział w konkursach i 
festiwalach – zauwa-
ża pan Krok.

Koronczarki 
wszystkich 
krajów
W tym roku bobowski kon-

kurs koronki klockowej obcho-
dzi 10-lecie istnienia. Rywali-
zacja, na początku regionalna, 
potem już ogólnopolska przy-
ciąga coraz więcej ludzi. Naj-
większym przedsięwzięciem 
stowarzyszenia jest organiza-
cja Międzynarodowego Festi-
walu Koronki Klockowej. Na 
tegorocznej, szóstej już edycji, 
która odbyła się od 5 do 9 paź-
dziernika, goszczono koron-
czarki ze Słowacji, Czech, Bel-

gii, Węgier, Niemiec, 
Hiszpanii, no i oczywi-
ście z Polski.

Polska, czyli czeska

Festiwalowe sto-
iska zaprezentowały 
całe bogactwo technik 
koronkarskich. – Cała 

tajemnica tkwi w wiązaniu ni-
ci, nawiniętych na drewnianą 
szpulkę z rączką, zwaną klo-
ckiem – wyjaśnia Ewa Szpila, 
koronczarka z Bobowej. W za-
leżności od wzoru nici przepla-
ta się raz gęściej, raz rzadziej. 
Według znawczyń koronkę klo-
ckową dzieli się na słowiań-
ską, czyli paskową, oraz pol-
ską, paradoksalnie zwaną cze-
ską. Oprócz tego istnieje mnó-
stwo regionalnych odmian. W 
Bobowej wytwarzana jest ko-
ronka paskowa – tworzy się ją 

z różnej szerokości paseczków, 
układanych w charakterystycz-
ne wzory. 

Piękno w szczególe

W Bobowej koronkarskie 
wzory przekazywane są z po-
kolenia na pokolenie. Zawiera-
ją one charakterystyczne moty-
wy regionalne, zapożyczane z 
natury. – Bardzo trudno jest wy-
konać liść – zdradza Agnieszka 
Rak z Bobowej, 18-latka 
od siedmiu lat ro-
biąca koronki. 
Przed wy-

Regionalne bogactwo 

Złote ręce koronczarek

Na Węgrzech 
mężczyźni 

chętnie 
eksperymentują 

z koronkami, 
choćby przez 

wplatanie 
różnych nici

tekst i zdjęcia
JOANNA SADOWSKA

Pomiędzy Tarnowem 
a Nowym Sączem leży 

Bobowa, jedna 
z najstarszych osad 

w dolinie rzeki Białej. 
To właśnie tu od XVI 

wieku kobiety, a niekiedy 
i mężczyźni, 

wyrabiają koronki.

konać liść – zdradza Agnieszka 
Rak z Bobowej, 18-latka 
od siedmiu lat ro-
biąca koronki. 
Przed wy-
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konaniem rozrysowuje 
się wzór na papierze. 
– Trzeba na to poświę-
cić kilka dni – doda-
je Agnieszka. Następnie 
wzór umieszcza się na 
specjalnym bębnie, wy-

pchanym słomą 
lub sia-

nem. Kolejny krok to 
wbicie we wzór szpi-
lek, o które potem za-
czepia się nici. Od wiel-
kości koronki i skom-
plikowania wzoru zale-
ży czas wykonania dzie-
ła. – Przygotowuję tyl-
ko małe koronki. Na 
ich zrobienie potrze-
buję trzech dni – mó-
wi Sylwia Muszyńska z 

Bobowej, 15-latka, koronczarka 
z dwuletnim stażem. W ostat-
nich latach coraz częściej robi 
się koronkowe ozdoby świątecz-
ne. – Na choinkę robimy anioł-
ki, gwiazdy, bożonarodzeniowe 
szopki. Natomiast na Wielkanoc 

do koszyczka za-
jączki i jajeczka. 
W ciągu roku ro-
bimy też wize-
runki Matki Bo-
żej, które można 
potem umieścić 
na ścianie – do-
daje Sylwia Mu-
szyńska. 

Wczasy przy bębnie

Nie trzeba się urodzić w Bo-
bowej, aby robić piękne koron-
ki. Wystarczy chęć, kilka dni ur-
lopu i nowa umiejętność na-
byta.  – Od kilku lat organizu-
ję folkwczasy, czyli wypoczynek 
na wsi połączony z nauką robie-
nia koronek – mówi Ewa Szpi-
la. Przez cały tydzień, 5 godzin 
dziennie, wczasowicze poznają 
tajniki wyrobu rodzimej koron-
ki. – Najlepszymi uczennicami są 
panie o umysłach ścisłych. Mo-
że wynika to z tego, że koron-
ka klockowa jest bardzo logicz-
na – w niej jedno wynika z dru-
giego – dodaje pani Szpila. Aby 
zostać koronczarką, trzeba być 
cierpliwym i mieć zdolności ma-
nualne. – Ważne też są wyob-
raźnia oraz dobry wzrok – wy-
mienia 15-letnia Mariola Rak z 
Bobowej, koronczarka od roku. 
Robienie koronek sprzyja też 
modlitwie. Podczas pracy wie-
le pań odmawia Różaniec, któ-
ry, jak twierdzą, pomaga im w 
skupieniu. 

Bobowa koronką słynie od 
stuleci. Niektórzy marzą nawet, 
aby na rynku stanął pomnik ko-
ronczarki. Może kiedyś marze-
nie się spełni. Racji ku temu jest 
wiele. To często dzięki koron-
ce bobowianie mieli na chleb. 
W niektórych rodzinach pienią-
dze z koronek są nadal jedynym 
źródłem utrzymania. Mieszkań-
cy Bobowej cenią swoje koron-
karskie dziedzictwo i wszystko 
robią, by przekazać je kolejnym 
pokoleniom.  

Regionalne bogactwo 

Złote ręce koronczarek

specjalnym bębnie, wy-
pchanym słomą 

lub sia-

Bobowej, 15-latka, koronczarka 
z dwuletnim stażem. W ostat-
nich latach coraz częściej robi 
się koronkowe ozdoby świątecz-
ne. – Na choinkę robimy anioł-
ki, gwiazdy, bożonarodzeniowe 
szopki. Natomiast na Wielkanoc 

Dziewczęta, 
takie jak Sylwia 
Muszyńska 
i Mariola Rak, 
dają nadzieję, 
że tradycja 
koronczarska 
w Bobowej 
nie zaginie

Sonda

ŻYCIE UKRYTE 
W NICIACH

JÓZEFA MYŚLIWIEC, 
KORONCZARKA I POETKA 
Z BOBOWEJ 
Koronki na-
uczyłam się ro-
bić od mojej 
mamy jeszcze 
przed wojną. 
Jako dziewczyn-
ka robiłam malutkie serwet-
ki, które potem sprzedawa-
łam, a za pieniądze kupo-
wałam czekoladki. Po woj-
nie było mi bardzo cięż-
ko, na życie zarabiałam ko-
ronkami. Bardzo lubię ro-
bić tradycyjne, bobowskie 
wzory, girlandeczki, piko-
ty, paski, listki, grzybki, kie-
lichy. Moja córka, niestety, 
nie umie robić koronek, jest 
nauczycielką i uczy w szko-
le. Ale jest w Bobowej wiele 
młodych dziewcząt, które 
uczęszczają na kursy i rze-
czywiście garną się do na-
szych koronek.

KRYSTYNA LACH, KORONCZARKA
Z BOBOWEJ
Koronki robi-
łam od najmłod-
szych lat. Swoją 
wiedzę przeka-
załam dzieciom, 
a mam ich aż 
ośmioro. Wnucząt mam 40, 
ale żadne z nich nie chce 
robić koronek. Owszem, 
chcieli się nauczyć po ze-
szłorocznym festiwalu, ale 
był to, niestety, słomiany 
zapał. Robię miedzy inny-
mi ozdoby do koszyka wiel-
kanocnego czy na choinkę, 
oraz większe prace. Na te-
goroczny konkurs przygoto-
wałam obrus  wielkości 2,5 
na 1,5 metra. Pracowałam 
nad nim prawie rok, a do 
zrobienia skomplikowane-
go wzoru użyłam 100 klo-
cków. Czasami siedzę nad 
koronkami po kilkanaście 
godzin.  A co dziwne, w do-
mu prawie w ogóle nie ma 
koronek mojego autorstwa, 
wszystkie, które robię, „idą 
do ludzi”.

Szósta edycja 
Międzyna-
rodowego 
Festiwalu 

Koronki 
Klockowej 

cieszyła się 
zantereso-

waniem gości 
z Polski 

i z zagranicy
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
jak wielka jest godność każdego człowieka, jeśli przy-
kazanie miłości bliźniego jak siebie samego jest „po-
dobne” do pierwszego i najważniejszego przykazania 
miłości Boga „całym sercem, całą duszą i całym umy-
słem”. Uznanie tego faktu za fundament całego „Prawa 
i Proroków” pozwala na realizację w praktyce ewange-

licznego modelu życia, który, według zapewnienia Chrystusa, da-
je nadzieję na otrzymanie zbawienia i życie wieczne.

KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Strażacy z Piekiełka k. Tymbarku 
starają się, na miarę swych 
możliwości,  „gasić” najbardziej 
palące potrzeby wiernych z 
ukraińskiego Czernihowa.

Po raz szósty OSP Piekieł-
ko organizuje, wraz z inspek-
torem ds. ppoż. Urzędu Gmi-
ny w Tymbarku, akcję pomocy 
dla dzieci i młodzieży z ukra-
ińskiego Czernihowa, gdzie 
pracują związane z tymbar-
ską parafią siostry nazaretan-
ki. „Braki sprzętowe ograni-
czają nas w działalności gaś-
niczej, ale nie ogranicza nas 
to w działalności społecz-
nej. Jest zresztą ta-
kie zawołanie: stra-
żak broni, ratuje, po-
maga. Chcemy nieść 
tę bezinteresowną 
pomoc” – mówi An-
drzej Czernek, na-
czelnik OSP Piekieł-
ko. Do 4 listopada 

wśród druhów z innych jedno-
stek na terenie gminy, a także 
wśród mieszkańców zbierane 
są odzież, środki czystości, ar-
tykuły szkolne oraz pieniądze 
dla misyjnej placówki w Czerni-
howie. „W ubiegłym roku war-
tość zebranej pomocy wynio-
sła ponad 7 tys. zł. W tym roku 
zobaczymy jak będzie. Cieszy 
nas to, że w akcję włączają się 
ciągle nowi darczyńcy. Wśród 
nich strażacy z podkrakow-
skiego Czernichowa, imienni-
ka naszego ukraińskiego part-
nera, a także dzieci z lima-
nowskiej Szkoły Podstawowej 
nr 1, które zbierają dla swych 

rówieśników zeszyty” 
– mówi Robert No-
wak, inspektor ds. 
p-poż. UG Tymbark. 
Wszystkie dary dotrą 
do Czernihowa (150 
km od Czarnobyla) 
przed Bożym Naro-
dzeniem. GB

Jak wygląda praca tarnowskich 
misjonarzy w Afryce? Co nasza 
diecezja ofiarowała mieszkańcom 
Czarnego Lądu? 

Na te i inne pytania odpo-
wiedź można znaleźć, oglą-
dając filmy o misjach autor-
stwa tarnowianina Kazimierza 
Kozioła. Razem z ks. Krzysz-
tofem Czermakiem, wikariuszem 
biskupim ds. misji, w 2003 r. 
pan Kazimierz odwiedził tar-
nowskich misjonarzy w Republice 
Środkowoafrykańskiej. Spędził 
tam sześć tygodni. Wspólnie z 
misjonarzami, o których mówi, że 
są powołani spośród powołanych, 
odwiedzał parafie i poznawał 
miejscowe zwyczaje. Efektem 
jego podróży są trzy piękne filmy 
misyjne, niezwykle realistyczne, a 
przy tym ukazujące to, co trudno 
uchwytne: miłość do człowieka 
i poświęcenie kapłańskie. Ob-
razy pokazują nie tylko ciężką 
pracę tarnowskich misjonar-

zy, ale również 
ich codzienne 
o b o w i ą z k i 
oraz  wymierne 
zaangażowa-
nie diecezji  
dla Afrykańczy- 
ków. – Nie 
było łatwo 
nakręcić filmów, bo w Republice 
Środkowoafrykańskiej jest zakaz 
filmowania – wspomina pan Ka-
zimierz. – Sprzęt przewoziłem w 
ukryciu, a większość ujęć robiłem 
z ukrytej kamery – dodaje. 
Każdy, kto obejrzy choć jeden 
z filmów, zrozumie, czym dla 
misjonarzy jest nasza pomoc, 
ta modlitewna i finansowa. 
Jest to szczególnie ważne w 
rozpoczynającym się Tygodniu 
Misyjnym. 

Filmy: „Na całe swoje młode 
serce”, „Misja księży tarnows-
kich w Bimbo”, „W krainie Lo-
baye” można nabyć w Wydzia-
le Misyjnym tarnowskiej kurii. 

JS

Pomoc dla Czernihowa

Strażacy z zapałem

Rok 2004. 
Druhowie z 
podkrakow- 
skiego Czernihowa 
i Piekiełka 
(na zdjęciu) 
przekazują dary 
nazaretankom

Tarnowscy misjonarze w Afryce

Powołani spośród 
powołanych

Kazimierz Kozioł 
odwiedzał 
placówki 

tarnowskich 
misjonarzy  
i poznawał 

lokalne zwyczaje
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4 października br. w wielkim żalu 
odprowadziliśmy naszą ukochaną mamusię

ŚP. PELAGIĘ PODLASIEWICZ
na miejsce Jej wiecznego spoczynku.

W tej bardzo trudnej dla nas chwili dziękujemy za obecność
ks. Jerzemu Berdychowskiemu, proboszczowi parafii pw. Świętej Rodziny w Tarnowie,

ks. Markowi Usarzowi, proboszczowi parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach,

rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom.
Ofiara Mszy św., modlitwa i słowa otuchy pomogły nam znieść cierpienie 

po stracie wspaniałej, cierpliwej, najukochańszej mamusi, babci i prababci.
Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

córki, syn, wnuki i prawnuki
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W bólach, ale jednak rodzi się 
Dom Samotnej Matki 
w Łysakówku nad Wisłą, 
w gminie Borowa koło Mielca.

Dwa lata temu radni gmi-
ny zdecydowali, że przekażą bu-
dynek zlikwidowanej szkoły na 
rzecz Fundacji „Domy Samotnych 
Matek z Dziećmi”. „Mimo że szkoła 
była stosunkowo nowa, wyma-
ga gruntownych modernizacji. Od 
jesieni 2003 roku włożyliśmy tu 
ogrom pracy i pieniędzy” – mówi 
Marek Sołdryk, prezes Fundacji. 
Sam wiele lat temu zaczynał w 
Markocie, prowadząc olbrzymią 
noclegownię dla bezdomnych. 
Później zakładał  – funkcjonujący 
świetnie do dziś – Dom Samot-
nej Matki w gminie Raciąż na 
Mazowszu. Do Łysakówka 

przyniósł spore doświadczenie. 
„Przebudowane zostało całe 
wnętrze byłej szkoły na cele 
mieszkalne. Kiedy skończymy, 
matka z dziećmi otrzyma tu dw-
upoko-jowe mieszkanie z małym 
przedpokojem” – dodaje M. 

Sołdryk. W razie potrzeby jed-
nak dom już teraz może przyjąć 
pierwsze mamy. Małgorzata 
Harnik, wiceszefowa Fundacji, 
ma pewną wizję funkcjonowania 
tego ośrodka. „Chcielibyśmy, aby 
ten dom był nie tylko doraźnym 

schronieniem, ale też dawał 
kiedyś możliwość zdobycia 
nowych umiejętności, przekwal-
ifikowania się, co zwiększyłoby 
szansę na znalezienie pracy” – 
mówi. Po dwóch latach prace przy 
adaptacji łysakowskiej szkoły są 

na półmetku. 
„Mamy wie-
lu życzliwych 
sponsorów, 
którzy nam 
p o m a g a j ą . 
Potrzeby jed-
nak są znac-
znie większe ” 
– mówi Marek 

Sołdryk. Mimo że inwestycja 
nie jest skończona, dom i Fun-
dacja już pomagają. „Jest około 
czterdziestu rodzin, które stara-
my się wesprzeć” – dodaje M. 
Harnik. GB

W obecności przedstawicieli 
maryjnego rycerstwa z Tarnowa 
i Dębicy 7 października w koś-
ciele parafialnym w Gnojniku bp 
Władysław Bobowski poświę-
cił sztandar Stowarzyszenia 
Rycerstwa Niepokalanej.

„Przez Maryję do Jezusa” to 
hasło, jakie przyświeca członkom 
rycerstwa z Gnojnika. Ono też 
znalazło się na nowo po-
święconym sztandarze. 
– Cieszę się, że święto 
Matki Bożej Różańcowej 
wypadło mi przeżywać 
w gronie Jej szczególnie 
gorliwych czcicieli – mó-
wił w homilii bp Bobow-

ski. – Życzę, aby Różaniec poma-
gał wam wzrastać, ubogacać się 
i, jak głosi wasze hasło, przez 
Maryję bardziej jednoczyć się z 
Jezusem i głosić Bożą chwałę – 
apelował kaznodzieja.

Rycerstwo w Gnojniku po-
wstało rok temu. Należy do nie-
go 48 osób. – Dzięki stowarzy-
szeniu pogłębiamy naszą wiarę i 
rozszerzamy kult Maryi – mówi 

Bernadetta Święch, pre-
zes rycerzy z Gnojnika. 
– Pomagają nam w tym 
comiesięczne spotkania 
formacyjne oraz czyn-
ne włączanie się w pa-
rafialne nabożeństwa – 
wyjaśnia. JS

Za parkowanie na miejscach 
przeznaczonych dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych w 
Brzesku można dostać żółtą 
kartkę: za złe zachowanie i 
brak wyobraźni.

Od piątku 7 października nie-
pełnosprawni i brzescy parkingo-
wi wyposażeni są w żółte kartki, 
które wręczają kierowcom zajmu-
jącym parkingowe miej-
sca przeznaczone dla 
niepełnosprawnych. 
Na kartkach wydru-
kowane jest tylko kil-
ka słów: „Zabrałeś mi 
miejsce, zabierz i choro-
bę”. „Jest czymś nagan-
nie nagminnym, że te 
miejsca są zajmowane. 
Zdrowi kierowcy chęt-
nie korzystają z tych 
miejsc także dlatego, że 
są one bezpłatne” – za-
uważa Jerzy Gawiak z Małopol-
skiego Związku Osób Niepełno-
sprawnych. Krzysztof Bigaj, wi-
ceburmistrz Brzeska, podkreśla, 
że poza wsparciem tej edukacyj-

nej akcji miasto będzie chciało po-
móc niepełnosprawnym, wytycza-
jąc więcej miejsc parkingowych 
dla niepełnosprawnych. „Postara-
my się ułatwić życie tym, którym 
już i tak jest bardzo trudno” – 
mówi. Problem, o którym mowa, 
nie dotyczy tylko Brzeska. „Mu-
simy pamiętać, że wzrosła liczba 
pojazdów, natomiast nie przyby-
wa w takim tempie miejsc parkin-

gowych. Im sytuacja w tym 
względzie jest trudniejsza, 
tym więcej kultury, wraż-
liwości i skrupulatności w 
przestrzeganiu przepisów 
wymaga od kierowców” 
– uważa nadkomisarz Je-
rzy Bierzychudek z Ko-
mendy Powiatowej Poli-
cji w Brzesku. Zdaniem 
Jerzego Gawiaka, akcja 
przyniesie oczekiwany 
skutek. „Jeżeli uda nam 
się choć kilku kierowców 

skłonić do zastanowienia i 
respektowania praw niepełno-
sprawnych, to już będziemy 
mogli mówić o powodzeniu ak-
cji” – dodaje. GB

Dom Samotnej Matki

Moje dwa pokoje

Po dwóch latach 
prace przy 
ośrodku 
są na półmetku. 
Na zdjęciu 
Małgorzata 
Harnik i Marek 
Sołdryk

Na chwałę Maryi i Jej Syna

W rycerskim kręgu
Wyobraźnia za kółkiem

Żółta kartka
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Nowo 
poświęcony 
sztandar 
rycerstwa 
w Gnojniku 
jest już 13. 
w naszej diecezji
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jącym parkingowe miej-
sca przeznaczone dla 
niepełnosprawnych. 
Na kartkach wydru-
kowane jest tylko kil-
ka słów: „Zabrałeś mi 
miejsce, zabierz i choro-
bę”. „Jest czymś nagan-
nie nagminnym, że te 
miejsca są zajmowane. 
Zdrowi kierowcy chęt-
nie korzystają z tych 
miejsc także dlatego, że 
są one bezpłatne” – za-
uważa Jerzy Gawiak z Małopol-
skiego Związku Osób Niepełno-
sprawnych. Krzysztof Bigaj, wi-
ceburmistrz Brzeska, podkreśla, 
że poza wsparciem tej edukacyj-

gowych. Im sytuacja w tym 
względzie jest trudniejsza, 
tym więcej kultury, wraż-
liwości i skrupulatności w 
przestrzeganiu przepisów 
wymaga od kierowców” 
– uważa nadkomisarz Je-
rzy Bierzychudek z Ko-
mendy Powiatowej Poli-
cji w Brzesku. Zdaniem 
Jerzego Gawiaka, akcja 
przyniesie oczekiwany 
skutek. „Jeżeli uda nam 
się choć kilku kierowców 

skłonić do zastanowienia i 
respektowania praw niepełno-
sprawnych, to już będziemy 
mogli mówić o powodzeniu ak-
cji” – dodaje. 



Niekiedy słychać 
narzekania, że Ewangelia 
wciąż za mało widoczna 
jest w życiu wiernych.  
A tu ludzie z ewangeliczną 
pokorą oddali kościół, 
z ewangeliczną wiarą 
uprawiają ekumenizm  
i z ewangeliczną nadzieją 
budują kolejną świątynię.

– To dokładnie ten 
kościół – podpowiada mi 
usłużnie jakiś rowerzy-
sta. – Budują też inne, ale 
modlą się w tym – doda-
je. Przybysz, który pierw-
szy raz wstępuje w pro-
gi tej krynickiej wspólno-
ty, może poczuć się lek-
ko zdezorientowany. Ple-
bania jakby chowa się za 
wzniesieniem drogi, a zlo-
kalizowana naprzeciw niej 
świątynia wita ukraińskimi 
napisami. Kościół pierwot-
nie należał do 
Łemków. Po Ak-
cji „Wisła” nisz-
czejącą świątynią 
zaopiekowali się 
katolicy. Początek 
lat 90. XX wieku 

rozbudził religijno-naro-
dową tożsamość Ukraiń-
ców. 31 grudnia 1996 r. 
kryniccy katolicy przeka-
zali im świątynię – z właś-
cicieli stając się współużyt-
kownikami. 

Katalog budowlanych 
przedsięwzięć we wspól-

nocie liczącej 
niewiele ponad 
trzy tysiące lu-
dzi jest dość bo-
gaty: plebania, 
Centrum Pomo-
cy Społecznej, 

szkoła podstawowa. Moż-
na by do tego jeszcze do-
dać ukończoną parę lat 
temu szkołę średnią, któ-
ra 25 października przyj-
mie imię Jana Pawła II. 
Sprawą priorytetową jest 
oczywiście budowa pa-
rafialnej świątyni. – Kie-
dy będzie koniec? – za-
gaduję kierownika budo-
wy, który mnie – osobni-
ka w koloratce, uganiają-
cego się z minoltą po je-
go placu – mierzy poważ-
nym wzrokiem. – To wy-
kracza poza moje kompe-
tencje – odpowiada. – Od 
wiedzy nadprzyrodzonej 
jest proboszcz – dodaje  
z uśmiechem.  XAT

 

KS. EUGENIUSZ 
SZYMCZAK 

Ur. 22 X 1951 r. w Banicy. 
Święcenia przyjął w 1975 r.  
Posługiwał w Zakliczynie, 
Krynicy Zdroju, Muszynie. 
Od 10 lat proboszczu-
je w Krynicy Dolnej, peł-
niąc także funkcję kape-
lana miejscowego szpitala. 
Pomaga mu trzech księży 
wikariuszy: Piotr Stelmach, 
Paweł Bobrowski i Piotr 
Drewniak. 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszę się, że wśród parafian wzrasta miłość do 
Eucharystii. Chorzy i starsi proszą świeckich sza-
farzy, aby zanosili im Komunię św. także w dni 
powszednie. Wierni coraz częściej uczestniczą 
we Mszy św. w sposób pełny, wcześniej korzy-
stając ze spowiedzi. Sami poprosili o możliwość 
dłuższej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Oprócz pierwszych niedziel ma-
my taką kilkugodzinną adorację w każdą pierw-
szą środę, przed Apelem Jasnogórskim. Wierni 
kochają Maryję,nie tylko proszą Ją o wstawien-
nictwo, ale umieją też dziękować. Ludzie rzeczy-
wiście pragną żyć Ewangelią i są ofiarni. Coraz 
pełniej czują się parafialną wspólnotą – jednoczy 
zwłaszcza budowa kościoła. Duże nadzieje po-
kładamy w Centrum Pomocy Społecznej, gdzie 
młodzi i starsi, bezrobotni i uzdolnieni, będą 
mieli okazję spotkać się oraz pomnażać talenty 
swych serc i umysłów. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 7.30, 9.00, (10.30 – szpital), 12.15, 15.00, 

19.00.
  Codziennie: 6.30 (także w szpitalu), 17.00.
  Odpust: czerwiec – ku czci NMP Nieustającej Pomocy.

PANORAMA PARAFIA 
Krynica Dolna. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Uprawa ekumenizmu 

Zachęcamy do wysłucha-
nia reportażu o parafii 
w RDN Małopolska w 
niedzielę o godz. 14.10.  
Powtórka o godz. 21.40.

tarnow@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks (14) 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska
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Budowa nowej świątyni  
bardzo integruje  

i mobilizuje parafian
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W tym kościele 
schodzą się 
rzymsko-  
i greckokatolickie 
drogi 
chrześcijaństwa 


