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22 grudnia biskup tarnowski 
Wiktor Skworc poinformował, 
że Benedykt XVI mianował nowym 
biskupem pomocniczym diecezji 
tarnowskiej ks. prał. Wiesława 
Lechowicza.

Spotkanie odbyło się w Wyż-
szym Seminarium Duchownym, 
którego ks. Lechowicz jeszcze 
do końca pierwszego semestru 
będzie rektorem. – Jeden z do-
kumentów soborowych zaczy-
na się od słów: „Radość i nadzie-
ja, smutek i trwoga”. Wszystkie 
te uczucia dziś mi towarzyszą – 
powiedział po nominacji ks. prał. 
Lechowicz. Jego zawołaniem bi-
skupim będą słowa: „Do koń-
ca umiłować”. – Do końca swo-
jego życia i do końca moich sił, 
umiłować Boga, bo On jest fun-
damentem posługi kapłańskiej, 
ale i umiłować każdego człowie-
ka – dodał biskup nominat Wie-
sław Lechowicz. Na uroczystości 
byli obecni także rodzice księ-
dza rektora, Władysława i Bole-
sław Lechowiczowie. – Biskupia 

nominacja to dla nas 
zaskoczenie, podob-
ne do tego, kiedy po 
maturze najpierw zło-
żył podanie na dzien-
nikarstwo, a ostatecz-
nie poszedł do semi-
narium – wspominają. 
Już dziś wiadomo, że na bisku-
pa czeka wiele pracy. – Diecezja 
tarnowska cechuje się intensyw-
nym życiem religijnym i potrze-
ba w niej posługi i obecności bi-
skupa. Dlatego dziękujemy Oj-
cu Świętemu, że przydzielił nam 
do pomocy księdza biskupa no-
minata Wiesława. Ma on dosko-

nały kontakt z ducho-
wieństwem, z młodzie-
żą, a jego pracowitość, 
dobre wykształcenie 
to cechy, które pomo-
gą mu w podejmowa-
niu tej codziennej po-
sługi biskupiej – powie-

dział ks. bp Wiktor Skworc. Jed-
nym z pierwszych zadań, które 
podejmie nowy biskup, będzie 
dokończenie wizytacji dekana-
tu krynickiego. Święcenia bisku-
pie ks. Lechowicz przyjmie 16 
lutego w tarnowskiej katedrze o 
godz. 12.00. GB
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Ks. Lechowicz 
(z prawej) 
święcenia 
biskupie 
przyjmie
16 lutego

Nowy biskup pomocniczy w Tarnowie

Do końca umiłować
Od 10 lat biskup Wiktor 

Skworc pełni w die-
cezji pasterską misję, któ-
rej owocem jest rozwój 
Kościoła, tarnowskiego i 
powszechnego. O posłu-
dze biskupa w ciągu tych 
mijających lat, o jej cha-
rakterystycznych znakach, 
a także o najważniejszych 
wydarzeniach piszemy na 
str. IV–V.  

ZA TYDZIEŃ
  FERIE ZA PASEM, czyli co robić 

w zimie na południu Polski
  SKLEPOWA EKOLOGIA, 

czyli poddębicki 
koniec z plastikowymi 
reklamówkami

  NAUKA W CENIE, czyli czas 
na stypendia Fundacji 
im. abp. Ablewicza

  MATKA SZKAPLERZNA 
W PIĘKNYM LESIE, 
czyli panorama parafii 
Szynwałd

Od 21 grudnia 2007 r. zniesione zo-
stały wewnętrzne granice między 

państwami UE. Straż graniczna nie kon-
troluje przekraczających granice, ale jest 
bardziej wyczulona na przestępczość 
nadgraniczną. – Przeprowadzamy sy-
stematyczne kontrole pod kątem prze-
ciwdziałania przestępczości granicznej 
– deklaruje mjr Marek Jarosiński, rzecz-
nik prasowy komendanta Karpackiego 
Oddziału Straży Granicznej w Nowym 
Sączu. – Są to kontrole na drogach do-
jazdowych do granicy państwa, w całym 
województwie małopolskim, w między-
narodowych pociągach osobowych, a po-
nadto na dworcach kolejowych i autobu-

sowych. Stereotyp straż-
nika granicznego, któ-
ry z lornetką w ręku i z 
psem przy nodze chodzi 
po granicy to lamus. 

Takie kontrole 
przeszły już 
do historii
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BEZGRANICZNE KONTROLE

GRZEGORZ BROŻEK
redaktor wydania
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TARNÓW. Do 6 stycznia 
można oglądać żywą szop-
kę, która wybudowana zosta-
ła na przyklasztornym dzie-
dzińcu ojców bernardynów 
(na zdjęciu). U oglądających, 
zarówno małych, jak i du-
żych, najwięcej emocji budził 
wielbłąd, który został wypo-

życzony z cyrku. W stajence 
swoje miejsce znalazły rów-
nież owieczki, ptaki, króliki, 
lama i osiołki. W budowaniu 
stajenki już po raz piąty po-
magali uczniowie z VII LO w 
Tarnowie. Młodzież zajmu-
je się także dokarmianiem 
zwierząt. 

Żywa szopka

Zasłużony dla miasta

NOWY SĄCZ. 17 grudnia, 
podczas uroczystej sesji w ra-
tuszu, ks. Andrzej Mulka – 
twórca zespołu i pisma dla 

dzieci „Promyczek Dobra”–
został wyróżniony Tarczą 
Herbową „Zasłużony dla mia-
sta Nowego Sącza” (na zdję-
ciu razem z częścią zespołu). 
Odznaczenie przyznała Rada 
Miasta za promocję Nowego 
Sącza w Polsce i za grani-
cą, a szczególnie za udział w 
wielu projektach medialnych, 
współpracę z telewizyjnym 
programem „Ziarno”, promo-
wanie miasta na festiwalach 
muzycznych, konkursach pla-
stycznych i widowiskach ple-
nerowych. 

TARNÓW. 22 grudnia w 
Mościckim Centrum Kultury 
odbył się I festiwal sztuki ludo-
wej i obrzędowej. Publiczność 
miała okazję wysłuchać ko-
lęd w wykonaniu solistek z 
MCK, ZPiT „Świerczkowiacy” 
i „Mali Świerczkowiacy”, 
„Kumotrów” oraz zespo-
łu „Warkocz Tarłówny”. Była 
również okazja do ostatnich, 
przedświątecznych zakupów, 
zarówno na świąteczny stół, 
jak i pod choinkę: potraw wi-
gilijnych, słodyczy, biżuterii, 
obrazów, haftów, wyrobów 
ceramicznych (na zdjęciu). – 
Festiwal miał na celu kultywo-
wanie kultury ludowej, pre-

zentację wyrobów rękodzie-
ła artystycznego oraz doko-
nań okolicznych zespołów – 
mówi Agnieszka Kawa, dyrek-
tor MCK. 

Na ludową nutę

OLESNO. 20 grudnia, już po 
raz dziewiąty, w Gimnazjum 
im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego odbyła się wiecze-
rza wigilijna. Do wigilijnego 
stołu usiadło kilkaset osób – 
mieszkańców Olesna i okolic 
wraz z miejscowymi władza-
mi samorządowymi. Była oka-

zja do podzielenia się opłat-
kiem (na zdjęciu), wspólnego 
poczęstunku i obejrzenia spek-
taklu przygotowanego przez 
młodzież, pod kierownictwem 
Barbary Bubel. Inicjatorem 
świątecznego spotkania była 
Barbara Wójcik, dyrektor gim-
nazjum. 

Świąteczne spotkanie

WOJNICZ. Z inicjatywy mło-
dzieży, zrzeszonej w Katolickim 
Klubie Młodzieżowym „Skała”, 
działającym przy parafii pw. 
św. Wawrzyńca w Wojniczu, 
trzeci raz przed świętami od-
była się zbiórka darów pod 
hasłem „Akcja Kilo”. Młodzież 
sama przygotowała przedsię-
wzięcie, rozreklamowała je i 
uzyskała pozwolenia. Grupa 20 
dziewcząt i chłopców w cią-
gu 14 godzin kwesty w trzech 
sklepach w Wojniczu zebra-
ła od darczyńców 800 kg arty-

kułów spożywczych i środków 
czystości. Dary przekazano do 
wojnickiego oddziału Caritas, 
który rozdzielił je wśród po-
trzebujących. 

Z serca do koszyka
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TARNÓW. Przed Bożym 
Narodzeniem na corocznej wi-
gilii spotkało się w miejskiej 
galerii BWA tarnowskie środo-
wisko artystyczne. – Pragnę z 
serca życzyć każdemu z nas, 
byśmy nawet w ciemności, w 
mroku nocy, kiedy wszystko 
idzie inaczej, niż byśmy chcie-
li, gdy przeżywamy tyle niepo-
kojów jutra, gdy wokoło nas 
tyle jeszcze przypomina sta-
jenkę, byśmy mimo wszyst-
ko dostrzegali Boże świat-
ło – życzył zgromadzonym ks. 
Tadeusz Bukowski, dyrektor 
Muzeum Diecezjalnego, die-

cezjalny duszpasterz środo-
wisk twórczych. Wigilii towa-
rzyszył wernisaż prac Statysa 
Eidrigeviciusa.

Wigilia artystów
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Kolędnicy Misyjni Anno Domini 2007

Bliżej Chrystusa

Hasłem bożonarodzeniowego misyjnego 
kolędowania były słowa „Esengo mpo 
na bana”, co w języku lingala znaczy 
„Radość dla dzieci”. Wszystkich dzieci.

Rozesłanie małych kolędników odby-
ło się w parafiach tradycyjnie 26 grudnia. 
Później przez kilka dni grupy dzieci puka-
ły do domów z kolędą i słowem informa-
cji o życiu dzieci w krajach misyjnych. – 
W naszej parafii kolęda odbywa się po raz 
szósty. Dzieci wiedzą o tym i czekają na 
nią. Im samym takie pomaganie rówieśni-
kom sprawia dużą radość – zauważa An-
drzej Mazur, koordynator akcji z parafii 
w  Gromniku. Satysfakcję daje im nie tyl-
ko szczytny cel kolędowania. – Lubię bar-
dzo chodzić z kolędą, bo też jesteśmy faj-
nie przyjmowani w domach. Jest wesoło, 
a przy okazji robimy coś dobrego dla in-
nych dzieci – przyznaje Karolina Łazarek z 
Gromnika. Dla siebie samych zresztą też. 
– To jest wychowawcza akcja wobec tych, 
którzy uczestniczą, bo  dzieci – zanim w 
kolędowym przedstawieniu przekażą sytu-
ację rówieśników w krajach misyjnych do-
rosłym – same się na ten temat wiele do-
wiedzą – zwraca uwagę A. Mazur. Z roku 
na rok w diecezji akcja kolędników misyj-
nych zatacza coraz szersze kręgi. W ro-
ku 2006 kolędowało prawie 15 tys. dzieci 
z 347 parafii. Dzieci zebrały 795 tys. zło-

tych. – Istotą kolędowa-
nia misyjnego nie jest ze-
branie pieniędzy na pro-
jekty realizowane przez 
misjonarzy, bo gdyby tak 
było, być może postawi-
łoby się w kościele pusz-
kę  lub zebrało dobrowolne ofiary na ta-
cę. Tu chodzi o animację misyjną, o ot-
wieranie ludzi na Ewangelię i ewangeliza-
cję, a przez to zbliżanie ich do Chrystu-
sa – mówi ks. dr Krzysztof Czermak, wika-
riusz biskupi ds. misji. Siostra Dorota To-
toń, służebniczka starowiejska, koordynu-
je akcję w podtarnowskim Szynwałdzie. 
– Dzieci są chłonne. Kiedy na kateche-
zie rozmawiamy o misjach, to chętnie słu-
chają, oglądają filmy i otwierają swe oczy, 
bo często nie zdawały sobie sprawy z te-
go,  jak żyją ich rówieśnicy  np. w Afryce. 
W parafii kolęduje około 50 dzieci. Ale ty-
le samo mamy zapisanych do Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci. Nie tylko w grud-
niu, ale cały rok starają się myśleć, modlić 
i wspierać misje – opowiada s. Dorota. Tu 
udaje się bożonarodzeniową akcję prze-
łożyć na całoroczny konkret. – Kolędowa-
nie misyjne w diecezji jest naprawdę bar-
dzo mocno rozwinięte. Jednak na 350 pa-
rafii, które kolędują, Papieskie Dzieło Mi-
syjne Dzieci działa zaledwie w 60 – doda-
je ks. Czermak.

GB

Aktywny bez barier

Obrabiać życie
Jest na wpół sparaliżowany, a przygotowu-
je parafialne spartakiady i prowadzi stronę 
internetową.

– W piątki, po całym tygodniu pracy 
na obrabiarkach w Zakładach Mechanicz-
nych, czułem się zmęczony do tego stop-
nia, że nie mogłem podnieść ręki – wspo-
mina Antoni Szyszko z Tarnowa, chory na 
SLA – stwardnienie boczne zanikowe. Cho-
roba zaczęła szybko postępować, od leka-
rzy usłyszał, że w każdej chwili może być 
sparaliżowany. Jak by tego było mało, mu-
siał przejść poważną operację kręgosłupa. 
Od 20 lat jest na rencie. Ma niedowład rąk 
i barku, zaczyna mieć problemy z mową. 
Choroba cały czas postępuje. – Ale ja się 
nie poddaję – uśmiecha się Antoni. – Nie 
tylko zaakceptowałem moją chorobę, ale 
mogę powiedzieć, że na swój sposób czu-
ję się szczęśliwy. Antoni znalazł swoje miej-
sce w życiu. Pomogła mu w tym wiara w 
Boga oraz rodzina, która bardzo go wspie-
ra. Na co dzień nie tylko stara się być mak-
symalnie samodzielny, ale jeszcze udziela 
się w swojej parafii pw. Chrystusa Dobrego 
Pasterza w Tarnowie. Od kilku lat włącza 
się w przygotowanie parafialnej spartakia-
dy zimowej, a także prowadzi stronę inter-
netową parafii. Do jego obowiązków nale-
ży przygotowywanie i formatowanie otrzy-
manych tekstów, aktualizacja informacji, 
zamieszczanie zdjęć. Czasami musi rów-
nież przepisać tekst – robi to na stojąco, 
posługując się zwykłą klawiaturą. Zazwy-
czaj jednak korzysta z klawiatury ekrano-
wej. Nie jest to wszystko proste, ale jemu 
samemu daje wiele radości. Przede wszyst-
kim zaś czuje się potrzebny, a to dla czło-
wieka chorego jest bardzo ważne. 

JS

Zaraz po Bożym 
Narodzeniu 
kolędowały  
m.in. dzieci  

z Szynwałdu

G
RZ

EG
O

RZ
 B

RO
Ż

EK

Tylko na stojąco pan Antoni może przepisać 
tekst, który później ukaże się na stronie 
parafialnej
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Wieść, że Jan Pa- 
weł II powierzył  
prowadzenie Koś- 
cioła tarnowskiego  

ks. dr. Wiktorowi Skworcowi 
ogłoszono 13 grudnia 1997 r. No- 
wy Pasterz diecezji został konse-
krowany przez Papieża Polaka 6 
stycznia 1998 r., w Bazylice św. 
Piotra. 24 stycznia oficjalnie objął 
rządy w diecezji tarnowskiej, zaś 
dzień później, 25 stycznia, odbył 
się jego ingres do katedry.

Że nam się  
to wydarzyło
Mijająca dekada obfitowała w 

wiele wydarzeń niezwykłych. Or-
dynariusz wspomina, że jednym 
z pierwszych zadań było zor-
ganizowanie pomocy i objęcie 
troską powodzian poszkodowa-
nych przez kataklizm z lata 1997 
roku. Inspirowana przez Paste-
rza diecezjalna Caritas dokona-
ła, zwłaszcza na Powiślu w oko-
licach Mielca, wielkiego dzieła. 
Niebawem jednak udała się rzecz 
jeszcze większa. Kiedy przygoto-
wywano trasę pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, w programie 
nie było Starego Sącza. Biskup 
ordynariusz w porozumieniu z 
metropolitą krakowskim podjął 
starania, aby jednak Papież od-
wiedził gród Kingi. Nasz Pasterz 
zmobilizował samorządy Sądec-
czyzny, aby wystosowały zapro-
szenie, a następnie pojechał do 
Rzymu i na audiencji prosił Jana 
Pawła II, żeby zechciał nawiedzić 
diecezję tarnowską. W efekcie 
Ojciec Święty sam dopisał Stary 
Sącz do programu pielgrzymki. – 
To jest tajemnica, misterium, że 
nam się to wydarzyło – wspomi-

na starania o przyjazd następcy 
św. Piotra bp Skworc. Kanoniza-
cja bł. Kingi odbyła się 16 czerw-
ca 1999 roku. Po tym wydarze-
niu na starosądeckich błoniach 
pozostał papieski ołtarz. Dzia-
ła przy nim Diecezjalne Centrum 
Pielgrzymowania im. Jana Pawła 
II, którego zadaniem jest groma-
dzenie papaliów i propagowanie  
myśli Papieża Polaka. Pełne ot-
warcie placówki bardzo leży na 
sercu biskupowi tarnowskiemu.  

Modlitewny fundament
W czasie pielgrzymki do Sta-

rego Sącza Jan Paweł II poświę-
cił kamień węgielny pod budowę 
klasztoru sióstr karmelitanek w 
Tarnowie. Kiedy przed wielu laty 
bp Herbert Bednorz zapraszał do 
Katowic karmelitanki z Wrocła-
wia, bezpośrednio zajmował się 
tym ks. Wiktor Skworc. Po latach, 
jako biskup tarnowski, zaprosił 
zakonnice z Katowic do Tarno-
wa. Siostry, wprowadzając się 
w grudniu 2000 roku do klasz-
toru w Tarnowie, podjęły zobo-
wiązanie szczególnej, nieustan-
nej modlitwy za duchowieństwo 
i świeckich diecezji. Inną ważną 
inicjatywą sprzyjającą duchowe-
mu wzrastaniu Kościoła tarnow-
skiego było utworzenie, z inicja-
tywy bp. Wiktora Skworca, Cen-
trum Rekolek-
cyjno-Forma-
cyjnego „Ar-
ka” w Gródku 
nad Dunajcem. 
„Arka” to syno-
nim wysokiego 
standardu pod 
każdym wzglę-
dem.

Dar wiary
Wzmocniony wiarą i modli-

twą Kościół tarnowski jeszcze 
szerzej otwarł się na potrzeby 
Kościoła powszechnego, przez 
wszechstronne rozwinięcie 
dzieła misji. Obecnie na całym 
świecie pracuje ponad 200 du-
chownych wywodzących się z 
diecezji tarnowskiej. Są oni da-
rem wiary diecezji dla świata. 
Bp Wiktor Skworc odznacza 
się wielką wrażliwością na po-
trzeby Kościoła powszechne-
go. Gorliwie animuje powoła-
nia misyjne, osobiście błogo-
sławi nowych misjonarzy wy-

W imieniu Chrystusa 
od 10 lat biskup Wiktor 
Skworc pełni w diecezji 
pasterską misję, 

której owocem jest rozwój 
Kościoła – tarnowskiego  

i powszechnego.

tekst i zdjęcia 
GRZEGORZ BROŻEK

Jednym  
z naj-

ważniejszych 
wydarzeń 

pasterskiej 
dekady była 
pielgrzymka 

Jana Pawła II  
do Starego Sącza

PAPIESKIE SŁOWO 
Umiłowanemu Synowi Wiktorowi Skworcowi, kapłanowi Archidiecezji Katowickiej 
wyznaczonemu na stolicę Biskupa Tarnowskiego pozdrowienie i błogosławień-
stwo Apostolskie. Ty, Drogi nasz Bracie, w sposób godny pełnisz posługę kapłań-
ską i trudne obowiązki Wikariusza Generalnego. Upewniwszy się więc co do słusz-
ności sprawy, Naszą powagą Apostolską mianujemy Cię Biskupem Tarnowskim. 
Święceń biskupich udzielimy Ci z radością w Bazylice Świętego Piotra w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego przez nałożenie Naszych rąk. W tym czasie złożysz, we-
dług ustalonych przez prawo norm, Wyznanie wiary i przysięgę wierności Nam i 
Naszym Następcom. Zachęcamy Cię usilnie, abyś starał się pasterską troską i apo-
stolską gorliwością skutecznie służyć Kościołowi, nad którym ufnie powierzamy Ci 
pieczę i pasterski urząd.

Fragmenty bullii nominacyjnej Jana Pawła II. 



Dziesięć lat posługi biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca 

Jubileusz Pasterza 
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jeżdżających za granicę, sam 
odwiedza misjonarzy, pozna-
jąc na miejscu realia ich posłu-
giwania. – Zaagażowane misyj-
ne diecezji nie wypływa z ja-
kiegoś nadmiaru księży, ale z 
troski o Kościół powszechny, o 
rozszerzanie Ewangelii – pod-
kreśla ordynariusz tarnowski. 
Dzięki takiej postawie Paste-
rza stale wzrasta też, rekordo-
wa w skali kraju, ofiarność die-
cezjan na cele misyjne. Choćby 
w roku 2005 na Papieskie Dzie-
ła Misyjne diecezja przekaza-
ła 500 tys. złotych, a w ramach 
Diecezjalnego Dzieła Misyjne-
go 1400 tys. 

Wsparcie 
młodych 
Jedną z istotnych ini-

cjatyw bp. Wiktora Skwor-
ca podjętych w czasie jego 
pasterzowania było utwo-
rzenie Katolickich Cen-
trów Edukacji Młodzieży 
„Kana” Obecnie na terenie die-
cezji działają 4 takie ośrodki: w 
Tarnowie, Nowym Saczu, Mielcu 
i Szczucinie. „Kany” są odpowie-
dzią Kościoła na potrzeby przede 
wszystkim młodzieży, która ko-
rzysta tutaj z bezpłatnych kursów 
i szkoleń, ułatwiających jej start 
w dorosłe zawodowe życie. 

Skrótowy bilans 
dziesięciolecia posłu-
gi bp. Wiktora Skwor-
ca nie daje możliwo-
ści zaprezentownia je-
go codziennej pracy i 
modlitwy; posługi Sło-
wa, wizytacji kanonicz-
nych, bierzmownia, 

niezliczonych spotkań z księżmi 
czy wiernymi i wielu wydarzeń, 
których owocem jest budowanie 
i rozwijanie Kościoła. Okazją, aby 
wraz z Pasterzem dziękować Bo-
gu za jego 10 lat posługi będzie 
Msza św., celebrowna 6 stycznia 
o godz. 15:00 w tarnowskiej Ka-
tedrze.   

Z inicjatywy 
ordynariusza na 
starosądeckich 
błoniach odbywa  
się doroczne  
Święto Rodzin

W czasie 
jubileuszu 

kanonizacji 
św. Stanisława 

biskup tarnowski 
podejmował 

obecnego 
Papieża

SPOTKANIA  
Z BISKUPEM

WACŁAW PRAŻUCH, PREZES AK 
DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Biskupa ordyna-
riusza poważam 
zwłaszcza za je-
go otwartość 
i zaufanie, ja-
kim darzy świe-
ckich w Kościele. Wyrazem 
jego troski o zaangażowa-
nie wiernych w głoszenie 
Ewangelii jest choćby orga-
nizowanie Forum Ruchów 
i Stowarzyszeń Katolickich. 
Jestem również wdzięczny za 
jego zainteresowanie działal-
nością Akcji Katolickiej. Od 
czasu jego posługi to dzieło 
pięknie się rozwija.

ANNA ZWOLIŃSKA, DYREKTOR 
„KANY” W NOWY SĄCZU
Pierwszy raz 
spotkałam się z 
bp. Wiktorem 8 
lat temu, na ju-
bileuszu KIK-u w 
Nowym Sączu. 
Kontakt z nim pozwolił mi 
doświadczyć, że to nie tyl-
ko nasz, ale i mój biskup. 
Ksiądz Biskup z rozmachem 
buduje Kościół diecezjalny. 
W moim głębokim przeko-
naniu jest osobą bardzo pra-
cowitą, wręcz zapracowaną, 
zatroskaną o Kościół, o ludzi. 
Potrafi wciągać do swoich 
dzieł. To duża i cenna umie-
jętność. 

EWA BIEDROŃ, DZIENNIKARKA 
RDN MAŁOPOLSKA
Od kilku lat 
o d w i e d z a m 
Księdza Biskupa 
raz w tygodniu, 
aby nagrać audy-
cję „W trosce o 
Kościół”. Komentuje on w 
niej wydarzenia, jakie dzieją 
się w Kościele, w kraju i na 
świecie. Nie unika trudnych 
tematów. W czasie rozmowy 
jest bezpośredni, nie stwa-
rza barier. Jest osobą otwartą 
na media. Jeżeli po nagraniu 
jest chwilka czasu, to rozma-
wiamy chociażby o górach, 
które lubi i po których – jak 
wiem – chętnie wędruje. 

Dziesięć lat posługi biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca 

Jubileusz Pasterza 

Poniżej:
Wiele czasu bp 
Wiktor poświęca 
na spotkanie  
z wiernymi, 
także  
z młodzieżą 
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WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
że przybyli do Jerozolimy Mędrcy ze Wschodu – 
jak chce tradycja Kasper, Melchior i Baltazar – to 
patroni i wciąż aktualny wzór ludzi szukających 
Boga konsekwentnie i nieszczędzących trudu, by 
Go odnaleźć. Ewangeliczni Mędrcy stanowią tak-
że wzorzec postawy człowieka stającego wobec 

obecności Boga: „zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 
upadli na twarz i oddali Mu pokłon”. I ofiarowali Mu dary: 
złoto – jako Królowi, kadzidło – jako Bogu i mirrę – jako bio-
rącemu na siebie trudy ludzkiej egzystencji. 
 KS. ZBIGNIEW ADAMEK

Pomóż bezdomnym przetrwać zimę

Dary od serca

Sytuacja bezdomnych 
w zimie jest szczególnie nie do 
pozazdroszczenia. Byłoby jeszcze 
gorzej, gdyby nie było ludzi 
gotowych im pomóc.

Prowadzony przez Caritas 
tarnowski Dom dla Bezdomnych 
wypełnił się po brzegi, kiedy 
temperatura na zewnątrz spad-
ła do paru stopni poniżej zera. – 
Mimo że nie było dużego mro-
zu, w domu zrobiło się ciasno. 
Przywieźliśmy kolejne łóżka do 
rozłożenia w świetlicy i na ko-
rytarzu – mówi Jerzy Maślan-
ka, kierownik domu. Kiedy ści-
ska mróz, w ośrodku nocuje na-
wet 70 mężczyzn. Zima oznacza 
także większe potrzeby. – Za-
czyna zwykle brakować obuwia 
i zimowej odzieży, którą daje-
my bezdomnym. Poza tym kom-
pletów pościelowych – doda-

je J. Maślanka. 
Bezdomni mo-
gą jednak li-
czyć na życz-
liwość innych. 
Tradycyjnie w 
grudniu po-
moc zorgani-
zowali straża-
cy z Piekiełka 
k. Tymbarku. Przywieźli ponad 
500 kg darów, zebranych głów-
nie wśród mieszkańców swej 
miejscowości, przede wszyst-
kim odzieży, ale też książek i 
obuwia. – Jesteśmy tu po raz 
trzeci. Ludzie sami czasem pyta-
ją, kiedy jedziemy, bo mają kilka 
dobrych rzeczy do ofiarowania – 
mówi Andrzej Czernek, naczel-
nik OSP Piekiełko. – To bardzo 
cenna inicjatywa. Także dzięki 
ludziom dobrej woli nasi miesz-
kańcy mogą przetrwać zimę – 
dodaje Maślanka. GB

Obóz językowy KSM

Wszechstronne 
wzrastanie
Po raz czwarty, w czasie 
przerwy w nauce, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży 
Diecezji Tarnowskiej organizu-
je obozy językowe.

– Zdecydowaliśmy się przy-
gotować zimowy obóz językowy, 
bo często ci, którzy byli na obo-
zach letnich, pytają także o moż-
liwość uczestniczenia w obozie 
zimowym. Poza tym te 
wyjazdy właściwie od-
dają model wypoczyn-
ku propagowany przez 
KSM, który sprzyja 
wszechstronnemu roz-
wojowi młodego czło-
wieka, fizycznemu, inte-

lektualnemu i duchowemu wzra-
staniu – mówi Krzysztof Kumię-
ga, prezes KSM Diecezji Tarnow-
skiej. Tegoroczny obóz zimowy 
w Białym Dunajcu odbędzie się 
w terminie od 28 stycznia do 4 
lutego. – Codziennie mamy 4 go-
dziny języka angielskiego, a tak-
że 3 godziny czasu na korzysta-
nie z uroków zimy, czyli głów-
nie jazdę na nartach, które także 

można wypożyczyć na 
miejscu – dodaje Edyta 
Onik, z biura KSM. W zi-
mowym obozie wezmą 
udział 44 osoby. Zapisy 
w biurze KSM. Szczegó-
ły także na www.tarnow.
ksm.org.pl JP

Szukają energii

Wietrzna kraina
Stawiają na dobre pomysły i 
wiatr. 

Rada Gminy w Borzęcinie 
podjęła jednogłośną uchwałę w 
sprawie budowy farmy wiatra-
ków. Na powierzchni 300 hek-
tarów postawionych zostanie 19 
wiatraków o mocy 2,4 mega-
wata każdy. – Będą same plu-
sy tej inwestycji – zapewnia Ja-
nusz Kwaśniak, wójt gminy Bo-
rzęcin. – Mieszkańcy zapłacą 
mniej za energię, a kasa samo-
rządu gminnego wzbogaci się 
o 3 mln zł rocznie. Budowa far-
my planowana jest na czerwiec 
2009 r. i potrwa tylko 3 miesią-

ce. A wszystko za sprawą silnych 
wiatrów, które na wysokości pra-
wie 100 m nad Borzęcinem wie-
ją cały czas.  JS

Strażacy 
z Piekiełka 
przywieźli 

bezdomnym 
przede 

wszystkim 
odzież i zimowe 

obuwie
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Uczestnictwo 
w obozach 
to okazja 
do nauki, ale 
i zawiązywania 
przyjaźni

Takie widoki kojarzą się z pejzażem 
Niemiec i Holandii i za kilkanaście 
miesięcy Borzęcina
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Diecezjalne  radio przekazuje dobre wie-
ści, jednak nie tylko słowem szerzy dobro.

21 grudnia radio RDN Małopolska 
po raz 13. zorganizowała akcję pomo-
cy „Dzielmy się chlebem”. – Chcemy dziś 
podzielić się z wami chlebem, który łączy 
ludzi, abyście wiedzieli i odczuli, że Bóg 
jest blisko i że blisko was jest drugi czło-
wiek – powiedział w Tarnowie do oczeku-
jących na świąteczne paczki biskup Wik-
tor Skworc. W siedzibie duszpasterstwa 
„Tratwa” paczki odebrało kilkaset osób. 
– Sporo darów, które znalazły się w pa-
kunkach, zebrali, kwestując, dziennika-
rze naszego radia. Przybyło też firm, któ-
re postanowiły włączyć się w tę akcję – 
mówi Mirosław Biedroń z RDN Małopol-
ska. Paczki otrzymali tez potrzebujący w 
Nowym Sączu. – Przed Wielkanocą przy-
chodzi po pomoc więcej osób, a to dla-
tego, że w okresie przygotowań do Bo-
żego Narodzenia więcej jest akcji wspie-
rania ubogich – zauważa Zdzisław Kulek 
z „Tratwy”. Ci, którzy pierwsi odebrali 
swoje paczki, stanęli w kolejce po pomoc 
już w nocy. – Mam czworo dzieci i sa-

ma je wychowuję. Nie przelewa się nam, 
więc jestem szczęśliwa, że ktoś zechciał 
nam choć trochę pomóc – mówi kobieta 
w średnim wieku. – Radio RDN Małopol-
ska jest nie tylko źródłem dobrej informa-
cji, ale także chcemy w konkretny sposób 
świadczyć dobro ludziom. Stąd już 13. 
nasza przedświąteczna akcja – dodaje Mi-
rosław Biedroń. GB

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w 
Tarnowie otwiera nowy kierunek. Od lutego 
ruszy tu pedagogika. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go przyznał tarnowskiej uczelni upraw-
nienia do prowadzenia studiów I stop-
nia na kierunku pedagogika o specjalno-
ści pedagogika społeczno-opiekuńcza. – 
Cieszymy się bardzo, że nasza uczelnia ja-
ko pierwsza w Tarnowie otwiera ten kie-
runek – mówi Zofia Kozioł, kanclerz MW-
SE. – Widzimy taką potrzebę, a maturzy-
ści wielokrotnie pytali, kiedy będzie u nas 
możliwość studiowania pedagogiki – do-
daje. Przygotowując się do otwarcia no-
wego kierunku, uczelnia nawiązała współ-
pracę z Akademią Pedagogiczną w Krako-
wie, Akademią Pedagogiki Specjalnej w 
Warszawie oraz Katolickim Uniwersyte-
tem Lubelskim. Ukończenie tego kierunku 
daje przyszłym absolwentom duże możli-
wości. Pracę będą mogli znaleźć m.in. w 
instytucjach oświatowych, ośrodkach dla 
osób uzależnionych i starszych, organiza-
cjach pozarządowych. Rekrutacja na nowy 
kierunek już się rozpoczęła, a zajęcia za-
czną się po przerwie semestralnej. Więcej 
informacji udzielają pracownicy Działu Na-
uczania MWSE, Tarnów, ul. Szeroka 9, tel. 
014 688 0013. JS

Mieszkańcy Starego Sącza chcieliby, aby – jak 
w podwarszawskim Józefowie – udało się im 
skutecznie uwolnić miasto od pornografii.

– Zależy nam przede wszystkim na pro-
mocji wśród młodzieży czystości, postaw po-
szanowania godności ludzkiej, więc w lutym, 
kończymy rekolekcje wielkopostne dla mło-
dzieży peregrynacją relikwii bł. Karoliny. Mam 
nadzieję, że młodzież zdecyduje się też wte-
dy podjąć i złożyć przyrzeczenia życia w czy-
stości – mówi ks. prał. Alfred Kurek, proboszcz 
par. pw. św. Elżbiety. Pornografia prasowa nie 
zalewa miasta w jakiejś znaczącej skali. Raczej 
w mniejszym stopniu niż podobne ośrodki. – 
Dziś jednak chyba 90 proc. dostępnych mate-
riałów pornograficznych dociera do odbior-
ców przede wszystkim za pośrednictwem In-
ternetu. Dlatego chcemy też promować wśród 
jego użytkowników odpowiedzialne korzysta-
nie z tego medium, a także programy bloku-
jące dostęp do stron deprawujących – dodaje 
Bogdan Jamiński z Akcji Katolickiej, przedsię-
biorca ze Starego Sącza. Do szkół już dotar-
ły materiały w sprawie zorganizowania kon-

kursu na plakat „Stary Sącz wolny od porno-
grafii” oraz konkursu wiedzy o bł. Karolinie. 
– Chcemy także w prasie lokalnej oraz na 
samorządowym portalu promować „Sklepy 
przyjazne rodzinie”, niehandlujące pornogra-
fią ani antykoncepcją, które zechcą włączyć 
się w akcję – informuje Ewa Adamska z Akcji 
Katolickiej. Stary Sącz jest pierwszym ośrod-
kiem, w którym sformułowana przez Katoli-
ckie Stowarzyszenie Młodzieży w listopadzie 
idea towarzyszącej peregrynacji akcji „Stop 
pornografii” nabiera realnych kształtów. GB
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Zdaniem Bogdana Jamińskiego (z prawej), warto 
pomóc młodzieży wzrastać w czystości

Stary Sącz – przyjazny rodzinie

Wybieram czystość
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Dary poświęcił i przekazał potrzebującym 
bp Wiktor Skworc

Bożonarodzeniowa akcja RDN Małopolska

Nie tylko słowa

MWSE cały czas poszerza swą ofertę edukacyjną

Nowy kierunek w Tarnowie

Pedagogika 
po raz pierwszy
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TARNOWSKI

 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Duża część naszych parafian, szczególnie 

młodych, wyemigrowała za pracą na Zachód. 
Pewna grupa miejscowych nie do końca utoż-
samia się z parafią. Są tacy, którzy na przykład 
jeżdżą na Msze św. do pobliskiego Tarnowa. 
Z niektórymi wiernymi spotykamy się jedynie 
chodząc po kolędzie. Bardzo mi leży na ser-
cu większe scalenie parafii, a także ożywienie 
grup apostolskich, zwłaszcza młodzieżowych. 
Kiedyś prężnie działało u nas Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzeży, chcielibyśmy nawiązać do 
tej tradycji. Zdajemy sobie sprawę, że w przy-
szłości to właśnie młodzi będą filarem parafii. 
Wierzymy, że wyprosimy te łaski u naszego pa-
trona, św. Stanisława. Jego kult jest żywy w na-
szej parafii; wierni kochają też bardzo Maryję 
Tuchowską. 

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziela: 7.00, 9.00, 11.00, 16.30
 Codziennie: 6.30, 17.00
 Odpust: II niedziela maja ku czci św. Stanisława BM

KS. ZDZISŁAW 
GNIEWEK

Ur. 28 XI 1952 r. w Tarno- 
wie. Święcenia kapłań- 
skie przyjął w 1978 r. 
Posługiwał w Jodłowej, 
Dębicy, Tarnowie, Samo- 
cicach (jako proboszcz). 
W 1998 r. został probosz-
czem w Skrzyszowie. W 
duszpasterstwie pomaga 
mu dwóch księży wikariu-
szy: Tomasz Stachel i Józef 
Potoniec, oraz rezydent  
ks. Marian Mordarski.

Kościół 
w Skrzyszowie 

jest największą 
drewnianą 
świątynią 

w Małopolsce

W centrum 
religijności 

jest kult 
św. Stanisława

Miejscowa świątynia, najstarsza 
w Małopolsce, jest wciąż atrakcyjna, 
tak dla swoich, jak i przyjezdnych 
– nawet zagranicznych.

Pomiędzy Górą św. Marcina a Pła-
skowyżem Tarnowskim ulokowała się 
jedna ze starszych wsi Małopolski – 
Skrzyszów. Nazwa pochodzi prawdo-
podobnie od imienia Krzysz, będące-
go skrótem od Krzysztofa lub Krzywo-
sąda. Najstarsze zapiski o Skrzyszo-
wie datuje się na początek XIV wie-
ku. Parafia została erygowana na pew-
no przed 1350 r. Miejscowe dzieje nie 
zawsze biegły spokojnym trybem, na-
wet te najnowsze. W czasie II woj-
ny światowej w skrzyszowskim lesie 
Kruk Niemcy zamordowali tysiące lu-
dzi. Przypomina o tym pomnik stojący 
w miejscu tragedii.

Wspólnota szlaku 
W centrum Skrzyszowa znajduje 

się okazała drewniana świątynia – rzec 
można boski gotyk. Kościół wybudo-
wano w 1517 r. z fundacji hetmana Ja-
na Tarnowskiego. Budowniczym był Jan 
z Czchowa, cieśla, o czym informuje 
sygnatura zachowana na jednym z koś-
cielnych portali. – Nasz kościół jest naj-
większą drewnianą świątynią w Mało-
polsce – podkreśla z dumą ks. Zdzisław 
Gniewek, miejscowy proboszcz. Nie 
dziwią więc zatrzymujący się tu turyści, 
wędrujący szlakiem architektury drew-
nianej. Wśród nich są też cudzoziemcy, 
szczególnie z Francji i Niemiec.

Wiarą i kielnią
Parafialna wspólnota liczy ponad 

3300 wiernych. Ludzie wiele serca i 
sił wkładają w odnawianie świątyni. W 
ostatnich latach udało się przeprowa-
dzić szereg prac renowacyjnych tak w 
kościele, jak i wokół niego. W świąty-
ni wymieniono okna i część belek, za-
łożono nowe ogrzewanie, odnowiono 
ołtarz Świętej Rodziny. Gruntownego 
remontu doczekała się plebania i bu-
dynki katechetyczno-gospodarcze. W 

planach jest odnowienie ołtarzy i poli-
chromii w prezbiterium oraz impregna-
cja kościoła. 

Katolicki, czyli aktywny 
Aktywność zewnętrzna łączy się z 

troską o rozwój duchowy. W Skrzyszo-
wie istnieje 35 róż różańcowych, w tym 
4 róże dzieci, DSM, schola dziewczęca 
i chór; prężnie działa tu rada duszpa-
sterska, apostolskie dzieło pomocy dla 
czyśćca, AK, Caritas. Po kolędzie chodzi 
pięć grup kolędników misyjnych, nale-
żących do parafialnej grupy misyjnej. 
Członkowie Akcji Katolickiej animują 
Katolicki Klub Sportowy oraz działal-
ność kawiarenki internetowej. To dla 
młodzieży atrakcyjne oferty dobrego 
przeżywania wolnego czasu. 

JOANNA SADOWSKA

PANORAMA PARAFII 
Skrzyszów – parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
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