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 Od ukazania się ostatniego numeru „Kurie-

ra” minęło kilka miesięcy. W tym czasie w parafii 

pw. Matki Bożej Różańcowej na os. Piaski Nowe 

odbyło się wiele wydarzeń bardzo ważnych kul-

turalnie lub religijnie.

Wizyta wielkiego fotografa

 Pod koniec listopada ub.r. przybył do Pod-

ziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Mu-

zycznego (PSALM-u) długo oczekiwany, znako-

mity gość - światowej klasy artysta fotografik, 

Adam Bujak, Brat Starszy Arcybractwa Męki 

Pańskiej w Krakowie u Franciszkanów. Spotka-

nie wypełnione było rozmową o sztuce fotogra-

ficznej, współpracy z Janem Pawłem II, którego 

Adam Bujak fotografował przez wiele lat i naj-

nowszym albumie artysty z kanonizacji dwóch 

papieży – Jana Pawła II i Jana XXIII. Rozmawia-

no także o wspomnianym Arcybractwie, zwa-

nym potocznie Arcybractwem Dobrej Śmierci, 

oraz o bieżących sprawach istotnych dla Polski 

(m.in. czynnej obronie przed dechrystianizacją 

i depolonizacją).

 Brat Adam wstąpił do Arcybractwa pół wie-

ku temu, ma już za sobą złoty jubileusz stażu, co 

jest ewenementem w ponad czterechsetletnich 

dziejach tej organizacji. Na spotkaniu wspomi-

nał m.in., jak to w marcu 1968 r., gdy pod Kurią 

Metropolitalną przy ul. Franciszkańskiej trwały 

antykomunistyczne demonstracje studenc-

kie, podczas trwającego właśnie Nabożeństwa 

Piętnastu Stopni Męki Pańskiej, komunistycz-

na Milicja Obywatelska wrzuciła gazy łzawiące 

do brackiej kaplicy. Bracia, dusząc się, dławiąc, 

kaszląc, z podrażnionymi i łzawiącymi oczami, 

nie przerwali jednak wielkopostnego obrzędu 

pokutnego.

Nowopiaszczańska kultura parafialna
 Adam Bujak opowiadał także o tym, jak kil-

ka dni później, idąc przez Rynek Główny, został 

zatrzymany koło kościoła św. Wojciecha i wrzu-

cony do milicyjnego radiowozu, następnie 

przewieziony na komendę przy Siemiradzkiego 

i zrewidowany. Milicjanci wywołali negatyw 

znaleziony przy fotografie, myśląc, że są tam 

fotografie z zamieszek, które pozwoliłyby na 

identyfikację demonstrantów. Ku ich wielkiemu 

zdziwieniu, okazało się jednak, że na filmie były 

zdjęcia czarnych postaci z głowami w kaptu-

rach, bo artysta dopiero co fotografował arcy-

braci Męki Pańskiej u Franciszkanów.

 Podczas rewizji esbecy nie znaleźli u ar-

tysty filmu z ujęciami z demonstracji antyko-

munistycznej, bo Adam Bujak schował go tuż 

przed rewizją w... swoim bucie, dzięki czemu 

zdjęcia ocalały. Później komunistyczna Służba 

Bezpieczeństwa wzywała go na rozmowy, 

próbowała nakłonić do współpracy, ale 

stanowczo odmówił.

 Dzięki temu w IPN Adam Bujak ma czystą 

kartę, nie musi się niczego wstydzić. Zachowy-

wał się godnie podczas 

trudnych lat zniewole-

nia komunistycznego, 

nie poszedł na jakąkol-

wiek współpracę z reżi-

mem. Swoją postawą 

pokazał, że rodzinne, 

twarde wychowanie, 

wielki patriotyzm i głę-

boki katolicyzm wy-

niesione z domu (jego 

ojciec był legionistą 

Piłsudskiego) nie łatwo 

jest pokonać. Komuniści zabrali mu rodzinny 

dom przy ul. Praskiej, wyrzucili go z mieszka-

nia, dlatego przez wiele lat mieszkał w tymże 

domu... na strychu. Był jak bezdomny.

 Jako syn legionisty doświadczył wielu upo-

korzeń i szykan komunistycznych. Nie poddał 

się jednak presji. Ten wielki artysta, autor stu kil-

kudziesięciu albumów z fotografią artystyczną, 

niezłomny Polak i katolik, wyklęty przez system, 

może być wzorem patrioty i dziś.

 Brat Adam opowiadał także o niebezpie-

czeństwie neomarksistowskiej ideologii gender, 

która obecnie zagraża naszemu krajowi. Wspo-

minał także swoje osobiste spotkania z Janem 

Pawłem II, z którym setki razy jadł obiad i po-

dróżował po świecie.

Grudniowe spotkania

 W grudniu do PSALM-u przybyli historyk dr 

Mateusz Szpytma z krakowskiego IPN, miesz-

kający zresztą na os. Wola Duchacka-Wschód, 

oraz wybitny filmowiec-dokumentalista i histo-

ryk, od lat odkłamujący polskie dzieje najnow-

sze – Dariusz Walusiak, mieszkaniec Podgórza. 

Obejrzeliśmy kadry z wstrząsającego filmu 

dokumentalnego nakręconego przez Dariusza 

Walusiaka pt. „Ulmowie. Świadectwo sprawie-

dliwych”, pierwszego dzieła (2004), opowiada-

jącego o rodzinie Ulmów (Sług Bożych) z Pod-

karpacia, tak bardzo zasłużonej dla ratowania 

Żydów w Markowej, za co zostali rozstrzelani 

przez Niemców.

 Po filmie odbyła się niezwykle interesująca 

dyskusja z przybyłymi gośćmi, w której odsłonili 

nieznane wcześniej fakty z powstawania filmu. 

Został on nakręcony niejako w dwóch „rzutach”. 

Na ujęciach z 2004 r. utrwalono żyjących jesz-

cze bezpośrednich świadków tragicznych zda-

rzeń z okresu II wojny, także Żyda z tej samej wsi 

uratowanego od zagłady przez ludność z Mar-

kowej. Świadkowie zgodnie podkreślali wielką 

pomoc Polaków udzielaną Żydom, mimo real-

nego zagrożenia karą śmierci za tę pomoc.

 Druga odsłona filmu to sceny nakręcone 

w 2014 r. jak swoiste post scriptum.

 Dyskusja odsłoniła też kulisy kontaktu au-

torów z żyjącą jeszcze córką Niemca odpowie-

dzialnego za zamordowanie Żydów na Pod-

karpaciu, w tym także za rozstrzelanie polskiej 

rodziny Ulmów.

 Dyskusja została sfilmowana i jest w wol-

nym dostępie na Youtube. Wystarczy wejść na 

ten portal i wpisać nazwę Podziemny Salon 

Artystyczno-Literacko-Muzyczny. Pojawi się 

kanał PSALM-u i wspomniany film, niezwykle 

przydatny dla obalenia mitów o rzekomym 

antysemityzmie Polaków podczas II wojny 

światowej.

Relikwie św. Jana Pawła II

 Tydzień później przybył do nowopiasz-

czańskiej parafii Jego Eminencja ks. Kardynał 

Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, z nie-

samowitym darem dla nas wszystkich - z  reli-

Od lewej: Adam Bujak, papieski fotografik i dr Marek Mariusz Tytko (UJ) - rozmowa 
w PSALM-ie 23 XI 2014 r.



KURIER DZIELNICY XINr 1, Maj 2015 21

kwiami krwi Świętego Jana Pawła II. Od tego 

pamiętnego dnia są one na stałe obecne w spe-

cjalnym, złotym relikwiarzu, umieszczonym 

w przeźroczystej, pancernej gablocie po prawej 

stronie kościoła, pod witrażem Ukrzyżowania 

i świętych krakowskich.

 Warto przypomnieć, że Karol Wojtyła jako 

biskup krakowski wielokrotnie bywał na terenie 

obecnej Dzielnicy XI, m.in. odwiedzał kościoły 

na Woli Duchackiej i w Piaskach Wielkich. Już 

jako Papież Jan Paweł II, 17 sierpnia 2002 r., 

przejeżdżał przez naszą Dzielnicę ulicami Ka-

mieńskiego, Sławka, Trybuny Ludów, Łużycką 

i Witosa, udając się do Sanktuarium Bożego Mi-

łosierdzia w Łagiewnikach.

 Dzięki relikwiom, Święty Jan Paweł II jest 

u nas już na zawsze. Nie trzeba jechać do Rzy-

mu, można przyjść na os. Piaski Nowe, pomo-

dlić się i poprosić o łaski za Jego przyczyną. 

To wielki dar dla naszej Dzielnicy, otrzymany 

w roku 2015 ogłoszonym przez Sejm Rzeczypo-

spolitej Polskiej Rokiem Jana Pawła II.

 Podczas kazania oraz na zakończenie od-

prawianej przez siebie mszy św., Kardynał Sta-

nisław Dziwisz dał wzruszające świadectwo 

swoich spotkań z Janem Pawłem II, odsłaniając 

nowe fakty, uchylając rąbka tajemnicy. Na stro-

nie parafialnej www.parafiapiaskinowe.pl 

w Fotogalerii znajduje się fotoreportaż z poby-

tu Jego Eminencji Kardynała Dziwisza w naszej 

parafii. Homilię księdza kardynała można zoba-

czyć i wysłuchać wchodząc do podkatalogu pt. 

Materiały Wideo w Fotogalerii.

Akcje społeczne

 Tradycyjnie podczas Adwentu oraz w okre-

sie Wielkiego Postu nowopiaszczańska Grupa 

Charytatywna zbiera w jedną z niedziel żyw-

ność dla ubogich i środki finansowe na jej za-

kup. Zebrane produkty są natychmiast rozdys-

ponowane i rozwożone do mieszkań licznych 

potrzebujących wsparcia rodzin (bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, wielodzietnych). Nieza-

leżnie od tej inicjatywy, w parafii działa Grupa 

Mayday, która regularnie, co miesiąc, pozyskuje 

kilka ton produktów spożywczych, m.in. z Ban-

ku Żywności, i rozdziela je kilka razy w miesiącu 

dla ok. trzystu rodzin.

Piękne kolędowanie

 W Wigilię Bożego Narodzenia, tuż przed 

Pasterką, tutejsza Diakonia Muzyczna Oazy 

„Cedron” dała w kościele piękny koncert kolęd 

i pastorałek. Wspomniana Diakonia, wspólnie 

z  Diakonią Teatralną, dwukrotnie zaprezento-

wały jasełka artystyczne. Usłyszeliśmy w ich wy-

konaniu fantastyczne, nietypowe, albo zupełnie 

nieznane, współczesne, melodyjne, porywa-

jące i wzruszające pieśni Bożonarodzeniowe. 

Diakonię Muzyczną poprowadziła Katarzyna 

Wachcińska, a Diakonię Teatralną – Justyna Ga-

lica i Ewa Korbut (reżyserki spektaklu).

 Jasełka zostały sfilmowane i profesjonalnie 

zmontowane przez An-

drzeja Szełęgę z „Czystej 

Kultury”. Chcąc je obejrzeć, 

trzeba wejść ma Youtube, 

wpisać Podziemny Salon 

Artystyczno-Literacko-

-Muzyczny i skorzystać 

z kanału PSALM-u.

      W okresie Bożonarodze-

niowym, do umówionych 

wcześniej mieszkań wier-

nych na terenie parafii p.w. 

M. B. Różańcowej zawitali mali Kolędnicy Misyj-

ni. Przebrani w różnobarwne stroje (indiańskie, 

kowbojskie, murzyńskie, japońskie, góralskie, 

krakowskie), wykonywali kilkuminutowe przed-

stawienia z szopką i śpiewali kolędy, zbierali 

przy tym wolne datki na misje.

 Z koncertem kolęd wystąpiła także Parafial-

na Schola Oazy Dzieci Bożych „Perełki” Podczas 

dwóch koncertów chórkowi za każdym razem 

towarzyszył nowopiaszczański zespół mu-

zyczny Bez Nazwy, stworzony w grudniu ub.r. 

Tworzą go lokalni muzycy korzystający z boga-

tego instrumentarium - gitara basowa (Michał 

Grzywacz), gitara solowa (ks. wikary Tomasz 

Bochnak), gitara akustyczna (s. Anna Kuczyń-

ska CSGB), tamburyn (s. Anna Przechrzta CSGB) 

i bęben (Filip Ulman). Zespół można usłyszeć na 

niedzielnych mszach świętych o godz. 19.30, na 

które przychodzą ci, którzy pragną „coś więcej” 

i „czegoś innego”. „Santanowskie” solówki gita-

rowe ks. Tomasza, lidera owej grupy, nie mają 

sobie równych, a dwie siostry Anny, baptystynki 

z ul. Szpakowej, wspierają muzycznie wikarego, 

jak mogą.

 Podczas kolejnego koncertu Chóru „Kanon”, 

w styczniu, maestro Dariusz Sadzikowski i jego 

chórzyści zaprezentowali kolędy, m.in. „Przy-

stąpmy do szopy”, „Nad Betlejem”, „Gdy śliczna 

Panna” i inne. W programie występu była także 

unikatowa pastorałka staropolską z tzw. Kan-

cjonału staniąteckiego z 1586 r. pt. „Dzięciątko 

dostojne Błogosławionej Dziewice Maryjej”.

Zjazd Oazy Rodzin

 W styczniu w naszej parafii odbył się rejono-

wy zjazd Oazy Rodzin, zwanej inaczej Kościo-

łem Domowym. Organizacja została założona 

przez ks. dra hab. Franciszka Blachnickiego 

i  jest nieodłączną częścią Ruchu Światło-Życie 

(z grecka: Fos-Zoe). Tworzą go tzw. „Kręgi”. Każdy 

z nich składa się z 4-7 wzajemnie się znających 

rodzin (np. młodych małżeństw), spotykających 

się raz w miesiąca w mieszkaniach kolejnych ro-

dzin z danego „Kręgu”. Celem spotkań jest ubo-

gacenie duchowe (formacja religijna i moralna) 

i wzajemna samopomoc – prosta a zarazem 

świetna inicjatywa prorodzinna. W naszej pa-

rafii działa kilka takich „Kręgów”. Oaza zaprasza 

kolejne rodziny do zakładania następnych „Krę-

gów” przy kościołach naszej Dzielnicy.

Marek Mariusz Tytko

Zdjęcia 

Andrzej Szełęga, „Czysta Kultura”

Relikwie krwi św. Jana Pawła II od grudnia na stałe są 
obecne w kościele p.w. M.B. Różańcowej na Piaskach 
Nowych. Na zdjęciu - relikwiarz papieski tuż po wnie-
sieniu do świątyni około południa 21 XII 2014.

Kard. dr Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski podczas homilii 21 XII 2014 
na Piaskach Nowych daje wzruszające, osobiste świadectwo o św. Janie Pawle II.


