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Kilkanaście lat temu ks. Jaro-
sławCielecki,pracującywRzy-
mie,apochodzącyzniegowickiej
parafii napisał książeczkę „Wi-
kary z Niegowici”. Od dawna
marzyłozrealizowaniufilmupo-
święconegopoczątkomkapłań-
skiej drogi papieża–Polaka. Te-
razprzyszedłna to czas.

Dzień pierwszy:
Marszowice, Niegowić
Tegodnianakręcić trzeba„tyl-
ko”kilkascen–przejścieprzez
pola,ucałowanieziemiprzyka-
pliczce, drogę przez Niegowić
iGdów.Wfilmiebędzie topew-
niekilka, najwyżej kilkanaście
minut. Aby je nakręcić, ekipa
pracowała jednak od godz. 9
do 17. Na szczęście pogoda
sprzyjała.
– Kamery gotowe? Audio

gotowe? Akcja! – daje sygnał
ks. Cielecki, który jest reżyse-
rem, scenarzystą i producen-
tem filmu.
Pierwszascenato„kosiarze”,

wktórychrolewcielilisięmiesz-
kańcy Marszowic. Przy zapra-
cowanych żniwiarzach ma się
na chwilę zatrzymać idący pol-
ną drogą młody ksiądz, grany
przezKarolaDudka.
Ilerazymożnająpowtarzać?

Tyle, ile trzeba, by nagrać od-
głosy koszenia, uchwycić z kil-
kukamerodpowiedniobraz,by
statyści oderwali się od pracy
wtedy,kiedytrzeba,aKarolmó-
wiłwodpowiednim tempie.
Więc grają. Raz, drugi, pią-

ty...Wpolu czeka już drabinia-
stywózzdwójkąkoni,któryma
podwieźćksiędza.Aktorzyista-
tyścipowtarzająujęcia,drudzy
cierpliwie czekająna swojąko-
lej,charakteryzatorkirazporaz
poprawiająmakijażKarola,ale
jakwytłumaczyć atakowanym
przez bąki koniom, że jeszcze
muszą stać spokojnie?
Przykapliczce,naktórejtrze-

babyło zamaskowaćpoświęco-
nąJanowiPawłowiII tablicępa-
miątkową,łańcuchyikostkębru-
kową,czekająmieszkańcyMar-
szowic. Przywykli już do
pielgrzymów zatrzymujących
sięwtymmiejscu,dopapieskich
rajdów,ale filmunikt tu jeszcze
nie kręcił. Karol modli się
przed kapliczką, całuje ziemię.
Gdypokilkupowtórkachwsta-
jezklęczek,sutannajesttakza-

błocona, że nadaje się tylko
do prania. A tu przed nim jesz-
cze malownicza droga przy
niegowickimstawku...
W Gdowie nakręcić trzeba

przejście księdza koło starych
chałup. Ks. Cielecki wyszukał
wcześniejodpowiedniemiejsce,
które zapewne pamięta tamte
czasy.Wpobliżubawiąsiędzie-
ci. „O, ksiądz Karol” – krzyczy
jakiśmaluch,cooznacza,żere-
żysertrafiłzobsadą.Karol,któ-
rytaszczyswojąwalizeczkęjuż
odrana,majejserdeczniedość.

Dzień drugi:
Mętków
Dlaczego Mętków, skoro film
owikarymzNiegowici?Botam
właśnie, w okolice Chrzanowa
został przeniesiony stąd drew-

nianykościółek.Tensam,wktó-
rym młody wikary wiele razy
modlił się przed obrazemMat-
ki BożejWniebowziętej.Wize-
runek pozostał w Niegowici –
na potrzeby filmu zrobiono je-
gofotograficznyobraziumiesz-
czonowołtarzu.
Kościółek jest pełen staty-

stów–tumabyćkręconascena
ślubu i drogi krzyżowej. Cha-
rakteryzatorkimająmnóstwo
pracy; kłopot jest z ostrzyżo-
nymnajeżykapanemmłodym,
którego fryzurę dostosować
trzeba do epoki, ze „schowa-
niem” inwalidzkiego wózka,
którymprzywieziono jednąze
statystek.
Miejscowe parafianki same

zadbały o odpowiedni ubiór –
wiele założyło regionalne stro-
je. Przecież to ślub.

Ks. Karol ma w tym dniu
wieledopowiedzenia:musimó-
wić młodym o miłości, uczest-
nikomDrogiKrzyżowej o cier-
pieniu,spowiadającejsiędziew-
czynie – o przebaczeniu.
Filmowcy, zainstalowani

w Mętkowie od rana, kończą
pracętużprzedwieczornąmszą
św.,odprawianąprzedobrazem
Matki Bożej zNiegowici.

Dzień trzeci:
Kraków, Gdów
To najbardziej męczący
dzień, choćby dlatego, że
zdjęcia rozpoczynają się tuż
po piątej rano. Tylko wtedy,
przed otwarciembazylikiMa-
riackiej, można nakręcić sce-
nęwewnątrz kościoła. To tak-
że pora, o której na krakow-
skim Rynku i Plantach jest
jeszcze spokojnie.
Gdy w Rynku trwają zdję-

cia, przy ul. Loretańskiej cha-
rakteryzatorki przygotowują
pasażerów starego autobusu,
„ogórka” do podróży. Trzeba
ichprzebraćwstroje pożyczo-
ne z Teatru Starego i od życz-
liwych ludzi.
Wmuzeum– starej zajezd-

ni powstaje przystanek auto-
busowy. Choć jest jeszcze
wcześnie, żar leje się z nieba.
A tu trzeba staćwogonku, po-
tem siedzieć w rozgrzanym
autobusie, na koniec odbyć
nimpodróżdoGdowa.Wśrod-
ku kręcona jest ważna scena
– rozmowa młodego księdza
zPiotrem.Autobusprzejeżdża
koło przystanków–miny ludzi
oczekującychnabusa sąmoc-
no zaskoczone.
I Gdów. Trzeba ustawić

przystanek autobusowy, za-
trzymać ruch na drodze, by
sfilmowaćprzejeżdżającąbry-
czkę i samochód z lat czter-
dziestych. Bez pomocy poli-
cjantów i strażakówby się nie
obyło. Potem już „tylko” sce-
ny w kościele i jego pobliżu.
Zdjęciowy dzień kończy się
po dwunastu godzinach.
Przed filmowcami kilka ko-

lejnych,równiepracowitychdni:
zdjęcia w Kłaju, Bilczycach,
Nieznanowicach.Awpaździer-
niku – premiera.

DOKUMENT. – Nie myślałem, że to tak wygląda. Na ekranie będzie pewnie z pięć minut, a tu już ze trzy godziny kręcą
– komentowali obserwatorzy powstającego właśnie filmu pod roboczym tytułem „Ksiądz Karol – wikary z Niegowici”.

Śladami Karola. Migawki z planu

BARBARA
ROTTER-STANKIEWICZ

Ścieżkąprzezpola. „Uklęknąłemiucałowałemziemię”
„KiedywróciłemdoKrakowa, znalazłemwKurii Metropolitalnej
pierwszy „przydział pracy” – tzw. „aplikatę”. KsiążęMetropolita
był wtedywRzymie, więc jegowola dotarła domnie za pośredni-
ctwem tego pisma. Przyjąłem tęwolę z radością. Najpierw do-
wiedziałem się, jak dostać się doNiegowici i udałem się tam
wodpowiednimdniu. DojechałemautobusemzKrakowa
doGdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózłmnie szosą
w stronęwsiMarszowice i potemdoradziłmi iść ścieżkąwśród
pól, gdyż takmiało być bliżej.W oddali było jużwidać kościół
wNiegowici. A był to okres żniw. Szedłemwśród łanów częścio-
wo już skoszonych, a częściowo czekających jeszcze na żniwo.
Pamiętam, żewpewnymmomencie, gdy przekraczałemgranicę
parafii wNiegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. Nauczy-
łem się tego gestu chyba od św. JanaMarii Vianneya.W kościele
pokłoniłem się przedNajświętszymSakramentem, a następnie
poszedłemprzedstawić sięmojemuproboszczowi. Ks. prałat Ka-
zimierz Buzała, dziekan niepołomicki i proboszczwNiegowici,
przyjąłmnie bardzo serdecznie i po krótkiej rozmowie pokazał
mimieszkanie nawikarówce. I tak rozpoczęła sięmoja praca du-
szpasterska na pierwszej parafii. Trwała ona tylko rok, a byławy-
pełniona zwyczajnymi obowiązkamiwikariusza i katechety.(…) -
takwspominał Jan Paweł II – w autobiografii „Dar i tajemnica”
swój pobytwNiegowici.

TAKTOSIĘZACZĘŁO.WSPOMINAJANPAWEŁII

Ile razymożna
powtarzać jedną
scenę?Tyle, ile
trzeba, bynagrać
odgłosykoszenia,
uchwycić
zkilkukamer
odpowiedni obraz.

Kościółek
wMętkowie jest
pełenstatystów– tu
mabyćkręcona
scenaślubu idrogi
krzyżowej.
Charakteryzatorki
mająmnóstwo
pracy.

F
O
T
.A
U
T
O
R
Z
D
J
Ę
C
IA

WGdowie trzeba
byłoustawić
przystanek
autobusowy,
zatrzymaćruch,by
sfilmować
przejeżdżającą
bryczkę
i samochódz lat 40.

Wroli głównejKarolDudek
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BGN.6740.1.11.2013

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art.

10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administ-

racyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4, ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-

stycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 17 czerwca 2013 r. poz. 687)

zawiadamiam, że Starosta Wielicki w dniu 17.07.2013 r. wydał decyzję znak:

BGN.6740.1.9.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwesty-

cji pn.„Rozbudowa drogi gminnej nr 561027K w Koźmicach Wielkich. ”Inwesty-

cja projektowana jest na działkach nr (w nawiasach podano numery ewidencyjne
działek powstałych w wyniku projektowanych podziałów):736/6 (736/13), 736/2

(736/11), 736/9 (736/15), 736/10 (736/17 ), 537/12 (537/17), 537/6 (537/15), 536/2

(536/5), 536/1 (536/3), 531 (531/1), 529/1 (529/3), 530/3 (530/5), 474 (474/1), 475/3

(475/4), 475/2 (475/6), 476/4 (476/9), 476/5 (476/11), 476/2 (476/7), 526 (526/1), 569/2

(569/3), 568/3 (568/4), 567 (567/1), 566/2 (566/4), 563 (563/1), 562/2 (562/4), 562/3

( 562/6), 561/2 (561/5), 561/1 (561/3), 538 (538/1), 539/11 (539/22), 539/13 (539/24),

539/6 (539/18), 539/7 (539/20), 540 (540/1),działki niepodlegające podziałowi 251/1,

530/8, 530/7, 698. Jednocześnie informuję, że w przypadku, w którym dotychcza-

sowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszko-
dowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa

użytkowania wieczystego. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący
się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Bu-
downictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce,
ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu, tj. pon. 7.30 - 17.00, wt. - pt.
7.30 - 15.30. Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul.
Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14
dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń
oraz stronach internetowych Urzędu.

REKLAMA 2847080/00


