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Zobacz
wideo i zdjęcia na

 Mszą św. dziękczynną w Bazylice 
w intencji pracowników Nadleśnictwa 
Piaski rozpoczął się tegoroczny XI już 
EkoFestyn na Świętej Górze pod hasłem 
„Radością Ziemi Święta Góra Pana”. 
Jak zwykle w programie zaplanowano 
wiele atrakcji dla zwiedzających. Od 
koncertów świętogórskiej orkiestry dętej 
oraz piaskowskich kapel muzycznych 
po występy zespołów Semplicze i Jaffa. 
Było rozwiązanie konkursu „Po stro-
nie pszczół”, w którym udział wzięły 
zarówno rodziny, jak i przedszkola-
ki. W trakcie EkoFestynu swoją akcję 
„Misja Kubuś - 220 km” podsumował 
ultramaratończyk Rafał Przybył.
 Nie zabrakło konkursów, gier i za-
baw. Pokazy łucznicze, zabawy z gli-
ną, stoiska edukacyjne, teatr kulinarny 
Krzysztofa Górskiego z wielkim kocioł-

kiem pomidorówki czy stoiska pszcze-
larzy z Gostynia i Piasków - to wszystko 
było do dyspozycji zwiedzających. Na-
tomiast absolutną nowością był pokaz 
balonu na rozgrzane powietrze. 
 Sobotnie świętowanie zakończył 
wieczorny koncert „Completorium 
Świętórskie”, muzyczna opowieść 
w wykonaniu poety Jacka Kowal-
skiego i Klubu Świętego Ludwika. 
W specjalnie przystrojonej Bazylice 
rozniosło się się kilkanaście baroko-
wych ballad, traktatów o najważniej-
szych momentach z historii Filipinów. 
Muzycy zabawnie, ale z respektem po-
deszli do  fundatorów sanktuarium: 
Stanisława Grudowicza oraz Adama 
Floriana Konarzewskiego.
 Najważniejszym momentem ob-
chodów jubileuszu była niedzielna uro-

czysta msza św. pod przewodnictwem 
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, 
metropolity krakowskiego. 40 lat wcze-
śniej na Świętej Górze, w 1978 roku, 
dokładnie 25 czerwca, do sanktuarium 
przybył jeden z najwyższych wówczas 
hierarchów polskiego kościoła. Kar-
dynał Karol Wojtyła, wtedy na kilka 
miesięcy przed uroczystym konklawe, 
które wybrało go na papieża Jana Pawła 
II przybył na uroczystości związane 
z 50-leciem Koronacji Obrazu Świę-
togórskiej. W 90-lecie metropolita kra-
kowski bardzo często wracał do tego 
momentu w słowach wypowiedzianych 
w Bazylice oraz przesłaniu, które, jak 
mówił stało się syntezą całej posługi 
papieża-Polaka: „Pozwólcie Chrystu-
sowi mówić do człowieka”.
 Tekst i zdjęcia: BOGDAN BUJAK

Rafał Przybył otrzymał o rodziców Kubusia 
ramę ze zdjęciami z akcji na rzecz swojego 
syna. Fundacja „Przybył z Pomocą” zebrała 
w trakcie EkoFestynu ponad 2280 złotych
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Arcybiskup Marek Jędraszewski przybył 
na Świętą Górą na jubileusz koronacji.

W sobotę wieczorem w Bazylice wystąpili Jacek 
Kowalski i Klub Świętego Ludwika

Dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz rodzin wzięły udział w konkursie „Po 
stronie pszczół”. A zadanie mieli niełatwe, musieli przygotować pszczelą łąkę.

350 LAT FILIPINÓW NA ŚWIĘTEJ GÓRZE 
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Zespoły Jaffa... ...oraz Semplicze wystąpiły w ogrodach klasztornych


