
prezentacje

postanowiono ruszyć kościołowi na ratunek. Na
czele grupy pasjonatóW stanął ówczesny proboszcz
Skomlina ks. Sławomir Masłowski, któremu vr'okól
idei odnowy kościoła udalo się zebrać sporągrupę.
stworzyli spoleczny komitet.

r\s. Masto.Wski Eł{ierdzi, ile skomlin to miejsce
wspaniałe. Ma na myśli ludzi' którzy poświęcili
swójczas, umiejętności, energię, talenty, by urato-
\ł'ać kościół, który słuzyt ich pradziadom i posfuży
jeszcze ich prawnukom.

_ Gdy przyszedłem tutaj 5 lat temu, tojak człowiek
szed| przez kośció|, caĘ bud}łrek''chodził''' spadały
rzeczy Z o,ttarzy, obrazy ze ścian _ Wspomina.

W przeciągu kilku zaledwie lat Wykonał w skom-
linie kawał dobrej roboty. Ks. Maszkowski z dumą
pokazu,ie osiągnięcia - nowy dach _ i to nie byle
jaki, bo z gontu. Ktadli do mistzowie ciesiotki
z Podhala' Nowoczesną metodą zastosowano
w przypadku fundamentów _ beton Wstrzykiwano
pod kościól. budując w ten sposób jego pierwsze
Zresztą i nowiutkie fu ndamentu. odlestaurowano
ściany zewnęffzne, sprawdzając ,ie Wcześniej deska
po desce i uzupełniając luki.

Na prace konserwatorskie wydano do tej pory
milion osiemset złotych. zajęli się g''rn górale, Flrmy
specjalistyczne, konserwatorryz warszawskiej ASP
(wykładowcy i sfudenci). Plowadzono różnorodne

badania, nawet z ułciem lasera opowiada k. Mas-
łowski'

ocz)r'iście, parafia jest zbyt mała ibiedna,
by sprostać takiemu finansowemu Wyzwaniu.
Ale jeśli ma się we wsi zab}'tek tej klasy' to
za|roszczyć się o niego powinjen caiy
kraj. Dlatego 80% funduszy pocho-
dzi Z Ministerstwa Kultury Resztę
musiała uzbielać palafia. Anna
Furman szefuje miejscowemu
oddziatowi Banku sp óIóZie|czego
w Bialej i jeśt czlonkiem komitetu
renowacii. Waściwa osoba na
właściw}m miejscu _ komentuje
ks. Maslowski.

_ Parafianie opodatko.Wali się
na rzecz lenowaĆji kościoła' Ile kto
mógl. Ustalono po 100 zl. od Iodziny
la rok. Gdy 2l3 rodzin W}'WiąZało się
z obowiązkn, starczyIo nam na Wklad Rycerski ryngraf
- Wyjaśnia Anna Furman. - Wotum fa oca|enie

Jesteśmy dumni z tego, co udato
nam się osiągnąć \^' ostatnich latach. odnawianie
kościola zjednoczyło lokalną Wspólnotę. Aktywnie
wtączy1Lo się 30 osób Ze skomlina i innych wsi
należących do parafii. Teraz czeka nas odnawianie
malowidet ściennych.

_ siedem sakramentów musi odzyskać swój
dawny blask. z,oily|iśmy stosowne dokumenty
W Ministelstwie, liczymy, że nam znów pomogą.'.
- oDo\łiada ks. Masłowski.

Nad prał\'idlow}m przebiegiem plac czuwa
konserwator zabytków Eli!'biet.a

Korbacz-Bombka z delegatury
W sieradzu. Restaulować zabr.
kowe malowidta będzie spraw-
dzona już ekipa Z walszawski€j
ASP

31 listopada br. ks. sławomir
Masłowski zakończył poslugę
duszpasterską W skomlinie. Dal-
sz}.rn pracom patrono\'ać będzie
kolejny proboszcz - ks. kan. lulian
oleksy.
Anna furman mówi: 'Uratowa-

liśmy kościół. Praktycznie zrobili
śmy to Wszystko prz ez 3 Iata. Mamy
jednak dalsze plany: tlzeba odnowić
ogrodzenie kośĆioła, które teraz nie

pasuje do ś\ryiątyni, odrestaulować taki,e zab'.t-
kową dzwonnicę. Mwnie cennaiest kapliczka na
cmentarzu, Dlatego nie spoczniemy na laurach
i zapalimy do tego dzieła także naszego no$'ego
Księdza Prcboszcza.
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