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Występując jako wybrani przez parafian i powołani przedstawiciele Parafii RzymskoKatolickiej w Krakowie–Woli Justowskiej – wobec publicznych wypowiedzi członków
zarządu Komitetu dotyczących budowy kościoła oraz działań prawnych i faktycznych
podejmowanych przez Komitet – prosimy o zaprzestanie wszelkich działań, które opóźniają
budowę kościoła i plebanii oraz uporządkowanie terenów naszej parafii.
Jako stowarzyszeniu, które określa się jako dbające o historię i kulturę Krakowa,
zapewne jest znana historia budynków naszej parafii. W Waszych publikacjach
i wypowiedziach często powołujecie się Państwo na osobę św. prof. Karola Estreichera –
naszego parafianina. Miał on szczególny udział w sprowadzeniu na Wolę Justowską
drewnianego kościoła z Komorowic. Celem działania wszystkich było pozyskanie świątyni,
nie zaś budowa muzeum czy skansenu. Także przeniesienie dalszych dwóch obiektów
drewnianych służyło temu celowi – w domu podcieniowym zlokalizowana została ówczesna
plebania, zaś w spichlerzu odbywały się lekcje katechezy.
Kościół z Komorowic uległ całkowitemu zniszczeniu w pożarze w lipcu 1978 roku,
kiedy to został podpalony przez ustalonego sprawcę. I znowu staraniem parafian, wspieranych
przez dobroczynność wielu osób, kościół ten został odbudowany i wyposażony. Dodatkowo
powstała także podziemna murowana krypta, z nowoczesnym wystrojem, będącym dziełem
innego parafianina – pana prof. Bronisława Chromego.
Po ukończeniu długotrwałej odbudowy i wyposażania drewnianego kościoła –
w kwietniu 2002 roku został on po raz drugi podpalony i doszczętnie spłonął.
Od tego czasu – przez ponad 11 lat - całość życia liturgicznego parafii koncentruje się
w podziemnej krypcie, zbyt małej na aktualne potrzeby parafii, nadto zawilgoconej, ciemnej
i dusznej.
Od czasu pożaru kościoła parafia podejmuje działania celem budowy świątyni
umożliwiającej parafianom sprawowanie kultu w godziwych warunkach. Wolą ogromnej
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większości parafian uczestniczących w nabożeństwach i wypowiadających się w tej kwestii
w ankiecie jest, aby nowy kościół był większy i ogniotrwały. Działania Rady Parafialnej
i kolejnych księży proboszczów doprowadziły do powstania kilku projektów budowy nowego
kościoła i uporządkowania zabudowy terenów należących do parafii. Zapraszając
przedstawicieli OKRK na spotkania z Radą Parafialną i Radą Budowy przedstawialiśmy stan
przygotowań oraz podjęliśmy dyskusję, która miała także wpływ na ostateczny kształt
projektu. Został on opracowany, jak Państwo wiecie, przez prof. Aleksandra Böhma, i stanowi
nawiązanie do sylwety dotychczasowej świątyni oraz zapewnia właściwą ekspozycję i ochronę
istniejących obiektów zabytkowych. Uzyskał on akceptację tak Kurii Metropolitalnej
jak i Wojewódzkiej Komisji Ochrony Zabytków. Jest on także zgodny z planem
zagospodarowania obowiązującym na tym terenie. Parafia otrzymała również wymagane
pozwolenia konserwatorskie.
Zaskarżenie postanowienia konserwatorskiego zawierającego uzgodnienia dotyczące
przeniesienia spichlerza, OKRK przyczynia się nie tylko do odwleczenia budowy kościoła, ale
także do degradacji substancji zabytkowej tegoż spichlerza. Ufamy, że kolejny raz
przedstawione stanowisko parafii, oczekującej kilkanaście lat na świątynię, znajdzie
zrozumienia u Państwa i Komitet nie będzie podejmował działań powodujących przedłużanie
procedowania wniosków parafii.
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sugerujących jakoby parafia przyczyniła się do pożaru kościoła w roku 2002 poprzez
konserwację budynku olejem.
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za istniejące zabytkowe obiekty, których utrzymaniem i konserwacją zajmuje się parafia.
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