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Wydawnictwo „Misericordia”
ZgromadzeniaSióstrMatkiBo-
żej Miłosierdzia z Łagiewnik
przygotowało „Dzienniczek”
św. Siostry Faustyny na iPada
oraz iPhona.
Abyułatwićkorzystanieznaj-

poczytniejszego dzieła literatu-
ry religijnej – w czasie wakacji
iwyjazdów–„Dzienniczek”wy-
dano takżewwersji kieszonko-
wej.–Jesttrwały,azarazemele-
gancki, bo oprawionyw skórę –
zachwala nową formę „Dzien-
niczka” siostraElżbietaSiepak,
rzeczniczkazgromadzenia.
„Dzienniczek” św. Faustyny

tosporedzieło.Ma477stronfor-
matuA-5. Każda znich jest cał-
kowiciezapisana,bosiostranie
stosowałamarginesów. Jest też
jego krytyczne wydanie, z któ-
rego korzystają np. teologowie
Kościoła.SiostraElżbietawyjaś-
nia,że„krytyczne”,toznaczyta-
kie,gdziezaznaczononp.,które
zdaniejestniedokończone,gdyż
autorka np. spieszyła się i cze-
gośnie zdążyładopisać.
Warto również wspomnieć,

że jej spowiednik, błogosławio-
ny ks. Michał Sopoćko, jeden
zniewielu ludzi, którzyznali ta-
jemnicęsiostryFaustyny,popro-
sił ją, abypodkreślała słowaPa-
na Jezusa,wypowiedziane bez-
pośredniodoniej.W„Dziennicz-
ku” podkreślone są ołówkiem,
awdrukuzostaływytłuszczone.
„Dzienniczek”miałwielewy-

dań,takżepirackich,wjęzykach
polskim, angielskim, włoskim,

francuskim, hiszpańskim, por-
tugalskim, rosyjskim, słowac-
kim, a ostatnio także węgier-
skim. To najczęściej tłumaczo-
nanaobcejęzykipolskaksiążka.
Oryginał „Dzienniczka”

przechowywany jest w drew-
nianej skrzynce w klasztor-
nymskarbcu.Tylkorazbyłwy-
stawiony na widok publiczny.
I to przez siedemgodzin.Moż-
na go było zobaczyć w sierp-
niu ubiegłego roku w czasie
Nocy Otwartych Kościołów.
Klasztor w Łagiewnikach,
wktórymżyła i pracowała św.

Faustyna, przeżywał w tym
czasie oblężenie.
Odniedawna„Dzienniczek”

można czytać na iPadzie.Wer-
sja ta pozwala wygodnie prze-
glądać całość tekstu, a wbudo-
wane narzędzia – takie jakwy-
szukiwanie, zaznaczanie frag-
mentów i notatki – ułatwiają
pracęosobom,którechcąbliżej
zapoznaćsięzdziełemApostoł-
kiBożegoMiłosierdzia.Książka
jest również dostępna napopu-
larnego iPhone’a.
Ułatwieniem dla pielgrzy-

mów i turystówmabyć teżkie-

szonkowe wydanie „Dzien-
niczka”. – Oprawione jest
w skórę koloru czarnego, brą-
zowego, bordo lub ciemnej zie-
leni. Duże litery ozdobione zo-
stały złoceniami – mówi sio-
stra Elżbieta Siepak.
Kieszonkowe wydanie

„Dzienniczka” można kupić
w sklepie firmowymWydaw-
nictwa w Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach lub w sklepie
internetowym.
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Moja nominacja
to uznanie dla
polskiej fizyki
cząstek

–Panikandydaturazostała
zgłoszonaprzezczterykraje:
Polskę,Czechy,Węgry iBel-
gię.Jakdoszłodoustalenia
wspólnegokandydata?
– W marcu ogłoszono, że

– w związku z kończącym się
trzecim rokiem urzędowania
obecnego przewodniczącego
prof.MichelaSpiro–nanastępne
spotkanie Rady należy zgłosić
kandydatury.Wtedy skontakto-
wał się ze mną przedstawiciel
Węgier,mówiąc,żejegokrajbar-
dzochętniewystawiłbymojąkan-
dydaturę. Odpowiedziałam, że
nie mam pewności, czy jestem
dobrym kandydatem. Miesiąc
później delegat Czech wystąpił
ztąsamąpropozycją.Wtedyzdo-
byłamdokładniejszeinformacje
oobowiązkachprzewodniczące-
go, a takżenaradziłamsię z pol-
skimi kolegami fizykami. Pona-
radachwyraziłamzgodę.Okaza-

ło się też, że naturalne jest, aby
kandydata popierał jegowłasny
kraj, więc polski delegat rządo-
wydoRadyCERN, prof.Michał
Waligórski, zgłosił moją kandy-
daturę. Do proponujących dołą-
czyła jeszcze delegacja Belgii.
Traktujętojakowyróżnieniedla
bardzodobrej fizykicząstekele-
mentarnych uprawianej w Pol-
sce. Polskie środowisko cieszy
siędużymuznaniemnaświecie.
Mamy też wielu bardzo wybit-
nych fizykówcząstek.Notabene
PolskazCERN-emzwiązanajest
odwielulat.Kontaktynawiązano
tużpopowstaniuCERN-u,anasz
krajwszedłdozespołówmiędzy-
narodowych bardzo wcześnie.
Od1964r.byliśmyobserwatorem,
a jako pełnoprawny członek
weszliśmydoorganizacjiw1991
r., awięc tużpoprzemianach.
–CzymzajmujesięRada
CERN?Conależydo jej zadań?
– Rada zrzesza przedstawi-

cieli krajów członkowskich, ak-

tualnie jest ich 20. Jest czymś
w rodzaju rady nadzorczej. Ja-
kożeCERNjestfinansowanyze
składek krajów wchodzących
w jego skład, członkowie Rady
w pewnym sensie nadzorują
działanieorganizacji i jejdyrek-
cji. Nie oznacza to oczywiście,
żedyrektorCERNjestprzeznią
jakośograniczany,wprostprze-
ciwnie, ma bardzo szerokie
uprawnienia.DrugiezadanieRa-
dy to koordynowanie europej-
skiej fizyki cząstek i badańpro-
wadzonychwtej dziedzinie.
–Głosowaniedelegatów
wszystkichkrajówczłonkow-
skichodbędziesię20wrześ-
nia.Jakiesąprzewidywania?
– Uważam, że wszyscy zgło-

szenikandydaci–pozamną:Ho-
lender,Norweg iWłoch–sąbar-
dzo dobrzy i bardzomocni. Na-
wiasem mówiąc, Holender
–prof.JosEngelen,mażonępol-
skiegopochodzenia.Fakt,żewy-
stawionomojąkandydaturę, jest
bardzo zaszczytny i zrobię
wszystko,byjaknajlepiejwypaść.
Ważne jest poparcie rodzimego
kraju, a jamamwrażenie, żepa-
niministerKudryckarobi,como-
że, aby od strony Ministerstwa
Nauki i SzkolnictwaWyższego
mojąkandydaturęwspierać.
–CzymzajmujesięPaninau-
kowo?
–Wdziedziniefizykicząstek

zajmowałamsięrozmaitymirze-
czami. W pionierskim okresie
pracowałamnadzastosowaniem
detektorów krzemowych zmi-
kroelektroniką odczytu do bar-
dzo precyzyjnego pomiaru po-
łożeńcząstek.Tobyłypierwsze
tegotypupracenaświecie,a lu-
dzi,którzysiętymwtedyzajmo-
wali,możnabyłopoliczyćnapal-
cach.Odponad10latzajmujęsię
badaniemneutrin. Uczestniczę
w grupie realizującej ekspery-
ment Icaruswpodziemnym la-
boratoriumGranSassoweWło-
szech, a takżew japońskim ek-
sperymencie,wktórymwiązka
wysyłanajestzośrodkaJ-PARC
wmiejscowościTokainawscho-
dnim wybrzeżu, a oddziałuje
woddalonymo300kmdetekto-
rze Super-Kamiokande na za-
chodzieJaponii.

ROZMOWAzprof.AGNIESZKĄ
ZALEWSKĄzInstytutuFizyki
JądrowejPANwKrakowie,kan-
dydatkąnaprzewodniczącego
RadyEuropejskiejOrganizacji
BadańJądrowychCERNzsie-
dzibąwGenewie.

„Dzienniczek” Faustyny
do kieszonki i na iPada
RELIGIA.Dzieło siostry Faustyny jest najczęściej tłumaczonąna obce języki
polską książką. Terazmożna ją czytać takżew formie e-booka.

RozmawiałPAWEŁSTACHNIK

Kadłub boeinga
kapitanaWrony
za darmo?

Tydzień temu informowano, że
zakupemkadłubazainteresowa-
łosięDowództwoWojskSpecjal-
nych. Licytację zaplanowano
na24 lipca, a cenawywoławcza
to 2 mln dolarów. Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych, który
miał licytowaćw imieniuDWS,
nie staniedowalki oB767.
–MinisterzwrócisiędoLOT,

abyrozważyłprzekazanienam
samolotu bezpłatnie. W dobie
kryzysu wojska nie stać na ta-
ki wydatek – powiedział nam
wczoraj rzecznik MON Jacek
Sońta.
Samolotmiałbyzostaćusta-

wionyna jednymzpoligonów,
gdziewodbijaniuzakładników
szkoliliby się żołnierze m.in.
GROM-u.

WOJSKO.Resortobronyma
nadzieję,żePLLLOTbezpłatnie
przekażewojskukadłubboeinga
B767,którym1listopadaubiegłe-
gorokukapitanTadeuszWrona
lądowaławaryjnienaOkęciu.

(SUB)

Prof.AgnieszkaZalewska

GRAŻYNASTARZAK
redakcja@dziennik.krakow.pl

Paszporty
dla dzieci nie
na rok, a na 5 lat

–Wszyscy, którzy do 10 sierp-
nia złożą wniosek o paszport
dla dziecka do 5. roku życia,
otrzymają paszport wydawa-
ny na obecnych zasadach,
a więc ważny tylko przez rok
– informuje JoannaSieradzka
z biura prasowego wojewody
małopolskiego.
Dopiero wnioski złożone

od 11 sierpnia będą rozpatry-
wane na nowych zasadach,
awięcna ichpodstawiewyda-
wane będą 5-letnie paszporty
dlamałych dzieci.
Wszyscy, którzy dopiero

planują wyjazd za granice,
mogą wstrzymać się jeszcze
ze złożeniemwniosku do cza-
su aż wejdą w życie nowe
przepisy.

PRAWO.Wartowstrzymaćsię
zezłożeniemwnioskuopaszport
dlamałegodziecka.Od11sierpnia
takidokumentbędzieważny
przez5lat,anie–jakdotejpory
–tylkoprzezrok.

(GEG)

„Dzienniczek”ma477stron.Każdaznich jestcałkowiciezapisana,bosiostraniestosowałamarginesów.

Pracowałam
nadzastosowaniem
detektorów
krzemowych
zmikroelektroniką
odczytudobardzo
precyzyjnego
pomiarupołożeń
cząstek.Tobyły
pierwsze tego typu
pracenaświecie

prof.AgnieszkaZalewska
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