
W sobotę 1 kwietnia w sali 
widowiskowej obok wadowickiej 
bazyliki Narodzenia NMP 
od 9.00 można oglądać prace, 
zgłoszone do konkursów 
poświęconych 
Janowi Pawłowi II.

Po południu odbędzie się 
tam ogłoszenie wyników i 
koncert dedykowany Papie-
żowi. W konkursach uczestni-
czyli uczniowie szkół naszej 
diecezji. 

– Miały one różnorodny 
temat i charakter – od pla-
stycznych poprzez literacki i 
muzyczny po multimedialne 
prezentacje tras pielgrzym-
kowych. Wszystkie połączy-
ła jedna myśl: przypomnienia 
młodym duchowego dziedzi-
ctwa, jakie zostawił nam Oj-
ciec Święty Jan Paweł II – wy-
jaśnia s. Teresa Biłyk, feli-
cjanka, prezes Stowarzysze-
nia Forum Edukacyjne, które 
wystąpiło z inicjatywą kon-
kursów.

Do organizacji włączył się 
m.in. Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej, Delegatura 
Kuratorium Oświaty oraz rad-
ni z Bielska-Białej.

O uroczystościach przygo-
towanych w rocznicę śmierci 
Ojca Świętego – czytaj też na 
str. IV–V. MB

Gimnazjaliści z koła misyjnego działa-
jącego w Gimnazjum nr 1 w Bielsku-

-Białej Leszczynach po raz kolejny – w 
niedzielę 19 marca br. – w podziemiu 
kościoła pw. Chrystusa Króla przygoto-
wali loterię, z której dochód przekazali 
na rzecz misji w Afryce. Uzyskane pie-
niądze dołączyli do ofiar złożonych na 
ten cel w II niedzielę Wielkiego Postu 
przez wiernych leszczyńskiej parafii do 
puszek. Loteria dla misji to już tradycja 
na Leszczynach – gimnazjaliści sami zbie-
rają fanty: są wśród nich misyjne różań-
ce, książki, a także maskotki, filmy czy 
płyty CD. Potem przygotowują losy po 
zróżnicowanych cenach – od 1,5 zł do 

40 zł, by jak najwięcej 
parafian mogło wziąć 
udział w tej zabawie, 
połączonej z charyta-
tywnym celem. 

Gimnazjalistki 
z Leszczyn wśród 
fantów loterii 
na rzecz misji
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O LUDZIACH OTWARTYCH SERC, 

prowadzących na Żywiec-
czyźnie kuchnie dla potrze-
bujących i organizujących 
dla nich różnoraką pomoc
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GIMNAZJALIŚCI DLA MISJI

Mszą św., odprawioną 
15 marca w bielskim 

kościele „przy dworcu”, 
młodzi z Bielskiej Szkoły 
Przemysłowej i ich goście 
poprzedzili widowiskową 
uroczystość, przypominają-
cą postać sługi Bożego Jana 
Pawła II w 1. rocznicę je-
go śmierci. Dziękowali Bogu 
za wszystko, co Papież im 
szczególnie i nam wszyst-
kim zostawił. W tych dniach 
będziemy znów powracać 
do jego nauczania i jego 
spotkań z nami. W tekście 
pt.: „W tajemnicy światła” 
zapraszamy na przygotowy-
wane już od dłuższego cza-
su uroczystości związane z 
tą rocznicą. 

Nauki dla twórców 
i nauczycieli

Aby
wydobyć 
piękno
Ponad 300 twórców i nauczy-
cieli uczestniczyło w rekolek-
cjach wielkopostnych, które 
prowadził o. Marek Rojszyk, 
dominikanin z Wrocławia.

Na rekolekcje do bielskie-
go kościoła pw. Przenajświęt-
szej Trójcy przybyli aktorzy, ar-
chitekci, dziennikarze, litera-
ci, muzycy, plastycy, pracowni-
cy kultury, a także nauczyciele 
wraz ze swoim duszpasterzem 
ks. dr. Piotrem Gregerem. Swo-
je rozważania rekolekcjonista 
oparł na relacjach między wia-
rą, religijnością i moralnością. 
Na zakończenie rekolekcji die-
cezjalny duszpasterz środowisk 
twórczych ks. Eugeniusz Burzyk 
szczególnie dziękował mu za 
to, „że pomaga ludziom wydo-
bywać ze swojego wnętrza naj-
piękniejsze i najwartościowsze 
cechy”. AK

Pokolenie Jana Pawła II

Szlakami Papieża

Młodzi przypomnieli sobie duchowe 
dziedzictwo Jana Pawła II
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Nie zabieraj ich do nieba
NA III NIEDZIELĘ WIEL-
KIEGO POSTU biskup 
Tadeusz Rakoczy wystosował 
list pasterski, w którym – pod 
hasłem: „Przywracajmy nadzie-
ję chorym” – zachęca do róż-
norakich akcji pomocy. „Jest 
wiele sposobów, które każ-
dy człowiek może podjąć bez 
uszczerbku swojego zdrowia, 
czasu czy dóbr materialnych – 

pisze ksiądz biskup. – Jednym 
z nich jest świadome i do-
browolne włączenie się w ak-
cję »nie zabierania swych orga-
nów do nieba, bo tam wiedzą, 
że one są potrzebne tylko tu-
taj«. (...). Nie bójmy się nosić w 
swoich dokumentach deklara-
cji o gotowości oddania swo-
ich organów innym ludziom. 
Jakże wymowne są słowa tej 
deklaracji: »Moją wolą jest, 
by w wypadku nagłej śmierci, 
moje tkanki i narządy zostały 
przekazane do transplantacji, 
ratując życie innym«”.
Ksiądz biskup zachęca także 
do honorowego oddawania 
krwi: „W wielu miejscach na-
szego kraju stawiamy pomni-
ki wielkiemu rodakowi Janowi 
Pawłowi II. (...) Do tych peł-
nych szacunku pomników do-
łączmy inny – żywy pomnik – 
ratujący człowieka, przywraca-
jący nadzieję i dający nowe ży-
cie. Dar krwi i narządów niech 
będą żywym świadectwem na-
szego zrozumienia nauki Jana 
Pawła II”.

Przed papieską wizytą
BIELSKO-BIAŁA. Członkowie 
Diecezjalnego Komitetu Piel-
grzymki Benedykta XVI do Oś-
więcimia spotkali się 15 marca 
z dyrekcją Muzeum Auschwitz-
-Birkenau oraz władzami sa-
morządowymi Oświęcimia, by 
omówić aktualny stan przygo-
towań do papieskiej wizyty. 
Według dotychczasowych robo-
czych ustaleń, Papież ma przyje-
chać do Oświęcimia 28 maja, po 
południu. Odwiedzi były obóz 
zagłady Auschwitz, Centrum 

Dialogu i Modlitwy oraz klasz-
tor sióstr karmelitanek. Na te-
renie byłego obozu Birkenau 
poprowadzi modlitwę za ofiary 
nazizmu i spotka się z wierny-
mi. Ta część programu wymaga 
najistotniejszych przygotowań. 
Strona diecezjalna zajmie się 
budową ołtarza oraz sektorów 
dla wiernych. Władze samorzą-
dowe zadbają o porządek i bez-
pieczeństwo pielgrzymów, stro-
nę techniczną spotkania zabez-
pieczy Muzeum.

O Polakach i Litwinach
BIELSKO-BIAŁA. 4 marca ka- 
tedralne Duszpasterstwo Mło-
dzieży zaprosiło do modlitew-
nego czuwania w kościele pw. 
św. Andrzeja Boboli. We wspo-
mnienie św. Kazimierza, wnu-
ka Władysława Jagiełły, sięgnięto 
do tradycyjnych, świętowanych 
na Litwie „Kaziuków”. Czuwanie 
było okazją do refleksji nad wy-
głoszonymi w Wilnie w 1993 r. 
przez Jana Pawła II słowami przy-
pomnienia Polakom i Litwinom, 
że są braćmi w Chrystusie, po-

wołanymi do budowania tego 
samego Kościoła powszechne-
go i jednej Europy – zakorzenio-
nej w chrześcijaństwie. O wię-
zi łączącej nasze narody przypo-
mniała też inwokacja do „Pana 
Tadeusza”, recytowana przez ak-
tora Rafała Sawickiego, a pod-
czas Mszy św. o rychłą beatyfi-
kację Jana Pawła Wielkiego pro-
boszcz ks. Jan Kwidziński SAC 
przypomniał postać związane-
go z Litwą współpatrona Polski –  
św. Andrzeja Boboli.

Deska ratunku

CIESZYN. Do godziny 12.00 30 
marca br. na internetowej stronie 
www.allegro.pl/strona/zyj_god-
nie można licytować deskę snow-

boardową olimpijczyka Michała 
Ligockiego, z autografami ofia-
rodawcy oraz Pauliny, Mateusza 
i Władysława Ligockich. Akcję 
„Snowboardowa deska ratunku 
dla Michała” rozpoczęło cieszyń-
skie stowarzyszenie „Żyj Godnie”. 
Dochód z aukcji zostanie przeka-
zany na pomoc sparaliżowanemu 
Michałowi Księżakowi (pisaliśmy 
o akcji przekazania deski w po-
przednim numerze GN).
Osoby, które nie będą brały  
udziału w licytacji, a chciałyby po-
móc Michałowi, mogą wpłacać 
na konto: Stowarzyszenie „Żyj 
Godnie”, ul. Z. K. Szatkowskiej 24,  
43-430 Skoczów, Bank PKO BP O/
Skoczów, nr konta 94 1020 1390 
0000 6802 0111 9981, z dopi-
skiem „dla Michała”. Więcej infor-
macji: www.ox.pl.

Walczą o indeksy
CIESZYN. Uczniowie LO im. 
M. Kopernika w Cieszynie  
po raz drugi dostali się do  
ścisłego finału II Regionalnego 
Konkursu Wiedzy o Rodzinie, 
zorganizowanego przez Koło 
Naukowe Studentów Nauk o 
Rodzinie Uniwersytetu Opol-
skiego. Nagrodą są indeksy 
Wydziału Teologicznego UO. 
Walczą o nie: Arek Bromnik 
z LO im. A. Osuchowskiego i 
Monika Kra-sicka z „Kopernika”. 
Przed rokiem indeks w ten 
sposób zdobyła Ola Potysz z 
„Kopernika”. Arek Bromnik 
był drugi, Monika Krasicka z 
„Kopernika” – piąta. Do udzia-
łu w konkursie zachęciła kate-
chetka Dorota Kania. 

Michał i Mateusz Ligoccy  
z „deską ratunku”

Ola Potysz – ubiegłoroczna 
laureatka konkursu. O indeks 
Uniwersytetu Opolskiego walczą 
teraz jej koledzy z Cieszyna

U
RS

Z
U

LA
 R

O
G

Ó
LS

KA

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L

Biskup Tadeusz Rakoczy podczas spotkania ze starostą oświęcimskim 
Józefem Kałą, wójtem gminy Oświęcim Andrzejem Bibrzyckim i dyrektorem 
Muzeum Auschwitz-Birkenau Jerzym Wróblewskim

Symbolem włączenia się do akcji  
są bransoletki z hasłem:  
„Nie zabieram swych organów  
do nieba, tam wiedzą,  
że potrzebne są na ziemi”
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Modlitewne czuwanie w Cieszynie

Maturzyści na kolanach
Tradycyjne czuwanie matu-
rzystów naszej diecezji na Jasnej 
Górze obędzie się z 31 marca  
na 1 kwietnia br. Tych, którzy nie 
będą mogli wziąć w nim udziału, 
katecheci z Cieszyna zaprosili 
na czuwanie modlitewne  
4 marca br. 

– Z różnych względów nie 
każdy maturzysta będzie mógł 
pielgrzymować na Jasną Górę 
ze swoimi rówieśnikami z ca-
łej diecezji. Ale ważne jest, by w 
tym czasie zdobyć się na wysiłek 
modlitewnego czuwania – mó-
wią katechetki z Cieszyna, które 
zaprosiły swoich uczniów na noc-
ne czuwanie do kaplicy boromeu-
szek: Beata Banot, Dorota Kania, 
Elżbieta Kopoczek, i boromeusz-
ka s. Mateusza. 

Modlitwa maturzystów w Cie-
szynie jest już tradycją. Do tej po-
ry były to kilkugodzinne czuwa-

nia. W nocy z 4 na 5 marca br. po 
raz pierwszy przygotowano czu-
wanie całonocne. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie życzliwość 
s. Fabiany i s. Mateuszy. Pomo-
cą służyli także księża z dekana-
tu cieszyńskiego, a zwłaszcza ka-
płani z parafii św. Marii Magdale-
ny, którzy posługiwali w 
konfesjonale.

Czuwanie rozpoczę-
ło się o 20.00, następ-
nie maturzyści odmówi-
li Różaniec i zaśpiewa-
li Apel Jasnogórski. Przy-
gotowanie do sakramen-
tu pojednania poprowa-

dził ks. Grzegorz Gruszecki, a o 
północy ks. Grzegorz Strządała 
i ks. Marcin Pomper koncelebro-
wali Mszę św. Śpiewowi przewo-
dził Zespół Jednego Koncertu z 
Mnisztwa. Maturzyści rozważali 
także Drogę Krzyżową – refleksję 
ilustrowała multimedialna pre-

zentacja „Drogi Krzyżo-
wej” podarowanej sank-
tuarium jasnogórskiemu 
przez Jerzego Dudę-Gra-
cza. Nie zabrakło świa-
dectw życia pani Alicji – 
osoby żyjącej samotnie, 
oraz Ani i Krzysztofa – 
narzeczonych. IM

W Ustroniu – o ikonie

Post i modlitwa
U natchnionych artystów 
Wschodu przygotowanie  
do pisania ikon zawsze 
obejmowało post i modlitwę.  
„Bo nie są one zwykłymi 
obrazami o treści religijnej, 
lecz podjętą przez człowieka 
próbą odzwierciedlenia Bożej 
rzeczywistości” – tłumaczył 
prof. Wiktor Żyszkowski podczas 
prelekcji o roli ikony  
w prawosławiu, wygłoszonej  
w Czytelni Katolickiej w Ustroniu.

Prelegent – z zawodu fi-
zyk – pracownik Międzyna-
rodowej Agencji Atomowej w 
Wiedniu, na co dzień związa-
ny jest i z Ustroniem, i Wied-
niem. Jako członek Fundacji 
„Pro Oriente” – założonej w 
Wiedniu przez kard. Franza 
Koeniga dla ożywiania dialogu 
z Kościołem prawosławnym – 
swoje prace przedstawiał też 

wiedeńskiej publicz-
ności. W ustrońskiej 
Czytelni do 14 marca 
można było oglądać 
wystawę jego fotogra-
fii „Migawki z podró-
ży na Wschód – Bia-
łoruś, Ukraina, Arme-
nia, Bliski Wschód...”, 
a barwny komentarz 
do pokazanych na przeźro-
czach ikon był okazją do po-

dzielenia się imponu-
jącą wiedzą na temat 
chrześcijańskiej trady-
cji Wschodu.

Dlaczego ikony 
się pisze, a nie malu-
je? Co decyduje, że 
obraz religijny jest 
ikoną? Dlaczego tak 
mało wiemy o prawo-

sławiu? Jeśli nasza dogmaty-
ka jest tak bliska, dlaczego je-

steśmy tak oddaleni? Jaka jest 
droga do jedności? – to tylko 
niektóre z pytań, które stały 
się inspiracją do wspólnego 
zgłębiania wiedzy o prawosła-
wiu. Przy odpowiedzi przyda-
ła się opowieść o losach ikony 
Matki Bożej Kazańskiej, zwią-
zanej z burzliwą historią Ro-
sji, i pragnieniem Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, by powrót 
tej ikony do Moskwy stał się 
okazją do zbliżenia chrześci-
jan Wschodu i Zachodu.

Jak podkreślali zwłasz-
cza młodsi słuchacze, było 
to dla nich pierwsze tak bli-
skie spotkanie ze wschodnią 
kulturą chrześcijańską. Dzię-
ki prezentacji nie tylko bliż-
sza, ale i bardziej zrozumiała 
stała się dla nich sama kultu-
ra. Bardziej widoczna okaza-
ła się też zapisana w ikonach 
miłość Boga. „Dziękujemy” – 
to słowo najczęściej pojawia-
ło się w czytelnianej kronice 
po wernisażu…

AŚS

 DLA ZWIĄZKÓW NIE-
SAKRAMENTALNYCH

Wielkopostne rekolekcje dla 
osób żyjących w związkach 
niesakramentalnych odbędą 
się 26 i 27 marca br. w biel-
skiej katedrze.
Na rekolekcje serdecznie zapra-
sza ks. Krzysztof Bojan, opie-
kun osób żyjących w związ-
kach niesakramentalnych, spo-
tykających się przy katedrze św. 
Mikołaja w Bielsku-Białej. Do 
udziału w nich zaproszone są 
osoby zainteresowane z tere-
nu całej naszej diecezji, a także 
spoza niej. Spotkania rekolek-
cyjne będą się rozpoczynać w 
niedzielę 26 i poniedziałek 27 
marca o godzinie 16.00.
Rekolekcje będzie głosił ks. Adam 
Podbiera z Krakowa – rekolekcjo-
nista, który od lat głosi konferen-
cje dialogowane w licznych para-
fiach archidiecezji krakowskiej i 
całym kraju, a także od 20 lat w 
czasie pieszej krakowskiej piel-
grzymki na Jasną Górę.

Fotografie  
i wykład 
Wiktora 
Żyszkowskiego 
pomogły 
przybliżyć 
kulturę, a przez 
nią – samego 
Boga…

Cieszyńscy 
maturzyści 
przybyli do 
kaplicy sióstr 
boromeuszek 
na całonocne 
czuwanie 
modlitewne

Zaproszenie
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Atmosfera, która już 
15 marca br. wypełni-
ła bielski kościół pw. 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, przypominała tę 
sprzed roku, z pierwszych dni 
kwietnia, kiedy towarzyszyli-
śmy ostatnim dniom ziemskie-
go życia Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Uczniowie, kateche-
ci, nauczyciele, rodzice, przyja-
ciele bielskiej „Przemysłówki”, 
zaproszeni goście – wśród nich 
przedstawiciele wielu urzędów 
i instytucji – a przede wszyst-
kim bielscy muzycy i aktorzy 
wypełnili świątynię modlitwą, 
poezją, radością i wzrusze-
niem.

Uroczystość rozpoczęła ce-
lebracja Eucharystii – dziękczy-
nienia Bogu za dar Jana Pawła II. 
 Ustanowienie Eucharystii to 
– jak przypomniał ks. Seba-
stian Rucki, katecheta młodych 
bielszczan – jedna z różańco-
wych tajemnic światła, do któ-
rych rozważania szczególnie 
zachęcał Jan Paweł II. W homi-

lii ks. Ryszard Knapik przypo-
mniał młodym papieskie świa-
dectwo o tym, czym jest praw-
dziwe człowieczeństwo – peł-
ne szacunku dla życia własne-
go i innych.

Następnie w widowiskowym 
programie artystycznym, w któ-
rym nie zabrakło nagrań papie-
skich przemówień, ilustrowanych 
muzyką i multimedialną prezen-
tacją z wykorzystaniem orato-
rium Piotra Rubika „Tu es Petrus”, 
bielscy aktorzy poetycko przypo-
mnieli ewangelię miłości, głoszo-
ną przez Ojca Świętego całym 
jego życiem. Tajemnicy światła 
– Eucharystii – nie zabraknie w 
żądnym zakątku naszej diecezji 
podczas uroczystości upamięt-
niających Jana Pawła II.

W stolicy diecezji 

1 kwietnia br. o 10.00 w koś-
ciele pw. NSPJ w Bielsku-Białej, 
gdzie 22 maja 1995 r. podczas 
swojej wizyty w naszej diecezji 
zatrzymał się na modlitwie Jan 
Paweł II, biskup Janusz Zimniak 
będzie przewodniczył Mszy św. 
koncelebrowanej, z udziałem 
księży naszej diecezji, sióstr za-
konnych, katechetek i kateche-
tów świeckich. Mszę św. uboga-
ci występ chóru Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej pod kie-
runkiem Beaty i Jana Borow-
skich. Po Mszy św. inscenizację 
poświęconą Janowi Pawłowi II 
przedstawią uczniowie SP i Gim-
nazjum w Rudzicy.

Młodzi odpowiadają 

„Szukałeś nas – oto jeste-
śmy” – pod takim hasłem odby-
wają się w każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca modlitewne czuwa-
nia organizowane przez Duszpa-
sterstwo Młodzieży z katedral-
nej parafii św. Mikołaja. „Roz-
poczęliśmy zaraz po śmierci Oj-
ca Świętego. Co miesiąc o godz. 
20.00 spotykamy się w innej 

świątyni Bielska-Białej, 
zapraszając do tej mod-
litwy kolejne wspólnoty 
parafialne. Zawsze roz-
poczyna się od Mszy 
świętej sprawowanej 
przez księdza probosz-
cza danej parafii, a na-
stępnie najczęściej słu-
chamy odtworzonych z 
nagrań fragmentów papieskich 
wystąpień. Rozważania kończy-
my modlitwą – o godz. 21.37” – 
tłumaczy Henryk Urban.

Kolejne spotkanie odbędzie 
się 1 kwietnia pod Krzyżem Ju-
bileuszowym na wzgórzu Trzy 
Lipki, gdzie o 17.00 zostanie od-
prawiona uroczysta Msza św.  Po 
niej młodzież przypomni słowa 
Ojca Świętego związane z Wiel-
kim Postem.

Na papieskim szczycie 

Na Groniu Jana Pawła II 
pierwsza Msza św. z udzia-
łem turystów i pielgrzymów 
– w intencji zmarłego Ojca 
Świętego sprawowana była w 
kilkanaście godzin po jego 
śmierci. 

„Oczywiście, także w 
pierwszą rocznicę  bę-
dziemy się modlić – mó-
wi kustosz kaplicy na 
Groniu Stefan Jakubow-
ski. – Uroczystą Euchary-
stię w niedzielę 2 kwiet-
nia o 12.00 sprawować 
będzie ks. infułat Włady-
sław Fidelus z Żywca, a 

modlić się będziemy o rychłe wy-
niesienie na ołtarze sługi Boże-
go”. Tego samego dnia o 21.00 
rozpocznie się modlitwa przy po-
mniku Jana Pawła II na Groniu, a 
o 21.37 – zgodnie z apelem, ja-
ki Grupa Modlitewna z Gronia 
wraz z Rodzinnym Kołem PTTK 
„Szarotka” skierowała do wszyst-
kich ludzi gór – zapłonie na Gro-
niu ognisko – płomień pamię-
ci. „Chcielibyśmy, aby ogniska 
– rozpalone w górach, oczywi-
ście w miejscach bezpiecznych 
dla lasów i uzgodnionych wcześ-
niej ze służbami leśnymi – oraz 
świece zapalone o 21.37 w ok-
nach schronisk i domów, stały 
się znakami naszej pamięci o Oj-
cu Świętym, który pomógł od-
nowić oblicze tej ziemi” – pod-
kreśla Stefan Jakubowski. 

Pokazał nam wyższość 
tajemnicy Krzyża  

nad filozofią: „lekko, 
łatwo i przyjemnie” 

– mówił 15 marca  
ks. Ryszard Knapik  

o Janie Pawle II  
młodym z Bielskiej  

Szkoły Przemysłowej.  
O tej wyższości 

– w 1 rocznicę powrotu 
Papieża do domu Ojca 

– przypomina sobie  
wielu z nas...
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W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła Wielkiego

W tajemnicy światła

Papieskie 
świadectwo 
ewangelii miłości 
przypomnieli 
sobie wszyscy 
obecni 15 marca 
br. w bielskim 
kościele NSPJ

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA, 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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Promieniście  
– na Matysce 

1 kwietnia parafia św. Mar-
cina w Radziechowach – z pro-
boszczem ks. kan. Ryszardem 
Kubasiakiem – serdecznie za-
prasza wszystkich do udziału 
w „Marszu promienistym” na 
Matyskę, pod Krzyż Jubileuszo-
wy. Tam, o 18.00, rozpocznie 
się Msza św. koncelebrowana 
pod przewodnictwem ks. inf. 
Władysława Fidelisa, zakończo-
na poświęceniem kamienia wę-
gielnego pod budowę piątej sta-
cji Drogi Krzyżowej – Golgo-
ty Beskidów. Zgodnie z projek-
tem prof. Czesława Dźwigaja bę-
dzie ona przedstawiać Jezusa 
Chrystusa, któremu w niesieniu 
krzyża pomagać będzie Jan Pa- 
weł II. O 19.30 rozpocznie się 

muzyczna i poetycka prezenta-
cja przybyłych grup, a o 21.00 
– Apel Jasnogórski poprowadzi 
dziekan ks. kan. Stanisław Bo-
gacz z Cięciny. O 21.37 zapalone 
znicze ułożone zostaną w kształ-
cie serca. Organizatorzy serdecz-
nie zapraszają do udziału zespo-
ły regionalne, chóry, orkiestry, 
grupy modlitewne, a wszystkich 
uczestników proszą o zabra-
nie lampionów i zniczy, a także 
własnych utworów związanych 
z Janem Pawłem II. Zgłoszenia 
grup przyjmowane są pod adre-
sami: golgotabeskidow@o2.pl 
lub dzieciserc@o2.pl oraz tele-
fonicznie: 0-501 355 794.

Cieszyniacy pamiętają

Z kolei 1 kwietnia br. w Książ-
nicy Cieszyńskiej przy ul. Menni-
czej 46 o 15.00 zostanie otwarta 
wystawa: „Został z nami. Spotka-
nia Cieszyniaków z Janem Pawłem 
II”, a o 16.00 rozpocznie się spot-
kanie z ks. Adamem Bonieckim, 
redaktorem naczelnym „Tygodni-
ka Powszechnego”, zatytułowa-
ne: „Polacy w rok po śmierci Ja-
na Pawła II”. 

W niedzielę 2 kwietnia br., w 
cieszyńskim kościele pw. św. Ma-
rii Magdaleny o 17.30 rozpocznie 
się spektakl słowno-muzyczny „W 
hołdzie Janowi Pawłowi II” w wy-
konaniu Zespołu Teatralnego Pa-
rafii pw. św. Elżbiety w Cieszynie, 
a o 18.00 będzie koncelebrowa-
na Msza św. w intencji beatyfika-
cji Jana Pawła II. Liturgii 
będą przewodniczyć bi-
skupi Tadeusz Rakoczy 
i Franciszek Lobkowicz 
z Ostrawy. Swoją obec-

ność zapowiedział biskup Paweł 
Anweiler z Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego. Homilię wygło-
si o. Bernard Sawicki OSB z Opac-
twa Benedyktynów w Tyńcu.  Po 
Mszy św. przewidziano spektakl 
„Pontyfikat Jana Pawła II »Dar i 
tajemnica«”, w wykonaniu Jerze-
go Zelnika oraz Roberta Grudnia 
(organy) i Georgija Agratiny (flet-
nia Pana ). Po spektaklu procesja 
przejdzie na cieszyński rynek.

W świątyniach

Dla uczczenia rocznicy śmier-
ci Jana Pawła II ustrońskie Chrześ-
cijańskie Stowarzyszenie Ekume-
niczne zaplanowało wystawę „Na-
sze pamiątki ze spotkań z Janem 
Pawłem II”, która otwarta zosta-
nie 30 marca o 18.45 w Czytel-
ni Katolickiej przy parafii św. Kle-
mensa. Wystąpi też chór „Ave”, 
który pod dyrekcją Alicji Adam-
czyk przedstawi „Missę Brevis” 
Gounoda.

Uroczystości w ustrońskim 
kościele pw. św. Klemensa bę-
dą kontynuowane 2 kwietnia – 
o 19.00 parafialna schola „Mary-
ja” wystąpi z montażem poety-
cko-muzycznym; o 20.00 będzie 
celebrowana Msza św., po niej – 
o 21.00 Apel Jasnogórski i modli-
tewne czuwanie do 21.37.

Natomiast w Jaworzu W nie-
dzielę 2 kwietnia o 17.00 w ko-
ściele pw. Opatrzności Bożej od-
będzie się uroczysty koncert „Mi-
sterium miłości”. Wystąpią: Biel-

ski Chór Kameralny pod 
dyrekcją Beaty Borow-
skiej, soliści: Krystyna i 
Wojciech Musiołowie, 
Witold Szulakowski, Bar-

bara Bałda, Bogdan Desoń, Cy-
prian Kohut, a swoje wiersze de-
dykowane Janowi Pawłowi II re-
cytować będzie Krystyna Gutan, 
która całość poprowadzi.

Na szlakach 

Ustrońskie Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Ekumeniczne za-
prasza także, by pamięć Wiel-
kiego Papieża uczcić również na 
szlaku. Wśród propozycji jest 
„Narciarsko-pieszy marsz szczy-
tami Beskidów: Ustroń–Matyska 
(Golgota Beskidów)”. W progra-
mie: 31 marca: o 7.00 Msza św. 
w kościele pw. św. Klemensa, a 
następnie przejście trasą: Ma-
ła Czantoria–Wielka Czantoria–
Stożek–Przełęcz Kubalonka–
Stecówka–Przysłop pod Bara-
nią Górą (schronisko PTTK) o 
17.00 nocleg. I kontynuacja tra-
sy nazajutrz: Przysłop–Barania 
Góra–Magurka Wiślańska–Hala 
Radziechowska–Matyska o 17.30. 

Druga propozycja to „Pie-
szo-narciarska wycieczka ślada-
mi Jana Pawła II w Ustroniu”, 
zorganizowana 2 kwietnia. Naj-
pierw Msza św. o 7.30 w koście-
le pw. św. Klemensa, a później 
trasa: bulwarami nadwiślańskimi 
do Hermanic–Hermanice–Łąka 
(wspomnienia z przelotu Jana Pa-
wła II na Kaplicówkę)–kościół pw. 
NMP Królowej Polski (Anioł Pań-
ski o 12.00)–Ustroń, kościół św. 
Klemensa (Koronka do Miłosier-
dzia Bożego o 15.00)–Czytelnia 
Katolicka–(wystawa pamiątek 
ustroniaków poświęconych Jano-
wi Pawłowi II)–kościół św. Kle-
mensa (Gorzkie Żale o 17.30)–
Mała Czantoria–Czantoria (Apel 
Jasnogórski, czuwanie i zapalenie 
zniczy o 21.37 ).

Bliższe informacje i zgłosze-
nia: Andrzej Georg: tel. 033 854 
35 07, 0-889 687 154.

We wszystkich kościołach, 
podczas Liturgii i spotkań, zapew-
ne będziemy w te dni jednoczyć 
się modlitewnie w intencji rychłej 
beatyfikacji Jana Pawła II. Serdecz-
nie zachęcamy do tego. 

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła Wielkiego

W tajemnicy światła

Tak było  
przed rokiem. 
Kwiecień 2005...
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Radiowa akcja krwiodawstwa

Słuchacze oddali krew
Ponad 30 słuchaczy Radia Anioł 
Beskidów uczestniczyło w akcji 
krwiodawstwa, zorganizowanej 
12 marca w parafii św. Jana 
Chrzciciela w Bielsku-Białej, 
gdzie mieści się rozgłośnia. 

Chętnych do oddania krwi by-
ło blisko trzykrotnie więcej, jed-
nak po badaniach lekarskich mo-
gło to zrobić około 30 osób.

Akcję zorganizowała tereno-
wa Stacja Krwiodawstwa oraz 
działacze Klubu Honorowych 
Dawców Krwi. Radio Anioł Beski-
dów zachęcało do udziału w niej 
swoich słuchaczy.

Zbiórka krwi towa-
rzyszyła rozpoczęciu ra-
diowych rekolekcji wiel-
kopostnych. Będą one 
prowadzone w następ-

ne niedziele Wielkiego Postu. 
Ich uwieńczeniem będzie akt in-
tronizacji Chrystusa Króla w ro-
dzinie pracowników, wolonta-
riuszy i słuchaczy Anioła Beski-
dów. Nauki głosi ks. Ryszard Ku-
basiak, odpowiedzialny w diece-
zji bielsko-żywieckiej za dzieło 
intronizacji Chrystusa Króla.

Rekolekcjom towarzyszy 
wezwanie do konkretnych 
uczynków miłości. Pierwszym 
z nich była pomoc dla ofiar 
wypadków i osób oczekują-
cych na operacje – poprzez 
dar krwi. W ramach rekolek-

cji w najbliższym cza-
sie odbędzie się także 
szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy.

KS. JACEK M. 
PĘDZIWIATR

„Pod słońcem Beskidów, pod gwiazdą szanraku”

Poznajmy misje

Promocja książki „Pod słońcem 
Beskidów, pod gwiazdą szanraku” 
Izabeli Karasińskiej odbyła się 
w bielskiej Książnicy Beskidzkiej 
oraz w KIK-owskim „Józefowie”. 

W odpowiedzi na pytanie o 
różnicę między misjami w Afryce 
i za naszą wschodnią granicą naj-
częściej można usłyszeć o klima-
cie, odległości i kolorze skóry lu-
dzi, którym trzeba zanieść Ewan-
gelię. A tymczasem: „Pod równi-
kiem, w Afryce, kiedy misjonarz 
wysiada z samochodu, biegną z 
daleka dzieci wielką gromadą, ro-
ześmiane i pełne życia. Potem 
przychodzą starsi i pytają o przy-
jaciół i o zdrowie. Na Wschodzie, 
w byłym Sojuzie, nikt nie czeka na 
księdza. Tu trzeba wejść po scho-
dach na piętro, starać się nie do-
strzec ponurych ścian odrapanej 
klatki schodowej oraz ludzkiej 
obojętności i ciszy” – wyjaśnia 
Izabela Karasińska w książce „Pod 
słońcem Beskidów...”. 

Autorka trzy lata temu założy-
ła Diecezjalny Wolontariat Misyj-
ny. Jest także wicedyrektorem Pa-
pieskich Dzieł Misyjnych w naszej 
diecezji. W 1997 r. była w Afry-
ce. Relacją z tej podróży stała się 
„Afryka sercem malowana”.

W lipcu 2004 r. wyjechała na 
dwa miesiace do Kazachstanu, 
a jesienią napisała nową książ-
kę. „Pod słońcem Beskidów, pod 
gwiazdą szanraku” (szanrak to 
zwornik dachu kazachskiego do-

mu – jurty, ele-
ment godła Ka-
zachstanu)  jest 
zapisem spot-
kań z ludźmi 
niosącymi po-
kój i dobro w 
niegdyś nie-
ludzkiej ziemi, ale także świade-
ctwem zaangażowania autorki w 
sprawy misji. 

Żeby księga zbłądziła „pod 
strzechy”, potrzebna jest dobra 
promocja. I o nią zadbały oso-
by życzliwe autorce i dziełu mi-
syjnemu. Są wśród nich bisku-
pi Tadeusz Rakoczy i Janusz Zim-
niak (nasza diecezja wydała książ-
kę wraz z krakowskim WAM-em) 
oraz abp Tomasz Peta – metro-
polita Kazachstanu, bp Paweł An- 
weiler, ks. prof. Józef Budniak, 
prezydent Jacek Krywult i przed-
stawiciele władz Bielska-Białej, ka-
płani naszej diecezji, krakowskiej 
i tarnowskiej, lekarze, przedsta-
wiciele środowisk kultury, oświa-
ty i wychowania, ruchy i wspólno-
ty kościelne, siostry zakonne oraz 
katecheci.

Do wspierania misji potrzeb-
na jest wiedza. Jej najpewniej-
szym źródłem jest świadectwo. 
Znajdujemy je m.in. na kartach 
książki Izabeli Karasińskiej „Pod 
słońcem Beskidów…”, którą 
można nabyć w bielskiej księ-
garni WAM (ul. Cyniarska) oraz 
w księgarni pomocy katechetycz-
nych w Kurii Diecezjalnej.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Słuchacze 
Anioła Beskidów 
honorowo 
oddawali krew  
12 marca
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Bp Tadeusz 
Rakoczy składa 

życzenia  
i gratulacje 

autorce  
„Pod słońcem 
Beskidów…”
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Sobota  
w Rajczy
Kolejne uroczyste nabożeństwo 
pierwszosobotnie będzie 
miało miejsce 1 kwietnia br. 
w sanktuarium Matki Bożej 
Kazimierzowskiej w Rajczy.

Nabożeństwo rozpocznie 
się o 16.00 w sanktuarium-koś-
ciele parafialnym pw. św. Waw-
rzyńca i św. Kazimierza Króle-
wicza. O 18.00 zostanie odpra-
wiona Msza św., której będzie 
przewodniczył ks. kan. Franci-
szek Płonka.

Duszpasterze zachęcają do 
udziału w tym szczególnym na-
bożeństwie, tym bardziej że 
odbędzie się ono w wigilię 
śmierci Ojca Świętego Jana Pa-
wła II. Jest też jeszcze jedna 
rocznica – 1 kwietnia 1656 r. 
Jan II Kazimierz złożył w ka-
tedrze lwowskiej śluby i ogło-
sił Matkę Bożą Częstochowską 
Królową Korony Polskiej. Wład-
ca podarował także wizerunek 
Czarnej Madonny wiernym z 
Rajczy, którzy w 1669 r. przy-
byli do Żywca, by tam obec-
nego króla prosić o zgodę na 
budowę kościoła. Ten nie tyl-
ko wyraził zgodę, ale i podaro-
wał parcelę pod budowę oraz 
obraz Matki Bożej. IM

U Pani KazimierzowskiejDzień otwarty w szkole dla dzieci niesłyszących

Kiedy słyszy się stopami
Kiedy zespół taneczny dziewcząt 
z bielskiego Zespołu Szkół dla 
Dzieci Niesłyszących prezentował 
na scenie Domu Żołnierza układ 
taneczny, widzowie przecierali 
oczy ze zdumienia... 

– Kiedy się robi zdjęcia 
aparatem, to chyba lepiej wy-
chodzą niż te z komórki, praw-
da? – zagaduje dziennikarzy 
Paweł. Z uwagą wpatruje się 
w ich twarze, czekając na od-
powiedź. Obok Patrycja, Ane-
ta i inni – też mają mnóstwo 
pytań. Bo wychowankowie Ze-
społu Szkół dla Dzieci Nie-
słyszących, już tacy są – od-
ważnie uczą się przełamywać 
wszelkie bariery, wynikające z 
głuchoty czy niedosłuchu. Są 
ciekawi świata jak ich rówieś-
nicy. I są ludzie, którzy robią 
wszystko, by im ten kontakt ze 
światem dźwięków ułatwiać. 

– Przygotowaliśmy dzień 
otwarty w naszej szkole, nie 
tylko po to, żeby pokazać 
pracę naszej szko-
ły na zewnątrz, ale i 
po to, by zachęcić ro-
dziców niesłyszących 
dzieci mieszkających 
w naszym regionie do 
współpracy – mówi 
Aleksandra Wojdylak, 
dyrektor szkoły.

Dzień otwarty w szkole 
– 10 marca br. – zorganizo-
wano nie po raz pierwszy. 
Ale pierwszy raz nauczyciele 
i rodzice przygotowali także 
spotkanie otwarte w bielskim 
Domu Żołnierza. 

Jak co roku najpierw 
wszyscy mogli wziąć udział 
w lekcjach otwartych, zwie-
dzić budynek, zapoznać się 
z metodami nauczania. Na-
stępnie spotkanie kontynu-
owano w Domu Żołnierza, 
gdzie przygotowano konfe-
rencję na temat pracy z dzieć-
mi niesłyszącymi. Wśród słu-
chaczy nie zabrakło przed-
stawicieli władz miasta i po-
wiatu, władz oświatowych, 
współpracującej z placów-
ką szkół wyższych, psycho-
logów, pedagogów, lekarzy 
oraz przedstawicieli ducho-
wieństwa, a także bohaterów 
dnia: uczniów, rodziców i na-
uczycieli szkoły.

Aleksandra Wojdylak 
przedstawiła multimedialną 
prezentację szkoły, a historię 

placówki przybliżyła 
Ewa Brzask-Makieła 
– jedna z inicjatorek 
powstania klasy, a po-
tem szkoły na począt-
ku lat 80. i jej pierw-
sza dyrektor. Pedago-
dzy praktycy, a także 
lekarze mówili m.in. 

o możliwościach protezowa-
nia dzieci niesłyszących, roz-
wijaniu u nich mowy oraz me-
todach pracy w szkole i do-
mu. 

Zespół szkół tworzą: od-
dział zerówkowy, SP 39 i Gim-
nazjum 18. Uczy się w nim 
48 uczniów z całego Podbe-
skidzia. Tworzą 6–8-osobo-
we klasy.

Na lekcjach dzieci najczę-
ściej siedzą w półkolu – wte-
dy mogą bez przeszkód pa-
trzeć na usta nauczyciela. 
Mają taki sam program na-
uczania, jak ich rówieśnicy w 
szkołach masowych. I mnó-
stwo zajęć pozalekcyjnych: 
sportowych, tanecznych, pla-
stycznych, komputerowych. 
Większość z tych zajęć po-
maga im nie tylko rozwijać 
zainteresowania – to ich furt-
ka do przyszłej pracy zawo-
dowej. Dzięki rozwijającej się 
technologii poszerzył się wa-
chlarz zawodów, które mogą 
wykonywać.

Z założenia zespół jest 
placówką bez internatu. To 
dom, rodzina są najlepszy-
mi szkołami rozwoju. Dzieci 
biorą udział w wielu spotka-
niach integracyjnych, kon-
kursach na terenie całego 
kraju. We wszystkich zdo-
bywają czołowe lokaty i naj-
wyższe nagrody. Furorę robi 
zespół taneczny dziewcząt. 
Ogromne wrażenie wywiera 
harmonijnie wykonany układ 
taneczny całego zespołu. Bo 
niesłyszące dzieci wyczuwa-
ją drgania dźwięków stopa-
mi, częściami twarzy i całym 
ciałem.

Wychowankowie szkoły 
odważnie nawiązują kontak-
ty ze słyszącymi. Nauczyciele 
– wszyscy ze specjalizacja sur-
dopedagogiczną – kładą du-
ży nacisk na ćwiczenie mowy. 
Wiedzą, jakimi metodami pra-
cować, by pomóc im zrozu-
mieć świat dźwięków, którego 
nie znają. Świetne wyniki te-
stów i egzaminów uczniów są 
najlepszą oceną ich pracy...

URSZULA ROGÓLSKA

Taniec dziewcząt 
ze szkoły dla 
niesłyszących 
zrobił wrażenie 
na gościach 
dnia otwartego 
placówki
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WŁOCHY – CHORWACJA � FATIMA – LOURDES 
� ZIEMIA ŚWIĘTA � SANKTUARIA ALPEJSKIE � 
FATIMA – ANDALUZJA � SANKTUARIA MARYJNE
� SYCYLIA – o. PIO – RZYM � MEDJUGORIE �
WILNO � LWÓW � GRECJA – TURCJA

ZAMKI BAWARSKIE � KORSYKA – SARDYNIA 

� KRAJE BAŁTYCKIE � PARYŻ – zamki n. Loarą
� SZWAJCARIA � IRLANDIA � NORWEGIA
� ALPY – DOLOMITY � PORTUGALIA � SZKOCJA
i wiele, wiele innych propozycji

40-004 Katowice, 
al. Korfantego 2, 

tel.(32) 201 32 08, 251 38 54
e-mail: mistral@mistral.com.pl

Zaprasza na pielgrzymki i wycieczki

Organizatorom grup 
zapewniamy atrakcyjne zniżki
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Emilia Bogacz z parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej

Rozum potrzebuje serca
Tam mieszka pani Mila  
– dzieci z przedszkola 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Oświatowego w Bielsku-Białej 
wskazują podczas spaceru  
na jedno z okien. 

Choć pani Emilia Bogacz już 
w przedszkolu nie pracuje, dzieci 
wiedzą, kim jest i machają rącz-
kami w kierunku okna. 

Kiedy w 1992 r. powstało Ka-
tolickie Stowarzyszenie Oświa-
towe i prowadzone przez nie 
przedszkole, Emilia Bogacz na-
leżała do grona ich współzałoży-
cieli. Od początku uczyła przed-
szkolaki katechezy. Dziś ma 83 
lata, a pracę katechetki zakoń-
czyła dopiero w 2000 r.! Z zapar-
tym tchem można słuchać opo-
wieści o jej nauce w bielskim 
gimnazjum Sióstr de Notre Da-
me przed wojną. Pani Mila do-
rastała w atmosferze tolerancji, 
ale i patriotyzmu, i chrześcijań-
skiej miłości. Wspomina rodzin-
ny dom – pełen patriotyzmu i 
głębokiej miłości do Pana Boga 
– dalekiej jednak od dewocji. By-
ła harcerką, działała w Sodalicji 
Mariańskiej. W 1946 r., na proś-
bę ks. Adolfa Kocurka, została 
słuchaczką kursów formacyjnych 
dla animatorów Sodalicji w Mi-
kołowie, a w 1947 r. rozpoczęła 
pracę w bielskiej parafii św. Mi-
kołaja i Trójcy Przenajświętszej. 

Złodziej i policjant 

Pracowała jako księgowa, ale 
to nie odpowiadało ani jej tem-
peramentowi, ani powołaniu. 
Odżywała w pracy katechetki. 
Posługiwała też w bialskiej para-
fii Opatrzności Bożej, w Danko-
wicach, Wieszczętach i Lipniku. 
Warunki do katechizowania – nie 
tylko lokalowe, ale i te spowodo-
wane sytuacją polityczną – wy-
magały od katechetek wielkiego 

oddania. Siłę czerpały z 
adoracji Jezusa Eucha-
rystycznego. A jaka by-
ła to siła, wiedzą wszy-
scy, którzy panią Milę 
poznali – nie załamują 
jej przeciwności, w każ-
dym znajduje dobro.

Przez swoje zaufanie do ludzi 
– została okradziona we włas-
nym mieszkaniu. Zauważyła, że 
wychodząc od niej, jeden z rze-
komych lekarzy, którzy ją odwie-
dzili, wpatrywał się w obraz Je-
zusa Miłosiernego. Została okra-
dziona – ale odebrała to jako we-
zwanie o modlitwę za złodziei. 
„Bo za nich się dotąd nie mod-
liłam” – wyznaje. A za nagrodę 
uważa spotkanie z policjantem w 
sprawie kradzieży, który po krót-
kiej rozmowie zapytał: „Czy pa-
ni nie jest katechetką? Bo chyba 
mnie Pani uczyła przed laty”.

Bogacz i żebrak 
Wychowawcy z przedszkola 

mówią o szacunku pani Mili wo-
bec dzieci. Podziwiają za umie-
jętność przyznawania się do błę-
dów. Wśród rodziców „wskrzesi-
ła” pomysł przystępowania dzie-

ci do Wczesnej Komu-
nii Świętej. Zaangażo-
wała przedszkole w po-
moc dzieciom na Biało-
rusi. Do dziś opracowu-
je scenariusze przedsta-
wień jasełkowych czy z 
okazji ważnych rocznic 

dla naszej Ojczyzny.
– Pani Mila nas uczy, jak sto-

sować w praktyce to, co Pan Bóg 
nam nakazał i czego uczy nas Je-
zus – mówi Wiesława Żuchow-
ska, dyrektor przedszkola. – Czu-
jemy jej modlitewne wsparcie 
przy każdej trudnej sytuacji. Zna-
ją ją nasze przedszkolaki. Na spa-
cerze zawsze pokazują jej okno. 

W 1997 r. otrzymała papieski 
medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. 
Często powtarza: w życiu naj-
ważniejsze jest serce. Bez niego 
rozum jest niczym...

Poczucie humoru nie opusz-
cza pani Mili. „A słyszałaś, dziś 
był czytany fragment Ewangelii 
o ks. Franciszku Żebroku – daw-
nym proboszczu ze św. Mikoła-
ja i o mnie... Nie będzie mi łatwo 
wejść do nieba, oj nie... – doda-
je, nie kryjąc śmiechu. – Dzisiaj o 
bogaczu i żebraku było!”.

URSZULA ROGÓLSKA

bielsko@goscniedzielny.pl

BIELSKO-ŻYWIECKI
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W MOJEJ OPINII

WIESŁAWA ŻUCHOWSKA, DYREK-
TOR PRZEDSZKOLA KATOLICKIEGO
– Moje pierw-
sze wrażenie, kie-
dy  zobaczyłam pa-
nią Milę, było ta-
kie: starsza pani, 
trochę zamyślona. 
Zapamiętałam też jej wzrok 
– bardzo skoncentrowany na 
drugim człowieku. Słuchała ca-
łą sobą. Kiedy coś mówiła, mó-
wiła z wielkim przejęciem, za-
angażowaniem i chęcią pomo-
cy drugiej osobie. Od począt-
ku ujęło mnie to, że ma tyle 
ciepła, serca, czasu dla dzieci. 
Nie liczyła godzin – była z nimi 
cały dzień – bardzo je kocha. 
Już przy tym naszym pierw-
szym spotkaniu ujęła mnie do-
broć, ciepło i prostota pani Mi-
li, ale przede wszystkim to, 
że umiała słuchać wszystkich, 
począwszy od najmłodszych. 
Nam się czasem wydaje, że 
kiedy dziecko zaczyna mówić, 
mówić, mówić, to po prostu 
trzeba je uspokoić, bo zagada 
na śmierć. Pani Mila nauczy-
ła mnie, że w takiej sytuacji 
należy wysłuchać każde dzie-
cko, które przychodzi do nas 
z nawet najmniejszym – jak 
nam się wydaje – problemem. 
Ten problem, którym dziecko 
w tym momencie żyje, musi-
my dostosować do naszych ce-
lów, a nie pomijać go, wprowa-
dzając nasze cele. Oddziaływa-
ła na nas wszystkich nie tylko 
przez katechezę, ile przez ca-
łą swoją osobę.

PRZEDSZKOLE 
KATOLICKIE

prowadzone przez Katolickie 
Stowarzyszenie Oświatowe znajduje 
się w budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Bielsku-Białej przy ul. gen. 
Sikorskiego 4a.
Telefon: 0 606 420 673

Do dziś pani 
Emilia Bogacz 
z humorem 
prezentuje swoje 
mądre metody 
nauczania
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