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BIELSKO-ŻYWIECKI

– Dziękujemy dziś Panu Bogu 
za wszelkie łaski, którymi nas 
obdarza od 25 lat w tej świątyni. 
To dziękczynienie jest równocześnie 
czasem odrodzenia, odnowienia 
żywej świątyni Boga, którą my 
jesteśmy – mówił 24 października 
ks. kan. Stanisław Wawrzyńczyk, 
proboszcz parafii w Bielsku-Białej 
Aleksandrowicach.

Tego dnia aleksandrowicka 
parafia św. Maksymiliana Kolbe-
go świętowała 25. rocznicę po-
święcenia swojej świątyni. Wraz 
z ks. kan. Stanisławem Wawrzyń-
czykiem Mszę św. sprawowa-
ło dwudziestu kapłanów. Więk-
szość z nich kiedyś pracowała w 
tej parafii. Eucharystii przewod-
niczył ks. prałat Zbigniew Po-
wada, proboszcz parafii św. Mi-
kołaja – wspólnoty, z której wy-
dzielona została aleksandrowi-
cka parafia.

Jubileuszowa uroczystość 
była okazją do przypomnie-
nia historii parafii i jej świąty-

ni. Władze kościelne 
przez wiele lat stara-
ły się uzyskać zezwo-
lenie na budowę w 
tym miejscu kościoła, 
w związku z gigantyczną roz-
budową tej dzielnicy miasta. 
Zezwolenie otrzymano wiosną 
1976 r. Kierowana przez ks. Ja-
na Ślezionę budowa ruszyła w 
1978 r. – w grudniu tego roku 
został poświęcony kamień wę-
gielny. Samodzielną parafię w 
Aleksandrowicach erygowano 7 
listopada 1980 r. Jej patronem 
został bł. Maksymilian Kolbe, 
a pierwszym proboszczem ks. 

Zenon Mierzwa. No-
wy kościół, wzniesio-
ny wielkim wysiłkiem 
całej wspólnoty, przy 
wsparciu wielu parafii 

diecezji katowickiej, został po-
święcony 24 października 1982 
r. i oddany w opiekę św. Maksy-
milianowi, zaledwie dwa tygo-
dnie wcześniej kanonizowane-
mu w Rzymie przez papieża Ja-
na Pawła II.

Kościół w Aleksandrowi-
cach służy największej w die-
cezji wspólnocie parafialnej, 
skupiającej ponad 21 tys. wier-
nych. AK
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Jubileuszową 
Eucharystię 
sprawowało
21 kapłanów

Srebrny jubileusz aleksandrowickiej świątyni

Czas podzięki i odnowy

ZA TYDZIEŃ
  Dlaczego licealiści z biel-

skiego LO im. S. Żeromskiego 
WYRÓŻNILI KS. KRZYSZTOFA 
BOJANA TYTUŁEM „PRZYJACIELA 
MŁODZIEŻY”?

Podczas promocji w parafii św. Barbary 
w Mikuszowicach Krakowskich poja-

wili się nie tylko miejscowi parafianie, 
zainteresowani nabyciem najnowsze-
go zbioru kazań ks. kan. Eugeniusza 
Burzyka. Wydany ostatnio nakładem 
wrocławskiej Oficyny Wydawniczej „W 
Misji” tom, zatytułowany „Po pierwsze 
nie nudzić”, zawiera 244 kazania na 
niedziele, święta i uroczystości Roku 
ABC, a także na Adwent i Wielki Post. 
Wcześniej publikowane były na diece-
zjalnej stronie internetowej i cieszyły 
się dużą popularnością. Jak podkreślają 
czytelnicy, są krótkie i zwięzłe, nieraz 

zaskakują przykłada-
mi z literatury, sztuki, 
filmu czy codziennej 
prasy, nie nudzą i in-
spirują do refleksji nad 
Ewangelią. 

Kazania można 
było otrzymać 
wraz z dedykacją 
autora

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L

NUDA TO WIĘZIENIE DLA EWANGELII

URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

Udział w konkursie
recytatorskim „Chrześ-

cijańskie korzenie literatury 
polskiej”, organizowanym 
od piętnastu lat przez Zofię 
Lamers i bielski KIK, pozor-
nie nie daje jego uczestni-
kom żadnych korzyści – nie 
zwalnia z żadnych egzami-
nów, nie gwarantuje szóst-
ki z polskiego czy religii. A 
mimo to co roku cieszy się 
niesłabnącym, ogromnym 
zainteresowaniem dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. 
Przyjeżdżają dla wspaniałej 
atmosfery święta słowa i 
wartości, które w zwario-
wanym świecie pozwalają 
trzymać „duchowy pion”. O 
konkursie piszemy na str. 
IV–V. 
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Rycerze w Niepokalanowie
PRZEDSTAWICIELE RYCER- 
STWA NIEPOKALANEJ z die-
cezji bielsko-żywieckiej uczestni-
czyli w uroczystościach 25. rocz-
nicy kanonizacji św. Maksymiliana 
w Niepokalanowie. Wśród nich 
byli także pełniący posługę w 
Harmężach o. Krystian Żmuda, 
wicedyrektor krajowy MI, a także 
ks. Władysław Nowobilski, pro-
boszcz parafii św. Maksymiliana 
w Ciścu. Ks. Nowobilski odebrał 
relikwie patrona, które zosta-
ną wprowadzone do parafii 16 
grudnia – w 35. rocznicę pamięt-
nej nocy, w czasie której zbudo-
wano miejscowy kościół, a tak-
że w 30. rocznicę konsekracji oł-
tarza przez kard. Karola Wojtyłę 
i w ćwierćwiecze konsekracji 
kościoła przez kard. Franciszka 
Macharskiego. Do Niepokalano-
wa przyjechali także członkowie 
MI z Bielska-Białej: Barbara Kuś, 
Lucyna Markiel i Jerzy Kupnicki. 
MI działa intensywnie w Żywcu 
i w sąsiednich miejscowościach. 

Wspólnoty Rycerstwa istnieją tak-
że w Czechowicach-Dziedzicach, 
Harmężach, Oświęcimiu i Bielsku- 
-Białej. Najbliższe spotkanie człon-
ków MI odbędzie się w patronal-
ne święto Rycerstwa – 8 grudnia 
o godz. 17.00 w Rychwałdzie.
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WĘGIERSKA GÓRKA. „Księga 
Życia” – pod takim hasłem w 
Publicznym Gimnazjum im. K.K. 
Baczyńskiego odbyło się spot-
kanie w cyklu „Herbaciarnia 
Literacka”. Zorganizowano je w 
ramach międzynarodowego pro-
jektu „Narody świata przepisują 
Biblię”. Gościem specjalnym był 
ks. Piotr Bączek. Uczestnicy wy-
słuchali prelekcji na temat uni-
wersalizmu Biblii, wzięli udział 
w dyskusji o pięknie biblijnych 
opowieści i modlitw; pozna-
li litery alfabetu hebrajskiego. 
Uczniowie gimnazjum zapre-
zentowali także sceniczną in-

terpretację utworów lirycznych 
Romana Brandstaettera i Anny 
Kamieńskiej. Podczas spotka-
nia obecni mogli ręcznie kopio-
wać wersety z Księgi Lamentacji 
– to główny element projek-
tu „Narody świata przepisu-
ją Biblię”. Rok 2007 ogłoszo-
no rokiem przepisywania Biblii. 
Ludzie z całego świata prze-
pisują ręcznie Biblię we włas-
nym języku. Księga, która po-
wstanie, zostanie złożona w 
Dolinie Biblii w Jerozolimie. W 
Polsce projekt koordynują am-
basada Izraela i Stowarzyszenie 
Polska–Izrael.

PORT-owa Zadymka
Biblia w herbaciarni
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BIELSKO-BIAŁA. „Zadymka 
Warsztatowa” – pod takim ha-
słem Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie PORT w Bielsku-Białej, 
prowadzące Warsztaty Terapii 
Zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych, zorganizowało w 
Domu Żołnierza III Festiwal 
Twórczości Warsztatowej. W 
imprezie udział wzięli uczest-
nicy warsztatów z Bielska-
Białej, prowadzonych przez 
Teatr Grodzki i PORT, oraz gru-
py z Pszczyny, Chybia, Gilowic, 
Radwanowic, Świętochłowic 
i Katowic. Jak mówi Janina 
Belczyk z PORT-u: – Celem festi-

walu jest przełamywanie barier, 
promowanie talentów wśród 
osób niepełnosprawnych i in-
tegracja społeczna. Wykonawcy 
na scenie śpiewali, recytowa-
li, przedstawiali inscenizacje i 
tańczyli. – Festiwal stał się oka-
zją do zaprezentowania doko-
nań warsztatowych i artystycz-
nych oraz wymiany doświad-
czeń zawodowych uczestników 
i kadry WTZ. Chcielibyśmy, aby 
wszedł on w stały cykl spot-
kań organizowanych przez na-
sze Stowarzyszenie, a także stał 
się wizytówka naszego miasta – 
dodaje Janina Belczyk.

Rycerze Niepokalanej 
z diecezji bielsko-żywieckiej 
w Niepokalanowie

Ratunek w kościele
LEŚNA. W kościele św. Michała 
Archanioła w Leśnej został za-
instalowany defibrylator – apa-
rat wspomagający przy reanima-
cji osób wykazujących sympto-
my ostrego zatrzymania ukła-
du krążenia. Jak informuje pro-
boszcz ks. Piotr Sadkiewicz, apa-
rat jest urządzeniem automa-
tycznym, które po przeprowa-
dzeniu EKG wydaje głosowe ko-
mendy dotyczące ewentualnej re-
animacji, którą może wykonać 
każdy, mający podstawową wie-
dzę o udzielaniu pierwszej po-
mocy. Urządzenie może ratować 
pacjenta do momentu przyjaz-
du ekipy reanimacyjnej. W ciągu 
ostatnich lat w Leśnej zdarzyły się 
cztery sytuacje śmierci uczestni-
ków nabożeństw, bo pomoc przy-
szła zbyt późno. Karetka musi po-
konać kilkanaście kilometrów, by 
do Leśnej dojechać. Teraz, dzięki 
defibrylatorowi, być może uda się 
uniknąć takich zdarzeń. Na po-

czątku listopada w szkoleniu z je-
go obsługi wezmą udział księża, 
strażacy i pielęgniarki z parafii.
Koszt zakupu urządzenia to ok. 
10 tys. zł. Jednak po wrześ-
niowym apelu biskupów o po-
śmiertne oddawanie narządów 
i nagłośnieniu akcji ratowania 
życia, prowadzonych w Leśnej, 
zgłosił się prywatny sponsor z 
Katowic. Defibrylator kosztował 
ostatecznie 5300 zł.

Defibrylator, który na co dzień 
znajduje się w zakrystii 
leśniańskiej świątyni
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Ekipa PORT-u, która zorganizowała zadymkę warsztatową

Zaduszki Narodowe
RADZIECHOWY. Pod krzy-
żem jubileuszowym na 
Matysce 10 listopada odbę-
dą się Zaduszki Narodowe. 
Uroczystości, na które zapra-
szają: parafia św. Marcina, 
Stowarzyszenie Dzieci Serc, 
gmina Radziechowy Wieprz 
oraz Starostwo Żywieckie, roz-
poczną się o 11.00 przy I stacji 
Golgoty Beskidów. O 12.00 bi-
skup Tadeusz Rakoczy będzie 
przewodniczył Mszy św. w in-

tencji poległych na frontach 
II wojny światowej; w czasie 
obrony Węgierskiej Górki i po-
wstania warszawskiego. Około 
13.15 uczestnicy przejdą pod 
kurhan pamięci narodowej, by 
kontynuować zapoczątkowa-
ne kilka lat temu jego usypy-
wanie. Następnie odbędą się 
Apel Poległych i salwa hono-
rowa. Uroczystości zakończy 
koncert orkiestry dętej oko-
ło 14.15.
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Kobieta w zaawansowanej ciąży 
jedną ręką dotyka brzucha, 
drugą kładzie na kryształowej 
skrzyni. Taki widok niezmiennie 
towarzyszył wizycie relikwii św. 
Dominika Savio w Polsce.

Trwającą półtora miesiąca pe-
regrynacja sarkofagu najbardziej 
znanego wychowanka salezjań-
skiego zakończyła się w Oświęci-
miu i Szczyrku. Św. Dominik przy-
był tutaj jako uznany patron dzie-
ci i młodzieży. Dość nieoczekiwa-
nie pojawiła się zatem sława jego 
orędownictwa w sprawach doty-
czących trudnego rodzicielstwa i 
bolesnego połogu.

Allegro!
Brzmi to nie tylko jak określe-

nie tempa w muzyce – żywego, 
śpiesznego, radosnego. Jest też 
najkrótszym streszczeniem pięt-
nastoletniego życia św. Dominika.

– Allegro! – poradził Don Bo-
sko pierwszemu ze swoich wy-
chowanków wyniesionych na oł-
tarze, kiedy ten poprosił o prze-
pis na świętość. – Bądź radosny. 
Poza tym trwaj w łasce uświęca-
jącej i dobrze spełniaj swoje obo-
wiązki.

Trwaj w łasce
Jako siedmiolatek – o pięć lat 

wcześniej, niż było wówczas, w 
połowie XIX wieku w zwyczaju, 
przystąpił do Pierwszej Komu-
nii Świętej. Nie zaprzątał sobie 

głowy prezentami, których nie 
dostał. Na kolana rzucają nato-
miast podjęte wtedy zobowią-
zania: częstej spowiedzi, świę-
towania niedzieli, przyjaźni z Je-
zusem i Maryją – i nade wszyst-
ko to ostatnie – raczej umrę, niż 
zgrzeszę. Dominik został przy-
jęty do oratorium Jana Bosko w 
1854 r. – tym samym, w którym 
ogłoszono dogmat o Niepokala-
nym Poczęciu. Wkrótce powołał 
do życia „Towarzystwo Niepoka-
lanej”, grupkę rówieśników, któ-
rych celem było niesienie pomo-
cy biednym, nieśmiałym i mniej 
zdolnym kolegom – w nauce i w 
zabawie.

Spełniaj obowiązki
Pewnego razu wezwany Bo-

żym darem przeczucia pospie-
szył z oratorium do rodzinnego 
domu, gdzie matka wiła się w 
ostrych bólach, nie radząc sobie 
z porodem kolejnego dziecka. 
Nałożył jej na szyję coś w rodza-
ju szkaplerza – miniaturkę dzie-
cięcej sukienki na tasiemce. Ten 
gest w połączeniu z chwilą ufnej 
modlitwy spowodowały szczęśli-
we rozwiązanie. Było w tym zda-
rzeniu coś z cudu za życia. Lecz 
i po śmierci, która nastąpiła 150 
lat temu, Dominik spełnia swój 
obowiązek – pomaga kobietom 
urodzić, a bezdzietnym małżeń-
stwom wyprasza potomstwo.

Kryształowy sarkofag
Salezjańskie placówki, także 

dwie znajdujące się w naszej die-

cezji, nawie-
dził wyjątko-
wy relikwiarz 
Minotto: me-
talowa skrzy-
nia ze szcząt-
kami świę-
tego, na niej 
kryształowa 
skrzynia z na-
turalnej wiel-
kości figurą 
Dominika. Wygięty w nieco dziw-
nej pozie zrywa się z posłania i 
unosi w niebo. Takiego Domini-
ka w Oświęcimiu – jako w jed-
nym miejscu w całej Polsce – na 
specjalnej platformie ciągnionej 
przez samochód, obwieziono w 
procesji ulicami miasta. W Szczyr-
ku ważący prawie pół tony relik-
wiarz do kościoła wniosło dwu-
dziestu strażaków. Było co dźwi-
gać. I warto było.

Anielski dotyk
W obu kościołach salezjań-

skich odprawiono przy św. Do-
miniku po kilka Mszy św. i na-
bożeństw. W Oświęcimiu odbył 
się koncert ewangelizacyjny. W 
Szczyrku na modlitwę przyszli gó-
rale w swoich strojach. Do usta-
wionego przy ołtarzu relikwia-
rza przez kilkanaście godzin bez 
przerwy podchodzili wierni, do-
tykali sarkofagu różańcem, obraz-
kiem, dłonią. Potem wpisywali do 
opasłej księgi swoje świadectwa.

– Dotykałam relikwii tak dłu-
go, bo moja siostra właśnie teraz 
rodzi dziecko. Mąż powiedział, że 
tego dziecka nie chce znać i zo-

stawił ją samą – zapisała jakaś ko-
bieta. Parę linijek niżej pojawił się 
inny wpis. – Proszę cię o pomoc, 
straciłam już dwoje dzieci przed 
urodzeniem. Lekarze są bezsilni. 
Tylko Ty mi pozostałeś.

Księga wzruszających świa-
dectw jest jak niekanoniczny su-
plement Biblii. I na zawsze – w 
Oświęcimiu i na Górce w Szczyr-
ku – pozostanie znakiem, jak bar-
dzo świadectwo świętości Domi-
nika i jego obecność były nam po-
trzebne.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

RADOSNY I ODWAŻNY
TOMEK BIEDAK,  
GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIE  
W OŚWIĘCIMIU
Św. Dominik Sa- 
vio jest dla nas 
ważną postacią, 
bierzemy z niego 
przykład, bo był 
najmłodszym świętym, któ-
ry tak odważnie wyznawał 
Chrystusa.

ANDRZEJ WĄSIK,  
BYŁY WYCHOWANEK SALEZJAŃSKI
Dominik nie wsty-
dził się swojej 
wiary i żył radoś-
cią, Chrystusowi 
oddał swoje serce 
i duszę. Głównym 
źródłem jego świętości jest 
modlitwa.

MAGDA PŁASZCZYCA,  
LICEUM SALEZJAŃSKIE  
W OŚWIĘCIMIU
Dominik jest 
przykładem zwy-
czajnej święto-
ści na co dzień. 
Udowodnił, że 
świętość łatwo 
zdobyć, trzeba tylko pracy 
nad sobą.

MARIKA KOSTER,  
LICEUM SALEZJAŃSKIE  
W OŚWIĘCIMIU
Św. Dominik mo- 
że być wzo-
rem nie tylko 
dla chłopców, 
ale również dla 
dziewcząt. Także 
każdą z nas uczy, że i my mo-
żemy być radosne i gotowe 
nieść pomoc innym.
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Tłumy wiernych 
witały i modliły się 

przy relikwiarzu 
św. Dominika 

Savio. 
Na zdjęciu Podczas 

peregrynacji 
w sanktuarium 

Matki Bożej 
w Szczyrku 

na Górce

Relikwie św. Dominika Savio w Oświęcimiu i Szczyrku

Mały święty od wielkich spraw
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Konkurs recytatorski 
„Chrześcijańskie korze-
nie literatury polskiej”, 
przygotowywany w ra-

mach KIK-owskiego Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej w 
Bielsku-Białej, nie daje możliwo-
ści zdobycia indeksu na żadną 
wyższą uczelnię. Udział w nim 
nie gwarantuje szóstki z jakie-
gokolwiek przedmiotu w szko-
le. Jedynymi nagrodami są co ro-
ku książki i dyplomy. A na doda-
tek, by móc wziąć w nim udział, 
trzeba się nieźle napracować – 
wyszukać odpowiednie utwory, 
poświęcić czas na nauczenie się 
tekstów na pamięć i przygotowa-
nie ich do prezentacji przed ju-

ry, tworzonym przez ludzi, któ-
rzy na co dzień pracują ze sło-
wem: aktorami, poetami, księż-
mi, dziennikarzami. Mimo to co 
roku w konkursie bierze udział 
nawet sto kilkadziesiąt osób: 
dzieci, młodzież i dorośli, miesz-
kający na terenie całej diecezji 
bielsko-żywieckiej. Bo to nie jest 
zwykły konkurs...

To, co najważniejsze
– Wystarczy tu przyjechać 

raz, by zakosztować tej atmosfe-
ry niezwykłego spotkania z naj-
ważniejszymi dla chrześcijanina 
wartościami – podkreśla Lucy-
na Rokita, nauczycielka z gim-
nazjum w Międzybrodziu Bial-
skim, która od lat przygotowu-
je swoich uczniów tak dobrze 
do prezentacji, że zdobywają 
pierwsze nagrody. – Tutaj nie ma 
niezdrowej rywalizacji ani chę-
ci występowania na scenie tylko 
dla zdobycia laurów. Oczywiście 

jest profesjonalne jury, 
które potrafi dobitnie 
zwrócić uwagę na bra-
ki czy niedbałość przy-
gotowania, ale zawsze 
są to uwagi wypowie-
dziane życzliwie i spra-
wiedliwie.

Młodzi szukają ko- 
rzeni literatury – chrze-
ścijańskich korzeni. To 
one pozwalają im trzy-
mać duchowy pion.

– Ta atmosfera to 
zasługa pani Zosi, któ-
ra potrafiła stworzyć 
na konkursach klimat 
rodzinnego spotkania, 
które wycisza, pozwa-
la oderwać się od co-
dziennych problemów 
po to, by zastanowić 
się nad tym, co napraw-
dę w życiu najważniej-
sze: Bóg, ojczyzna, mi-
łość... – dodają Danu-
ta i Tadeusz Palowie 

z Sopotni Małej, któ-
rzy trzynaście lat temu 
po raz pierwszy przy-
gotowali do konkursu 
swoich synów: Wojtka i 
Waldka. Wojtek to dziś 
już diakon Wojciech 
Pal, który sam przygo-
towuje do konkursu 
swoich uczniów z Porę-
by Wielkiej, gdzie od-
bywa praktykę diako-
nacką.

– Sama się nieraz 
przekonałam, czym jest 
stres podczas przema-
wiania publicznego 
czy występowania na 
scenie. Wiem, jak bo-
li upokorzenie, kiedy 
człowiek zapomni tek-
stu czy wypadnie nie 
tak, jak chciał. Ale ży-
cie stawia przed nami 
takie zadania i można 
się do nich przygoto-
wać – podkreśla Zofia 

15. Konkurs Recytatorski „Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej”

Znajdź korzenie, trzymaj pion

tekst i zdjęcia  
URSZULA ROGÓLSKA

– Zróbmy coś, 
co naprawdę 

zaangażuje ludzi 
w Tygodnie Kultury 

Chrześcijańskiej. 
Może konkurs 

recytatorski?– rzuciła Zofia 
Lamers w 1992 r. 

na spotkaniu bielskiego 
Klubu Inteligencji 

Katolickiej. – A kto się 
tym zajmie...? – Ano ja! 
– odparła. W tym roku 

konkurs odbył się 
po raz piętnasty. Najmłodsi 

recytatorzy 
na scenie

Na dole od lewej: 
Damian 
Kowalewski, 
najlepszy 
w grupie dorosłych, 
odbiera nagrodę 
z rąk Elżbiety 
Kralczyńskiej 

Niespełna 8-letnia 
Marianna Sowa 
z Cieszyna była 
najmłodszą  
recytatorką

Katarzyna Zduniak 
z Cieszyna 
wyróżniona 
I nagrodą w grupie 
licealistów 

Najlepsza wśród 
gimnazjalistów 
– bielszczanka 
Agnieszka Pękała
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Lamers. – W naszym konkursie 
jest jednak jeszcze sprawa war-
tości najważniejszych dla każde-
go człowieka, chrześcijanina, Po-
laka, wartości, które od wieków 
były obecne w naszej literaturze.

Jako członek Towarzystwa 
Kultury Teatralnej, pani Zofia od 
lat angażowała się w organizo-
wanie konkursów recytatorskich 
dla młodych.

– Po przemianach roku 1989 
zaczynało mi w nich czegoś bra-
kować... Niepokoił mnie reper-
tuar, który młodzi coraz częś-
ciej wybierali do prezentacji. Re-
pertuar coraz bardziej odległy 
od korzeni literatury polskiej. A 
korzenie te ze wszech miar są 
chrześcijańskie – opowiada pa-
ni Zofia.

W 1992 roku w bibliotece 
wojewódzkiej – dziś Książnicy 
Beskidzkiej – odbył się pierw-
szy konkurs. Zgłosiło się piętna-
stu recytatorów. Jury, tworzone 
przez ks. Andrzeja Sapińskiego 
(zmarłego w 1998 r.) oraz Fran-
ciszka Kopczaka, za najpiękniej-
sze uznało prezentacje w wyko-
naniu Agnieszki Łuczaj (w gru-
pie dzieci), Joanny Stybel (w 
gronie młodzieży) oraz Barba-
ry Jasionowskiej (wśród doro-
słych).

Z każdym rokiem uczestni-
ków konkursu przybywało w ta-
kim tempie, że przesłuchania 
trzeba było podzielić na dwa 
dni. W roku 2006 zgłosiło się aż 
150 osób!

Bombowo
Z historii konkursów na pew-

no pamiętny był rok 1996, kiedy 
to podczas prezentacji w biblio-
tece wpadł jeden z jej pracow-
ników z wezwaniem do natych-
miastowego opuszczenia budyn-
ku z powodu... rzekomo podło-
żonej bomby.

– Pamiętamy ten konkurs – 
mówią Palowie. – W jury zasiadał 
ówczesny dyrektor Teatru Pol-
skiego Marek Gaj. Natychmiast 

podjął decyzję, żeby konkurs do-
kończyć w siedzibie teatru.

W ogólnym zamieszaniu nie 
do wszystkich dotarła ta wiado-
mość. Liczne grono recytatorów 
z Milówki, których przygoto-
wał i do konkursu zgłosił polo-
nista Tadeusz Motyka, nie dotar-
ło do teatru.

– Czułam z tego powodu 
ogromne wyrzuty sumienia – 
wspomina pani Zofia. – Naza-
jutrz poprosiłam o pomoc ks. Eu-
geniusza Burzyka z kurii diece-
zjalnej i razem pojechaliśmy do 
Milówki, do tamtejszego liceum, 
gdzie poprosiliśmy uczniów o za-
prezentowanie przygotowanych 
programów. Trzeba było uszano-
wać ich trud przygotowań.

Z roku na rok wzrastał po-
ziom konkursu. Niemała w tym 
rola nauczycieli i instruktorów. 
W przygotowania zaangażowa-
li się najpierw głównie kateche-
ci, później poloniści i nauczycie-
le innych przedmiotów.

– Do zaprezentowania utwo-
ru literackiego trzeba się przy-
gotować. Wiem, że bardzo licz-
ne grono pedagogów, którzy co 
roku od kilkunastu czy kilku lat 
przyjeżdżają ze swoimi wycho-
wankami, to ludzie ogromnego 
szacunku dla słowa i kultury sło-
wa – dodaje Zofia Lamers. 

Poszukiwania
Na koncert laureatów tego-

rocznego konkursu, który od-
był się 20 października w Domu 
Kultury Włókniarzy, zaproszono 
wszystkich laureatów, członków 
jury i pedagogów zaangażowa-
nych w poszczególne edycje.

Prezes KIK-u Elżbieta Kral-
czyńska wręczyła dyplomy i na-
grody wszystkim laureatom i in-
struktorom. Szczególnie dzięko-
wała za obecność księdzu prała-
towi Józefowi Sanakowi oraz bi-
skupowi Pawłowi Anweilerowi z 
Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego, którym idea konkursu 
od lat jest bliska.

Ksiądz pra-
łat Józef Sanak, 
senior wszyst-
kich konkurso-
wych jury, pod-
kreślał zasłu-
gi Zofii Lamers 
i jej troskę  
o patriotycz-
ne i chrześci-
jańskie wychowywanie młodych. 
Dziękował także za obecność 
Jadwidze Klimondzie z Radzie-
chów, oddanej propagatorce po-
wstającej na zboczu Matyski Gol-
goty Beskidów – Drogi Krzyżo-
wej, której stacje przybliżają hi-
storię Polski, ściśle złączoną z 
wiarą w Chrystusa.

Koncert był także okazją do 
wspomnień i podziękowań pod 
adresem wszystkich, dzięki któ-
rym od tylu lat, co roku, udaje się 
konkurs zorganizować.

– Nie wiem, czy któryś z na-
szych uczestników wybrał się do 
szkoły aktorskiej, ale wiem, że na 
pewno dwoje: Wojtek Pal i Aga-
ta Ściga, która od drugiego kon-
kursu co roku porywała jurorów 
swoimi recytacjami, postanowi-
ło swoje talenty oddać na służ-
bę Panu Bogu. Wojtek jest diako-
nem, a Agata, jako siostra fran-
ciszkanka, zakłada dziś szkołę 
misyjną w Rwandzie – mówi pa-
ni Zofia. 

Konkursom patronuje Ojciec 
Święty Jan Paweł II, bo on zawsze 
najlepiej uosabiał te cechy, które 
w młodych chcą zaszczepiać or-
ganizatorzy konkursu.

– Myślę, że to ten patro-
nat sprawia, że młodzi tak chęt-
nie zgłaszają się do udziału – 
dodaje pani Zofia. – Zauważy-
łam, że nasze konkursy stały się 
dla młodych pewną formą ewan-
gelizacji, ich osobistych poszu-
kiwań Pana Boga... Odkrywają 
Go nie tylko w poezji polskich 
wieszczów, noblistów, ale szu-
kają również w twórczości mniej 
znanych autorów, a także poe-
tów tworzących w ich małej oj-
czyźnie, w Beskidach. 

15. KONKURS  
RECYTATORSKI 

„Chrześcijańskie 
korzenie literatury polskiej” 

Laureaci

 Dzieci młodsze
1.  Ola Kajzer – Wieszczęta
2.  Klaudia Olearczyk  

– Wieszczęta
3.  Patrycja Płonka  

– Bielsko-Biała

 Dzieci starsze
1.  Kinga Pruska – Bielsko-Biała
2.  Adela Marekwica  

– Wieszczęta
3.  Kasia Polak – Bielsko-Biała

 Gimnazjaliści
1.  Agnieszka Pękała  

– Bielsko-Biała
2.  Anna Moś – Bielsko-Biała
3.  Filip Habowski  

– Bielsko-Biała

 Licealiści
1.  Katarzyna Zduniak  

– Cieszyn
2.  Kamila Bogacz  

– Bielsko-Biała
3.  Daria Szydłowska  

– Bielsko-Biała

 Dorośli   
1.  Damian Kowalewski  

– Bielsko-Biała
2.  Dagmara Hawryluk  

– Bielsko-Biała
3.  Krzysztof Stróżyna – Bielsko-Biała



15. Konkurs Recytatorski „Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej”

Znajdź korzenie, trzymaj pion
Zofia Lamers 

– to od jej „Ano 
ja!” zaczęła się 

historia bielskich 
konkursów 

„Chrześcijańskie 
korzenie 

literatury 
polskiej”
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60 lat temu z inicjatywy asysty cieszyńskiej, 
uczestniczącej w kalwaryjskich obchodach 
Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP, w tutejszym 
kościele św. Marii Magdaleny należne miejsce 
znalazł wizerunek Pani Kalwaryjskiej. 10 listopada 
asysta przygotowuje obchody tej rocznicy.

–  Z grona członków asysty cieszyńskiej, 
które uczestniczyły w tamtym wydarzeniu, 
żyje jeszcze pięć osób. Nie pamiętają one jed-
nak szczegółów, ale najprawdopodobniej wi-
zerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej był poda-
runkiem ówczesnego kustosza sanktuarium 
kalwaryjskiego dla Cieszyna – mówi Elżbieta 
Buława, odpowiedzialna za wspólnotę asysty.

Wiadomo, że działo się to 60 lat temu i 
dlatego w sobotę 10 listopada o godz. 14.30 

w kościele św. Marii Magdaleny zostanie od-
prawiona uroczysta Msza św. z udziałem oj-
ców bernardynów z Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Po niej – spotkanie byłych i obecnych 
członków asysty w sali Domu Narodowego.

Podczas spotkania szczególne miejsce 
będzie miała modlitwa w intencji śp. o. Au-
gustyna Chadama, bernardyna – przyjacie-
la asysty. O. Augustyn zmarł 26 września br. 
w Kalwarii – w 91. roku życia i 65. roku ka-
płaństwa.

Dziełem ojca Augustyna jest dokonana 
w latach 1946–1956 reforma kalwaryjskich 
misteriów pasyjnych i maryjnych. Opraco-
wał on nowy scenariusz oparty na tekstach 
ewangelicznych i wprowadził stroje opar-
te na wzorze biblijnym. Przygotował także 
modlitewnik i śpiewnik kalwaryjski, z któ-
rych do dziś korzystają pątnicy.

Organizatorzy zapraszają do udziału w 
spotkaniu wszystkich przyjaciół asysty. Wię-
cej informacji można uzyskać pod numera-
mi telefonów: Florian Sikora (0 33 851 41 
24) lub Elżbieta Buława (0 33 852 12 80).

Tradycja asysty cieszyńskiej, uczestni-
czącej w obchodach Zaśnięcia (13 sierp-
nia) i Wniebowzięcia (15 sierpnia) NMP w 
Kalwarii Zebrzydowskiej sięga roku 1614, 
kiedy pielgrzymował tu książę Adam Wac-
ław. W „Dyplomie” – dokumencie z 1740 

r. – młodzież Śląska Cieszyńskiego uzy-
skała przywileje tzw. asysty Matki Boskiej 
w organizowanych w Kalwarii obchodach. 
Jak mówi dokument: „Do asysty przyjmo-
wane muszą być panny oraz młodzieńcy z 
pobożnych i moralnych rodzin”. Tak jest 
do dziś. Asyście powierzono godność no-
szenia feretronu. Tworzyło ją kilkunastu 
młodzieńców i tyleż panien, przy czym od 
miejscowości, z których młodzież pocho-
dziła, utworzono cztery grupy: cieszyń-
ską, andrychowską, kęcką oraz krakowską. 
Pierwszeństwo przyznaje się asyście cie-
szyńskiej, która – jak mówią dokumenty – 
zawsze występowała w sposób najbardziej 
wystawny. To również Cieszyn ufundował 
w 1887 r. drugą złotą koronę dla Dzieciąt-
ka Jezus z obrazu kalwaryjskiego. IM

Miejsce niedaleko tutejszej Szkoły Pod-
stawowej nosi nazwę: plac 400-lecia Wsi 
Sienna. Po uroczystej Mszy św., inaugurują-
cej jubileusz wsi, poświęcił go biskup Janusz 
Zimniak.

„Dziejopis Żywiecki” Andrzeja Komonie-
ckiego pod datą 1608 r. podaje: „Tenże Pan 
Mikołaj Komorowski Kabatu sztukę wielką 
miejskiego odjął, a Sienną wieś na tym miej-
scu założył, nazwawszy Sienną, że w tym 
miejscu mieszczanie kiedyś siana sobie w le-
sie robili i dlatego ta wieś do parochiej koś-
cioła żywieckiego należy wedle gruntu miej-
skiego, choćby jej właśnie przystało do ra-
dzichowskiej parochiej jako i Leśna jest, ale 
to possesyja gruntu miejskiego sprawiła, na-
wet i Sienna wieś kiermasz wespół z mia-
stem Żywcem odprawuje, miejską się przy-
ległością i należytością zaszczycając i stary 
sposób biorąc…”.

Dzięki temu wpisowi rachunek jest pro-
sty: wieś Sienna – która dziś jest częścią 

parafii św. Michała Archanioła w Leśnej – w 
przyszłym roku obchodzić będzie 400-lecie 
istnienia! We wspomnienie św. Jadwigi Ślą-
skiej, patronki Siennej, uroczysta Msza św. 
odprawiona pod przewodnictwem biskupa 
Janusza Zimniaka na boisku przy miejsco-
wej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twar-
dowskiego, oficjalnie zainaugurowała świę-
towanie. W homilii ksiądz biskup przybliżył 
mieszkańcom życiorys świętej patronki – 
matki, żony, kobiety zaangażowanej w po-
moc potrzebującym.

Po Mszy św. w procesji z relikwiami św. 
Jadwigi, uczestnicy Eucharystii przeszli na 
pobliski plac, który od tego dnia nosi na-
zwę 400-lecia Wsi Sienna. Tu odbył się tra-
dycyjny kiermasz połączony z biesiadą.

A dlaczego Jadwiga Śląska patronuje 
Siennej? – Nie udało się nam na razie roz-
wikłać tej zagadki – mówi proboszcz para-
fii ks. Piotr Sadkiewicz. – Mamy nadzieję, 
że do czerwca przyszłego roku, kiedy to 
odbędą się główne uroczystości, będziemy 

znali odpowiedź – Zdzisław Dzikowski i Jan 
Gąsiorek pracują nad jubileuszową publika-
cją o historii Siennej.

Niedawno Józef Legut z Siennej odna-
lazł rodzinną pamiątkę – datowany na 1880 
rok obraz św. Jadwigi. Być może on będzie 
wskazówką dla badaczy.

Szczegóły o obchodach można zna-
leźć na stronie www.sienna.beskidy.pl, 
gdzie znajdują się na bieżąco aktuali-

zowane informacje. UR

Jubileusz Siennej – obchody rozpoczęte

Cztery wieki koło Żywca

60  lat temu do Cieszyna trafił obraz Matki Bożej z Kalwarii Zebrzydowskiej

Asysta Pani Kalwaryjskiej
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Bp J. Zimniak poświęcił plac 400-lecia Wsi Sienna
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Asysta cieszyńska  w czasie procesji 
Wniebowzięcia w Kalwarii wyrusza spod kościoła 
Grobu Matki Bożej

Jedno z ostatnich 
zdjęć o. Augustyna, 
zrobione
w czasie Mszy
w kaplicy domowej
w klasztorze
ojców
bernardynów
w Kalwarii
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Bielscy artyści, animatorzy 
i pedagodzy przybliżają osobom 
niepełnosprawnym bajkowe 
życie teatru. – Teatr to dla nich 
odkrywanie świata – mówi 
aktorka Banialuki Barbara Rau.

Bielskie Stowarzyszenie Arty-
styczne Teatr Grodzki rozpoczęło 
działalność osiem lat temu. Jed-
nym z realizowanych tam projek-
tów jest organizacja warsztatów 
teatralnych dla osób niepełno-
sprawnych. – Staramy się wymy-
ślać taki teatr, w którym niepełno-
sprawność nie stanowi przeszko-
dy – informuje Barbara Rau, która 
prowadzi dwie grupy zajęciowe 
dla osób upośledzonych fizycznie 
i umysłowo. – Pracujemy w ten 
sposób, że ja podrzucam jakiś po-
mysł moim podopiecznym, a oni 
go rozwijają. Ogromnie ważne 
jest, aby oni czuli, że ten teatr jest 
ich. Dlatego wszystkie elemen-
ty przedstawienia, począwszy od 
scenariusza, skończywszy na ko-
stiumach i scenografii, wykonuje-
my sami – zdradza instruktorka.

Zabawa w teatr dodaje oso-
bom niepełnosprawnym pewno-
ści siebie, uczy współpracy, po-
zwala odkrywać swoje silne stro-

ny. – Teatr to dla tych osób odkry-
wanie świata, okazja, aby wyjść 
do ludzi, spotkać się z nimi. 

Korzyści z takiej terapii są jed-
nak obopólne, uczy ona również 
opiekunów pokory i cierpliwości. 
– Początki bywają trudne, każde-
mu uczestnikowi warsztatów po-
święcam osobno czas. Do tego 
dochodzą pewne ograniczenia fi-
zyczne. Wszystkie opory staramy 
się pokonać podczas zajęć i prób 
– mówi aktorka Banialuki.

Projekty Teatru Grodzkie-
go zakładają wyjazdy teatralne 
i prezentacje przygotowywanych 
spektaklów. Daje to szansę oso-
bom niepełnosprawnym na po-
kazanie tego, czego się nauczyły, 
stwarza możliwość dzielenia się 
sukcesem z innymi.

Zajęcia teatralne dla osób 
niepełnosprawnych to przede 
wszystkim forma terapii. Ich za-
daniem jest również odkrywanie 
i rozwijanie indywidualnych zdol-
ności każdego z uczestników. – 
Wierzę, że osoby niepełnospraw-
ne i pełnosprawne mogą two-
rzyć wspólny teatr. Nie wyklu-
czam również tego, że trafię kie-
dyś na osobę niepełnosprawną, 
która zrobi profesjonalną karierę 
aktorską – twierdzi artystka. 
 ŁUKASZ KULPA

Teatr osób niepełnosprawnych

Terapia na scenie

 P O D Z I Ę K O W A N I E 
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Uczestnicy warsztatów podczas zajęć
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WCIĄŻ ZASKAKUJĄ
KS. STANISŁAW JONECZKO,  
WIKARIUSZ W BIELSKU-BIAŁEJ  
KOMOROWICACH, DUSZPASTERZ  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

– Choć z osobami 
niepełnosprawny-
mi pracuję ponad 
dziewięć lat, wciąż 
zaskakuje mnie, 
jak wiele mo-

gą one osiągnąć. Działalność 
Teatru Grodzkiego poznałem 
w parafii Chrystusa Króla w 
Bielsku-Białej Leszczynach. 
Owoce wysiłków naszych  pod- 
opiecznych były widoczne na 
spotkaniach w kościele – war-
to wspomnieć chociażby o ja-
sełkach. Nigdy nie jest za wiele 
pomysłów i działań, które ak-
tywizują niepełnosprawnych.

Podziękowanie wszystkim uczestniczącym w pogrzebie

ŚP. KS. LUDWIKA CZYŻA
Ekscelencji ks. bp. Gerardowi Bernackiemu, 

ks. Infułatowi Stanisławowi Świerczyńskiemu, 
rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii  

– ks. Prałatowi Tadeuszowi Kukli, 
księżom proboszczom – Andrzejowi Marcakowi i Jackowi 
Kobiałce, księżom pochodzącym z zabrzeskiej parafii oraz 
pracującym w niej dawniej i dziś, kolegom rocznikowym, 

pozostałym licznie przybyłym na uroczystości pogrzebowe 
kapłanom i siostrom zakonnym, delegacji z Anglii, 

delegacjom Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej  
w Czechowicach-Dziedzicach, 

parafianom z Katowic Giszowca i Zabrzega, 
kolegom szkolnym, krewnym, przyjaciołom i znajomym 
oraz wszystkim towarzyszącym w jego ostatniej drodze.

Serdeczne „Bóg zapłać” za obecność i modlitwę
składa brat z rodziną
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Nie tylko mieszkańcy Jaworza 
czekają na te koncerty, cieszą 
się na spotkania ze specyficzną 
muzyką, ze słowem ożywiającym 
wrażliwość. I nie jest przypadkiem, 
że zespół występujących od kilku lat 
w jaworzańskiej świątyni artystów 
nie zdecydował się na powtórzenie 
koncertu w zwykłej sali 
czy w amfiteatrze. 

– Bo w tych koncertach cho-
dzi o mówienie do człowieka 
nieco innym językiem, ale o tych 
samych treściach, które stanowią 
sedno naszej zwyczajnej obecno-
ści w kościele – tłumaczy Krysty-
na Gutan, inicjatorka koncertów.  

Święto parafii
Mobilizują ich ważne dla 

wspólnoty parafialnej wydarze-
nia, a stałym motywem jest w 
nich podkreślenie więzi z papie-
żem. Pierwszy koncert w 2002 r. 
poświęcony był 200-leciu parafial-
nej świątyni. Kolejny był związany 
z jubileuszem 25-lecia probosz-
czowskiej posługi ks. kan. Ada-
ma Gramatyki w Jaworzu. Kon-
cert w 2005 r.: „Gość  w dom…”, 
wstępnie przygotowywany dla 
uczczenia 10. rocznicy spotkania 
z Janem Pawłem II w Skoczowie, 
był już dedykowany pamięci Oj-
ca Świętego. Ten koncert powtó-
rzyli w bielskim kościele pw. Trój-
cy Przenajświętszej. W rocznicę 
śmierci Jana Pawła II zaprezento-
wali „Misterium miłości”. Był też 
koncert w kościele ewangelickim 
w Jaworzu. Impulsem do zorga-
nizowanego 14 października kon-
certu „Szczęśliwe oczy” stał się 
jubileusz 90-lecia objawień Matki 
Bożej w Fatimie. 

Troska o stronę muzyczną 
należy do Krystyny i Wojcie-
cha Musiałów. Pan Wojciech 
to skrzypek, koncertmistrz 

WOSPRiT w Katowicach, a tak-
że orkiestry filharmonii w No-
rymberdze. Prowadził dzia-
łalność koncertową i pedago-
giczną w Polsce i za granicą, 
podobnie jak pani Krystyna – 
koncertująca pianistka. 

– Najpierw pojawia się te-
mat, który mnie prowadzi pod-
czas opracowywania scenariu-
sza. Później spotkanie z Kry-
styną i Wojciechem Musiałami 
owocuje doborem odpowied-
nich utworów muzycznych, a 
także wspaniałych wykonaw-
ców, którzy dołączają do nas 
– na ich zaproszenie. Systema-
tycznie i bardzo chętnie wy-
stępują: Barbara Bałda i Bog-
dan Desoń, soliści Opery Ślą-
skiej w Bytomiu – dodaje Kry-
styna Gutan. 

Ona sama nie tylko prowa-
dzi koncerty. „W Tobie źród-
ła moje…” i „Szczęśliwe oczy” 
– to tytuły koncertów i zara-
zem tomików jej poezji. Pięk-
ne wiersze religijne jej autor-
stwa, pisane często specjalnie 
na tę okazję, są ważnym skład-
nikiem koncertowego progra-
mu.

W gronie wspierających ta-
lentami organizację koncer-
tów są też m.in.: plastyk To-
masz Glądys, autorka dekora-

cji z kwiatów Ewa Kańtor czy 
oświetlający całość Andrzej 
Raczkiewicz.  

Fatimski wieczór
Figurę MB Fatimskiej poda-

rował rodzinnej parafii pocho-
dzący z Jaworza o. Franciszek Ja-
worski, marianin. – W tym roku 
przysłał nam też melodie z Fa-
timy. Włączyliśmy je w program 
koncertu i wiele osób przyzna-
wało, że ta muzyka poruszyła ich 
serca – mówi Krystyna Gutan. 

Gośćmi październikowego 
koncertu poświęconego Matce 
Bożej byli: altowiolista Witold 
Szulakowski i kontrabasista Piotr 
Rurański – muzycy Filharmonii 
Śląskiej, a także wiolonczelistka 
Urszula Mizia oraz pod dyrekcją 
Beaty Borowskiej Bielski Chór Ka-
meralny. Przeżyciem była odśpie-
wana wspólnie przez artystów 
i słuchaczy pod koniec koncer-
tu cząstka Różańca. Poprzedzi-
ła je relacja z objawień – z opi-
sem cudu słońca – i wiersze pa-
ni Krystyny. 

A oprócz wzruszeń i okla-
sków po fatimskim wieczorze 
pozostał w słuchaczach podziw: 
dla ludzkich talentów i bogactwa 
Bożej łaski...

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

 

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Organizatorzy koncertów kameralnych w parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu

Talenty w Bożej służbie

W MOJEJ OPINII
KS. KAN. ADAM GRAMATYKA,  
PROBOSZCZ PARAFII   
OPATRZNOŚCI BOŻEJ  
W JAWORZU
– Te parafialne 
koncerty są bar-
dzo dobrze przyj-
mowane i cie-
szą słuchaczy. To 
ważne przeżycie 
i okazja nie tylko do wzru-
szeń, które niewątpliwie są 
udziałem publiczności, ale 
także do religijnej refleksji. 
Te koncerty są rodzajem ka-
techezy… Radością jest też 
obecność przedstawicieli 
wspólnoty ewangelickiej – 
bo koncerty są także oka-
zją do ekumenicznych spo-
tkań. A mnie jako duszpa-
sterza ogromnie cieszy, że 
są ludzie, którzy są posłusz-
ni ewangelicznej zasadzie, 
by talentów nie zakopywać, 
i chcą tym otrzymanym od 
Boga talentem służyć wspól-
nocie. Trzeba tu docenić za-
angażowanie wszystkich ar-
tystów, a zwłaszcza wspa-
niałych muzyków – państwa 
Musiałów, którzy zamiesz-
kali w Jaworzu po długolet-
nim pobycie za granicą i tak 
chętnie włączają się w życie 
parafii. To jest bardzo budu-
jący przykład. Swój talent na 
potrzeby naszej wspólnoty 
chętnie oddaje też Krystyna 
Gutan, która oprócz pracy 
przy tworzeniu kolejnych 
scenariuszy i organizacji tych 
koncertów ofiaruje wspólno-
cie poezję, tak mocno zwią-
zaną z religijnym spojrze-
niem na świat i człowieka.
Cieszę się, że do tej inicja-
tywy przychylnie odnoszą 
się też gminne władze sa-
morządowe, które wspiera-
ją nasze koncerty.

W jaworzańskiej świątyni 
znakomici artyści 
służą Bogu 
swoimi talentami 
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