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krótko

11. Psallite Deo
Kęcki Dom 
Kultury 
zaprasza 
na 11. 
Festiwal 
Piosenki 
Religijnej Psallite Deo, 
który odbędzie się 15 
listopada – początek 
o 14.00. Biorą w nim 
udział soliści, chóry 
i zespoły amatorskie, 
działające przy parafiach 
i ośrodkach kultury. 
Honorowy patronat nad 
imprezą sprawuje biskup 
Tadeusz Rakoczy.

Dla nauczycieli
Bielsko-Biała. 
Diecezjalny duszpasterz 
nauczycieli ks. dr Piotr 
Greger zaprasza na dzień 
skupienia, który odbędzie 
się 12 listopada o 18.00 
w kościele św. Pawła 
Apostoła w Bielsku- 
-Białej (Osiedle Polskich 
Skrzydeł).

Trzydziestu świętych – z apostołami 
na czele – wzięło udział  
w Korowodzie Świętych 
zorganizowanym po raz drugi  
przez Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży w diecezji bielsko- 
-żywieckiej.

W ieczorem 30 października do jubileuszowego 
kościoła św. Pawła w Bielsku-Białej przybyli 

przedstawiciele kilkunastu parafii, którzy przywieźli 29 
relikwiarzy z doczesnymi szczątkami czczonych w swo-
ich wspólnotach patronów. Swoisty rekord ustanowiła 
młodzież z podżywieckiej Leśnej, przywożąc relikwiarze 
ze szczątkami dwunastu apostołów. W tutejszym koście-
le, dzięki staraniom proboszcza ks. Piotra Sadkiewicza, 
udało się zgromadzić relikwie ponad stu świętych.

Korowód rozpoczęła modlitwa różańcowa. Po niej 
nastąpiła prezentacja świętych: niosący relikwiarze 
przebrali się w stroje nawiązujące do czasu życia swoich 
patronów, a wspomnieniu każdego z nich towarzyszyła 
krótka opowieść o życiu i drodze na ołtarze. Po prezen-
tacji relikwie poniesiono w procesji wokół kościoła. 
Spotkanie ze świętymi zakończyła Msza św.

– Chcemy w ten sposób wszystkim wiernym, a zwłasz-
cza młodzieży przypomnieć naszą chrześcijańską 

tradycję kultu świętych – podkreśla ks. Piotr Bączek, 
asystent kościelny diecezjalnego KSM-u. – Korowód jest 
głosem młodego Kościoła wobec wprowadzanej na siłę, 
obcej nam tradycji Halloween.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Korowód Świętych w Bielsku-Białej

Halloween – to nie tutaj

Do kościoła św. Pawła przybyli młodzi z całej 
diecezji z relikwiami swoich patronów, przebrani 
w stroje nawiązujące do czasu ich życia 

Litania Miast nad Olzą

Śladami świętych
1 listopada wieczorem cieszynianie na gra-
nicznym moście Przyjaźni uczestniczyli 
w Litanii Miast. Równocześnie ze zgroma-
dzonymi w szesnastu innych miastach, m.in. 
Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łowiczu, roz-
ważali dziedzictwo świętych, modlili się za 
żywych i zmarłych.

T a wspólna refleksja odbyła się w Cieszynie 
po raz pierwszy, ale w Gdańsku, gdzie pod 

Pomnikiem Poległych Stoczniowców została 
zainicjowana Litania Miast, odbywała się po 
raz czternasty. W każdym z miast przybliżano 
postać jednego świętego, dzieląc się refleksją 
za pośrednictwem bezpośredniej transmisji 
telewizyjnej. Symbolem jedności było zapa-
lone w tym samym czasie papieskie światło 
nadziei.

Organizatorzy cieszyńskiej litanii – z Ka-
tolickiego Liceum i Gimnazjum św. Melchiora 

Grodzieckiego oraz stowarzyszenia „Dzie-
dzictwo św. Jana Sarkandra”– zachęcali do 
czerpania z przykładu urodzonego w Cie-
szynie św. Melchiora. Jak podkreślali – to 
święty, który łączy narody, dlatego na miejsce 
modlitwy wybrali łączący obie części miasta 
most graniczny.

– Patrząc dziś na naszą młodzież, będzie-
my się uczyć świętości – zapowiadał ks. prał. 
Henryk Satława, a młodzi podczas telewizyj-
nej transmisji mówili: – Osiemnastowieczna 
modlitwa do św. Melchiora nazwała go po-
chodnią wskazującą innym drogę. Może i my, 
dzięki jego szkole, będziemy w przyszłości 
takimi pochodniami.

 – Nasi uczniowie mocno się zaangażowali 
i starali jak najlepiej podjąć to zadanie, tym 
bardziej że sami na co dzień w szkole starają się 
korzystać z przykładu św. Melchiora – przy-
znaje dyrektor szkół Katarzyna Kałuża. aśs

Cieszyńska Litania Miast  
pod przewodnictwem młodzieży  
odbyła się na granicznym moście
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Oświęcim-Harmęże. Od 14 do 16 
listopada Rycerstwo Niepokalanej 
zaprasza na dni formacji liderów, 
które odbędą się w Centrum św. 
Maksymiliana. Zaplanowano 
wspólną modlitwę i wykłady, 
dotyczące dynamiki grupy oraz 
warunków i sposobów owocnego 
kierowania wspólnotą. Uczestnicy 
wysłuchają konferencji na temat 
duchowości maryjnej, włoskiego 
modelu MI oraz świadectwa wiary 
św. Maksymiliana. Dni adresowa-
ne są do wszystkich osób prowa-
dzących różne wspólnoty i grupy 

duszpasterskie. Zgłoszenia:  
o. Piotr Cuber, tel. (033) 843 07 11 
lub 784 191 232; e-mail: mi.harme-
ze@franciszkanie.pl.
 jmp

Boski Weekend
Oświęcim. „Boski Weekend” zor- 
ganizował Zespół Szkół Towa- 
rzystwa Salezjańskiego w Oświę-
cimiu. Adresowany przede 
wszystkim do uczniów salezjań-
skiej placówki oraz mieszkańców 
Oświęcimia i okolic cykl spo-
tkań i nabożeństw miał na celu 
przybliżenie młodzieży ducha 
salezjańskiego, powołania i misji 
duchowych synów św. Jana Bosko. 
Biorący swój tytuł od jego nazwi-
ska Boski Weekend jest organi-
zowany cyklicznie w placówkach 
księży salezjanów, którzy za głów-
ny cel stawiają pracę wychowawczą 
wśród młodzieży. jmp

Sztuka bez granic
Bielsko-Biała. Taki tytuł nosi 
najnowsza wystawa w Galerii 
Sztuki Regionalnego Ośrodka 
Kultury. Pokazano na niej ludo-
we rzeźby i obrazy, pochodzące 
z prywatnych zbiorów Leszka 
Macaka, krakowskiego kolek-
cjonera sztuki naiwnej. Można 
tam obejrzeć blisko 70 prac 
autorstwa najbardziej znanych 
polskich twórców ludowych i pry-
mitywistów, zarówno zmarłych, 
jak i żyjących. Wystawa czynna 
będzie do 19 listopada.
 ak

Dwa tysiące nazwisk
Bielsko-Biała-Kamienica. 
Od 6 lat na cmentarzu w biel-
skiej Kamienicy stoi pomnik 
upamiętniający mieszkańców 
Podbeskidzia, zmarłych lub 
zamordowanych w hitlerowskich 
więzieniach i obozach koncen-
tracyjnych. Ostatnio pomnik ten 
uzupełniono: na potężnych słu-
pach umieszczone zostały tabli-
ce z nazwiskami ponad dwóch 
tysięcy osób. To ofiary niemiec-
kich obozów i więzień, których 
nazwiska udało się zgromadzić 
dzięki inicjatywie Józefa Drożdża, 
90-letniego prezesa Związku 
Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych w Bielsku-
-Białej. – To był mój obowiązek 
wobec tych, którzy nie przeżyli. 
Nie mogą pozostać tylko obo-
zowymi numerami – tłumaczy 

Józef Drożdż, który blisko 5 lat 
spędził w hitlerowskich obozach 
i więzieniach.
 ak

Wielka Lipa
Bielsko-Biała. W Spółdzielczym 
Centrum Kultury Best odbył 
się finał XII Ogólnopolskiego 
Przeglądu Dziecięcej i Młodzie-
żowej Twórczości Literackiej 
Lipa. W konkursie wzięło udział 
483 młodych literatów z niemal 
wszystkich zakątków Polski. 
Jurorzy – Tomasz Jastrun, Jan 
Picheta i Juliusz Wątroba – prze-
czytali 1158 tekstów poetyckich, 
prozatorskich i dramatycznych, 
by wyłonić – zgodnie z tradycją 
tego przeglądu – setkę laureatów. 
Ich prace zostały opublikowane 
w specjalnej, pokonkursowej 
antologii. pm

Requiem w konkatedrze

Żywiec. Ponad stu wykonawców 
uczestniczyło w żywieckim wyko-
naniu „Requiem Mszy d-moll”  
Wolfganga Amadeusza Mozarta, 
które zabrzmiało 31 październi-
ka w żywieckiej konkatedrze. 
Wystąpili soliści: Magdalena 
Szewczyk (sopran), Helena 
Poczykowska – alt, Piotr Szewczyk 
– tenor, o. Tomasz Jarosz (redem- 

ptorysta) – bas. Solistom towa-
rzyszyła bielska Orkiestra im. 
Telemanna, którą dyrygował Piotr 
Sadowski. W tym niezwykłym 
przedsięwzięciu uczestniczyły 
dwa chóry: Bielski Chór Kameralny 
z dyrygent Beatą Borowską oraz 
Chór Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
pod batutą Jana Borowskiego. im

325 lat po Wiedniu
Kęty. Parafia Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kętach Osiedlu 
zaprasza 11 listopada br. o godz. 
19.00 na koncert w 325. rocznicę 
wiktorii wiedeńskiej. W pro-
gramie: Maciej Książę Radziwiłł 

– „Polonez”, Arie z „Kantaty dla 
Króla Jana III Sobieskiego”, suita 
tańców polskich oraz utwory 
fanfarowe na organy, trąbkę 
i kotły w wykonaniu Orkiestry 
im. Telemanna. im

Przyjaciele ks. Pietroszka
Cieszyn. W tym roku mija 10. 
rocznica śmierci ks. Leopolda Piet- 
roszka. Wszyscy, którzy go pozna- 
li i pamiętają są zaproszeni na 
wspomnieniowe spotkanie w sobo- 
tę 15 listopada. Program: 14.00 – mod- 

litwa przy grobie w Hażlachu; 
15.00 – Msza św. w kościele św. 
Elżbiety w Cieszynie; 16.00 – spo-
tkanie w sali na probostwie para-
fii. Więcej informacji: Tadeusz 
Iwanecki, tel. 604 055 410. tj

Dni formacji liderów

Ponad stu wykonawców wzięło udział w żywieckim wykonaniu 
„Requiem Mszy d-moll” Mozarta

Na tablicach utrwalone 
zostały nazwiska ponad 
dwóch tysięcy osób

Leszek Macak z dyrektorem 
ROK Leszkiem 
Miłoszewskim  
w bielskiej galerii
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Bielsko-Biała. 
Podczas uroczystego 
spotkania 
pracowników 
Wydziału 
Katechetycznego 
z przedstawicielami 
wojewódzkich 
władz oświatowych 
29 października 
w Bielsku-Białej 
biskup Janusz 
Zimniak otrzymał 
Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.

M edal Komisji Edukacji 
Narodowej nadawany jest 

pracownikom oświaty, a także in-
nym osobom, za zasługi dla oświa-
ty i wychowania. Jak zaznaczył 
śląski kurator oświaty Stanisław 
Faber, przyznane przez ministra 
odznaczenie jest podziękowaniem 
dla biskupa Janusza Zimniaka za 
osiągnięcia w dziedzinie edukacji 

dzieci i młodzieży w wojewódz-
twie śląskim – zarówno podczas 
posługi w diecezji katowickiej, jak 
i bielsko-żywieckiej.

– To, co przez tyle lat Ksiądz 
Biskup robił dla młodego pokole-
nia, to wielka wartość, która będzie 
wzbogacać ich życie wewnętrzne 
i będzie drogowskazem w ich doro-
słym życiu – podkreślił dyrektor 
bielskiej Delegatury Kuratorium 
Jan Dzida.

Biskup Janusz Zimniak ma 
w swoim doświadczeniu zarów-
no pracę katechety, jak i wizyta-
tora katechizacji, a także pracę 
naukową w tej dziedzinie. Kate-
chezę zgłębiał podczas studiów 
w Międzynarodowym Instytucie 
Katechetyczno-Pastoralnym „Lu-
men Vitae” w Brukseli i na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Zagadnieniom katechezy poświę-
cił prace: licencjacką i doktorską, 
a także wiele artykułów nauko-
wych. Pracował jako wykładowca 
katechetyki oraz prowadził for-
mację duchową katechetów.

– Zrobiłem to, co należało do 
moich obowiązków: katechizacja, 
a potem szkolenie katechetów: 
w Śląskim Wyższym Seminarium 
Duchownym, a także na studium 
dla katechetów świeckich oraz 
zakonnych. Całą tę pracę bardzo 
mile wspominam – mówił wzru-
szony biskup Zimniak. – Dzię-
kuję, że doceniono w ten sposób 
nie tyle mnie, ile pracę kapłana. 
Postaram się służyć w dalszym 
ciągu swoją osobą – dla dobra 
katechezy.

aśs

Świnna. Po raz 10. odbyło się 
uroczyste spotkanie par mał-
żeńskich z gminy Świnna, obcho-
dzących złote i diamentowe gody. 
Uroczystość rozpoczęła Msza św. 
którą w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy odpra-
wiało sześciu proboszczów pod 
przewodnictwem wicedziekana 
żywieckiego ks. prałata Stanisława 
Kuczka. W Gminnym Ośrodku 
Kultury jubilaci otrzymali z rąk 
wójta gminy Henryka Jurasza 
odznaczenia, nadane przez pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. Ks. 
prałat Stanisław Kuczek prze-
kazał parom osobiste życzenia 
biskupa Tadeusza Rakoczego. 
60-lecie małżeństwa w gminie 
obchodzili: Wiktoria i Stanisław 
Owsionkowie (Świnna), Helena 
i Leon Wiewiórowie (Trzebinia), 
Władysława i Czesław Wróblowie 
( Pewel Ślemieńska) ora z 
Ludwika i Tadeusz Zielińscy 
(Świnna). A złote gody: Maria 
i Rudolf Barteczkowie, Anna 
i Roman Pawlakowie, Józefa 
i Władysław Prochownikowie, 
Agnieszka i Józef Pyrzykowie 
oraz Michalina i Józef Siwkowie 
(wszyscy z Trzebini), Zofia 
i Józef Cebratow ie, Anna 
i Józef Hurowie, Ludwika 
i Władysław Kupczakowie 
oraz Maria i Jan Urbańcowie 
(wszyscy z Pewli Ślemieńskiej), 
Barbara i Eugeniusz Juraszowie, 
Aleksandra i Antoni Maślankowie 
oraz Cecylia i Roman Stokłosowie 
(Świnna), a także Maria i Czesław 
Kachelowie z Rychwałdku. ak

Żywiec. Uroczyste spotkanie 
z okazji złotych godów świętowano 
także w Żywcu. Burmistrz Miasta 
Żywca wręczył jubilatom medale 
przyznane przez Prezydenta RP. 
Spotkanie było okazją do uhono-
rowania małżeństw, które przez 
50 lat potrafiły wspólnie budować 
zasłużone dla miasta rodziny. 
Wśród jubilatów znaleźli się: 
Kinga i Władysław Gałuszkowie, 
Genowefa i Tadeusz Wachowie, 
Szymon Walończyk (odebrał 
odznaczenie także w imieniu 
zmarłej przed uroczystością żony 
Gertrudy), Katarzyna i Zdzisław 
Biniaszczykowie oraz Ludwika 
i Henryk Ślusarczykowie. im

Uczestnicy kęckiego projektu 
KANTKI – Każdemu Należy Się 
Trochę Kulturalnej Inicjatywy 
– gościli Małgorzatę Kiereś, lau-
reatkę tegorocznej Nagrody im. 
Karola Miarki, która opowiadała 
o „Ojcowskim domu w Europie”.

T radycja to piękno, które chro-
nimy. A nie więzy, które nas 

krępują – podkreślała Małgorzata 
Kiereś, dyrektor Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle, etnograf, 
badacz historii, kultury, folkloru 
górali Beskidu Śląskiego, laure-
atka m.in. tegorocznej Nagrody 
im. Karola Miarki, która gościła 
w Kętach. Z pasją opowiadała 
o ojcowiźnie jako płaszczyźnie 

tworzenia się więzi i aktywności 
lokalnej, o potrzebie przekazywa-
nia z pokolenia na pokolenie tre-
ści kultury: obyczajów, wierzeń, 
sposobów myślenia i zachowa-
nia. W opowieściach Małgorzaty 
Kiereś nie zabrakło pięknej gwary 
z regionu cieszyńskiego. Podczas 
spotkania grupa folklorystyczna 
z Andrychowa przypomniała ze-
branym kęczanom „Ojcowski dom” 
– pieśń szczególnie bliską miesz-
kańcom ziemi cieszyńskiej. im

Bp Janusz Zimniak został 
uhonorowany Medalem 
KEN
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Za pracę na rzecz katechezy

Biskup medalistą

Laureatka w Kętach

Ojcowski dom w Europie

Małżeńskie 
jubileusze

O pięknie tradycji Małgorzata 
Kiereś opowiadała w kęckim 

Domu Kultury.  
Na zdjęciu z dyrektor placówki 

Grażyną Bułką
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Jubileusz najstarszej bielskiej polskiej szkoły

Sto lat bielskiego „Asnyka”
Stulecie świętuje LO 
im. Adama Asnyka 
w Bielsku- 
-Białej. Jubileuszowe 
uroczystości 
zainaugurował 
wyjazd do 
Krakowa, gdzie 
w kościele na Skałce 
przedstawiciele 
szkoły modlili się 
przy grobie Adama 
Asnyka.

Z  okazji święta bp Tadeusz 
Rakoczy przewodniczył 

Mszy św., odprawionej w kościele 
Opatrzności Bożej w Białej – na te-
renie tutejszej parafii przez wiele 
lat mieściła się siedziba szkoły, 
dziś przeniesionej na osiedle  
Złote Łany.

W Eucharystii, którą rozpo-
częło przekazanie szkole uro-
czystego błogosławieństwa od 
Ojca Świętego Benedykta XVI, 
uczestniczył ks. infułat Jerzy 
Bryła z Krakowa, który był kate-
chetą „Asnyka” blisko 50 lat temu, 
oraz księża związani z placówką. 
Wspomniano także sługę Bożego 
bp. Jana Pietraszkę, absolwenta 
szkoły.

Po Mszy św. uczestnicy uro-
czystości wzięli udział w aka-
demii w Teatrze Polskim. Swoje 
podwoje otworzyła też obecna 
siedziba szkoły na osiedlu Złote 
Łany. W programie imprez towa-
rzyszących znalazły się zawody 
sportowe, cykl spotkań i wykła-
dów oraz bal absolwentów.

LO im. Adama Asnyka w Biel-
sku-Białej jest najstarszą 
szkołą polską na tym 
terenie. We wrześniu 
1908 r. rozpoczęli w niej 
naukę uczniowie, któ-
rych rodzicom zależało 
na polskiej i patriotycz-
nej edukacji młodego 
pokolenia. Szkoła swoje 
narodziny zawdzięcza 

determinacji rodziców oraz po-
parciu krakowskiego Towarzy-
stwa Szkół Ludowych i samego 
Adama Asnyka, którego obrano 
patronem szkoły. Zrazu prywatne 
Gimnazjum Realne w 1919 r. upań-
stwowiono. Działalność szkoły 
przerwała II wojna światowa. 60 
lat temu placówkę przeniesiono do 
budynku, odebranego wcześniej 

przez państwo Zgro-
madzeniu Córek Bożej 
Miłości. Po zwrocie 
siostrom zagrabionego 
mienia, liceum zaczęło 
borykać się z brakiem lo-
kalu. Problem udało się 
rozwiązać we wrześniu 
tego roku.
Ks. Jacek M. Pędziwiatr

90 lat Ligi Morskiej  
i Rzecznej

Morskie wilki 
z Podbeskidzia
Podbeskidzie stało się miejscem 
odświętnego ogólnopolskiego 
spotkania Ligi Morskiej i Rzecznej 
z okazji 90. rocznicy powstania 
tej organizacji.

W ybór nie był przypadkowy 
– to tutaj w szkołach działają 

najlepsze koła Ligi: są najbardziej 
aktywne, a przy tym zdobywają 
najwyższe lokaty w ogólnopolskich 
konkursach. Przedstawiciele władz 
LMiR odwiedzili Bielsko-Białą, 
Międzyrzecze i Jasienicę. W 
Jaworzu uczestniczyli we Mszy 
św., w trakcie której za członków 
Ligi modlili się też przedstawiciele 
Kościoła ewangelicko-augsburskie-
go. Przedstawiciele szkolnych kół 
LMiR zaprezentowali swoje osią-
gnięcia, a władze gminy przekaza-
ły dyplom „Zasłużony dla rozwoju 
Jaworza” wiceprezes Ligi Elżbiecie 
Marszałek, która od lat wspomaga 
jaworzańską młodzież przy organi-
zacji Flisów Odrzańskich.

– Ta wizyta krajowych władz 
Ligi jest dla nas dużym wyróżnie-
niem, a równocześnie dowodem, że 
nasza społeczna praca z młodzie-
żą jest dostrzegana i wysoko oce-
niana – mówi Edward Szpoczek, 
prezes Zarządu Okręgu LMiR w 
Bielsku-Białej.

Na Podbeskidziu organizacja 
ta korzeniami sięga lat 30. XX w. 
Pierwsze koła ówczesnej Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej powstały w Po-
rąbce, Bielsku i Czechowicach. Dziś 
w okręgu jest około 320 członków, 
działających w 25 szkolnych kołach 
na terenie całego Podbeskidzia – 
od Jasienicy, Jaworza i Strumienia, 
poprzez Bielsko-Białą i Żywiec, 
po Oświęcim i Suchą Beskidzką. 
Przy gimnazjum w Jaworzu działa 
międzynarodowe koło, skupiające 
czterdziestu miłośników morza z 
Czech, Słowacji i Węgier. ak
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Istebna gościła współpracowników sióstr salezjanek

Święto w drodze
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Istebnej odbyło się VII Salezjańskie 
Spotkanie Młodych. Przewodnim 
motywem spotkania była sylwet-
ka św. Pawła i hasło: „Dla mnie 
żyć to Chrystus”.

Istebna gościła młodzież 
współpracującą z siostrami sale-
zjankami z całej Polski. – Przez 
wspólny śpiew, Liturgię Godzin, 
Eucharystię, ale także zabawę i 
radosne przebywanie ze sobą mo-
gliśmy pogłębić naszą wiarę i bli-
żej przypatrzeć się naszej drodze 

do świętości, do której zostaliśmy 
powołani – mówią uczestnicy spo-
tkania. – Wyruszyliśmy także w 
drogę – szlakami Istebnej, by roz-
ważać słowa Chrystusa, dzielić 
się nimi nawzajem, podziwiać 
piękno przyrody i spotkać się 
na Eucharystii. Szlaki wiodły 
od gimnazjum przez Połom, Ku-
balonkę, Stecówkę, a wędrówka 
zakończyła się Eucharystią w 
kościółku na Mlaskawce.

Jeden z wieczorów został 
poświęcony tematyce misyj-
nej. Wolontariuszki z Istebnej 

przedstawiły relację z wyjazdu 
na misje w Kamerunie. Podzieli-
ły się także swoim świadectwem 
pracy na misjach.

– Dziękujemy Bogdanowi Li-
gockiemu, dyrektorowi gimna-
zjum, za udostępnienie nam szko-
ły i naszym kochanym mamom za 
zaangażowanie i ogromne wspar-
cie. Nie zapominamy również o 
naszych siostrach salezjankach z 
Wisły, na których pomoc możemy 
zawsze liczyć – podkreślają orga-
nizatorki spotkania z Istebnej.

Weronika Karch

Zasłużona dla Jaworza 
– Elżbieta Marszałek ze 
Szczecina

Dziękczynna 
Msza św. 
w stulecie 
„Asnyka” 
w bialskim 
kościele 
Opatrzności 
Bożej
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Poprzednikiem sporyskiego 
ośrodka był Państwowy 
Zakład Wychowawczy – szko-

ła z internatem, otwarta w 1961 r.  
w barakach w Międzybrodziu 
Bialskim. Siedem lat później pla-
cówka ta została przeniesiona do 
pawilonów w Żywcu-Sporyszu, 
a jej nazwa została zmieniona 
na Specjalny Ośrodek Szkolno- 
-Wychowawczy. Jego patronką zo-
stała Maria Grzegorzewska, twór-
czyni zrębów polskiej pedagogiki 

specjalnej. Dziś w ramach ośrodka 
działa szkoła podstawowa, gimna-
zjum, szkoła zawodowa i szkoła 
przysposabiająca do pracy oraz 
internat. W zajęciach uczestniczy 
165 osób w wieku od 6 do 24 lat, 
o różnym stopniu upośledzenia – 
od lekkiego do głębokiego, a także 
dzieci autystyczne. 

W jubileuszowym koncer-
cie wystąpiły wszystkie dzieci. 
Tylko ich opiekunowie wiedzą, 
ile wysiłku trzeba było włożyć 

w przygotowanie występów. Dzieci 
w pełni zasłużyły na owację, jaką 
zgotowała im publiczność, w tym 
goście reprezentujący władze 
oświatowe oraz samorządowe 
województwa śląskiego, powiatu 
i miasta Żywca. Dla dzieci najważ-
niejsze było jednak to, że ich popisy 
oklaskiwali rodzice.

Gratulacjom składanym 
uczniom i ich opiekunom towarzy-
szyły podziękowania i życzenia, 
kierowane pod adresem kadry 
ośrodka. – Dziękujemy, że nasze 
dzieci znalazły tu drugi dom, ro-
dzinną atmosferę i fachową opiekę. 

Każdego dnia widzimy, że dzięki 
waszym wysiłkom nasze pocie-
chy robią postępy pod względem 
sprawnościowym i intelektualnym 
– mówiły mamy z rady rodziców. 
Były też dyplomy i nagrody. Dyrek-
tor ośrodka Małgorzata Łoniewska 
uhonorowała w ten sposób pracow-
ników, zaś burmistrz Żywca Anto-
ni Szlagor przekazał medale „Za za-
sługi dla miasta Żywca” pierwszej 
dyrektor Annie Syjocie, a także 
ks. kan. Jerzemu Kolasińskiemu, 
wspomagającemu najbiedniejszych 
podopiecznych ośrodka.

Artur Kasprzykowski

J uż po raz 16. Zofia Lamers 
z bielskiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej zaprosiła dzieci, 

młodzież i dorosłych do udziału 
w konkursie.  – Jestem szczególnie 
wdzięczna nauczycielom i opie-
kunom za ich zaangażowanie 
w przygotowanie dzieci i mło-
dzieży. Gdyby nie oni, konkurs 
pewnie by się nie odbył – mówi 
organizatorka konkursu.

Oklaskiwano zwłaszcza 
Aleksandrę Pacek, nauczycielkę 
w Gimnazjum nr 14 oraz placówce 

Zgromadzenia Córek Bożej Miło-
ści, która przygotowała kilkoro 
laureatów konkursu. Miejscem 
konkursowego przeglądu, dzięki 
życzliwości dyrekcji, był po raz ko-
lejny Dom Kultury Włókniarzy.

Jury oceniało dobór repertu-
aru, interpretację, dykcję i kultu-
rę słowa. Szczególnie doceniało 
utwory poświęcone tematyce 
rodzinnej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali książeczki o św. Pawle, 
a laureaci cenne nagrody książko-
we oraz dyplomy. ur

Konkurs Recytatorski „Chrześci jańskie korzenie literatury polskiej”

Słowa zakorzenione

Jubileusz sporyskiego ośrodka

Ich drugi dom
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Żywcu-Sporyszu świętuje 40-lecie 
działalności. Z tej okazji zorganizowano koncert, 
w którym uczestniczyli wszyscy podopieczni 
placówki.

– Chrześcijańskie korzenie literatury 
polskiej można odnaleźć nie tylko 
w dziełach klasyków. Uczestnicy 
tegorocznego Konkursu Recytatorskiego 
przekonali nas o tym niejednokrotnie 
– podkreśla Zofia Lamers.

Laureaci 16. Konkursu Recytatorskiego
I. Szkoły podstawowe: 1. nie przyznano, 2. Martyna Prochowska 
(Dankowice), 3. Patrycja Płonka, Marcin Rogalski, Małgosia 
Głębocka; wyróżnienia: Monika Byrdy, Oliwia Mikrut, Katarzyna 
Greń (wszyscy laureaci miejsca 3. oraz wyróżnieni są uczniami 
szkół w Bielsku-Białej); II. Gimnazja: 1. Agnieszka Kucharska 
(Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej), Michalina Sablik (Gimnazjum 
zgromadzenia córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej) , 2. Daniel 
Byrdziak (G nr 11), Filip Habowski (Gimnazjum zcBM), Marlena 
Kózka (G nr 14), 3. Agnieszka Płoskonka (G nr 14), Joanna Szkaradnik 
(G nr 11); wyróżnienia: Monika czernuszka (G nr 15), Mikołaj Jurczyk 
(G nr 14); III. Szkoły ponadpodstawowe: 1. Agnieszka Pękała 
(Bielsko-Biała), 2. natalia Tyc (czechowice-Dziedzice), Magdalena 
Goliasz (czechowice-Dziedzice), Kamila Bogacz (Bielsko-Biała), 
3. Kasia Kmiecik (Bielsko-Biała); wyróżnienia: Justyna zontek 
(Bielsko-Biała), Barbara Feruga (czechowice-Dziedzice).
Nagroda specjalna: jedyny uczestnik dorosły – Tadeusz wojacki 
(Kończyce Małe).

Dyrektor ośrodka Małgorzata Łoniewska i jej podopieczni 
podczas jubileuszowego występu
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Najmłodsi uczestnicy konkursu recytatorskiego podczas 
występu galowego
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W czechowickiej tra-
dycji w ogóle nie 
ma ich zbyt wiele, 
a te, o których tyle 

się mówi ostatnio, są dwa. A właści-
wie być powinny, bo jeden z nich 
istnieje na razie tylko w pamięci 
i na archiwalnych fotografiach. To 
pomnik Wolności – zbudowany 
w 1924 r. przez społeczeństwo dla 
upamiętnienia walczących o nie-
podległość Polski, a zniszczony 
przez hitlerowców. Drugi – stoją-
cy do dziś w centrum miasta po-
mnik z 1953 r. – wzniesiony został 
nakazem ówczesnych władz jako 
pamiątka „polsko-radzieckiego 
braterstwa broni”.

We wrześniu 2008 r. radni 
miejscy podjęli uchwałę, by po-
mnik Wolności odbudować. „Je-
steśmy winni naszym przodkom 
pamięć za ich przelaną krew, za 
to, że możemy żyć w niepodległej 
Polsce. Pomnik Wolności powinien 
być miejscem szczególnego hołdu 
i czci dla wszystkich walczących 
o wolność naszej Ojczyzny. Odtwo-
rzony pomnik będzie usytuowany 
w miejscu pomnika Braterstwa 
Broni. Monument, który dziś jest 

reliktem minionej epoki, a przez 
wiele lat był narzędziem zakłamy-
wania historii, powinien zniknąć 
z centrum naszego miasta” – napi-
sali w uzasadnieniu do tej uchwały, 
za którą opowiedziało się 20 z 21 
radnych.

Z miłości do Polski
Wśród historycznych relacji 

związanych z przypadającą wła-
śnie 90. rocznicą odzyskania nie-
podległości i tym, jak przeżywali 
ją nasi przodkowie, są m.in. opisy 
patriotycznych manifestacji, które 
towarzyszyły w 1918 r. powołaniu 
Polskiej Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego. Mowa w nich m.in. 
o gremialnej wędrówce tysięcy 
ludzi, którzy wędrowali po kilka-
dziesiąt kilometrów, byle dotrzeć 
do Cieszyna na wiec popierający 
powrót Śląska Cieszyńskiego do 
Polski. Wiadomo też z jaką de-
terminacją mieszkańcy tej ziemi 
przez długie lata poprzedzające 
rok 1918 walczyli o swoje prawa 
do polskiej szkoły, do polskich 
książek czy gazet. 

W historii Czechowic i Dzie-
dzic wspomina się pamiętny 
wymarsz grupy 52 ochotników, 
którzy wyruszyli stąd w 1914 r., 
by walczyć jako legioniści Józefa 
Piłsudskiego, a także różnorod-
ne przejawy troski o wszystko, 

co polskie. Jest wśród nich także 
powołana w 1910 r. – jedyna wów-
czas w bielskim powiecie – szkoła 
wydziałowa z polskim językiem 
nauczania. 

Naturalnym podkreśleniem tej 
miłości do Polski był gest społecz-
nego zaangażowania w budowę 
pomnika Wolności. – To był wyraz 
autentycznej wdzięczności za to, 
że wolna Polska wróciła – mówią 
starsi mieszkańcy, którzy jeszcze 
pamiętają smukły obelisk stojący 
w pobliżu dworca kolejowego, syl-
wetkę orła zrywającego się do lotu 
i postać Marszałka. 

Niemal natychmiast po zaję-
ciu miasta w 1939 r. hitlerowcy 
zburzyli pomnik. Za kwiaty, zło-
żone w tym miejscu 11 listopada 
tego samego roku zostało przez 
okupantów rozstrzelanych kilku 
harcerzy… 

Dla najeźdźcy oczywiste było, 
że pomnik – symbol narodowej 
dumy i niezależności Polaków – nie 
mógł przetrwać. Podobnie uznała 

powojenna komunistyczna władza, 
której taki symbol też się nie podo-
bał. Kiedy po 1989 r. po raz drugi 
powracała niepodległość, wróci-
ła myśl o pomniku Wolności. Nie 
można było go jednak zwyczajnie 
odbudować, bo niemal dokładnie 
w miejscu, gdzie stał, biegnie dziś 
ruchliwa ulica Kolejowa. Zreali-
zowano więc pomysł, by umieścić 
w płytach chodnikach symbolicz-
ny zarys… cienia dawnego pomni-
ka, a obok – tablicę informacyjną. 
– Nie było wówczas środków na 
bardziej kosztowne i pilne zadania, 
stąd takie nietypowe i nieco dys-
kusyjne rozwiązanie – tłumaczy 
jeden z ówczesnych radnych. 

Z miłości do PRL-u?
Z oszczędności nie podjęto 

też wtedy stanowczych działań 
wobec peerelowskiej pamiątki 
polsko-radzieckiego braterstwa, 
choć zdaniem wielu to ten pomnik 
kładł się na czechowiczanach 
prawdziwym cieniem – jako znak 
zniewolenia i upokorzenia. Posta-
nowiono pomnik wziąć w swoisty 
cudzysłów – zaopatrując w tablicę 
z komentarzem krytycznym wo-
bec epoki, w której powstał. Po 
pewnym czasie tablicę zniszczyli 
chuligani, ale pomnik pozostał. Co-
raz brzydszy i bardziej żałosny. Na 
plecach niszczejących betonowych 
figur wojaków wyrosło drzewko, 

tekst i zdjęcia
Alina Świeży-Sobel

aswiezysobel@goscniedzielny.pl

Czechowice-Dziedzice. W przeddzień 90. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości wśród mieszkańców miasta 
rozgorzała burzliwa dyskusja o historii, patriotyzmie, 
przodkach i walce o wolność. A także o prawdzie, pamięci, 
godności, uczuciach i symbolach. Jednych zaskoczyła, innych 
zgorszyła. Wszystko za sprawą pomników…

Na anielskiej fali 90,2 FM 
Radio Anioł Beskidów  
ul. Św. Jana chrzciciela 14 43-346 Bielsko-Biała
tel.: 033 821 20 00
nr konta bankowego:  
35 1020 1390 0000 6002 0168 0446

www.radio.diecezja.bielsko.pl
„Gość niedzielny” w Aniele Beskidów 
– w każdą sobotę o 9.00 i 19.00.

Pomnika cień…

Pomnik Wolności przetrwał tylko na starych fotografiach 



VIIGość bielsko-żywiecki
G

o
ść N

iedzielN
y

9 listopada 2008

karabinowa lufa odpadła, a ota-
czające pomnikowy cokół zarośla 
stały się miejscem alkoholowych 
libacji. 

Kilka miesięcy temu jedna 
z mieszkanek podczas zebrania 
osiedlowego mówiła o tym, że 

wstydzi się tego pomnika, postu-
lowała, by to miejsce uporządko-
wać. Poparli ją inni – i tak trafiła 
do radnych uchwała mieszkańców, 
a w ślad za nią poszła wspomniana 
na początku uchwała radnych, by 
pomnik przenieść gdzie indziej, 
a w centrum miasta zrekonstru-
ować wreszcie pomnik Wolności.

I wtedy rozpętała się burza, 
a sprawy historii miasta, sensu 
stawiania pomników  stały się 
nagle najpopularniejszym tema-
tem. Okazało się, że pomysł prze-
niesienia pomnika Braterstwa 
Broni w inne miejsce ma grono 
zdecydowanych przeciwników. 
W dyskusjach zaczęły padać coraz 

ostrzejsze słowa, a emocji nie bra-
kowało podczas październikowe-
go zebrania mieszkańców, gdy 
obrońcy pomnika przegłosowali 
wniosek, by go nie przenosić, ale... 
remontować.  Wymowne okazały 
się losy pewnej internetowej an-
kiety: kiedy głosujący za przenie-

sieniem zdobyli przewagę – wir-
tualny sondaż zniknął...

A Paweł Lubiński, 
przewodniczący osie-
dlowej rady, na zebraniu 
mieszkańców przypomi-
nał zerwany już dawno 
z cokołu napis:  „Wspól-
nie przelana krew na 
polach bitew scemento-
wała na zawsze polsko-
radzieckie braterstwo 
broni” – i pytał: – Które 
z tych słów jest praw-
dziwe? To napis uwła-

czający i nieprawdziwy! 
Nigdy nie było polsko-radzieckiej 
przyjaźni. Jedynie krew – rów-
nież ta przelana w Katyniu i wielu 
innych miejscach...

To obciach!
– mówią krótko młodzi mieszkań-
cy, kiedy pada pytanie o pomnik. 
I tłumaczą, że nie chcą żyć w skan-
senie, wśród wątpliwych pamią-
tek. – Mamy w tym pomniku 
pochwałę ustroju, przez który 
opóźnił się rozwój naszego naro-
du, a Polska do dnia dzisiejszego 
musi się odbudowywać. Jeżeli 
chcemy remontować ten pomnik, 
to równie dobrze możemy stawiać 
pomniki socjalizmu… – mówił 
podczas zebrania Mateusz Pisarek 
z Młodzieżowej Rady Miejskiej.

– To jeden z ładniejszych ele-
mentów w przestrzeni miasta – 
bronił pomnika architekt Jacek 
Niedźwiedzki.

– To skandal, że jeszcze stoi. 
Po co nam ten upokarzający po-
mnik? – pytał jeden z internau-
tów. A inny pisał, że bez tego bra-
terstwa nie bylibyśmy wolni...

– W 2008 r. jesteśmy wolni, 
bo była „Solidarność”, bo w 1993 
roku wycofała się armia rosyj-
ska, bo wcześniej był Jan Paweł 
II i prezydent Reagan. Ja jestem 
luzak, ale nie idiota – ripostował 
kolejny internauta.

W debatach pojawiły się też 
głosy o barbarzyńcach, którzy 
chcą zadać kłam prawdzie o Ar-
mii Czerwonej – wyzwolicielce, 
o burzycielach...

– Nikt nie zamierzał tego 
pomnika burzyć – protestuje 
Stanisław Kopeć – radny i do-
daje: – Na 21 radnych 20 zgodzi-
ło się, że w przededniu Święta 
Niepodległości warto wrócić do 
ważnego dla naszej historii i toż-
samości pomnika – zburzonego 
przez hitlerowców pomnika 
Wolności. 

Burmistrz Marian Błachut 
przyznaje, że potrzebne są symbole 
narodowe, a wobec dewaluacji po-
czucia patriotyzmu potrzeba zna-
ków, wokół których można więź 
z ojczyzną budować. W sprawie 
pomnika wolałby jednak przepro-
wadzić szersze konsultacje.

Na cmentarzu w Dziedzicach 
w jednej mogile spoczywają pro-
chy bezimiennych legionistów, 
powstańców śląskich, żołnierzy 
i więźniów obozów koncentracyj-
nych. Są tu też szczątki czterech 
harcerzy, zamordowanych przez 
hitlerowców 13 listopada 1939 r. 
Tu, z okazji Święta Niepodległo-
ści, mieszkańcy przynoszą kwia-
ty i zapalają znicze. To właśnie 
o nich przypominać ma pomnik 
Wolności.

– Najlepszą okazją na odsło-
nięcie tego pomnika wydaje się 
być 70. rocznica jego bestialskie-
go zburzenia – 7 września 2009 
roku – uważa Marek Kwaśny, 
przewodniczący Miejskiej Rady. 
– Powinniśmy w ten sposób oddać 
cześć wszystkim poległym – aż do 
odzyskania pełnej niepodległości 
już za naszych czasów.  •
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Pomnika cień…

Tablica upamiętniająca 
wymarsz z Dziedzic grupy 
legionistów w 1914 r.

Trzecioklasiści z czechowickiej SP nr 7 przy mogile bohaterów  
na cmentarzu – uczą się prawdy i szacunku

Pomnik braterstwa, którego nie było, dziś budzi kontrowersje  
i jest wątpliwą ozdobą...
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Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa

Jubileusz oazy rodzin na Żywiecczyźnie

Wzór budowania więzi

O aza rodzin w paraf ii 
Narodzenia NMP w Żywcu 

narodziła się w 1988 roku. Ruch 
Domowego Kościoła wciągał ko-
lejne rodziny i pokolenia. W pory-
wach funkcjonowało tutaj nawet 
siedem kręgów. Dziś działa pięć.

Pierwsze spotkanie
Wszystko zaczęło się od 

wizyty ks. Franciszka Kołacza 
z Krakowa, który był wówczas 
moderatorem oazy rodzin w ar-
chidiecezji krakowskiej. Wraz 
z nim do Żywca przyjechali także 
Tadeusz i Maria Woźniakowie, 
którzy od pięciu lat prowadzili 
krąg Domowego Kościoła w An-
drychowie i jednocześnie byli 
parą odpowiedzialną za struktu-
ry ruchu w tej części ówczesnej 
archidiecezji krakowskiej. Ci, któ-
rzy na zaproszenie ks. proboszcza 
Władysława Fidelusa spotkali się 
z nimi, wkrótce zaczęli regularną 
formację.

modlitwa o kapelana
– Najpierw spotykaliśmy się 

w jednej z salek Domu Katolic-
kiego – wspomina Emil Pawlik, 
pierwszy animator żywieckiej 
oazy rodzin. – I modliliśmy się 
o księdza, który zaopiekowałby 
się nami. Pan Bóg nas wysłuchał 

i wkrótce naszym pierwszym ka-
pelanem został ks. Jan Kudłacik.

Kolejnym opiekunem formu-
jących się rodzin był ks. Stanisław 
Lubaszka. Wówczas, na początku 
lat 90., żywieckie rodziny były już 
na tyle zorganizowane, by uczest-
niczyć w rekolekcjach i dniach 
skupienia, a swoje comiesięczne 
spotkania przenieść – w myśl 
założeń Ruchu – z salki kateche-
tycznej do domów poszczególnych 
rodzin.

Owocowanie
Licząca dwie dekady działal-

ność formacyjna nie pozostaje 
bezowocna. Jej efekty można od-
naleźć na dwóch płaszczyznach. 
Najpierw wewnątrz wspólnoty 
Domowego Kościoła:

– Modlimy się, czytamy Pismo 
Święte, prowadzimy spotkania 
w kręgu i we wspólnocie mał-
żeńskiej, rozmawiamy – wylicza 
Emil Pawlik. – To są wszystko 
takie zwykłe rzeczy, które po-
magają w rozwoju duchowym. 
A skoro pomagają, dlaczego ich 
nie przyjąć?

To przyciąga ludzi do oazy 
rodzin. Wśród chętnych są już 
dzieci tych, którzy Domowy Ko-
ściół w Żywcu inaugurowali 20 
lat temu.

Owocowanie ma także wy-
miar zewnętrzny:

– Najpierw uczyliśmy się od 
innych, od wspólnot z Andry-
chowa, Bielska-Białej – przyznają 
żywczanie jednomyślnie. – A póź-
niej to my zaczęliśmy się dzielić 
z innymi.

Dzięki zaangażowaniu ży-
wieckiej oazy rodzin powstał 
kolejny krąg w sąsiednim Czerni-
chowie i Międzybrodziu Żywiec-
kim. Rejonową wspólnotę tworzy 
także krąg w Gilowicach.

Jubileusz
Dwudziestolecie żywieckiej 

oazy rodzin obchodzono oficjal-
nie w ostatnią sobotę paździer-
nika. Uroczystość zainaugurował 
wykład ks. Piotra Koniecznego 
o opartej na wzajemnej miłości 
duchowości małżeńskiej i rodzin-
nej. Głównym punktem obcho-
dów rocznicowych była Msza 
św., którą pod przewodnictwem 
ks. infułata Władysława Fide-
lusa w żywieckiej konkatedrze 
koncelebrowali obecni i dawni 
duszpasterze Domowego Kościoła 
na Żywiecczyźnie. Po Mszy św. 
członkowie Domowego Kościoła 
spotkali się na agapie w Domu 
Katolickim. Tutaj wspomnieniom 
i dzieleniu się doświadczeniami, 
związanymi z udziałem w oazie 
rodzin, towarzyszył występ ze-
społu regionalnego „Ziemia Ży-
wiecka”. Proboszcz parafii kon-
katedralnej wręczył członkom 
oazy rodzin pamiątkowe obrazki 

z wizerunkiem Jana Pawła II i tek-
stem jego modlitwy za rodziny, 
prosząc, by uczestniczący w ob-
chodach rocznicowych zakończy-
li je wieczorem odmówieniem we 
wspólnocie rodzinnej tej właśnie 
modlitwy.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Na zdjęciach: Żywiecka oaza rodzin świętowała swoje 20-lecie  
w konkatedrze Narodzenia NMPDwudziestolecie działalności obchodzi Ruch 

Domowego Kościoła w rejonie żywieckim. 
W ostatnią sobotę października jego członkowie 
dziękowali Bogu za dwie dekady formacji.

W mojej opinii
Ks. Infułat 
Władysław 
Fidelus 
proboszcz parafii 
narodzenia nMP 
w żywcu

żywiecki Domowy Kościół 
angażuje się w życie 
parafii, troszczy się również 
o własną formację, poprzez 
spotkania w kręgach, udział 
w rekolekcjach i dniach 
skupienia, jak również 
formację osobistą, małżeńską 
i rodzinną. 
Domowy Kościół jest 
powrotem do Kościoła 
pierwotnego, który 
zbudowany był  
na fundamencie rodziny. 
Daje wsparcie i uczy 
spojrzenia na innych. 
Ponadto żywiecka oaza rodzin 
jest wzorem współpracy 
rodziny z Kościołem, 
wzorem budowania więzi 
w parafii, szkołą poczucia 
odpowiedzialności  
za najbliższych i za Kościół.

zD
Ję

ci
A 

KS
. J

Ac
eK

 M
. P

ęD
zi

w
iA

TR


