
I
G

o
ść N

iedzielN
y

21 czerw
ca 2009

21 czerwca 2009
nr 25/891

krótko

Czerwcowe 
czuwanie fatimskie 
w rychwałdzkim 
sanktuarium Matki 
Bożej przebiegło 
pod podwójnie 
franciszkańskim 
patronatem. 
13 czerwca 
Kościół obchodził 
wspomnienie 
św. Antoniego. 
A w Rychwałdzie 
gościły też relikwie 
bł. Jakuba Strzemię.

Z  bł. Jakubem Strzemię – żyjącym 
na przełomie XIV i XV wieku 

misjonarzem Rusi Halickiej – diece-
zją bielsko-żywiecką łączy nie tylko 
praca duszpasterska franciszkanów 
z prowincji krakowskiej, której pa-
tronuje, ale też osoba pochodzącego 
z Wilamowic św. Józefa Bilczewskiego. 
To właśnie on na początku XX wieku 
odnowił kult bł. Jakuba, doprowadza-
jąc do ogłoszenia go patronem diecezji 
Lwowskiej. Abp Bilczewski na nowo 
podniósł szczątki bł. Jakuba i kazał 
umieścić je w srebrnym relikwiarzu, 
podobnym do tego, w którym spoczy-
wają relikwie św. Stanisława w kate-
drze na Wawelu. Właśnie ten srebrny 

relikwiarz przywieziono w piątek 
12 czerwca br. wieczorem do ry-
chwałdzkiego sanktuarium. Przez trzy 
dni przybywający tutaj pielgrzymi 
i parafianie modlili się o wstawiennic-
two bł. Jakuba i ze czcią dotykali jego 
relikwiarza. Bł. Jakub czczony jest jako 
szczególnie skuteczny patron w bólu 
i zawrotach głowy.

Czerwcowe czuwanie fatimskie 
w Rychwałdzie zbiegło się z pielgrzym-
ką samorządowców ziemi żywieckiej 
do łaskami słynącego wizerunku 
Matki Bożej.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Dni trzeźwości
Kamesznica. 20 i 21 
czerwca odbywają się 
19. Kamesznickie Dni 
Trzeźwości. W programie 
m.in. w sobotę rozpoczęcie 
o 14.00, o 15.00 Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, 
o 16.00 mityng otwarty AA,  
a o 18.30 Msza św. na Grapce 
i słowo o. Jana Pacha, 
paulina z Jasnej Góry, 
wręczenie dokumentu 
dojrzałej trzeźwości 
po 18 latach abstynencji; 
od 20.30 zabawa taneczna. 
W niedzielę o 10.00 Msza 
św. w kościele parafialnym, 
a od godz. 14.00 festyn 
parafialny. 

Ze św. Pawłem
Bielsko-Biała. Msza 
św. kończąca Rok św. 
Pawła w diecezji bielsko-
-żywieckiej będzie 
celebrowana 28 czerwca br. 
o godz. 11.00 w kościele 
św. Pawła na bielskim 
osiedlu Polskich Skrzydeł.

Relikwie bł. Jakuba 
Strzemię w Rychwałdzie

Z patronem 
od bólu 
głowy
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Piosenka „Idę” w ży-
wiołowym wykona-
niu chóru Zespołu 
Szkół Publicznych 
w Ciścu urzekła 
jury i publiczność 
10. Jubileuszowego Przeglądu 
Piosenki Religijnej w Milówce. 
Otrzymali Grand Prix oraz nagro-
dę finansową ufundowaną przez 
Łukasza i Pawła Golców.

C hcę śpiewać Panu, który obda-
rzył mnie dobrem – te słowa 

Psalmu 13 towarzyszyły blisko 
czterystu młodym wykonawcom, 
którzy 12 i 13 czerwca stanęli na sce-
nie 10. Przeglądu Piosenki Religijnej 
w Milówce. Przyjechali z parafii 

całej Żywiecczyzny. Z widowni go-
rąco oklaskiwali ich rodziny i przy-
jaciele, zachęcani przez prowadzą-
cego konferansjerkę ks. Bogusława 
Kastelika i festiwalowy zespół 
„Angelus” z parafii Wniebowzięcia 
NMP w Milówce.

Jury przyznało nagrody so-
listom i zespołom w pięciu kate-
goriach. Natomiast Grand Prix 
bezdyskusyjnie przyznano chó-
rowi Zespołu Szkół Publicznych 

w Ciścu profesjonalnie przygo-
towanemu przez muzyka szkoły 
– Martę Nowak. (Listę laureatów 
pierwszych miejsc przeglądu za-
mieszczamy na str. II).

– Dziesięć lat temu nie przy-
puszczaliśmy, że nasz przegląd 
tak się rozwinie i przetrwa – śmie-
je się ks. Wojciech Pastwa, dziś wi-
kariusz w Jeleśni, a przed dziesięciu 
laty jeden z inicjatorów przeglądu. – 
Wtedy niemal wszyscy wykonawcy 

śpiewali piosenki „Arki Noego”. Naj-
ważniejszy był sam udział. Przegląd 
dojrzewa. Wykonawcom zależy, by 
dobierać repertuar tak, by wnosił 
coś nowego. Łączą ewangelizację 
z coraz lepszym wykonaniem. Nie-
mała w tym rola nauczycieli muzyki 
i opiekunów dzieci i młodzieży.

Urszula Rogólska

10. Przegląd Piosenki 
Religijnej w Milówce

Dobremu Panu

Występ chórzystów z Ciśca 
– laureatów Grand Prix –  
urzekł i jury, i publiczność

Wierni z czcią dotykali 
relikwiarz bł. Jakuba

pod
patronatem
„Gościa”
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Bp Tadeusz 
Rakoczy 
Rok Kapłański 
zainauguruje papież 
Benedykt XVI w Rzymie, 
a my kapłani diecezji 
bielsko-żywieckiej 
w zjednoczeniu z nim, 
również zgromadzimy się 
w uroczystość 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, 
19 czerwca, w kościele 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bielsku- 
-Białej. W tym dniu 
i przez cały ten Rok 
proszę was o szczególną 
modlitwę, Eucharystię 
i adorację, i rozmaite 
dzieła wsparcia 
względem kapłanów. 
Są też przewidziane 
na ten Rok Kapłański 
specjalne odpusty 
za ofiarowaną 
Eucharystię, adorację 
czy inną modlitwę 
w intencji kapłanów, 
o czym szczegółowo 
poinformują was wasi 
duszpasterze w parafii. 
Niech Rok ten będzie 
czasem owocnej 
medytacji nad tajemnicą 
kapłaństwa, czasem 
modlitwy i różnorakiego 
wsparcia dla kapłanów 
i czasem wypraszania 
nowych powołań 
kapłańskich.

Na inaugurację Roku Kapłańskiego 
– z listu do diecezjan 
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Żywiec. Zadebiutowali w ubiegłym 
roku żywiołowym koncertem 

wielkanocnym, którego premiera 
odbyła się 24 marca w kościele pw. 
Świętego Krzyża. Było to wów-
czas blisko 50 osób – połączonych 
wspólną pasją młodych muzyków 

i wokalistów. Swoją grupę nazwali 
„Na bębnach i strunach”. – Po zakoń-
czeniu pierwszego, wielkanocnego 
projektu postanowiliśmy konty-
nuować swoją działalność. Skład 
zespołu się unormował i obecnie 
zespół liczy 27 osób, trzynastu 
instrumentalistów oraz czterna-
stu chórzystów – opowiada Michał 
Sanecki, nieformalny lider tej gru-
py. Ostatnie tygodnie to intensywne 
próby przed nowym programem, 
zatytułowanym „Pierwsza Róża 
w Ogrodzie Chrystusa”. Jego pre-
miera odbędzie się w niedzielę, 21 
czerwca o godz. 19.30 w Miejskim 
Centrum Kultury w Żywcu. ak

Milówka. 12 i 13 czerwca br. jury 
10. Przeglądu Piosenki Religijnej 
w Milówce przyznało nagrody 
w pięciu kategoriach wiekowych 
solistom i zespołom wokalno-mu-
zycznym. Grand prix zdobyli chó-
rzyści z Zespołu Szkół Publicznych 
w Ciścu. Wśród dzieci przedszkol-
nych pierwszą nagrodę przyznano 
Michałowi Zawadzie z Milówki; 
w kategorii dzieci klas I–III – Elizie 
Kani z Żywca oraz dla tria: Dagma-
ry Wędzel, Marty Fiedor i Patrycji 
Gaweł z Kamesznicy; w grupie dzie-
ci starszych: Kasi Pal z Rychwałdu 
oraz duetowi: Karolinie Legierskiej 
i Darkowi Fiedorowi z Kameszni-
cy; w grupie młodzieży – Jakubowi 

Wiewiórze z Trzebini (otrzymał 
też nagrodę specjalną jury) i scho-
li z parafii MB Królowej Różańca 
św. w Trzebini. W grupie chórów 

pierwszej nagrody nie przyznano. 
Drugą otrzymała schola z parafii św. 
Marcina w Radziechowach. O festi-
walu piszemy także na str. I. ur

Dankowice. Najlepsze ministranc-
kie drużyny z naszej diecezji wzię-
ły udział w finałach rozgrywek 
w piłce nożnej o puchar biskupa 
Tadeusza Rakoczego. Na stadionie 
LKS „Pasjonat” o trofea w trzech 
kategoriach wiekowych walczyło 
13 czerwca około 300 zawodników. 

Ks. Jerzy Gibas z Diecezjalnego 
Biura Promocji Kultury i Sportu 
podkreśla, że w meczach nie wynik 
jest najważniejszy. – Najważniej-
szy jest duch sportu. Nie stawiamy 
na zawodowstwo, lecz na rywali-
zację – zauważa kapłan. Wśród 
ministrantów młodszych pierwsze 

miejsce wywalczył zespół z para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Starej Wsi. Starsi ministranci 
z tej wspólnoty triumfowali w kate-
gorii gimnazjalistów. Proboszcz 
i opiekun drużyn ks. Grzegorz 
Then zaznacza, że taka ewan-
gelizacja przez sport cementuje 
wspólnotę parafialną. – Jedziemy 
teraz do domu z dwoma pucha-
rami, a jutro na kazaniu powiem 
o naszych piłkarzach z ambony – 
dodaje. Wśród drużyn lektorów 
najlepszy okazał się zespół z parafii 
św. Andrzeja w Gilowicach.

Rober Karp

Pierwsza róża

Laureaci „Milówki”

Ministrancki finał

Tak było podczas 
ubiegłorocznej premiery 
zespołu

AR
TU

R 
KA

SP
Rz

yK
o

W
SK

i

Ro
Be

RT
 K

AR
P

Nie wynik, a duch sportowej 
rywalizacji jest najważniejszy

Festiwalowy zespół „Angelus” zachęcał do śpiewu podczas przerw 
konkursowych

Festiwalowy zespół 
„Angelus” zachęcał 
do śpiewu podczas przerw 
konkursowych

lub
Publiczność festiwalu 
przyłączała się do śpiewu 
i tańca

U
RS

zU
lA

 R
o

G
ó

lS
KA



IIIGość bielsko-żywiecki
G

o
ść N

iedzielN
y

21 czerw
ca 2009

Bielsko-Biała, Żywiec, Oświęcim. 
Mieszkańcy Podbeskidzia upamięt-
nili 20. rocznicę wyborów parlamen-
tarnych 4 czerwca 1989 r. W bielskiej 
kamienicy przy ul. 3 Maja 5 przed 
20 laty mieściła się siedziba Woje-
wódzkiego Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarności”, który organizował 
zwycięską kampanię wyborczą pod-
beskidzkich kandydatów do Senatu 
i kontraktowego Sejmu PRL. „To zwy-
cięstwo otworzyło drogę do wolnej 
Polski” – takie słowa znalazły się 
na tablicy ufundowanej przez dzia-
łaczy WKO z okazji 20. rocznicy wy-
borów. Książnica Beskidzka wraz 
z katowickim oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej zorganizowa-
ła wystawę dokumentów z czasów 
wyborów 1989 r.: „Trzydzieści pięć 

procent wolności”. W konkatedrze 
w Żywcu odprawiona została Msza 
za Ojczyznę, a w ratuszu odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miejskiej 
Żywca, podczas której Medale Pa-
miątkowe Miasta Żywca otrzyma-
li: Anna Caputa (żona śp. Michała 
Caputy, nauczyciela i działacza „S”) 
oraz Andrzej Sikora. W oświęcim-
skiej Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej odbyła się sesja „Sukces 
czy porażka roku ‘89? Polska myśl 
polityczna i ustrojowa czasu trans-
formacji”. Otwarto także wystawę 
„Wybory do Sejmu i Senatu 4 czerw-
ca 1989 – datą historyczną w dziejach 
Polski”. Natomiast w kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbego odprawiona 
została Msza św. w intencji Ojczyzny.
 ak

Bielsko-Biała-Hałcnów. Dom 
Kultury w Hałcnowie świętował 
15-lecie działalności. W stałych 
zajęciach prowadzonych w 22 gru-
pach uczestniczy w nim około 560 
dzieci. Spotykają się tu także człon-
kowie Klubu Seniora, skupiającego 
200 osób, a w zajęciach z rytmiki 
uczestniczą uczniowie z jedenastu 
klas pobliskiej podstawówki. Pla-
cówka słynie z organizacji licznych 
konkursów, przeglądów i festiwali. 

– Nie ma miesiąca, byśmy nie mieli 
tu artystycznej imprezy o zasię-
gu regionalnym, wojewódzkim 
czy nawet ogólnopolskim – mówi 
Krystyna Małecka, kierująca hałc-
nowską placówką. Jubileuszowe 
uroczystości połączono z finałem 
10. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Aktorskiej dla Dzieci 
i Młodzieży „Śpiewanko”. Wzięło 
w nim udział czterdziestu wokali-
stów z całej Polski. ak

Dekanat kęcki, Kalwaria Ze-
brzydowska. Ponad sto osób wzię-
ło udział w 27. Pieszej Pielgrzymce 
Dekanatu Kęckiego do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Pielgrzymkę roz-
poczęła Msza św. w Kętach, następ-
nie pątnicy zostali autokarami prze-
wiezieni do Porąbki, skąd wyruszyli 
w trasę do Rzyk. Tam czekały na nich 
miejsca noclegowe. Pielgrzymom to-
warzyszyło hasło: „Otoczmy troską 
życie”. Przewodnikami byli ks. Mar-
cin Mendrzak i ks. Zygmunt Mizia. 
Z pielgrzymami szły także siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek 
Ducha Świętego z Czańca, które dzie-
liły się doświadczeniem działalności 
Ducha Świętego w ich życiu. Wierni 
nawiedzali pobliskie kościoły i mogli 

doświadczyć gościnności okolicz-
nych mieszkańców. Następnego dnia 
dotarli do Kalwarii, gdzie wzięli 
udział we Mszy św. wieńczącej trud 
pielgrzymowania. Ks. Mendrzak 
raz jeszcze przypomniał, że życie 
jest świętością, a obowiązkiem każ-
dego chrześcijanina jest chronić 
je od poczęcia, do naturalnej śmierci. 
Podkreślał, że pielęgnowanie życia 
powinno opierać się także na trosce 
o rozwój wewnętrzny. Nad bezpiecz-
nym pokonaniem niemal 60-kilome-
trowego odcinka czuwały służby 
porządkowe oraz Maltańska Służba 
Medyczna z Bielska-Białej.

Katarzyna Stania

Kęty, Rzym. W kęckim klasztorze 
sióstr klarysek od wieczystej ado-
racji trwają duchowe przygotowa-
nia do jubileuszu setnej rocznicy 
wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu (dokonał tego 6 lutego 1910 r. 
biskup Anatol Nowak) i nieustan-
nej adoracji w tym miejscu. Uro-
czystości jubileuszowe odbędą się 
w przyszłym roku, ale już od maja 
br. trwa nowenna miesięcy, pod-
czas której wierni przygotowują się 
do rocznicy. Nabożeństwa odbywa-
ją się w każdy trzeci czwartek mie-
siąca w kościele sióstr. W kęckim 

klasztorze każdego 24 dnia miesiąca 
trwa także nowenna za wstawien-
nictwem sługi Bożej matki Marii 
Łempickiej, fundatorki klasztoru. 
8 czerwca w watykańskiej kongre-
gacji do spraw świętych otwarto 
proces beatyfikacyjny Matki Marii 
(jego diecezjalny etap zakończono 
pod koniec stycznia br.). Postula-
torem procesu został franciszka-
nin o. Zbigniew Suchecki. Siostry 
serdecznie zachęcają do modlitwy 
za wstawiennictwem sługi Bożej 
i udziału w adorowaniu Jezusa 
z nimi. im

Początek drogi do wolności Wieczysta adoracja

Piechotą do Matki

Piętnaście lat minęło

Bielską tablicę poświęcił ks. prałat Zbigniew Powada, kapelan ludzi 
pracy i „Solidarności”. Po prawej: Pamiątkowe medale miasta 
Żywca odbierają Anna Caputa i Andrzej Sikora

To tylko część uczestników zajęć w Hałcnowie, biorąca udział 
w jubileuszowym koncercie

Pielgrzymi kęccy w drodze 
do Kalwarii
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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.
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P ragniemy ser-
de c z n ie p o -

dziękować wszyst-
kim uczestnikom 
koncertu, którzy 
swoją obecnością 
stworzyli niezwykłą atmosferę! 
– s. Teresa Biłyk, felicjanka, oraz 
Alicja i Grzegorz Szelińscy, rodzi-
ce niewidomego, uzdolnionego 
muzycznie Przemka, nie kryją 
radości i wzruszenia po koncer-
cie charytatywnym, jaki udało się 
zorganizować w Teatrze Polskim 
w Bielsku-Białej. – Salę teatralną 
wypełnili ludzie, którzy potrafią 

dostrzec to, co niewidoczne dla 
oczu. Przystępując do organiza-
cji koncertu, żyliśmy nadzieją, 
że w każdym człowieku tkwi tę-
sknota za dobrem, ale nie spodzie-
waliśmy się takiej jego obfitości! 
Jesteśmy pełni wdzięczności wo-
bec: biur poselskich Bielska-Białej, 
starostwa, kuratorium oświaty, 
Jacka Krywulta, prezydenta miasta.  
Wielkie podziękowania skierowali 
pod adresem wszystkich pracowni-
ków Teatru Polskiego, z dyrektorem 
Robertem Talarczykiem na czele. 
W liście do uczestników koncertu 
dyrektor Talarczyk napisał: „Teatr 

Polski w Bielsku-Białej zawsze wspie-
ra i będzie wspierał uzdolnionych 
młodych artystów. Szczególnie tych, 
którzy muszą z różnych powodów 
walczyć z przeciwnościami losu, 
by móc swój talent szlifować, aby 
zabłysnął w przyszłości. Takim 
diamentem jest Przemek, dlate-
go z całego serca, jako dyrektor 
Teatru Polskiego, popieram akcję 
»Róża Małego Księcia dla Przemka« 
i mam nadzieję, że ten koncert po-
może Przemkowi w rozwoju jego 
talentu”.

Cały dochód z koncertu „Róża 
Małego Księcia dla Przemka” 
przeznaczony jest na dalszą edu-
kację i rehabilitację chłopca. Or-
ganizatorami przedsięwzięcia byli 

Stowarzyszenie Forum Edukacyjne 
rezydujące w Komnacie Małego 
Księcia w Bielsku-Białej i rodzice 
Przemka. Utalentowany muzycznie 
Przemek, nie mogąc patrzeć ocza-
mi, widzi sercem. W przygotowa-
nie koncertu włączyło się wiele 
otwartych serc. Swoimi talentami 
podzielili się: Basia Stępniak-Wilk, 
Agnieszka Chrzanowska, Iwona 
Węgrowska, Bogusław Mec, An-
drzej Cierniewski, Andrzej Rybiń-
ski, Zespół Dzień Dobry i... Przemek 
Szeliński. Koncert prowadził Da-
riusz Niebudek. •

Diecezjalna Szkoła Nowej Ewan- 
gelizacji Świętych Cyryla i Meto- 
dego zaprasza dorosłych do udzia-
łu w wakacyjnych kursach.

Z apraszamy członków grup 
i wspólnot formacyjnych, mo-

dlitewnych, jak również osoby, 
które dotychczas nie związały się 
na stałe z żadnymi formacjami – 
mówi ks. dr Przemysław Sawa, dy-
rektor DSNE.  Bielsko-Żywiecka SNE 
jest jedną z około 20 działających 
w Polsce. Kursy prowadzone przez 
DSNE są formą rekolekcji z czyn-
nym udziałem uczestników.

Podczas wakacji DSNE propo-
nuje: od 19 do 21 czerwca w Wiśle- 
-Głębcach „Weekend dla mężczyzn” 
– o duchowości mężczyzny i ojco-
stwie; od 31 lipca do 10 sierpnia 
w Bielsku-Białej-Lipniku – kurs 
„Paweł”: podstawowy dla ewange-
lizacji kurs, który ukazuje biblijną 
i kościelną wizję skutecznej ewan-
gelizacji; od 14 do 16 sierpnia w Biel-
sku-Białej-Lipniku – kurs „Emaus”: 

o umiłowaniu Pisma Świętego, a od 4 
do 6 września w Lipniku „Weekend 
dla małżeństw” – o duchowości i re-
lacji małżonków. 

Szczegółowe dane o kursach: 
www.sne.bielsko.pl. Informacji 
udzielają też: Anna Ochman-Pa-
sternak (032 212 88 34; amp@sne.
bielsko.pl), ks. dr Sawa (033 857 71 61; 
0 603 992 378; xprzemek@sne.biel-
sko.pl). tm

P onad 300 młodych mistrzów 
pióra wzięło udział w konkursie 

literackim „Anioł – mój nieodłączny 
przyjaciel”, zorganizowanym po raz 
kolejny przez Książnicę Beskidzką 
w Bielsku-Białej i Radio Anioł 
Beskidów. Mali twórcy pisali wiersze 
i opowiadania o aniołach, ozdabiali 
je własnoręcznymi rysunkami, cza-
sem – jak w przypadku sześcioletniej 
Dominiki Mazurek z Węgierskiej 
Górki – dyktowali natchnione stro-
fy bieglejszym w sztuce pisania 

mamom. Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się w siedzibie Radia 
Anioł Beskidów. Laureaci otrzyma-
li nagrody książkowe i słodycze. 
Obejrzeli też prezentację multime-
dialną o aniołach i posłuchali aniel-
skich piosenek. Nagrodzone utwory 
recytowała młodzież z wolontariatu 
radiowego. Jury konkursowe najwy-
żej oceniło prace Julii Żółty, Alana 
Franasa, Jakuba Gapskiego, Justyny 
Lis i Pauliny Wali oraz Sebastiana 
Dracha. ks. jmp

Teatr Polski wypełnili ludzie 
otwartych serc, którzy 
chcą pomóc zdolnemu 
niewidomemu Przemkowi

Laureaci tegorocznej edycji „anielskiego” konkursu

Wakacje tuż-tuż

Znajdź czas 
dla Jezusa!

Konkurs literacki dla młodych

Anielskie strofy nagrodzone

– Wielkie wspólne dzieło za nami. Marzeniem 
Małego Księcia jest, aby wręczać Order Róży 
wielu przyjaciołom. Pomoże mu w tym Przemek, 
który będzie koncertował w szkołach, tworząc 
krąg przyjaźni – uśmiecha się siostra Teresa Biłyk, 
współorganizatorka koncertu charytatywnego 
dla niewidomego chłopca.
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Widzieli niewidoczne
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Z achęceni przez wikare-
go ks. Dariusza Kowalę 
i wspierani przez probosz-

cza ks. kan. Jana Goryla, zorgani-
zowali przedsięwzięcie, jakiego 
w Pietrzykowicach jeszcze nie było 

– pierwszy festyn parafialny 
„Parafiada 2009”. Włączyły się 
wszystkie grupy parafialne, insty-
tucje, stowarzyszenia i wspólnoty 
z Pietrzykowic, tworząc nawzajem 
dla siebie wielkie święto.

Zaczęło się na boisku miejsco-
wego LZS-u, gdzie w meczu piłki 
nożnej księża wygrali 6:2 z miejsco-
wymi oldbojami. Później spotkanie 
przeniosło się na plac naprzeciwko 
kościoła – a tutaj: konkursy spraw-
nościowe i muzyczne dla najmłod-
szych, koncert łodygowickiej orkie-
stry dętej, loteria fantowa, w której 
każdy los wygrywał, stoiska z po-
częstunkiem wspaniale zaopatrzo-
ne przez miejscowe gospodynie 

i emocjonujący wyścig kolarski 
jedną z najbardziej stromych ulic 
parafii. Wspólna zabawa taneczna 
rozruszała i młodych, i starszych.

Wszystkie środki, jakie uda-
ło się uzyskać podczas festynu, 
zostaną przeznaczone na malo-
wanie wnętrza pietrzykowickiego 
kościoła.  im

Dzięki współpracy fundacji 
„Geron” i pochodzącego z Wilkowic 
werbisty ks. Tadeusza Durajczyka 
pracującego w Irlandii, ośmioro 
dzieci z bielskiego domu dziecka 
wypoczywało przez dwa tygodnie 
wśród polskich rodzin w okolicach 
Dublina.

J ak informuje Wiesław Duraj- 
czyk, prezes Fundacji Pomocy 
Dzieciom, Osobom Starszym 

i Potrzebujacym „Geron”, dzieci 
zostały dobrane wiekowo, aby 
z miejscowymi rówieśnikami 
mogły nawiązać szybki i łatwy 
kontakt. – Rodziny przyjmujące 
dzieci bardzo dobrze rozumieją 

sens i znaczenie słów Goethego: 
„Chcesz być szczęśliwy w życiu, 
przyczyń się do szczęścia innych, 
albowiem radość, którą dajemy, 
wraca do naszego serca” – pod-
kreśla Wiesław Durajczyk. – Mają 
świadomość, że każda, nawet naj-
mniejsza, pomoc wypływająca 
z głębi serca, jest dobrem najwyż-
szym. Ta pomoc sprawi, że dzieci 
choć przez chwilę poczują się ko-
chane i szczęśliwe.

Dla dzieci w wieku od 7 do 16 
lat to pierwsza w życiu podróż sa-
molotem. Poleciały ze swoim opie-
kunem Andrzejem Michalskim.

Organizacja wyjazdu była moż-
liwa dzięki współpracy fundacji 
„Geron” z pochodzącym z Wilko-
wic werbistą ks. Tadeuszem Duraj-
czykiem – duszpasterzem Polonii 
w diecezji Kildare i Leighlin. – 
Mamy nadzieję na kontynuowanie 
tej akcji w przyszłym roku – zade-
klarował Wiesław Durajczyk. •

1. Parafiada w Pietrzykowicach

Święto 
wspólnoty

Na specjalnie ustawionej 
estradzie występowali 
parafianie i zaproszeni goście

W spaniała aktywna zaba-
wa, w czasie której dzieci 

wspólnie z rodzicami odkrywały 
i ćwiczyły swoje zdolności i umie-
jętności twórcze, to już tradycja 
w integracyjnej Szkole Podstawowej 
nr 6 w Bielsku-Białej przy ul. 
Brodzińskiego 3. Sportowy piknik 
połączył wszystkich, którzy odpo-
wiedzieli na zaproszenie pedago-
gów szkoły. Dzieci wraz z rodzicami 

i opiekunami uczestniczyły w zor-
ganizowanych dla nich wielu 
atrakcjach: skakały przez skakan-

kę, łowiły rybki, 
uczestniczył y 
w wyścigu no-
siwodów, nart 
indiańskich, ba-
wiły się w parku 
linowym, grały 
w piłkę nożną, 
malowały sobie 
twarze. Nie za-

brakło występów estradowych, lote-
rii i aukcji piłki z podpisami żeńskiej 
reprezentacji Polski w siatkówce.

Na wszystkich zziębniętych 
i zgłodniałych czekał bufet wspa-
niale zaopatrzony w różne smako-
łyki – ze słynnym już wśród gości 
szkoły festiwalem smalcu na czele. 
W rodzinnej zabawie nie przeszko-
dziła pogoda – gorąca atmosfera roz-
pędziła chmury i deszcze. ur

Piknik małych i dużych w „Szóstce”

Rodzinne odkrycia
Bielskie dzieci w Irlandii

Wakacje na Zielonej Wyspie

– Zaangażowali się starsi i młodzi. Każdy, kto 
ma talent i chciał się nim podzielić, był z nami 
– uśmiecha się Jadwiga Baron, prezes Akcji 
Katolickiej w parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Pietrzykowicach.

Bardzo kapryśna pogoda nie zniechęciła 
uczestników dorocznego Sportowego Pikniku 
Rodzinnego, jaki zorganizowała integracyjna 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Bielsku-Białej.

Pod opieką 
rodziców 
najmłodsi 
uczestniczyli 
w wielu 
atrakcjach 
sportowych 
i rekreacyjnych

W drodze do Irlandii – dzieci 
z opiekunem Andrzejem 
Michalskim i Wiesławem 
Durajczykiem (po prawej)AR
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P ięciolecie grupy zbiega się 
w czasie z dziesiątym sa-
modzielnie przygotowa-
nym spektaklem. Tym 

razem sztuka zatytułowana „Pięć 
dukatów” osadzona jest we współ-
czesnych realiach. Ale w swoim 

dorobku „Memento” ma i sztuki hi-
storyczne, z adaptacjami Szekspira 
i Moliera na czele.

Scena i zaplecze
Pierwsze przedstawienia odby-

wały się w kościele. Najpierw Męka 
Pańska: salezjański tekst, wiele 
postaci, barwne stroje. Między fi-
larami głównej nawy rozciągnięto 
grubą linę z kotarą udającą kurtynę, 

Gdy kurtyna 
rozsunie się 
na boki...

Grupa teatralna „Memento”. 
Teatr parafialny z Bielska-Białej- 
-Komorowic uczy i bawi; 
rozwija dykcję i wiarę w siebie. 
W ciągu pięciu lat działania zbratał 
setkę młodych ludzi i pomógł im 
odnaleźć Boga i swoje miejsce w życiu.

tekst
ks. Jacek M. Pędziwiatr

jpedziwiatr@goscniedzielny.pl

Końcowy efekt 
wysiłków 
przynosi 
młodym 
aktorom 

satysfakcję
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rozsuwaną na boki. Stopnie ołtarza 
zagrały scenę. Aktorzy poruszali się 
też wzdłuż ławek, w których siedzie-
li widzowie. To potęgowało nastrój 
i wciągało uczestników w pełniejsze 
przeżycie misterium.

W kościele udało się jeszcze 
zrealizować „Brata naszego Boga” 
Karola Wojtyły i „Drogę Krzyża” – 
autorską sztukę, której scenariusz 
napisał twórca „Memento” ks. Jacek 
Gracz. Ale ponieważ apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, a smak na coraz 
ambitniejszy repertuar wraz ze sta-
żem teatru, próby i przedstawienia 
przeniosły się do nowo powstałego 
domu parafialnego.

„Memento” ma niezłe zaplecze: 
aula, która może pomieścić nawet 
trzystu widzów, szeroka, choć nieco 
przykrótka scena. Po postawieniu 
dodatkowych parawanów można 
zaaranżować sporej powierzch-
ni kulisy. Tylko kurtyna – jak 
w kościele – pozostaje rozsuwana 
na boki. Tutaj „Memento” pokazało 
„Świętoszka”, „Skąpca”, „Kupca we-
neckiego” oraz „Damy i huzary” – 
to z klasyki – jak również „Złośnicę”, 
„Pięć dukatów” i tradycyjne jasełka. 
Kilkakrotnie zespół występował 
poza parafią: w Bystrej Krakowskiej 
i w bielskim Zespole Szkół Ekono-
micznych. „Memento” nie bierze 
udziału w festiwalach i przeglądach 
ze względu na czas trwania swoich 
przedstawień, wielość rekwizytów 
i dekoracji, wreszcie liczbę aktorów. 
Kim są młodzi artyści?

Ksiądz Jacek
Zespół liczy czterdziestu 

czterech członków. Sporo jest tu-
taj uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. Kilkoro chodzi jeszcze 
do podstawówki. Ale główny skład 
stanowią gimnazjaliści. Jak uda-
ło się zarazić teatrem młodzież 
z grupy wiekowej, która uchodzi 
za najtrudniejszą? Może dlatego, 
że w „Memento” oprócz samego 
teatru chodzi jeszcze i o wspólno-
tę, koleżeństwo... Może i dlatego, 
że ksiądz tutaj nie jest hen za oł-
tarzem czy na ambonie, ale tuż 
obok.

Ksiądz Jacek, to człowiek insty-
tucja. W każdym razie jeśli chodzi 
o „Memento”. Pisze i adaptuje sztu-
ki. Określa postaci. Przydziela role. 
Jest w tym jakiś pozorny despotyzm, 
bo młodzież przyjmuje swoje funk-
cje bez dyskusji. Raz tylko ktoś ob-
raził się, że dostał za mało znaczącą 
rolę, i odszedł z „Memento”. Trudno, 
zdarza się. Poza tym zastrzeżeń 

nie ma. Ale też wszystko, co poza 
tekstem i przydziałem ról dotyczy 
przygotowania kolejnego przedsta-
wienia, młodzi biorą w swoje ręce. 
Wygląda to tak: grupa zwołuje się 
na kolejne spotkanie. Ksiądz Jacek 
mówi, co tym razem zagrają – 
rzecz do ostatniej chwili pozosta-
je tajemnicą. Opowiada pokrótce 
treść, szkicuje postaci, mówi, co kto 
będzie robił, rozdaje role. Wszyscy 
czytają. Już na tym etapie trzeba się 
sporo napracować: przygotowanie 
scenariuszy, powielenie ich w po-
nad czterdziestu egzemplarzach. 
Na szczęście „Memento” ma przy-
jaciół w poligrafii, którzy robią 
to z dobrego serca. I zaczyna się.

Nie ma prób czytanych. 
Od pierwszego spotkania aktorzy 
próbują odnaleźć się na scenie, 
ustalić ruchy sceniczne, gesty, 
plan sytuacyjny kolejnych odsłon. 
Ksiądz Jacek reżyseruje, ale in-
wencją może się wykazać każdy 
z członków zespołu. I tu rodzi się 
pewien fenomen. Chociaż jedno-
razowo próbuje się wybrane akty, 
czy nawet sceny, na spotkania za-
wsze przychodzą wszyscy. Przyglą-
dają się, przysłuchują, wspierają. 
W którejś z przylegających do auli 
salek rozkładają kanapki, zeszyty 
i książki, pomagają sobie w odra-
bianiu zadań, gadają o swoich ra-
dościach i smutkach. Czasem pełno 
ich i głośno w całym Domu Para-
fialnym. Zbierają się ciasną, zwartą 
gromadką na oficjalne rozpoczęcie 
i zakończenie próby – wtedy zawsze 
razem się modlą.

Odrobina techniki
Teatr to nie tylko aktorzy. 

Najwięcej czasu kolejnym przed-
stawieniom poświęca czwórka 
chłopców i dziewcząt odpowie-
dzialnych za dekoracje. Przychodzą 
na spotkania od pierwszej próby. 
Wymyślają dekoracje do kolejnych 
odsłon. To nie lada wyzwanie: trze-
ba wymyślić coś, co będzie możliwe 
do wykonania, co nie będzie koszto-
wać majątku i co w ciągu kilkunastu 
sekund można zainstalować na sce-
nie i w równie krótkim czasie z niej 
znieść. Dekorację trzeba zmienić 
w przerwie między kolejnymi ak-
tami. Więc po przygotowaniu re-
kwizytów ustalają, co kto zdejmuje 
ze sceny i co kto na niej umieszcza. 
Potem zmianę scenografii ćwiczą 
wiele razy. Ksiądz Jacek mierzy czas 
stoperem. Dopiero kiedy osiągną 
taki stan, że nikt się nie pogubi, ni-
komu nie wejdzie w drogę, że nic 

nie spadnie ani się nie przewróci, 
a cała zamiana zajmie mniej niż mi-
nutę, wszystko jest w porządku.

Fryzury, stroje, światła 
i muzyka

Stroje wymyślają sami. Pół 
biedy, kiedy to sztuka współczesna 
i można występować we własnym 
ubraniu. Ale kiedy huzary ugania-
ją się za damami, a kupiec wenecki 
brzydzi się zarówno skąpcem, jak 
i świętoszkiem, trzeba postarać się 
o stroje z epoki. Pomocą służy 
szkoła, w której wiekowe suknie 
przechowuje się jako prace dyplo-
mowe uzdolnionych absolwentek. 
Togę można wypożyczyć z zaprzy-
jaźnionej uczelni, a habit od ojców 
franciszkanów. Resztę doszywają 
mamy i babcie. Fryzury i charak-
teryzacja zajmują ostatnie dwie go-
dziny przed spektaklem. Odrobina 
pudru, żeby twarz nie błyszczała, 
trochę kredki do powiek, dla kogoś 
lokówka i lakier, dla innych pro-
stownica do włosów. Niewielkimi 
środkami można stworzyć postać, 
która nie powstydzi się reflektorów. 
Ich montaż i obsługa to także dzieło 
członków zespołu. Podobnie, jak 
dobór muzyki ilustrującej przed-
stawienie i wypełniającej przerwy 
między aktami. Pozostaje jeszcze 
znaleźć suflerów. Najpierw był 
tylko jeden, ostatnio „Memento” 
postarało się o dwóch podpowiada-
czy tekstu – na wypadek, gdyby ktoś 
zapomniał słowa.

Wieczory z „Memento”
Przedstawienia odbywają się 

w niedzielne wieczory. Aula domu 
parafialnego wypełniona po brze-
gi. Przed sceną ustawia się krzesła 
ze wszystkich pomieszczeń para-
fialnych. Zazwyczaj nie starcza 
ich dla wszystkich i część widowni 
i tak musi stać za krzesłami i w wej-
ściu na salę. Widowisko trwa około 
dwóch godzin, czasem trochę dłużej. 
Czas jednak biegnie niepostrzeżenie. 
Publiczność żywo reaguje: wzdycha, 
zanosi się śmiechem, milknie w za-
myśleniu, zamiera, wreszcie bije 
oklaski. Są na widowni rodzice, 
dziadkowie i rodzeństwo młodych 
aktorów, nauczyciele, koledzy, miej-
scowi i przyjezdni, dzieci i osoby 
starsze. Sztuka znosi bariery, skraca 
dystans, brata ludzi z sobą, mądrze 
wypełnia czas i zbliża ludzi do Ko-
ścioła: zwłaszcza młodych, o których 
inni wolą mówić, że są w trudnym 
wieku, i dla których – spokojnie 
umywszy ręce – nic nie zrobią. •

Szkoła wspólnoty
Monika, 
iii klasa technikum
– Jestem w „Memen- 
to” od początku. 
Grałam w niemal 
każdym przedsta-

wieniu. od pewnego czasu 
zajmuję się strojami 
i charakteryzacją. Każdy 
z aktorów musi „przejść” przez 
moje ręce, nim wyjdzie 
na scenę. To szkoła odpowie- 
dzialności. „Memento” wiele 
nowego wniosło w moje życie. 
Także i to, że zaczęłam chodzić 
do kościoła...

Sabina, 
i klasa technikum
– Ksiądz Jacek 
zwerbował mnie 
do „Memento” 
podczas odwiedzin 

kolędowych. Wcześniej mój 
starszy brat przygotowywał 
muzykę do spektakli. Gram. 
oprócz tego odpowiadam 
za fryzury aktorów. „Memento” 
nauczyło mnie wiary w siebie. 
Umiem rozmawiać z ludźmi. 
Mam więcej przyjaciół.

Szymon, 
ii klasa technikum
– na mojej głowie 
jest dekoracja. Mam 
okazję spełnić swoje 
pasję i zamiłowanie 

do majsterkowania, wyniesio-
ne z domu. Pomagają 
mi uzdolnione plastycznie 
koleżanki. Przez kilka miesięcy 
chodzę z kartką i ołówkiem, 
szkicuję sceny, rozstaw 
rekwizytów. To wymaga sporo 
pracy i cierpliwości, ale efekt 
końcowy naszych wysiłków 
przynosi satysfakcję.

Łukasz, 
iii klasa technikum
– Ksiądz Jacek 
namówił mnie 
do występu, kiedy 
rozchorował się 

jeden z aktorów. To zastępstwo 
mnie wciągnęło. W każdym 
razie na tyle, że w przyszłym 
roku, po zdaniu matury, mam 
zamiar zdawać do szkoły 
teatralnej. „Memento” ćwiczy 
pamięć.  i w wyborze drogi 
życiowej... chyba też.
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W jednym miejscu trening dla 
kosmonautów, obok mecz 

miotlarzy, ścieżka dla Indian, akcja 
ratunkowa morskich rozbitków, 
a dalej fabryka słodkich andrutów 
i laboratorium z sokiem z czerwonej 
kapusty!

Mają dwóch orędowników, któ-
rych procesy beatyfikacyjne trwają: 
ojca Michała Tomaszka, misjonarza 
zamordowanego w Peru, i papieża 
Jana Pawła II. Im powierzają sprawy, 
które tak po ludzku są nie do roz-
wiązania. A to co udaje się im zro-
bić dzięki wierze, umiejętnościom, 
zapałowi – budzi u jednych niedo-
wierzanie, u innych zaciekawienie 
i chęć przyłączenia się do nich.

Potrzebni wszyscy
Radziechowskie Stowarzyszenie 

„Dzieci Serc” już po raz dziesiąty zor-
ganizowało 6 czerwca br. na boisku 
LKS „Jedność” w Wieprzu Paraolim-
piadę „Abyśmy byli jedno” dla osób 
niepełnosprawnych.

– Potrzebny wolontariusz, który 
potrafi kierować wózkiem! – dono-
śny głos Jadwigi Klimondy, prezes 
stowarzyszenia, niesie się po boisku. 
– A gdzie butla z helem? Balony cze-
kają! Darek nie ma jeszcze opiekuna! 
A gdzie nasz znicz olimpijski?! Gdzie 
masa do andrutów? A trzecia kolo-
rowa piłka?! O pomoc natychmiast 
proszeni są nie tylko wolontariu-
sze – uczniowie, studenci i młodzi 

pracujący – ale i panie z koła gospo-
dyń, strażacy, nauczyciele, rodzice, 
a nawet przedstawiciele władz, księ-
ża, policjanci i dziennikarze.

Gorączka przygotowań tuż 
przed rozpoczęciem święta udzie-
la się każdemu, ale to właśnie spra-
wia, że każdy może się tu poczuć 
bardzo potrzebny. I już się zaczy-
na: przemarsz zawodników (każdy 
niepełnosprawny ma przy boku 
opiekuna wolontariusza), hymn, wy-
puszczenie gołębi. Pogoda nie roz-
pieszcza zawodników – zimno i po-
chmurno. Dziekan radziechowski 
ks. Stanisław Bogacz docenia trud 
i zaangażowanie organizatorów, 
sponsorów i... zachęca do modlitwy 
za wstawiennictwem Jana Pawła II. 
Razem z Olą zapala znicz. W tym 
roku był to ten, który „Dzieci Serc” 
niosły podczas pieszej pielgrzymki 
spod krzyża na bielskich Trzech Lip-
kach do krzyża na Matysce. Wtedy 
płonął w nim ogień z grobu Jana 
Pawła II. Wiara czyni cuda... Do koń-
ca zawodów przygrzewa słońce.

Życie warte przeżycia
Każda paraolimpiada orga-

nizowana przez „Dzieci Serc” ma 
dla jej uczestników szczególne 
znaczenie. Wolontariusze mają 
co roku nowe pomysły, inspirowa-
ne literaturą. A to wymyślą zawody 
w stylu starożytnym, a to zabawę 
w Indian i kowbojów albo podróż 
dookoła świata czy zabawę w Aka-
demię Pana Kleksa. Wymyślają po-
mysłowe konkurencje, w których 
trzeba wykazać się najróżniejszy-
mi umiejętnościami. W tym roku 
olimpijczycy próbowali swoich sił 
w konkurencjach, które poznawali 
w ciągu minionych 10 lat. Na koniec 

każdy uroczyście otrzymuje medal. 
Dla niepełnosprawnych to wspania-
ła zabawa, okazja do pokazania sobie 
i innym, że potrafią pokonać swoje 
słabości. Młodzi wolontariusze zaś 
czują się potrzebni i pomocni.

Na swojej stronie internetowej 
(www.dzieciserc.org) umieścili 
słowa Alberta Einsteina – „Tylko 
życie poświęcone innym warte 
jest przeżycia”. Zachęcani przez 
Jadwigę Klimondę, podejmują się 
szerokiej działalności na rzecz 
niepełnosprawnych i ich integra-
cji z całą społecznością. To nie tylko 
doroczne paraolimpiady, rajdy pod 
krzyż na Matysce „Razem raźniej”, 
nie tylko turnusy rehabilitacyjne, 
wyścigi wózków nieprofesjonal-
nych, udział w konkursach z róż-
nych dziedzin, ale także codzienna 
praca w świetlicy socjoterapeu-
tycznej w Radziechowach przy ul. 
Abramskiej czy odwiedziny w do-
mach niepełnosprawnych. To także 
z inicjatywy „Dzieci Serc” organizo-
wane są listopadowe Zaduszki Na-
rodowe na Matysce czy konkurs hi-
storyczny na tekst Apelu Poległych. 
Piesze pielgrzymowanie z „Ogniem 
Lolka” w rocznicę śmierci Papieża 
Jana Pawła II to też ich pomysł. 
Współredagują strony internetowe 
www.golgota-beskidow.pl i www.po-
kolenie-jp2.pl. Współpracują z wie-
loma instytucjami samorządowymi, 
stowarzyszeniami, szkołami, firma-
mi, przedsiębiorstwami. Wiedzą, 
że życzliwością i otwartością można 
przełamać wszystkie bariery.  •

W mojej opinii
ks. kan. Ryszard 
Kubasiak, 
proboszcz 
w Radziechowach
– Stowarzyszenie 
„Dzieci Serc”, 
z oddaną 

niepełnosprawnym panią 
Jadwigą Klimondą na czele, 
wychodzi naprzeciw rodzicom 
– często ubogim, bardzo 
często udręczonym trudem 
wychowywania dzieci 
niepełnosprawnych. Dzięki 
stowarzyszeniu mogą oni 
spojrzeć inaczej na krzyż, który 
niosą. Mogą uczestniczyć 
w wielu przedsięwzięciach 
kulturalnych i edukacyjnych. 
Ktoś przy nich jest; 
mogą czuć się potrzebni. 
Plusem jest, że są osoby, 
które się podejmują tego 
trudu. Minusem – brak 
większego, zwłaszcza 
finansowego wsparcia dla 
takiej działalności ze strony 
państwa. nie można 
uzależniać losu tych dzieci 
od dobrej woli innych. 
W tej dziedzinie mamy jeszcze 
wiele do zrobienia. 
Tym bardziej doceniam 
dobrą wolę wolontariuszy.

Panorama Parafii – Świadkowie Chrystusa 
Stowarzyszenie „Dzieci Serc” – parafia św. Marcina w Radziechowach 

Spełniacze marzeń

Paraolimpiada „Dzieci Serc” 
to zawsze okazja do świetnej 
zabawy dla wszystkich

„Dzieci Serc” 
z Radziechów 
potrafią przemienić 
zwykłe boisko 
w krainę z marzeń. 
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