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Uroczystość 
poświęcenia wizerunku 
bł. Jana Pawła II, 
znajdującego się 
w głównym ołtarzu 
filialnego kościoła 
w Iłownicy, poprzedziła 
zaplanowaną  
na 29 czerwca 
konsekrację 
tej świątyni. 
Poświęcenia dokonał 
kard. Kazimierz Nycz. 

W raz z licznie przybyłymi wier-
nymi z całej parafii św. Jana 

Chrzciciela w  Rudzicy w  kościele 
zgromadzili się kapłani z seminaryj-
nej wspólnoty rocznikowej kard. Ny-
cza. Należy do niej także proboszcz 
rudzickiej parafii, ks. kan. Jan Gustyn, 
który witając kard. Nycza podkreślał, 
że kardynalska wizyta jest wydarze-
niem bardzo radosnym i wyjątkowym 

na tle całej siedmiowiekowej historii 
parafii. Wiąże się ona również z przy-
gotowaniami do upragnionego dnia 
konsekracji nowego kościoła, który 
będzie pierwszym kościołem pod 
wezwaniem bł. Jana Pawła II w naszej 
diecezji. 

Kard. Kazimierz Nycz z uznaniem 
mówił o postawie budowniczych ko-
ścioła, którzy nie tylko kochali, ale też 
postanowili dać widzialny znak swojej 
miłości do Jana Pawła II.

– Niech bł. Jan Paweł II nadal bę-
dzie tym wielkim zadaniem, które 

staje przed wami – by patrząc na was 
z tego obrazu i patrząc na was z nie-
ba, widział w  was owoce swojego 
życia – mówił kard. Nycz. – Życzę, 
byście utrzymali i pielęgnowali dzie-
dzictwo Jana Pawła II w tym kościele, 
który z całą pewnością jako jeden 
z pierwszych w Polsce będzie nosił 
jego imię.  

Delegacja parafian, dziękując 
kard. Nyczowi, zapewniła, że będzie 
go  wspierać modlitwami zanoszo-
nymi za wstawiennictwem patrona 
iłownickiej świątyni.  mb

Święci są po to, aby nas zawstydzać!

W arto świętych naśladować, choć 
w jednym aspekcie ich życia. 

Bł. Jan Paweł II zawstydzał nas swoim 
oddaniem modlitwie – mówił ks. kan. 
Janusz Gacek, proboszcz parafii św. 
Marcina w Pisarzowicach, podczas 
Mszy św. dziękczynnej za beatyfika-
cję Jana Pawła II. Przypomniał słowa 
papieża z beatyfikacji Karoliny Kóz-
kówny w Tarnowie, w 1987 r.: „Święci 
są po to, aby nas zawstydzać!”. 
Program artystyczny o papieżu przy-
gotowali uczniowie miejscowych 
szkół. Pisarzowice są mocno zwią-
zana z postacią kard. Karola Wojtyły. 
Po pożarze kościoła w 1965 r., budowa 
nowego mogła rozpocząć się dzięki 
staraniom metropolity o pozwolenie. 
On sam poświęcił kamień węgielny 
świątyni w 1968 r,, w 1970 r. – krzyż 
na wieżę, a 10 listopada 1973 r. poświę-
cił kościół i podarował mu taberna-
kulum.  •
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Pisarzowice, 6 maja 2011 r. Najmłodsi parafianie zaprosili do dziękczynienia za beatyfikację 
Jana Pawła II. Za nimi – tabernakulum podarowane przez kard. Wojtyłę
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Kard. Kazimierz Nycz zachęcał do naśladowania nowego 
błogosławionego

Kardynał w Iłownicy

Pielęgnujcie dzieło JP2!
krótko

Diecezja dziękuje
Bielsko-Biała. Diecezjalne 
uroczystości dziękczynne 
za beaty-fikację Jana 
Pawła ii rozpoczną się 
w sobotę 21 maja 
od Mszy, sprawowanej 
o 18.00 w kościele nsPJ 
pod przewodnictwem 
prymasa Polski  
abp. Józefa kowalczyka. 
Później odbędą się: 
koncert Małgorzaty 
walewskiej i modlitwa 
pod pomnikiem Jana 
Pawła ii.

Sesja Kolbiańska
Oświęcim. Pod hasłem 
„Przekroczyć własne życie” 
20 maja odbędzie się 
XXX sesja kolbiańska, 
organizowana z okazji 
roku św. Maksymiliana. 
o 11.00 – złożenie kwiatów 
w celi o. kolbego,  
a od 12.00 – w Państwowej 
wyższej szkole zawodowej 
im. rtm. w. Pileckiego – 
wykłady.
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Dla nauczycieli
Bielsko-Biała. Diecezjalny dusz-
pasterz nauczycieli i wychowaw-
ców serdecznie zaprasza wszyst-
kich pracowników oświaty w śro-
dę 18 maja o 18.00 do kościoła pw. 
św. Pawła Apostoła (ul. św. Pawła 
2 – os. Polskich Skrzydeł) na dzień 
skupienia. W programie: Msza św. 
z homilią, nabożeństwo majowe, 
konferencja oraz spotkanie przy 
stole. Omówione będą też kwestie 

organizacyjne dotyczące udziału  
2 lipca w  ogólnopolskiej piel-
grzymce na Jasną Górę. 

Bestwina. Impreza integra-
cyjna „Majówka 2011”, organi-
zowana przez Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym „Razem”, odbędzie 
się w niedzielę 15 maja o 14.30 na 
terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Szkoleniowego w Bestwinie przy 
ul. Gen. Sikorskiego. Rozpocznie 

ją polowa Msza święta, a później 
w programie oprócz występów 
artystycznych, zabaw, loterii i 
poczęstunku zaplanowano też 
podsumowanie projektu: warszta-
ty artystyczno-edukacyjne „Nasza 
mała ojczyzna” oraz wystawę prac 
plastycznych i fotografii. 

aśs

Bogdan  
Kocurek

Ogromnie cieszą nas 
wysokie wskaźniki 
czytelnictwa. One 

świadczą o bliskiej 
więzi mieszkańców 
z książką. Dobitnie 

mówią o tym statystyki: 
średnio w województwie 

śląskim wskaźnik 
zasięgu czytelnictwa 

obliczany na podstawie 
liczby czytelników 

odniesionej do liczby 
mieszkańców wynosi 
19, a u nas – 27. Suma 

wszystkich wypożyczeń 
w przeliczeniu na stu 
mieszkańców wynosi 

u nas 799, podczas gdy 
średnia wojewódzka 

wynosi 473.
dyrektor Książnicy Beskidzkiej, 

wypowiedź z 4 maja.
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Pędziwiatr – asystent kościelny

bielsko@goscniedzielny.pl

Kamień pamięci

Bogaty tydzieńTu się czyta

„Razem” na majówce

W góry – z „Bartkiem”

Simoradz. Kamienny obelisk 
z pamiątkową tablicą został poświę-
cony przed kościołem św. Jakuba 
z  okazji beatyfikacji Jana Pawła 
II. – To  jeden z  naszych znaków 
wdzięczności i  pamięci. Tablica 
znajduje się u stóp krzyża misyjne-
go. Kiedyś ten sam krzyż stanowił 
zwieńczenie ołtarza, przy którym 
w maju 1995 roku Jan Paweł II spra-

wował Eucharystię na Kaplicówce 
w  Skoczowie – mówi proboszcz 
ks. Stanisław Pindel. 
Kościół św. Jakuba w  ostatnim 
czasie coraz chętniej odwiedzają 
turyści i pielgrzymi św. Jakuba, 
więc informacja o historycznym 
znaczeniu tego krzyża okaże się 
na pewno przydatna. 

tm

Żywiec. XVII Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej rozpoczyna się 
16 maja. W auli Domu Katolickie-
go o spowiedzi w dobie internetu 
mówić będzie o. Piotr Jordan Śli-
wiński, kapucyn, a dominikanin 
o. Przemysław Ciesielski powie 
o samotności. W dyskusji pane-
lowej „Pan Bóg lubi bezczelnych 
– rzecz o zaufaniu” wezmą udział: 
s. Anna Bałchan, pracująca z kobie-
tami wykorzystywanymi do pro-
stytucji, red. Marcin Jakimowicz 
(„Gość Niedzielny”) oraz muzyk 
Adam Szewczyk. W sobotę o 17.00 
w  Miejskim Centrum Kultury, 
a o 19.00 w Starym Zamku odbę-
dą się koncerty pieśni religijnej. 
W  pierwszym wystąpi solista 
Filharmonii Krakowskiej Jan 
Kowalczyk, a w drugim – aran-
żacje jazzowe pieśni maryjnych 
wykonają: Dorota Zaziąbło, Rafał 
Hilbrycht i Przemysław Smaczny. 
W  Starym Zamku można także 
obejrzeć wystawę plakatów, które 
prof. Michał Kliś poświęcił Jano-
wi Pawłowi II. Tydzień zakończy 
Msza św. sprawowana pod prze-
wodnictwem bp. Tadeusza Rako-
czego 22 maja o 18.00, połączona 
z poświęceniem pomnika bł. Jana 
Pawła II i koncertem.  tm

Bielsko-Biała. Książnica Beskidz-
ka kolejny już raz została wysoko 
oceniona za promocję czytelnic-
twa. Wśród 169 bibliotek publicz-
nych województwa śląskiego zna-
lazła się na pierwszym miejscu w 
kategorii bibliotek w powiatach 
grodzkich. Z kolei wśród 10 gmin-
nych bibliotek powiatu bielskiego 

zajęła piąte miejsce w kategorii 
powiatów ziemskich. Książnica 
Beskidzka otrzymała także wyróż-
nienie specjalne w konkursie ogól-
nopolskim „Mistrz Promocji Czy-
telnictwa 2010” – za utrzymywanie 
od wielu lat wysokiego poziomu 
działań promujących czytelnic-
two. mb

Wisła. Niesprzyjająca pogoda – 
deszcz, błoto i zimno – nie zgasiła 
zapału uczniów z  Bielska-Białej, 
Cieszyna i  Żywca, którzy wzięli 
udział w VII rajdzie górskim „Bar-
tek” im. kpt. Henryka Flamego. 
Wyszli z Kamesznicy, Buczkowic 
i Ustronia. Spotkali się w Głębcach, 
gdzie wzięli udział w uroczysto-

ściach upamiętniających obcho-
dy 3 maja z 1946 r. Wtedy żołnie-
rze Narodowych Sił Zbrojnych 
ze zgrupowania kapitana Henryka 
Flamego zajęli Wisłę i przeprowa-
dzili w niej defiladę pododdziałów. 
Uczestnicy rajdu zmierzyli się też 
w konkursie wiedzy historycznej 
oraz w zawodach strzeleckich.  np

Tablica przypomina o związku simoradzkiego krzyża  
z bł. Janem Pawłem II

Uczestnicy rajdu po wręczeniu nagród
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P óźnym popołudniem w so-
botę 7 maja plac przy musz-
li koncertowej w Starej Wsi 

długo nie pustoszał. Choć zakoń-
czyła się dziękczynna Msza św. 
za beatyfikację Jana Pawła II, wielu 
jej uczestników ustawiło się w dłu-
giej kolejce, by zamienić kilka słów 
ze  swoim kolegą, przyjacielem, 
dobrym znajomym – kard. Kazi-
mierzem Nyczem, który przybył 
do swojej rodzinnej miejscowości 
po  raz pierwszy oficjalnie jako 
kardynał i  przewodniczył uro-
czystej Mszy św.

Dla was
W homilii bp Tadeusz Rako-

czy podkreślił, że  wyniesienie 
Jana Pawła II na ołtarze jeszcze 
pełniej uświadamia nam bogac-
two dziedzictwa, które zostawił 
światu – dziedzictwo to musi być 
traktowane jako dar, który należy 
na nowo podjąć, „by życie nasze 
i  wszystkich ludzi, w  zgodzie 
z wola Bożą, stawało się lepsze”.

Ksiądz biskup przypomniał 
także słowa abp. Karola Wojtyły, 
które wypowiedział na Wawelu, 
podczas swoich kardynalskich 
prymicji w  1967 r.: „Przywio-
złem to  odznaczenie na  sobie 
dla was wszystkich”. – Posługa 
i  godność kapłańska, biskupia 
i kardynalska jest dla Kościała, 
jest dla wiernych, dla wszystkich 
ludzi, żeby się otwierali na Bożą 
prawdę, na miłosierdzie, na łaskę, 
na zbawienie.

A zwracając się do kard. Ka-
zimierza Nycza ksiądz biskup do-
dał: – To właśnie Chrystusowe „dla 
was” wyraża się w Twoim, drogi 
Kazimierzu, życiu, świadectwie 
i służbie codziennej i świątecznej.

Arcybiskup Nycz został mia-
nowany kardynałem przez papie-
ża Benedykta XVI 20 października 
2010 r. – w dniu wspomnienia św. 
Jana Kantego, współpatrona diece-
zji bielsko-żywieckiej. Zapewnia-
jąc o modlitwie, biskup Rakoczy 
podkreślił, że  w  kardynalskiej 
posłudze wspomagać go  będą 
święci związani z  diecezją biel-
sko-żywiecką, w szczególności św. 
Jan Kanty, św. abp Józef Bilczew-
ski z sąsiadujących ze Starą Wsią 
Wilamowic oraz bliski wszystkim 
– bł. Jan Paweł II.

Stara Wieś znalazła się – jak 
mówił biskup bielsko-żywiecki – 

na królewskim szlaku kardynała, 
z Warszawy do Krakowa, gdzie 8 
maja na Skałce miał uczestniczyć 
w uroczystościach ku czci św. Sta-
nisława. Przybył w rodzinne strony 
niby zwyczajnie, a jednak inaczej – 
wracał tu wcześniej jako kleryk, ka-
płan, biskup, ale tym razem, po raz 
pierwszy, oficjalnie jako kardynał.

Tramwaj dla Wilamowic!
We  Mszy św. celebrowanej 

przez kilkudziesięciu kapłanów 
uczestniczyło około 3 tys. wier-
nych, przedstawiciele Senatu 
i Sejmu RP, władz województwa 
śląskiego i władz samorządowych. 
W procesji z darami przedstawi-
ciele wielu grup zawodowych 
i instytucji społecznych przynieśli 
m.in. ofiary na budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, 
a także stypendia Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” dla uzdolnio-
nej młodzieży.

Podczas uroczystości ksiądz 
kardynał otrzymał honorowe 
obywatelstwo gminy Wilamo-

wice, a z rąk przedstawicieli sto-
warzyszenia „Evangelium vitae” 
statuetkę „Patrimonium Crucis”, 
przyznawaną za  propagowanie 
nauczania papieskiego i podejmo-
wanie inicjatyw mających na celu 
upamiętnienie pontyfikatu Jana 
Pawła II.

Dziękując za tytuł honorowe-
go obywatela gminy Wilamowice, 
kardynał mówił, że honorowe oby-
watelstwo Warszawy uprawnia 
do bezpłatnego korzystania z ko-
munikacji miejskiej – autobusów, 
metra i tramwajów. – Może metra 
Wilamowicom nie życzę, ale jakiś 
tramwaj by się przydał! – żartował 
kardynał.

Nie  zabrakło podziękowań 
księdza kardynała za życzliwość 
i modlitwy wszystkich, którzy za-
angażowali się w przygotowanie 
uroczystości.

– Godność kardynalska to także 
bardzo ważne obowiązki, a mimo 
to ksiądz kardynał pozostaje takim 
człowiekiem, jakim go zapamiętali-
śmy – mówią Maria i Józef Gawilko-
wie. Pan Józef dodaje: – Jako dzieci 
spotykaliśmy się nieraz w sklepie 
mojej mamy. Kardynał doskona-
le to pamięta i przypomnieliśmy 
sobie dziś te spotkania z dawnych 
czasów.

– Z ciotką kardynała chodziłam 
do szkoły, a z całą jego rodziną je-
stem zaprzyjaźniona – dodaje Bar-
bara Tomanek z Wilamowic. – Pa-
mięta o nas wszystkich także tam, 
w Warszawie, gdzie teraz posługu-
je. Jeśli jakakolwiek pielgrzymka 
odwiedza stolicę, nasz kardynał 
zawsze nas przyjmuje otwarcie 
i bardzo serdecznie.

Urszula Rogólska

Dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II  
i prymicje kardynalskie w Starej Wsi

Kardynał  
o nas pamięta

Honorata Mynarska, szkolna koleżanka kardynała – dziś sołtys 
Starej Wsi – składała życzenia w imieniu mieszkańców

Kardynał Kazimierz Nycz po raz pierwszy oficjalnie przybył 7 maja 
do swojej Starej Wsi

– Jest kardynałem – bardzo ważną osobą 
w Kościele, ale nie przestał być dobrym 
znajomym naszych rodziców i dziadków. Jego 
kontakt z ludźmi przypomina nam drugą postać, 
którą tu dziś wspominamy... – mówili w Starej 
Wsi młodzi uczestnicy uroczystości z udziałem 
kard. Kazimierza Nycza.

zD
JĘ

Ci
a 

U
rs

zU
la

 r
o

g
ó

ls
ka



Gość bielsko-żywieckiIV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

15
 m

aj
a 

20
11 P onad 100 lat temu św. Jó-

zef Bilczewski ufundował 
w Wilamowicach ochron-
kę dla dzieci, a do jej pro-

wadzenia sprowadził siostry słu-
żebniczki NMP. Zależało mu, by 
małe dzieci wychowywać w duchu 
wiary i miłości do ojczyzny. 

– To  wspaniałe dzieło prze-
trwało całe pokolenia, choć ko-
munistyczne władze pozbawiały 

siostry prawa wychowania dzieci 
– mówi proboszcz ks. prał. Michał 
Boguta.

W 1991 r. ochronkę udało się 
odzyskać i po generalnym remon-
cie siostry ponownie rozpoczęły 
pracę wychowawczą. W  2008  r. 
mieszkańcy Wilamowic wraz 
z siostrami świętowali 100-lecie 
placówki i dziękowali za wszyst-
ko, czego uczą się w niej najmłodsi. 

One są przyszłością 
Blisko 40 maluchów kończy 

poranną zabawę. Najpierw krót-

ka gimnastyka – siostra Barbara 
Trzop recytuje stosowny wierszyk, 
pokazuje skłony, wymachy rąk 
i podskoki, nie zważając na szacow-
ne tytuły kierowniczki ochronki 
i przełożonej wspólnoty sióstr. 

Potem dzieci biorą się za ręce 
i wędrują korytarzykiem do sali 
z oknem z kolorowego szkła. Postać 
na szybie to św. abp Józef Bilczew-
ski, a gospodarzem jest tu Pan Jezus 
w  tabernakulum. Dzieci klękają 
na chwilę modlitwy, w której tego 
dnia proszą Jezusa o opiekę dla lu-
dzi chorych. 

Za moment znowu trzymają się 
za ręce i wędrują do jadalni. Tu cze-
kają kanapki – bo nadeszła pora 
na drugie śniadanie. – Czasem wra-
cają tu także na dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego, bo brakuje 
pomieszczeń. Tu odbywają się też 
zajęcia z książką albo malowanie 
farbami. Trzeba sobie jakoś radzić 
– mówi z uśmiechem s. Barbara. 
I opowiada z zachwytem, jak cu-
downe potrafią być dzieci, jak 
umieją kochać. 

Mówi, jak naturalnie przyjmu-
ją prawdę o opiece Bożej Opatrz-
ności i  potrafią  się tym dzielić. 
Przyzwyczaiły się, że w telefonie 
siostry cichy sygnał budzika włą-
cza się zawsze o 15.00. Wtedy dzieci 
bez żadnego przypominania same 
wiedzą, że  to  czas na  króciutką 
modlitwę. – Kiedyś na wycieczce 
jadły właśnie obiad w restauracji. 
Na moment przerwały jedzenie, 
powtórzyły trzykrotnie: „Dla Jego 
bolesnej męki...” i spokojnie wróciły 
do posiłku, a dorośli obok zanie-
mówili ze zdumienia – śmieje się 
s. Barbara. Tę formację cenią rodzi-
ce, którzy chętnie przyprowadzają 
tu dzieci.

To już zabytek
– Niestety, coraz częściej poja-

wiały się sygnały, że stan 100-let-
niego budynku nie  odpowiada 
już dzisiejszym przepisom i nor-
mom dla takich placówek. Pojawi-
ła się groźba zamknięcia ochron-
ki, a nam zależy na utrzymaniu 
dzieła św. Bilczewskiego – dodaje 
ks. prał. Boguta.

Decyzja o budowie nie należa-
ła do łatwych, bo wymagała pie-
niędzy, których parafia nie ma. 
Trzy lata temu bp Tadeusz Ra-
koczy poświęcił plac pod budo- 
wę nowej ochronki – w sąsiedz-
twie tej założonej przez abp. Bil-
czewskiego. W nowym budynku 

Żeby wszystkie 
dzieci kochały

tekst i zdjęcia
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl

Nad wychowaniem maluchów w ochronce czuwa s. Barbara Trzop

Św. Józef Bilczewski, metropolita lwowski. Fundował kościoły, 
szkoły i ochronki. Ważne były dla niego dzieła miłosierdzia. 
Dbał o oświatę. Pomagał najbiedniejszym i wśród nich spoczął, gdy 
umarł z przepracowania. Parafianie z rodzinnych Wilamowic 
postanowili podziękować za świętego rodaka, działając tak jak on: 
wybudowali ochronkę dla dzieci jako wyraz swej wdzięczności.
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oprócz ochronki miała się też zna-
leźć część przeznaczona na dom 
zakonny sióstr.

W lipcu 2009 r. ruszyły prace, 
a już w listopadzie abp Mieczysław 
Mokrzycki ze  Lwowa poświęcił 
i  wmurował kamień węgielny. 
Na rozpoczęcie budowy przezna-
czone zostały pieniądze ze sprze-
daży części gruntów należących 
do parafii. Wierni chętnie wsparli 
to działanie swoją pomocą. Jednak 
obszerny budynek o powierzchni 
1000 metrów kwadratowych wyma-
gał znacznie większych nakładów. 

Ukończenie budowy okaza-
ło się realne dzięki unijnej dotacji, 
o którą wystąpiła parafia. Wnio-
sek został skrupulatnie zbadany 
i  zaakceptowany. W  ubiegłym 
roku zapadła decyzja o przyzna-
niu pieniędzy na 85 proc. kosztów 
budowy ochronki. Część budyn-
ku, w której zamieszkają siostry, 
finansowana będzie przez parafię.

Prace postępują bardzo spraw-
nie i po niespełna dwóch latach 
od  rozpoczęcia obecnie trwają 
roboty wykończeniowe wewnątrz 
budynku. Równolegle prowadzone 
są prace przy zagospodarowaniu 
terenu wokół ochronki i wykona-
niu niezbędnej infrastruktury.

To jak testament
Już  po  wakacjach w  nowej 

ochronce może znaleźć opiekę 
znacznie więcej dzieci niż dotych-
czas. Czekają tu na nie nowoczesne 
sale spełniające wymogi standar-
dów XXI wieku – ale  nie  tylko 
one będą decydowały o  jakości 
placówki.

„Dziatwa przyjęta do ochron-
ki ma być pouczona, że wiara ka-
tolicka jest najdroższym skarbem, 
a  zbawienie duszy najwyższym 
celem każdego człowieka, że po mi-
łości Boga i Kościoła katolickiego, 
idzie zaraz miłość Ojczyzny i na-
rodu, że każdy, kto żyje na ziemi 
polskiej, winien kochać Ojczyznę 
i naród polski” – napisał abp Józef 
Bilczewski w  akcie darowizny 
na rzecz wilamowickiej ochronki. 

– W nowej ochronce również 
będą to  najważniejsze wartości 
przekazy wane najmłodszym. 
Zainteresowanych nie  brakuje, 
mamy zgłoszonych prawie 60 dzie-
ci, więc z planowanych 75 miejsc 
już nie zostało zbyt wiele – mówi 
s. Barbara Trzop. 

– Codziennie polecam opiece 
i wstawiennictwu św. Bilczewskie-
go tę budowę. Jestem przekonany, 

że to jemu zawdzięczamy szczęśli-
wy i tak szybki postęp prac. Pod 
jego opiekę oddaję też wszystkich, 
którzy przyczynili  się do  tego, 
że możliwe było ukończenie budo-
wy ochronki. Będzie ona służyła 
następnym pokoleniom parafian 
i mieszkańcom całej gminy, przy-
gotowując dzieci do życia. Ufam, 
że taka forma naszej wdzięczności 

za dar wyniesienia abp. Bilczew-
skiego na ołtarze spodoba się lu-
dziom i naszemu świętemu rodako-
wi – mówi ks. prał. Michał Boguta. 

Obecny budynek ochronki 
i  klasztoru będzie nadal służył 
mieszkańcom. Możliwe, że zostanie 
tu ulokowany ośrodek dla dzieci 
niepełnosprawnych lub dom dzien-
nego pobytu dla osób starszych. 

Cenna obecność
Wilamowiczanie otrzymali też 

drugi dar związany z arcybisku-
pem – mogli uczestniczyć w jego 
drugim pogrzebie. Szczątki św. 
Bilczewskiego, spoczy wające 
na cmentarzu Janowskim, zostały 
przeniesione na ołtarz ku jego czci 
w katedrze. To jeden z elementów 
przygotowań do przypadającego 
w 2012 roku 600-lecia archidiecezji 
lwowskiej.

Trumna-relikwiarz ozdobiona 
figurami aniołów została wysta-
wiona w miejscu dotychczasowego 
grobu, a potem kondukt ruszył uli-
cami Lwowa. Na przemian z przed-
stawicielami Lwowa trumnę nieśli 
samorządowcy z Wilamowic i po-
wiatu bielskiego, górnicy, członko-
wie zespołu regionalnego, 

– To przejście trwało półtorej 
godziny. Widok procesji był dla 
wielu ludzi zaskoczeniem, często 
padały pytania, co to za wydarze-
nie. Niektórzy nie wiedzieli, kim 
był abp  Bilczewski, więc trzeba 
było tłumaczyć. Wzruszające było, 
gdy się dowiadywali i ściągali czap-
ki, a niektórzy dołączali do kon-
duktu. Idąc, myślami sięgaliśmy 
też do tego pierwszego pogrzebu, 
gdy z katedry odprowadzała arcy-
biskupa procesja – wspomina Beata 
Biesik, nauczycielka wilamowic-
kiej szkoły, której patronem jest św. 
Bilczewski. 

W  jej  wspomnieniach wra-
cały też chwile sprzed 10 lat, gdy 
składała na ręce Jana Pawła II da-
ry podczas beatyfikacji rodaka 
we Lwowie. 

Tuż po zakończeniu uroczysto-
ści w katedrze lwowskiej wierni 
zaczęli oddawać cześć relikwiom 
św. Józefa Bilczewskiego. Obecnie 
relikwiarz znajduje się przed oł-
tarzem głównym. – To ogromne 
przeżycie, gdy można było ucało-
wać tę trumienkę i oddać patrono-
wi nasze trudne sprawy – podkre-
śla Beata Biesik. 

W Wilamowicach wkrótce też 
można będzie oddawać cześć świę-
temu. – Otrzymałem z rąk arcybi-
skupa Mieczysława Mokrzyckiego 
nową relikwię św. Bilczewskiego 
dla naszej parafii – znacznie więk-
szą cząstkę od tej, którą już mamy. 
Przygotowany zostanie odpowied-
ni relikwiarz, który chcemy tak 
umieścić, by w każdej chwili św. 
Bilczewskiego można było w na-
szym kościele uczcić. To bardzo 
cenny dar dla przyszłych pokoleń 
– mówi ks. prał. Boguta. •

Ochronka św. Anny ufundowana w Wilamowicach przez  
abp. Bilczewskiego

Budynek nowej ochronki jest już prawie gotowy

W procesji z relikwiami św. Bilczewskiego przez Lwów przeszło 
ponad 200 mieszkańców Wilamowic
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Europejski Ogród Comeniusa w Bielsku-Białej

Na międzynarodowej grządce

U czniowie sami projektowa-
li je  tak, by zaprezentować 

ogrodową specyfikę swojego kra-
ju, ulubione rośliny i rozwiązania. 
Potem swoje pomysły zrealizowali 
na terenie bielskiego Zespołu Szkół 
Ogrodniczych im. S.  Szumca – 
mówi Wanda Czurczak, dyrektor 
ZSO. Tak powstał Europejski Ogród 
Comeniusa – edukacyjny ogród, 
który ma szansę stać się żywym ob-
razem Unii Europejskiej, bo już po-
wstał plan, by swoje cząstki miały 
tu wszystkie kraje należące do UE.

Otwarciu ogrodu towarzyszyło 
podsumowanie dwuletniego pro-
gramu Comenius. Bielska szkoła 
współpracowała w nim z partne-
rami z pięciu krajów. Projekt objął 
kilka spotkań nauczycieli i uczniów 
szkół ogrodniczych, seminaria 
i  wyjazdy połączone z  prakty-
kami zawodowymi i  wymianą 
doświadczeń. 

Pomysł udziału w partnerskim 
programie należał do szkolnego 
germanisty Kazimierza Pieli. 
On też wytrwale szukał zagranicz-
nych partnerów i  opracowywał 
dokumentację. Idea tworzenia eu-
ropejskiego ogrodu spodobała się 
i zyskała entuzjastów. – Nie zabra-
kło ich także w naszej szkole, choć 
na  naszych uczniów spadło naj-

więcej pracy, bo własnymi rękami 
musieli przygotować teren całego 
ogrodu, a prace odbywały się rów-
nież podczas wakacji – podkreśla 
dyrektor Czurczak.

Wielu chętnych wzięło też 
udział w  konkursie na  projekt. 
Ten najwyżej oceniony należał 
do Aleksandry Tomeckiej i na jego 
podstawie został zrealizowany 
Ogród Comeniusa. W  konkurs 
na zagospodarowanie polskiej kwa-
tery ogrodu włączyli się uczniowie 
z  klas technikum kształcących 
w zakresie ogrodnictwa, agrobiz-
nesu i architektury krajobrazu. 

– Budowanie ogrodu było dla 
nauczycieli cenną okazją do spo-
tkań seminaryjnych na  temat 
systemów kształcenia zawodowe-
go ogrodników w  krajach Unii. 
Byliśmy na  konferencji nauczy-
cieli ogrodnictwa w  Szwajcarii. 
Nasi uczniowie wyjechali m. in. 
na praktyki do Niemiec i Czech. 
Uczestniczyli też w Europejskim 
Konkursie Ogrodnictwa w Esto-
nii. Ciekawym doświadczeniem 
był udział w konkursie florystyki 
w Brnie, gdzie uczennice zdobywa-
ły nowe umiejętności w dziedzinie 
bukieciarstwa – wylicza Krysty-
na Janik-Chrapusta, kierownik 
szkolnych warsztatów w bielskim 

ZSO, czuwająca nad realizacją 
programu. 

Również do  Bielska przyjeż-
dżały grupy z zagranicy, uczest-
nicząc m. in. w organizowanych 
przez ZSO targach ogrodniczych. 
Uczniowie z Niemiec przyjechali 
pod opieką Johannesa Peperhove, 
przewodniczącego Stowarzyszenia 
Europejskich Nauczycieli Ogrod-
nictwa, który całym sercem wsparł 
podjętą współpracę. Jak zaznaczał 
wielokrotnie, w całym projekcie 
ważne są  sprawy ogrodnictwa, 
ale i budzenie chęci poznawania 
sąsiadów, nauka języków obcych. 

Z  ostatniego w yjazdu – 
do  Münster w  Niemczech 
– uczniowie z  Bielska-Białej 
wrócili w  pierwszych dniach 
maja. Poznali sposoby i  metody 
pracy ogrodniczej, ale i kulturę,  
życie codzienne rodzin, u których 
gościli, zdobyli nowych przyjaciół. 
– Wróciliśmy wszyscy z ogromną 
dawką energii i zapału, z nowymi 
pomysłami – mówi Krystyna Ja-
nik-Chrapusta. – Podobały nam się 
zwłaszcza bogate możliwości prak-
tycznej nauki uczniów. 

Owoce programu okazały się 
tak bogate, że już zapadła decyzja, 
by go kontynuować, zapraszając 
partnerów z kolejnych państw. mb

Jubileuszowy rajd 
szlakiem papieża

Idź w góry
Turyści dowolnie wybierają 
szlak i odległość, którą pokona-
ją. Warunek jest tylko jeden: ten 
górski marsz musi zakończyć się 
wspólnym spotkaniem i  mo-
dlitwą na Groniu Jana Pawła II 
w Beskidzie Małym. 

Taki regulamin mają zaini-
cjowane 30 lat temu przez 

rodzinne koło PTTK „Szarotka” 
z Andrychowa ogólnopolskie rajdy 
„Szlakami Jana Pawła II”. Można 
w nim uczestniczyć indywidual-
nie lub iść całą drużyną. Ta najlicz-
niejsza może na mecie otrzymać 
puchar, a  każdy z  uczestników 
– pamiątkową rajdową plakietkę. 

Z kolekcji plakietek układa się 
cała historia więzi z  papieżem 
i modlitewnych intencji turystów. 
Z pierwszych powstał krzyż. Z pla-
kietek ostatnich rajdów – symbo-
liczny kwiat, zbudowany z serc. 

Aby na mecie otrzymać jubile-
uszową rajdową plakietkę, każdy 
uczestnik powinien do  20 maja 
przesłać wpisowe w  wysokości  
5 zł na adres: Stefan Jakubowski, 
ul. Garncarska 23, 34-120 Andry-
chów. Do 20 maja wysłać też należy 
prace na konkurs fotograficzny 
„Widok z  Gronia Jana Pawła II” 
oraz rysunkowy: „Ojciec Święty 
w oczach dzieci”.

Jubileuszowy, trzydziesty rajd 
zakończy się na Groniu Mszą św. 
sprawowaną 12 czerwca o  12.00 
przez ks. prał. Krzysztofa Ryszkę. 
Szczegółowy opis szlaków na Groń 
można znaleźć na www.gron.die-
cezja.bielsko.pl. 

tmNarodowe ogrody wykonali młodzi ogrodnicy z sześciu krajów
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Nad sześcioma identycznymi pod względem wielkości poletkami pracowali 
młodzi ogrodnicy z Belgii, Austrii, Niemiec, Estonii, Czech i Polski. Teraz 
bielszczanie mogą nie tylko podziwiać ich talenty, ale też zastanawiać się nad 
zapisaną w kwiatowych kompozycjach charakterystyką narodów.

Rajdowe znaczki  
w kształcie serca utworzą kwiat
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L iczba uczestników to najlepsze 
potwierdzenie, że dużo jest au-

torów zainteresowanych tematyką 
religijną – uważa Teresa Lewczak, 
dyrektor biblioteki w Bestwinie, or-
ganizującej konkurs. W ocenie ju-

rorów ważne jest też 
to, że wiersze religij-
ne piszą zarówno 
dorośli, jak i bardzo 
młodzi poeci. Wśród 

tych najmłodszych nagrodzonych 
autorów znalazły się: Julia Adama-
szek z Kaniowa i Agnieszka Kata-
na z Kalnej. W grupie młodzieży 
zwyciężyła Justyna Charkiewicz 
ze Szczyrku. W kategorii dorosłych 
poetów zwyciężył Piotr Zemanek 
z Bielska-Białej, autor „Listu od Pre-
zesa”. Pozostałe nagrodzone utwo-
ry nadesłano m. in. z Rzeszowa, 
Sieradza, Kielc, Dębnicy Kaszub-
skiej, Pińczowa. 

Wszystkie najlepsze 
wiersze zamieszczono 

w  pokonkursow ym 
tomiku „List”, ilustrowa-

nym fotografiami Andrzeja 
Kubika. – Jego tytuł wynika 

z  tego, że  tym razem kilka 
nagrodzonych utworów miało 

w tytule słowo „list” – dodaje Teresa 
Lewczak. mb

T o prawdziwa uczta muzyczna 
i duchowa. Wydarzenie arty-

styczne o takiej skali, wartości i zna-
czeniu nie byłoby możliwe, gdyby 
nie zaangażowanie i współpraca 
wielu przedstawicieli różnych śro-
dowisk i osób – mówił bp Tadeusz 
Rakoczy, dziękując organizatorom 
i współorganizatorom festiwalu. 
Jego idea narodziła się w Bielskim 
Centrum Kultury. Współorganiza-
torem jest Wydział Kultury i Sztuki 
bielskiego Urzędu Miasta, a mece-
nasami: Gmina Bielsko-Biała, spółka 
Aqua SA oraz Fiat Auto Poland. 

Wśród sprzymierzeńców 
są m.in. parafie katolickie i ewan-
gelickie, gdyż to wydarzenie arty-
styczne ma zawsze także wymiar 
ekumeniczny. 

– To odnosi się nie tylko do cha-
rakteru prezentowanej muzyki 
sakralnej, tworzonej w  obrębie 
różnych Kościołów, ale też do wiążą-
cej się z koncertami okazji dla katoli-
ków i ewangelików do wzajemnych 
odwiedzin w swoich kościołach – 
mówi Władysław Szczotka, dyrek-

tor BCK. – Podkreślił 
to  znakomity gita-
rzysta flamenco Paco 
Peña, kiedy wykonał 
w ewangelickim ko-

ściele własną kompozycję „Misa 
Flamenca”, nawiązującą do formy 
mszy katolickiej. 

Całość zaczęło monumentalne 
oratorium niepołomickie „Urbs 
amabilis”, skomponowane przez 
Zbigniewa Wodeckiego, który 
wystąpił też jako jeden z solistów. 
Później publiczność wzruszała się 
lirycznymi tekstami poetów ży-
dowskich i muzyką w interpretacji 
Andre Ohodlo. Miłośników muzyki 
cerkiewnej nie zawiódł chór z pe-
tersburskiego Soboru śś. Piotra 
i  Pawła, a  sympatyków gospel – 
koncert Gwendolyn Bradley, ame-
rykańskiej solistki występującej 
z zespołem Spirituals Singers Band. 

Wielkie nadzieje towarzy-
szyły oczekiwaniom na  koncert 
muzyki flamenco, w którym miał 
wystąpić najwybitniejszy gitarzy-
sta i kompozytor flamenco – Paco 
Peña. Zgodnie z przewidywania-
mi, wspaniały andaluzyjski mu-
zyk zachwycił, a „Misa Flamenca” 
dostarczyła niezapomnianych 
przeżyć. Publiczność gorącymi 
oklaskami nagrodziła porywające 
popisy wirtuoza gitary, grę, śpiew 
i taniec artystów z jego zespołu, 
a także śpiewających pod batutą 
Leszka Pollaka chórzystów „Ave 
Sol”. Sam Paco Peña z uznaniem 
wypowiadał się o czystym brzmie-
niu młodych głosów, które budzą 
w słuchaczach optymizm i dobre 
uczucia.

Jak przypominał podczas fina-
łowego koncertu bp Paweł Anwe-
iler z Kościoła ewangelicko-augs-
burskiego, najważniejsze jest, by 
wszystko, co zostało zagrane i za-
śpiewane, zachęcało do dawania 
świadectwa o Bogu.  tm

Do dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu poezji religijnej 
„O palmę wielkanocną” zgłoszonych zostało ponad 350 utworów 
nadesłanych z całej Polski. Cieszy fakt, że nie brak w tym gronie au-
torów z naszego terenu. 

To były dni bogate we wrażenia. Artyści światowej 
sławy wykonywali utwory, nieraz skrajnie 
odmienne stylistycznie, a tłumy melomanów 
wypełniły zarówno świątynie, w których 
odbywały się koncerty, jak i salę widowiskową 
Domu Muzyki. 

Bestwińskie palmy rozdane

Poeci listy piszą
XII Festiwal Sacrum in Musica dobiegł końca

Uczta z gwiazdami 

Zdobywca palmy wśród 
dorosłych Piotr Zemanek 
czyta swój wiersz

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

Wirtuoz gitary Paco Peña 
i jego zespół nie zawiedli 
bielskich miłośników 
flamenco
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Koncert dla mamy
Bielsko-Biała. Komnata Małego Księcia oraz siostry felicjanki, świę-
tujące w tym roku 100-lecie działalności w Bielsku-Białej, zapraszają 
24 maja o 18.00 do sali koncertowej bielskiej Szkoły Muzycznej przy 
ul. Wyspiańskiego na koncert: „Mamo, dla Ciebie śpiewam”. Wystąpią 
m.in. Andrzej Lampert, zespół „Dzień Dobry”, Jolanta Szmigielska, 
Krzysztof Karcz, Katarzyna Zaręba. Poezje dla mamy recytować będzie 
poetka Sabina Janica-Wojaczek, s. Teresa Biłyk przybliży działalność 
sióstr felicjanek, a Marek Myśliński opowie o mamie bł. Jana Pawła II. 

zapowiedzi
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Zabytkowa 
drewniana świątynia 
na wzgórzu, tuż  
przy głównym 
trakcie prowadzącym 
przez Szczyrk, zawsze 
przyciągała turystów 
i pielgrzymów. 
Obecnie została 
podniesiona 
do rangi lokalnego 
sanktuarium 
świętego z Santiago 
de Compostela. 

D ekret biskupa Tadeusza Rako-
czego, uznający kościół św. Ja-

kuba w Szczyrku za sanktuarium, 
obowiązuje od 24 kwietnia i został 
uroczyście odczytany w  czasie 
świąt Wielkiejnocy. 

– To dla nas duża radość i duma. 
Jesteśmy za  ten akt ogromnie 
wdzięczni i chcemy na niego od-
powiedzieć dalszym rozwijaniem 
kultu św. Jakuba. Zakończony nie-
dawno Rok Jakubowy – gdy licznie 
przybywali tu pielgrzymi – poka-
zał, że są potrzebne takie miejsca, 
w których św. Jakub mógłby być 
przewodnikiem na drodze ludzi 
do Boga – mówi ks. kan. Andrzej 
Loranc, proboszcz parafii w Szczyr-
ku. – Dla pielgrzymów ważne 
jest też to, że mogą uczcić relikwie 
św. Jakuba, które uroczyście powi-
taliśmy w  naszym sanktuarium 
w styczniu.

Patron duchowej 
przemiany

Figura św. Jakuba z  modli-
twą: „Święty Jakubie, prowadź!” 
wita wjeżdżających do Szczyrku. 
Kościółek, malowniczo usytu-
owany wśród drzew, zachęcał 
zawsze, by zatrzymać się tu choć 
na chwilę. Ta zachęta okazała się 
jeszcze bardziej skuteczna w Roku 
Jakubowym.

Obecnie poza porami nabo-
żeństw sanktuarium można na-
wiedzać w  weekendy oraz w  25. 
dniu miesiąca, na pamiątkę wspo-
mnienia św. Jakuba, przypadają-

cego 25 lipca. Każdego 25. od 17.00 
odbywa  się tu  czuwanie modli-
tewne z Eucharystią w intencjach 
pielgrzymów jakubowych. 

W  szczyrkowskim sanktu-
arium pielgrzymi mogą też raz 
w  tygodniu, zawsze w  piątki 
po Mszy św. sprawowanej o 18.00, 
uczestniczyć w  nabożeństwie 
do św. Jakuba. Grupy pielgrzymów 
mogą tu modlić się w każdym cza-
sie, wystarczy wcześniej skontak-
tować się telefonicznie z parafią 
w Szczyrku. 

Bracia świętego
Na początku 2009 r. do podej-

mowanych przez księdza pro-
boszcza starań o szerzenie kultu 
patrona dołączyła grupa wiernych 
– członków Bractwa św. Jakuba, 
z prezesem Kazimierzem Krucz-
kiem na czele. Przybywało inicja-
tyw, od dyżurów przewodników 
oprowadzających po zabytkowej 
świątyni i przybliżających postać 
św. Jakuba Starszego po pielgrzym-
ki odbywane do miejsc jego kultu 
w  Polsce, a  także do  jego grobu 
w Santiago de Compostela. W tym 
roku odbyła się pierwsza narciar-
ska pielgrzymka jakubowego brac-
twa ze Szczyrku. 

Bractwo zaangażowało  się 
też obecnie w przygotowanie no-
wych materiałów informacyjnych 

dla pielgrzymów oraz publikację 
modlitw. 

O pielgrzymkowych inicjaty-
wach i innych działaniach podejmo-
wanych przez czcicieli św. Jakuba 
można na bieżąco dowiadywać się 
na internetowej stronie bractwa: 
www.bractwojakuboweszczyrk.pl 
oraz na stronie parafialnej: www.
szczyrk.wiara.org.pl. 

Na jakubowych szlakach
Parafia pielgrzymuje szlakami 

jakubowymi. W kwietniu grupa 
pątników przebyła odcinek z Góry 
św. Anny do Kamienia Śląskiego. 
W maju zamierzają kontynuować 
wędrówkę – z Kamienia Śląskie-
go do Opola. W lipcu planowana 
jest pielgrzymka do sanktuarium 
św. Jakuba w Lęborku i przejście 
Drogi św. Jakuba do Łeby. 

Trwają też prace nad utworze-
niem beskidzkiego odcinka Szlaku 
św. Jakuba ze Szczyrku do Simora-
dza. Prace te prowadzone są wspól-
nie z simoradzką parafią św. Jaku-
ba, a otwarcie powinno nastąpić 
jeszcze w tym roku. 

– Pielgrzymki do  kościołów 
i parafii św. Jakuba prowadzą nas 
także poza granice Polski. W ze-
szłym roku odwiedziliśmy Fry-
dek-Mistek w Czechach, a w tym 
roku zamierzamy wybrać się też 
na  Słowację, do  Nowego Mesta 

nad Knesovem i do Koszyc – do-
daje ks.  kan. Loranc. – Oczywi-
ście będziemy też pielgrzymować 
w czerwcu we wspólnocie polskich 
parafii jakubowych na Jasną Górę. 
To będzie już czwarta ogólnopolska 
pielgrzymka. 

Pod koniec września planowa-
na jest wędrówka przez Hiszpanię 
– jakubowym szlakiem Camino 
Primitivo. •

Nowe sanktuarium w Szczyrku

Święty Jakubie, prowadź!

Kazimierz Kruczek ze sztandarem Bractwa św. Jakuba  
po prawej: – W naszej świątyni pielgrzymi mogą uczcić relikwie 
patrona – mówi ks. kan. Andrzej Loranc

Pielgrzymujmy  
do świętego

Ks. kan. Andrzej 
Loranc
– Cieszę się, 
że już otrzymaliśmy 
pierwsze 
zgłoszenia 

pielgrzymek, które chcą 
nawiedzić sanktuarium  
św. Jakuba. Przyjadą tu  
m.in. dzieci, które przystąpiły 
do i komunii Świętej. 
zapowiedzieli swój przyjazd 
klerycy po przyjęciu święceń 
diakonatu. zachęcam,  
by ważne wydarzenia w życiu 
chrześcijańskim łączyć 
z orędownictwem  
św. Jakuba, patrona głębokiej 
i mocnej wiary. 
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