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ZnajomoÊç tradycji – wiedza
o tym, skàd si´ wywodzimy

i na jakich wartoÊciach opierali
swe ̋ ycie nasi ojcowie – poma-
ga nie tylko wybraç w∏aÊciwà
form´ Êwi´towania czy regio-
nalnego stroju. Ta wiedza zo-
bowiàzuje. Stawia przed nami
wymagania, byÊmy – jak ojco-
wie – szanowali Bo˝e prawo,
bronili dobra narodu i chronili
ka˝de ludzkie ˝ycie. Liczy si´
ka˝dy g∏os, ka˝dy podpis... ■
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By∏ czas, kiedy tradycj´ i histori´
swoich rodzin, wiosek, osiedli m∏odzi

poznawali w domach – przyglàdajàc si´
rodzicom, s∏uchajàc opowieÊci dziadków.
DziÊ coraz trudniej o taki przekaz.
Od prze∏omu lat 90. w programach nie-
których szkó∏ sta∏e miejsce ma edukacja
regionalna. Tak jest w szkole podstawo-
wej w BrzuÊniku ko∏o ˚ywca. Uczy si´ tu
104 dzieci. Szukajàc to˝samoÊci, zaczyna-
jà od historii w∏asnych rodzin. Tak po-
wstajà dokumentacje, jakich pozazdroÊci-
∏aby niejedna biblioteka. Wszystkie dzieci
potrafià te˝ np. robiç Êwiaty – tradycyjne

na tym terenie ozdoby
bo˝onarodzeniowe. Tak
jak to dawniej bywa∏o,
wszystkiego uczà si´
przez pokaz – od star-
szych...
Piszemy o tym na str. IV–V.

JAK W BRZUÂNIKU POZNAJÑ MA¸Ñ OJCZYZN¢
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Edukacja

regionalna wesz∏a

na sta∏e do

programu

nauczania szko∏y

podstawowej 

w BrzuÊniku

ZA TYDZIE¡

■ GDY PAPIE˚ BY¸ W SKOCZOWIE – wspo-
mnienia z papieskiej pielgrzymki
na Kaplicówk´ i przygotowania
do majowego jubileuszu.

■ „ABY BYLI JEDNO” – rozpocz´cie
Tygodnia Modlitw o JednoÊç
ChrzeÊcijan

■ Z TARGANICKIEJ PERSPEKTYWY – w „Pa-
noramie parafii” tym razem za-
praszamy do wspólnoty pw. Na-
wiedzenia NMP w Targanicach

Rodak z Wilamowic

Czekamy 
na kanonizacj´

20 grudnia Ojciec Âwi´ty ostatecznie

zaakceptowa∏ i potwierdzi∏ wyniki prac

komisji lekarzy i teologów, którzy

w Kongregacji ds. Kultu Âwi´tych

badali spraw´ cudów dokonanych za

wstawiennictwem b∏. Józefa

Bilczewskiego. 

„Z∏o˝enie podpisu pod tymi
dokumentami oznacza, ˝e mo˝na
ju˝ teraz oczekiwaç na kanoniza-
cj´. Wszystko wskazuje na to, ˝e
odb´dzie si´ ona w paêdzierniku
2005 r., na zakoƒczenie Roku Eu-
charystii – mówi dziekan wilamo-
wicki ks. pra∏. Micha∏ Boguta. –
Przyj´liÊmy t´ wiadomoÊç z wielkà
radoÊcià”. 

We Lwowie trwajà obecnie
przygotowania do przeniesienia
szczàtków b∏. J. Bilczewskiego
z grobu na cmentarzu janowskim
do lwowskiej katedry. Przy tej oka-
zji tak˝e do Wilamowic trafià reli-
kwie B∏ogos∏awionego. To ucieszy
zw∏aszcza tych, którzy coraz licz-

niej w trudnych sprawach proszà tu
za jego wstawiennictwem. Wiele
osób potwierdza, ˝e sà to modli-
twy wys∏uchane. We Lwowie rów-
nie˝ przygotowywana jest w czte-
rech j´zykach informacja o arcybi-
skupie Bilczewskim i jego wielkim
kulcie Eucharystii. Otrzymajà jà za
poÊrednictwem biskupów wierni
ca∏ego KoÊcio∏a. AÂS

Katoliku – zaprotestuj!

Z∏e prawo
Przeciwko próbom uchwale-
nia ustaw „O Êwiadomym rodzi-
cielstwie” i „O rejestrowa-
nych zwiàzkach partnerskich”
zaprotestowali cz∏onkowie
Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej.

Odrzucenia ustawy „O Êwia-
domym rodzicielstwie” domaga
si´ te˝ Diecezjalna Rada Ruchów
i Stowarzyszeƒ Katolickich. Usta-
wy te m.in. pozbawiajà dzieci
pocz´te prawnej ochrony ˝ycia,
zezwalajà na przerwanie cià˝y u
osoby nieletniej, bez wiedzy i
zgody rodziców, wprowadzajà
bezp∏atny dost´p do Êrodków
antykoncepcyjnych, przymusowà
edukacj´ seksualnà od pierwszej
klasy szko∏y podstawowej, a tak-
˝e legalizujà zwiàzki homosek-
sualne.

„Nie chcemy takiego prawa,
które deprawuje i jest niezgod-
ne z prawem naturalnym” –
podkreÊla Akcja Katolicka, wzy-
wajàc do sprzeciwu. Od niedzie-
li 9 stycznia rozpocznie si´ w
diecezji zbieranie podpisów po-
parcia pod protestem.

MB

Ks. pra∏at Boguta prezentuje

dokumenty komisji Kongregacji 

ds. Kultu Âwi´tych o b∏. Bilczewskim
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SPOTKANIA OP¸ATKOWE
w najbli˝szym czasie planuje kilka
diecezjalnych wspólnot: 
KOBIERNICE. 15 stycznia o godz.
11.00 od Mszy Êw. koncelebrowa-
nej pod przewodnictwem biskupa
Tadeusza Rakoczego w koÊciele
pw. Êw. Urbana rozpocznie si´
spotkanie op∏atkowe cz∏onków
Akcji Katolickiej. Kontynuowane
b´dzie w Domu Stra˝aka. 
BIELSKO-BIA¸A. 15 stycznia o
godz. 15.00 w koÊciele pw. Êw.

Andrzeja Boboli u ksi´˝y pallo-
tynów rozpocznie si´ op∏at-
kowe spotkanie wspó∏pracow-
ników Diecezjalnego Dzie∏a Mi-
syjnego oraz rodziców misjo-
narzy. 
KOZY. 16 stycznia o godz. 14.30
w koÊciele Âwi´tych Aposto∏ów
Szymona i Judy Tadeusza roz-
pocznie si´ op∏atkowe spotka-
nie rodzin Ruchu Âwiat∏o–˚ycie
– Domowego KoÊcio∏a diecezji
bielsko-˝ywieckiej.

PODBESKIDZIE. Po raz 12.
Êwiece w koÊcio∏ach, urz´dach,
instytucjach i domach na terenie
naszej diecezji rozb∏ys∏y p∏omie-

niem Âwiat∏a Betlejemskiego.
Z Ziemi Âwi´tej dociera ono
dzi´ki wysi∏kowi skautów z Au-
strii i S∏owacji. Wiedeƒscy dru-
howie przekazujà je do ca∏ej Eu-
ropy. Bielscy harcerze na przej-
Êciu granicznym w ¸ysej Polanie
odebrali Êwiate∏ko od swoich
s∏owackich kolegów. 

W Bielsku-Bia∏ej trafi∏o do
wszystkich parafii, w których
dzia∏ajà dru˝yny zuchowe i har-
cerskie. Przekazano je równie˝
do bielskiego ratusza, na sesj´
Rady Miejskiej, dla bezdomnych
– podczas wigilii zorganizowa-
nej w hali dworca PKS, do jed-
nostki wojskowej, do szpitali,
redakcji prasowych i radiowych.
Z siedziby bielskiego hufca ZHP
Âwiat∏o Pokoju móg∏ zabraç do
swojego domu ka˝dy.

Âwiat∏o Pokoju na Podbeskidziu

Rodzinne kol´dowanie

Przy kol´dzie i z op∏atkiem…

Mened˝erowie u potrzebujàcych
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Cieszyƒskie „ Jase∏ka tradycyjne”
CIESZYN. Ju˝ w najbli˝szy pià-
tek 14 stycznia na scenie Teatru
im. A. Mickiewicza rozpocznie si´
kolejna edycja jase∏kowego wido-
wiska, przygotowanego przez Ze-
spó∏ Teatralny Parafii Êw. El˝biety
pod kierunkiem s. Jadwigi Wyro-
zumskiej, el˝bietanki. 

Cieszàce si´ od lat wielkà
popularnoÊcià przedstawienie
zespó∏ zaprezentuje tym razem
a˝ 10-krotnie w ciàgu kolejnych
dni, do 23 stycznia. Ostatnie
wolne bilety mo˝na rezerwowaç
pod numerem telefonu: 0-601
452 716. 

KOMOROWICE. ˚yczenia i pacz-
ki pod choink´ otrzymali pod-
opieczni Katolickiego OÊrodka Wy-
chowania i Resocjalizacji „Nadzie-
ja”. Âwiàtecznà wizyt´ z∏o˝yli im
studenci Wy˝szej Szko∏y Bankowo-
Êci i Finansów oraz uczniowie Biel-
skiej Szko∏y Mened˝erów. „OÊro-
dek funkcjonuje przede wszystkim
dzi´ki ˝yczliwoÊci sponsorów –
mówi ks. Józef Walusiak. – Ale po
raz pierwszy zdarzy∏o si´, ˝e dar-

czyƒcy osobiÊcie spotkali si´ z pod-
opiecznymi, sami z∏o˝yli im ˝ycze-
nia i przekazali upominki”. 

W OÊrodku Wychowawczym
„Nadzieja” przebywa obecnie po-
nad 30 wychowanków, w wieku
od 12 do 17 lat, z ca∏ej Polski.
Uczniowie i studenci przekazali
paczki tak˝e podopiecznym
dwóch bielskich domów pomocy
spo∏ecznej, domu emerytowa-
nych nauczycieli i hospicjum. 

Op∏atek samorzàdowców

BIELSKO-BIA¸A. Ponad sto
osób wzi´∏o udzia∏ w spotkaniu
op∏atkowym Êrodowiska samorzà-
dowców, które odby∏o si´ 29 grud-
nia w gmachu kurii diecezjalnej. 

Byli wÊród nich deputowani
do Parlamentu Europejskiego,
pos∏owie i senatorowie, przed-
stawiciele w∏adz wojewódzkich,
starostowie, prezydenci miast,
burmistrzowie i wójtowie oraz
radni wszystkich szczebli z ca∏e-

go Podbeskidzia. Spotkanie za-
inaugurowa∏a Msza Êw., którà
odprawi∏ biskup Tadeusz Rako-
czy wraz z duszpasterzem samo-
rzàdowców, ks. prof. Tadeuszem
Borutkà. „Przywo∏ujemy Bo˝à ∏a-
sk´ na was, którym powierzono
trosk´ o dobro wspólne, byÊcie
utwierdzeni w wierze z nowà si-
∏à mogli podjàç wszystkie spra-
wy dnia codziennego” – mówi∏
biskup Rakoczy. 

Bp Tadeusz Rakoczy na op∏atku u samorzàdowców

BIELSKO-BIA¸A. W zorgani-
zowanym po raz dziesiàty
w Domu Kultury W∏ókniarzy
konkursie „Rodzinne Êpiewanie
kol´d” wÊród rozÊpiewanych fa-
milii najlepsze okaza∏y si´: Ewe-

lina i Natalia Baran oraz rodzina
Sochów (na zdj´ciu): siostry Ju-
styna, Kasia i Karolina oraz ich
kuzynka Agnieszka. Drugie miej-
sce przypad∏o Agnieszce i Annie
Ràczka. 
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Dla ubogich 
w OÊwi´cimiu

Potrójna
wigilia
Wydawa∏o si´, ˝e tym razem
wigilii dla ubogich i bezdom-
nych w OÊwi´cimiu nie b´dzie.
Zabrak∏o pieni´dzy w bud˝e-
cie Miejskiego OÊrodka Pomo-
cy Spo∏ecznej. Jednak zorgani-
zowano a˝ trzy wigilijne spo-
tkania.

Pierwsze odby∏o si´ w ostat-
nià niedziel´ Adwentu. 170
osób samotnych, biednych
i bezdomnych zasiad∏o przy
stole w Mi´dzynarodowym Do-
mu Spotkaƒ M∏odzie˝y. Patro-
nat duchowy nad uroczystoÊcià
objà∏ dziekan, ks. kan. Krzysz-
tof Straub, a dyrektor Domu
Spotkaƒ Leszek Szuster nie tyl-
ko goÊcinnie przyjà∏ uczestni-
ków wigilii, ale nawet przy-
wióz∏ samochodem tych, którzy
nie mogli na nià przybyç o w∏a-
snych si∏ach.

W drugim spotkaniu w wigi-
lii w Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi wzi´∏o udzia∏ 80 osób.

23 grudnia w samo po∏udnie
– od Mszy Êw. odprawionej
przez ks. kan. Jerzego Broƒk´ –
rozpocz´∏a si´ wigilia zorgani-
zowana przez siostry serafitki.
To spotkanie ma ju˝ ponadpi´t-
nastoletnià tradycj´.

„ Ju˝ na poczàtku grudnia
zacz´∏yÊmy zbieraç produkty na
wieczerz´” – mówi prowadzàca
kuchni´ dla ubogich s. Ignacja.
Na wigilijnym stole znalaz∏y si´:
˝urek z jajkiem, go∏àbki, piero-
gi z kapustà, sma˝one ryby,
kompot z suszonych owoców
oraz domowe wypieki. Przysz∏o
ponad 100 osób. Dla wielu
z nich by∏ to pierwszy ciep∏y
posi∏ek od kilku dni. Ka˝dy
otrzyma∏ te˝ ciasto. 

Siostry przygotowa∏y po-
nadto 80 paczek ˝ywnoÊcio-
wych. Mimo k∏opotów finanso-
wych MOPS wigili´ uda∏o si´
zorganizowaç – dzi´ki ˝yczli-
woÊci darczyƒców i poÊwi´ce-
niu sióstr.

KS. JACEK M. P¢DZIWIATR

Niezwyk∏a szopka stoi w centrum

Poràbki. Odwiedzajà jà t∏umnie

zarówno parafianie, jak i goÊcie,

bo niecz´sto zdarza si´ zobaczyç

Dzieciàtko, adorowane przez ˝ywe,

egzotyczne zwierz´ta.

Po raz drugi przed Êwi´tami
Bo˝ego Narodzenia w Poràbce wy-
budowana zosta∏a obszerna góral-
ska zagroda, którà zape∏ni∏y nie-
zwyk∏e zwierz´ta. W jej najwa˝-
niejszej, centralnej cz´Êci jest ˝∏ó-
bek z Dzieciàtkiem, przy którym
czuwajà Maryja i Józef. W niedziele
i Êwi´ta sà to ˝ywe osoby, a w dni
powszednie naturalnej wielkoÊci fi-
gury. Za to bez wyjàtku ˝ywe sà
w tej zagrodzie zwierz´ta: trzy mu-
flony, daniele, kuc szetlandzki
i osio∏ek, cap szwajcarski i szeÊç
kóz kar∏owatych, czarne Êwinie
wietnamskie, owce oraz ptactwo:
g´si, ba˝anty, go∏´bie i kaczki.

„Ta pasterska szopa ma byç po-
mocà w prze˝yciu Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia. ˚∏óbek w centrum pa-
rafii i gminy oznacza, ˝e Bóg rodzi
si´ tu i teraz, mi´dzy nami i dla
nas. Ró˝norakie zgromadzone
tam zwierz´ta symbolizujà, ˝e ca-
∏y Êwiat i wszelkie stworzenie
wielbi naszego Pana – mówi ks.

Pawe∏ Hubczak, pomys∏o-
dawca i g∏ówny twórca tej
egzotycznej stajenki. –
Zach´cam parafian, by
w∏aÊnie od bo˝onarodze-
niowej refleksji zaczynaç
zwiedzanie naszej szopy.
Powstanie szopy by∏o mo˝liwe
dzi´ki wsparciu ze strony parafii
i jej proboszcza, ks. kan. Eugeniu-
sza Nycza, oraz w∏adz gminy
z wójtem Czes∏awem Bu∏kà, a tak-
˝e licznej grupy sojuszników. Na
pewno zaliczajà si´ do nich w∏aÊci-
ciele LeÊnego Parku Niespodzia-

nek w Ustroniu, skàd zosta-
∏a wypo˝yczona wi´kszoÊç
„mieszkaƒców” szopy. Jedy-
nie kuc i osio∏ pochodzà
z prywatnej hodowli w CiÊ-
cu, a ptactwo i owce po˝y-
czyli hodowcy z Poràbki. 

Niedziela 9 stycznia jest ju˝
ostatnim dniem, w którym mo˝na
zobaczyç t´ niezwyk∏à szopk´.
O godz. 16.00 rozpocznie si´ tam
koncert kol´d w wykonaniu chó-
rów z ró˝nych miejscowoÊci die-
cezji.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

˚ywa szopka w Poràbce

Muflony przy ˝∏óbku

W piàtek 14 stycznia o godz.
18.00 w bielskim koÊciele

pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela
Cz∏owieka (osiedle Karpackie)
z koncertem kol´d wystàpi PZPiT
„Mazowsze”.

Koncert zorganizowany zo-
sta∏ przez Beskidzkie Stowarzy-
szenie Ratowania Serca i Biel-
skie Centrum Kultury, a patronat
nad nim obj´li: biskup Tadeusz
Rakoczy, biskup Pawe∏ Anweiler
i prezydent Bielska-Bia∏ej Jacek
Krywult.

Dochód z koncertu przezna-
czony zostanie w ca∏oÊci na zakup
sprz´tu diagnostycznego dla Od-
dzia∏u Kardiologii w bielskim

Szpitalu Miejskim im. Edmunda
Wojty∏y.

Bilety – w cenie 40 z∏ – mo˝na
nabywaç w przedsprzeda˝y w kasie
BCK (przy ul. S∏owackiego 27 a)

oraz w parafii Jezusa Chrystusa
Odkupiciela Cz∏owieka.

Na koncert – z „GoÊciem”

Dla dziesi´ciu czytelników
„GoÊcia Niedzielnego”, którzy ja-
ko pierwsi zg∏oszà si´ z niniej-
szym egzemplarzem „GoÊcia” do
naszej redakcji (na I pi´trze
w gmachu kurii diecezjalnej przy
ul. ˚eromskiego 5–7 w Bielsku-
-Bia∏ej) w poniedzia∏ek 10 stycz-
nia o godz. 10.00, mamy bezp∏at-
ne zaproszenia na ten szczególny
koncert. Zapraszamy na kol´do-
wanie z „Mazowszem”!

TM

„Mazowsze” w Bielsku-Bia∏ej

Kol´dowanie dla serca

W Poràbce

Dzieciàtka

i ˝∏óbka strzegà

mi´dzy innymi

kar∏owate kozy

i cap szwajcarski

„Mazowsze” zaÊpiewa w Bielsku

najpi´kniejsze polskie kol´dy
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Sonda

OCALIå OPOWIEÂCI
BABCI

CECYLIA DUDYS, DYREKTOR

SZKO¸Y PODSTAWOWEJ IM. KS.
JANA TWARDOWSKIEGO W BRZU-
ÂNIKU

– Edukacja re-
gionalna jest
dla mnie osobi-
Êcie ciekawà
przygodà. Sa-
mo wg∏´bianie

si´ w histori´ BrzuÊnika,
odkrywanie przecieka-
wych zdarzeƒ, legend – to
naprawd´ fascynujàce – to
wciàga. Zacz´∏am uwa˝-
niej s∏uchaç bliskich mi
osób starszych. Pami´tam
z dzieciƒstwa, ˝e nieraz
mnie nudzi∏y opowieÊci
babci. DziÊ ˝a∏uj´ – babcia
ju˝ nie ˝yje. Ale spotykam
si´ z jej siostrami, pytam
– próbuj´ ocaliç coÊ z te-
go, co by∏o.
Najwa˝niejsza jest roz-
mowa z drugim cz∏owie-
kiem. Tego bym chcia∏a
nauczyç dzieci – warto
s∏uchaç starszych ludzi,
bo to, co majà do powie-
dzenia, mo˝e byç bardziej
fascynujàce ni˝ opowieÊci
z telewizji.

DOROTA RY˚KA, NAUCZYCIEL EDU-
KACJI REGIONALNEJ W BRZUÂNIKU

– Edukacja re-
gionalna to mo-
je hobby, moja
pasja. Od pierw-
szych lekcji
dzieci próbuj´

uÊwiadamiaç dzieciom, ˝e
tradycja zaczyna si´ w ich
domu rodzinnym. Pierw-
sze zadanie, które realizu-
jà, to stworzenie rodzin-
nej kroniki. Przeprowa-
dzajà dociekliwe wywiady
ze swoimi rodzicami,
dziadkami, tworzà drzewa
genealogiczne, dochodzà
do tego jak ich przodko-
wie znaleêli si´ w BrzuÊni-
ku. Owszem – najcz´Êciej
to tak˝e ci´˝ka praca dla
rodziców. Ale póêniej taka
rodzinna kronika jest naj-
cenniejszà ksi´gà w do-
mu!

Kiedy w drzwiach szko∏y

w BrzuÊniku ko∏o ˚ywca dzieci

widzà Mari´ Grzegorek, Ann´

Ficoƒ, Mari´ ˚u∏awskà,

Jadwig´ Jurasz, Jana Gàsiorka

czy wiele innych postaci –

dobrze im znanych, bo na co

dzieƒ mieszkajàcych gdzieÊ w

sàsiedztwie – wiedzà, ˝e za

chwil´ zobaczà coÊ ciekawego

i us∏yszà opowieÊci bardziej

fascynujàce ni˝ 

niejeden film 

czy gra komputerowa...

tekst
URSZULA ROGÓLSKA

Spotkanie z rzeêbiarkà Annà
Ficoƒ trzeba by∏o przed∏u-
˝yç o jeden dzieƒ – tak
trudno by∏o skoƒczyç opo-

wieÊci o rzeêbach. Dzi´ki Marii
˚u∏awskiej niejeden ma∏y miesz-
kaniec BrzuÊnika nauczy∏ si´ nie
tylko wzorów haftów regional-
nych, ale wr´cz trzymania w r´ku
ig∏y! Maria Grzegorek uczy∏a, jak
wyczarowaç z bibu∏y kolorowe
kwiaty – ale i jakich kolorów si´
trzymaç, ˝eby wszystko by∏o
zgodne z tradycjà. Jadwig´ Jurasz
znajà bardzo dobrze – w koƒcu
po∏owa sk∏adu zespo∏u „Mali Groj-
cowianie”, którym kieruje, to
uczniowie brzuÊnickiej szko∏y!
A Jan Gàsiorek to dla nich mistrz
Êwiata w opowiadaniu o ludowych

zwyczajach ca∏ego roku li-
turgicznego.

Wi´kszoÊç spotkaƒ
odbywa si´ w ramach
normalnego dnia zaj´ç
lekcyjnych. „Dzieci si´
cieszà, bo te spotkania
to dla nich bardziej zaba-
wa ni˝ nauka. Ale nikt
z nas, nauczycieli, nie
uwa˝a, ˝e to czas straco-
ny – mówi Cecylia Dudys, dyrektor
Szko∏y Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w BrzuÊniku. –
Z czasem dzieci uÊwiadomià so-
bie, po co te spotkania. Mimocho-
dem zrozumiejà, dlaczego warto
s∏uchaç starszych osób, jakie
wspania∏e rzeczy majà do powie-
dzenia i dlaczego warto ratowaç
to, co naprawd´ ginie...”.

Szukaç siebie...

Od kilku lat edukacja regional-
na jest stale obecna w programie
brzuÊnickiej szko∏y.

„Kiedy zacz´∏am pracowaç
w tej szkole w 1986 r., regionalizm

nie by∏ traktowany po-
wa˝nie – opowiada Cecy-
lia Dudys. – ˚y∏ swoim
˝yciem obok szko∏y.
Szko∏a to by∏ ten wy˝szy
poziom kultury, do któ-
rego regionalizm nie
przystawa∏. Dopiero
prze∏om lat 90. spowo-
dowa∏, ˝e ludzie zacz´li
wracaç do korzeni i szu-

kaç tam siebie. Równie˝ my,
w szkole, zacz´liÊmy si´ zwracaç
cz´Êciej w stron´ naszej kultury.
Zacz´liÊmy dostrzegaç ludzi miesz-
kajàcych obok nas, którzy mieli
wiele do opowiedzenia, potrafili
pokazaç choçby to, jak si´ dawniej
robi∏o ozdoby choinkowe, palmy,
kwiaty bibu∏kowe”.

Najpierw fascynacji ulegli na-
uczyciele. Agata Kàkol, plastyczka,
pojecha∏a na kurs rzeêbienia i ma-
lowania ptaszków. Zaraz potem
uczyli si´ tego jej uczniowie.

Edukacja regionalna w BrzuÊni-
ku zacz´∏a nabieraç konkretnych
kszta∏tów w 1997 r. Wtedy odby∏o
si´ w szkole pierwsze spotkanie

Jak przekazywa

S∏uchaj, patrz i

Tradycji najlepiej

uczyç przez 

pokaz – w tym

roku uczniów

z BrzuÊnika

bibu∏karstwa

uczy∏y panie 

z miejscowego 

Ko∏a Gospodyƒ

Wiejskich
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op∏atkowe dla ca∏ej spo∏ecznoÊci
BrzuÊnika, po∏àczone z aukcjà stro-
ików i ozdób Êwiàtecznych.

W sàsiednim Wieprzu powsta∏
wtedy zespó∏ „Mali Grojcowianie”.
Wszystko, czego dzieci nauczy∏y
si´ podczas zaj´ç „Grojcowian”,
wykorzystywa∏y w szkole. Tak po-
wsta∏y szkolne, a potem gminne
przeglàdy kol´d i pastora∏ek góral-
skich.

Niedosyt wiedzy

Czerwony, bia∏y i ˝ó∏ty ko-
lor – tak, ró˝owy, pomaraƒczo-
wy – nie. Zieleni tylko niektóre
odcienie – uczy∏y si´ dzieci
podczas pierwszych zaj´ç z bi-
bu∏karstwa, prowadzonych
przez Mari´ Grzegorek. Bo ka˝-
da wieÊ mia∏a swoje charaktery-
styczne kolory bibu∏kowych
kwiatów.

Edukacja regionalna w Brzu-
Êniku zadomowi∏a si´ w 1999 r.
Wtedy te˝ nauczycielki szko∏y
postanowi∏y... pójÊç do szko∏y.

„Mia∏yÊmy niedosyt wiedzy –
wspomina Cecylia Dudys – i we
trzy, Dorota Ry˝ka, Maria Wolny
i ja, wybra∏yÊmy si´ do Cieszyna
na studia podyplomowe »dziedzic-
two kulturowe, edukacja regio-
nalna«”.

Ustali∏y plan dzia∏ania i zadecy-
dowa∏y, ˝e regionalizm b´dzie
obecny w szkole przy ka˝dej oka-
zji. Na poczàtek Adwentu zaprosi∏y
Jadwig´ Jurasz, która opowiedzia∏a
dzieciom o tradycyjnych strojach
na tym terenie i o zwyczajach zwià-
zanych z Adwentem.

Na grudniowe spotkanie op∏at-
kowe (na które jak zawsze przybyli
mieszkaƒcy ca∏ej wsi) dzieci wraz z
nauczycielami przygotowa∏y Êwià-
teczne kartki, ksià˝k´ z regionalny-
mi przepisami kulinarnymi,  ksi´g´
pastora∏ek, imponujàcego pajàka,
wykonanego ze s∏omy, bibu∏y i fa-
soli, i wiele innych ozdób Êwiàtecz-
nych. Wszystko to by∏o efektem
pracy pozalekcyjnej dzieci, rodzi-
ców i dziadków. Dzieci same prze-
prowadza∏y ankiety, pyta∏y najbli˝-
szych o tradycje i zwyczaje Êwià-
teczne. Tak poniekàd tradycja wró-
ci∏a tam, skàd ma wychodziç – do
domu rodzinnego...

Nie wiemy, to pytamy

Wyposa˝one ju˝ w niez∏y ba-
ga˝ swojego dziedzictwa, dzieci z
BrzuÊnika zacz´∏y braç udzia∏ w po-
wiatowym konkursie na szopki bo-
˝onarodzeniowe. Zaj´∏y I i II miej-
sce oraz wyró˝nienie. Wszystko
budowa∏y zgodnie z wielowiekowà
tradycjà górali ˝ywieckich.

„Korzysta∏y z porad naszych
miejscowych twórców. My, nauczy-
ciele, nie czujemy si´ autorytetami
w tej dziedzinie. JeÊli czegoÊ nie
wiemy, to te˝ pytamy” – dopowia-
da Cecylia Dudys.

Koƒczàc studia podyplomowe,
nauczycielki – studentki edukacji
regionalnej w Cieszynie – stworzy-
∏y swoistà monografi´ BrzuÊnika –

napisa∏y trzy prace – o szkolnic-
twie, kulturze i historii wsi. Niezli-
czone iloÊci dokumentów, Êwia-
dectw, rozmów z mieszkaƒcami
wsi da∏y wspania∏y efekt. DziÊ pra-
ce te stajà si´ êród∏em poszukiwaƒ
brzuÊnickiej przesz∏oÊci dla naj-
m∏odszych.

W 2000 r. autorski program z
edukacji regionalnej w brzuÊnickiej
szkole przygotowa∏a Dorota Ry˝ka. 

...i ksiàdz z Warszawy

Szko∏a nawiàza∏a kontakt z Zo-
fià Pawe∏ek – instruktorkà edukacji
regionalnej, prowadzàcà Êwietlic´
Êrodowiskowà w ˚ywcu, która pro-
wadzi∏a w szkole warsztaty twór-
czoÊci ludowej.

Bogaty w wydarzenia zwiàza-
ne z edukacjà regionalnà by∏ w
BrzuÊniku ubieg∏y rok, w czasie
którego szko∏a przygotowywa∏a
si´ do nadania imienia ks. Jana
Twardowskiego i jubileuszu 50-le-
cia istnienia.

„Niektórzy nam zarzucali,
dlaczego – skoro tak mocno sta-
wiamy na regionalizm – wybrali-
Êmy za patrona ksi´dza z War-
szawy – mówi Cecylia Dudys. –
Nie widzimy w tym ˝adnej
sprzecznoÊci! Poezja ksi´dza
Twardowskiego, z prostotà wia-
ry, ufnoÊci i mi∏oÊci, jest tak bli-
ska naszej tradycji góralskiej!
Cykl warsztatów regionalnych
poprzedzaliÊmy spotkaniami z
twórczoÊcià ks. Jana – czytaliÊmy
poezj´, szukaliÊmy analogii do
symboli, poj´ç. Wszystko to we
wspania∏y sposób wspó∏gra!”. 

W ciàgu minionego roku dzie-
ci w BrzuÊniku uczy∏y si´ lepiç z
gliny figurki do szopki bo˝onaro-
dzeniowej – pod okiem Ma∏go-
rzaty Gabryel; wszystkie nauczy∏y
si´ tak˝e robiç Êwiaty – charakte-
rystyczne ozdoby wykonywane z
kolorowych op∏atków. Pod okiem
paƒ z miejscowego Ko∏a Gospo-
dyƒ Wiejskich kolejne pokolenia

poznawa∏y bibu∏kowe kwiaciar-
stwo. Jan Gàsiorek uczy∏ je robiç
palmy.

Nasi i autentyczni

„Spotkania z twórcami sà na-
prawd´ najcenniejsze. Choç ukoƒ-
czy∏yÊmy studia i sporo wiemy o edu-
kacji regionalnej, nie czujemy si´ na
si∏ach, ˝eby same dzieciom przekazy-
waç tradycj´ – nie by∏oby to auten-
tyczne. Twórcy, którzy nas odwiedza-
jà, to nie tylko wspania∏e osobowo-
Êci, to tak˝e »nasi ludzie«, nasi sàsie-
dzi – mówi Cecylia Dudys. – ˚aden z
twórców nie oczekuje pieni´dzy za
poÊwi´cony dzieciom czas.

Poczàtkowo mo˝e rodzice trak-
towali te zaj´cia z przymru˝eniem
oka. Teraz coraz cz´Êciej przekonu-
jà si´, ˝e warto si´ przyglàdaç, ˝e
warto ocaliç to, co jest naszym
dziedzictwem, naszà to˝samoÊcià.
Dzieci same dajà przyk∏ad – wypy-
tujà dziadków o przesz∏oÊç, nie
wstydzà si´ gwary, stroju regional-
nego. Traktujà to jako coÊ normal-
nego, a jednoczeÊnie uÊwiadamiajà
sobie, ˝e to jest ich skarbem, wiel-
kà wartoÊcià”. ■

G O Â å  B I E L S K O - ˚ Y W I E C K I

V

Tradycj´ pojmuj´ jako sze-
roko rozumianà rodzin-

noÊç na wszystkich p∏aszczy-
znach – geograficznej, domu
rodzinnego i miejsca postrze-
ganego jako sacrum. Najwa˝-
niejsza w przekazie tradycji
jest rodzina, dom – tam cz∏o-
wiek wszystko dostaje, tam
poznaje wartoÊç ˝ycia, kultu-
ry, historii; tam poznaje ko-
deks zachowaƒ stosownych
we wszystkich miejscach.
Dom pokazuje i podprowa-
dza – to w domu tradycja jest
przekazywana przez pokaz –
m∏odzi obserwowali rodzi-
ców, dziadków i przekazywali
jà nast´pnym pokoleniom.
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9 stycznia 2005

azywaç tradycj´

i sam spróbuj

MOIM

ZDANIEM

MA¸GORZATA KIEREÂ,
etnograf i antropolog, 
prowadzàca zaj´cia 

z edukacji regionalnej
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W Milówce Êpiewajà na wszystkich

uroczystoÊciach: koÊcielnych

i Êwieckich, oficjalnych i rodzinnych.

Kol´dy i pastora∏ki to najwi´ksza

grupa utworów, które majà 

w swoim repertuarze. 

Znajà ich prawie 70. Co roku
Êpiewajà je w parafialnym koÊciele
w Milówce. Cz´Êç kol´d i pastora-
∏ek utrwalili na p∏ycie CD, nagranej
trzy lata temu w milowieckim ko-
Êciele parafialnym, przy finanso-
wym wsparciu wójta Milówki oraz
braci Golców, których mama Irena
jest równie˝ chórzystkà. 

Wprawdzie milowiecki chór
w obecnym sk∏adzie Êpiewa od lat
dziesi´ciu, ale tradycja Êpiewania
w Milówce jest znacznie starsza.
W 1945 r. chór za∏o˝y∏ tu organi-
sta Eugeniusz Bieniek. 47-osobo-
wym zespo∏em dyryguje Irena Za-
jàc, do której te˝ nale˝a∏a inicjaty-
wa reaktywacji chóru. Prezesem
jest Jerzy Bieniek, wiceprezesem –
Maria Pytlarz, a akompaniuje Ali-
cja Sobel. 

Zadebiutowali w listopadzie
1994 r., podczas parafialnej uroczy-
stoÊci bierzmowania. „Od poczàtku
wielkà pomocà dla nas by∏a ˝yczli-
woÊç, jakiej doÊwiadczaliÊmy ze
strony naszego proboszcza – ks.
pra∏. Józefa N´dzy. Cieszymy si´,
kiedy mo˝emy odp∏aciç, jak umie-
my najpi´kniej – Êpiewem” – pod-
kreÊlajà chórzyÊci. 

Zdecydowana wi´k-
szoÊç ich koncertów mia∏a
miejsce w koÊcio∏ach. Byli
ju˝ chyba w wi´kszoÊci
Êwiàtyƒ w okolicy. Âpie-
wali w katedrze w Biel-
sku-Bia∏ej, w Licheniu.
Chór ma dwie zaprzyjaênione para-
fie: w Wilczkowie niedaleko Wroc∏a-
wia i w Górecku KoÊcielnym w diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej. I tam
podejmowano ju˝ milowieckich
Êpiewaków. „ÂpiewaliÊmy te˝ kilka
razy na S∏owacji i te˝ bardzo dobrze
wspominamy tamte wyst´py” – mó-
wi Maria Pytlarz. Od lat tradycyjnie
chórzyÊci z Milówki Êpiewajà te˝
pod koniec stycznia na ˚ywieckich
Godach. 

Uznaniem cieszy si´ bogaty wy-
bór pieÊni, które wykonujà. Nie-
odmiennie z entuzjazmem przyj-
mowana jest Êpiewana przez nich
„Santa Maria”. „OczywiÊcie kiedy

odwiedzamy odleg∏e stro-
ny, musimy mieç przygo-
towany nie tylko nasz tra-
dycyjny repertuar, ale tak-
˝e regionalny, bo s∏ucha-
cze domagajà si´ od chó-
ru z Milówki równie˝ gó-

ralskich piosenek” – Êmieje si´ pre-
zes Jerzy Bieniek. ˚ywe reakcje s∏u-
chaczy sà najwi´kszà – bo i jedynà
– nagrodà dla zespo∏u. Wyst´pujà
przecie˝ za darmo. 

„Aby wasza muzyka nadal pod-
nosi∏a ducha s∏uchaczy, piel´gnowa-
∏a regionalne, narodowe, a nade
wszystko chrzeÊcijaƒskie tradycje.
Niech rozlega si´ te˝ przed Bo˝ym
tronem” – takie ˝yczenia sk∏adano
im niedawno z okazji 10-lecia chóru.
Za rozs∏awianie imienia Milówki
dzi´kowa∏ wójt Józef Bednarz oraz
dyrektor opiekujàcego si´ chórem
Gminnego OÊrodka Kultury – An-
drzej Maciejowski. A. Â. S.

Âpiewajà na Bo˝à chwa∏´ od 10 lat

Kol´dy z Milówki

W Bielsku-Bia∏ej Kamienicy

Zimowe fotografie Kopczaka
Od 14 grudnia czynna jest tu wy-
stawa zatytu∏owana „Bo to zima,
tak, to ona”. 

Zaprezentowano na niej fo-
tografie Franciszka Kopczaka,
dyrektora bielskiego Miejskie-
go Domu Kultury. 

„Od dawna zach´cam pod-
leg∏ych mi pracowników – in-
struktorów z domów kultury,
by publicznie pokazywali swe
talenty i umiej´tnoÊci. Teraz

przysz∏a pora na dyrektora” –
mówi∏ Franciszek Kopczak pod-
czas wernisa˝u swej zimowej
wystawy. Dyrektor doda∏ od ra-
zu, ˝e nie jest fotografikiem,
lecz mi∏oÊnikiem utrwalania
ulotnych chwil z w´drówek po
górach. Zaprezentowanych fo-
tografii nie powstydzi∏by si´
jednak niejeden zawodowy,
utytu∏owany fotografik. 
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ChórzyÊci

z Milówki zawsze

z wielkà radoÊcià

Êpiewajà kol´dy

w parafialnej

Êwiàtyni

Z Ligà Licealnà

Baczyƒski 
na
czasie
Laureatami konkursu recytator-
skiego poezji Krzysztofa K. Ba-
czyƒskiego, zorganizowanego
w Bielsku-Bia∏ej przez LO Zgro-
madzenia Córek Bo˝ej Mi∏oÊci,
Gimnazjum nr 13 im ks. Jana
Twardowskiego, Rad´ Osiedla
Kopernika i Lig´ Licealnà zosta-
li: Anna Rau z LO im S. Wy-
spiaƒskiego, Iwona Gandor
z LO im. S. ˚eromskiego i Piotr
Bu∏ka z LO w Czechowicach-
-Dziedzicach. WÊród gimnazja-
listów I nagrod´ zdoby∏a Justy-
na Okownia z bielskiego Gim-
nazjum nr 11, drugà – Justyna
˚ak z Zespo∏u Szkó∏ Plastycz-
nych im J. Fa∏ata, trzecie Sylwe-
ster Rau z Gimnazjum w By-
strej. 
W konkursie wzi´∏o udzia∏ 199
uczniów. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiàtkowe dyplo-
my, a laureaci ksià˝ki i drobne
upominki rzeczowe. „Cieszy
nas tak znaczne zainteresowa-
nie twórczoÊcià K. K. Baczyƒ-
skiego – poety, który nie tylko
pisa∏ wybitne wiersze, ale ko-
cha∏ Polsk´ i za Polsk´ zginà∏.
Z dzisiejszej perspektywy dla
wielu naszych rówieÊników to
postawa ma∏o rozumna i nie-
modna, ale nam w∏aÊnie tacy
staromodni bohaterowie impo-
nujà” – powiedzia∏ Maurycy Ro-
dak, prezes Ligi, stowarzysze-
nia uczniowskiego, które zaj-
muje si´ promocjà kultury i po-
mocà charytatywnà dla m∏o-
dzie˝y szkolnej. 
Liga Licealna obecnie przygoto-
wuje wydanie mi´dzyszkolnej
gazetki i organizuje akcj´ po-
mocy dla ukraiƒskiej organiza-
cji m∏odzie˝owej „PORA”.
Wszystkich zainteresowanych
zaprasza do wspó∏pracy. Tel.
kontaktowy: (033) 82-92-409.

U.R.

Organizatorów w organizacji konkursu
wsparli: drukarnia „Dimograf ”, studio
„Szarotka”, hurtownia „Lewiatan”,
firma „MAT”, Stanis∏awa Matlak
i Miros∏aw Styczeƒ.

Franciszek Kopczak i jego zimowe

fotografie
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Cz∏onkowie Stowarzyszenia M∏o-
dzie˝y Maryjnej z konkatedralnej
parafii Narodzenia NMP przygoto-
wali spektakl poÊwi´cony objawie-
niom Matki Bo˝ej z Guadalupe.
Premiera spektaklu odby∏a si´ 11
grudnia, w wigili´ 473. rocznicy
objawieƒ. 

„ChcielibyÊmy, aby w ten ch∏od-
ny wieczór nasze serca jeszcze bar-
dziej rozgorza∏y mi∏oÊcià do Matki
Bo˝ej. Nasze przedstawienie jest
wyrazem ho∏du, sk∏adanego przez
m∏odzie˝ Maryi, a równoczeÊnie
formà uczczenia 150. rocznicy og∏o-
szenia dogmatu o Jej Niepokalanym
Pocz´ciu” – mówi∏ przed spekta-
klem ks. Piotr LeÊniak, opiekun Sto-
warzyszenia, a zarazem autor sce-
nariusza i re˝yser tej sztuki. 

„Meksykaƒskie objawienia Mat-
ki Bo˝ej od dawna mnie fascynowa-
∏y. Mia∏em szcz´Êcie byç w tym roku
z parafialnà pielgrzymkà w sanktu-
arium w Guadalupe. PrzywieêliÊmy
stamtàd kopi´ cudownego obrazu,
który Maryja ofiarowa∏a Juanowi
Diego. Od koƒca listopada wisi on
w katedralnej kaplicy Êw. Józefa” –
mówi ks. Piotr, t∏umaczàc wybór te-
matu sztuki. 

Próby trwa∏y prawie dwa mie-
siàce. W spektaklu uczestniczy∏o
dziesi´ciu m∏odych aktorów,
a wspomaga∏ ich 16-osobowy chór.
W próbach ks. LeÊniaka wspomaga-
li profesjonalni aktorzy: Majka Su-
prun z Bielska-Bia∏ej i Piotr Piecha

z Krakowa. „Wie-
le osób w∏àczy∏o
si´ w przygoto-
wania tego spek-
taklu. Wszystkim
im serdecznie dzi´kuj´” – mówi ks.
Piotr LeÊniak. 

Obszerna widownia Domu Ka-
tolickiego by∏a wype∏niona po brze-
gi. „To przedstawienie by∏o naszym
wspólnym nabo˝eƒstwem do Matki
Bo˝ej. Dzi´kuj´ wam za podj´ty
trud i jego wspania∏e owoce. Jest
dla mnie wielkà radoÊcià widzieç ty-
lu m∏odych ludzi, kochajàcych Mary-
j´” – powiedzia∏ po spektaklu ks. in-
fu∏at W∏adys∏aw Fidelus, gospodarz
˝ywieckiej konkatedry. A.K.
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Tu˝ przed Êwi´tami Bo˝ego

Narodzenia w ˚ywcu

Moszczanicy powsta∏

bezp∏atny parafialny

Internet. 

Na wie˝y tutejszego
koÊcio∏a, po∏o˝onego na
wzniesieniu, umieszczo-
no anten´, dzi´ki której
mo˝na si´ ∏àczyç z Inter-
netem. Sygna∏ radiowy
dociera przez Moszczani-
c´ do centrum ˚ywca.
W zamian uda∏o si´ po∏à-
czyç z Internetem dodatkowe czte-
ry komputery – oczywiÊcie za dar-
mo. Mo˝liwoÊç t´ skrz´tnie wyko-
rzysta∏ proboszcz, ks. kan. Kazimie-
rz Grela. W przykoÊcielnej salce
zorganizowa∏ parafialny Internet:
pomieszczenie z czterema pod∏à-
czonymi do sieci komputerami. Po-
mogli sponsorzy: Bogus∏aw i Bogu-
s∏awa Choczyƒscy, Jerzy Starypan,
Andrzej Widzyk, Grzegorz Raczek
i Jacek Baczyƒski. 

„Niech Internet b´dzie dla was
êród∏em prawdy i dobra” – ˝yczy∏
moszczaniczanom biskup Tadeusz
Rakoczy, który poÊwi´ci∏ i zainau-
gurowa∏ dzia∏alnoÊç pracowni w so-
bot´ 18 grudnia. 

Internet jest czynny prawie co-
dziennie, od 15.00 do 19.00,
a w czasie ferii i wakacji tak˝e
przed po∏udniem. Pracownià opie-
kujà si´ studenci wolon-
tariusze: Piotr Godziesz-
ka i Mateusz Starypan.
Dbajà o sprz´t, s∏u˝à radà
i pomocà najm∏odszym,
no i pilnujà, by ktoÊ nie

korzysta∏ z sieci w spo-
sób niew∏aÊciwy lub gor-
szàcy. Na miejscu mo˝na
tak˝e skorzystaç z dru-
karki albo zapisaç dane
na p∏ycie CD. I najwa˝-
niejsze – za wst´p nic si´
nie p∏aci. Mi´dzy innymi
dlatego nie mówi si´
w Moszczanicy o interne-
towej kawiarence. 

„Ca∏e to przedsi´-
wzi´cie nazwaliÊmy para-
fialnym Internetem – wy-
jaÊnia ks. kan. Grela. –
S∏u˝y ono wy∏àcznie ce-

lom edukacyjnym. Nie mo˝na tutaj
jeÊç ani piç. Liczy si´ zdobywanie
wiedzy i mo˝liwoÊç kontaktu ze
Êwiatem. Jest to, jak mniemam,
pierwsze tego rodzaju przedsi´-
wzi´cie parafialne w diecezji”. 

Ks. Grela po∏knà∏ komputero-
wego bakcyla ponad 20 lat temu.
Na zapomnianym ju˝ dziÊ atari dru-
kowa∏ pierwszy grafik dla mini-
strantów. Nie od dziÊ traktuje kom-
puter jako wa˝ne narz´dzie dusz-
pasterskie. „Nasz Proboszcz jest
szybszy ni˝ Internet – Êmieje si´
z uznaniem, Jerzy Starypan. – Minà∏
bowiem niespe∏na rok od pojawie-
nia si´ pomys∏u do jego realizacji”. 

Parafianie cieszà si´ z przyko-
Êcielnego Internetu. „Bezpieczny
Êwiat si´ kurczy – mówi Andrzej
Widzyk. – Nawet przed kompute-
rem na nasze pociechy czyhajà ró˝-

ne zagro˝enia. Tutaj nato-
miast mamy gwarancj´,
˝e dziecko korzysta z In-
ternetu we w∏aÊciwy
i bezpieczny sposób”. 
KS. JACEK M. P¢DZIWIATR

Narodziny parafialnego Internetu

Moszczanica w sieci

Niech Internet

b´dzie dla was

êród∏em prawdy

i dobra – mówi∏

biskup Tadeusz Rakoczy
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„Guadalupana” w ˚ywcu

M∏odzie˝ – Maryi

Fina∏owa scena

˝ywieckiej

„Guadalupany”

Ks. kan. Kazimierz Grela:

w Internecie

Parafialnym liczy

si´ zdobywanie

wiedzy

i mo˝liwoÊç

kontaktu 

ze Êwiatem

BIELSKI 

KIK ZAPRASZA

11 stycznia o 17.00 w lokalu KIK, ul. Bo-

haterów Warszawy 4A – Rozwa˝ania nad

listem apostolskim na Rok Eucharystii

„Mane nobiscum Domine”. 

13 stycznia w kaplicy Sióstr Szkolnych de

Notre Dame, ul. Schodowa 4 – o 18.30

Msza Êw. w intencji jednoÊci chrzeÊcijan

oraz o 19.15 – w salce na probostwie –

spotkanie ekumeniczne z udzia∏em ks.

prof. dra hab. Józefa Budniaka. 
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Zapaleƒcami Bo˝ymi okreÊli∏

mieszkaƒców Bronowa ich

rodak, ks. Józef Kr´tosz,

autor parafialnej monografii,

mówiàc o ich przywiàzaniu

do macierzystej parafii

w Rudzicy. Choç od

rudzickiego koÊcio∏a dzieli∏y

ich dwie godziny marszu, nie

wybrali ∏atwiejszej i znacznie

krótszej drogi do nowej

parafii utworzonej w Ligocie.

Zapaleƒcami okazali si´ te˝

wtedy, gdy konsekwentnie

realizowali postanowienie, by

w ich wiosce stanà∏ koÊció∏,

by powsta∏a tu parafia. 

Pierwsze pragnienie
spe∏ni∏o si´ w 1874 r. Do bu-
dowy przystàpili sami, a mu-
ry gotowe by∏y po zaledwie
7 miesiàcach. PoÊwi´cony
w 1877 r. koÊció∏ sta∏ si´
Êwiàtynià parafialnà dla ery-
gowanej w 1900 r. parafii. 

Od XIX wieku zmieni∏o
si´ w Bronowie wiele, ale
pozosta∏y gorliwoÊç i wier-
noÊç parafian. Peregrynacja
obrazu MB Cz´stochowskiej
przynios∏a mobilizacj´ ca∏ej
wspólnoty, widocznà zarów-
no podczas przygotowaƒ,
jak i samego modlitewnego
spotkania z Matkà Bo˝à.
Wprowadzone po peregry-
nacji, jako podzi´kowanie
Matce Bo˝ej, nabo˝eƒstwo
do MB Nieustajàcej Pomocy
gromadzi licznych parafian.
Co tydzieƒ w piàtek odpra-
wiane jest nabo˝eƒstwo do
Mi∏osierdzia Bo˝ego. W ka˝-
dà sobot´ odbywa si´ ado-
racja NajÊwi´tszego Sakra-
mentu, po∏àczona z modli-
twà ró˝aƒcowà. Z powodze-

niem podtrzymy-
wana jest trady-
cja uczestnictwa
w niedzielnych
nieszporach. 

Licznà wspólnot´ two-
rzà cz∏onkowie ró˝ ró˝aƒco-
wych i czciciele Mi∏osierdzia
Bo˝ego. Ka˝da z tych grup
spotyka si´ raz w miesiàcu
na przeznaczonej dla niej
Mszy Êw. 

Z myÊlà o m∏odych

Co czwartek grupa m∏o-
dzie˝y uczestniczy w spo-
tkaniach modlitewnych w du-
chu Taizé, a cz´Êç osób wy-
je˝d˝a te˝ na doroczne
mi´dzynarodowe spotkania
m∏odzie˝y, organizowane
przez wspólnot´ z Taizé. Re-
gularnie spotyka si´ te˝ pa-
rafialna grupa Dzieci Maryi
i gimnazjaliÊci, którzy na co
dzieƒ uczestniczà ju˝ w ka-
techezie poza parafià. Nie
brakuje w Bronowie ch´t-
nych do s∏u˝by ministranc-

kiej i ta grupa m∏o-
dych wcià˝ si´ po-
wi´ksza. 

„Staramy si´
przyciàgaç m∏o-

dych do w∏asnej parafii na
ró˝ne sposoby – opierajàc
si´ tak˝e na haÊle: »W zdro-
wym ciele – zdrowy duch« –
t∏umaczy ks. Gruszka. – Kil-
ka lat temu wraz z parafia-
nami zwróciliÊmy uwag´ na
fakt, ˝e w Bronowie du˝ym
problemem jest brak zaple-
cza sportowego. Postanowi-
liÊmy spróbowaç to zmieniç
i tak wspólnymi si∏ami na te-
renie parafialnym zbudowa-
liÊmy kort tenisowy, przy-
stosowany te˝ do gry w siat-
kówk´. Korzystaç z niego
mo˝e ka˝dy i przez ca∏y se-
zon nie brakuje tu ch´tnych
do gry”. 

Wystarczy odwiedziç
bronowskà Êwiàtyni´ w do-
wolnym momencie, by si´
przekonaç, ˝e nie brakuje
ich te˝ przed o∏tarzem…

ALINA ÂWIE˚Y-SOBEL

KS. HENRYK

GRUSZKA

Urodzi∏ si´ w Katowicach Pane-

wnikach w 1957 r. Studiowa∏

w Wy˝szym Âlàskim Semina-

rium Duchownym. By∏ wikariu-

szem w Katowicach, Bielsku-

-Bia∏ej, Czechowicach-Dzied-

zicach i K´tach. W Bronowie od

1997 roku. 

PANORAMA PARAFII
Parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Bronowie

Zapaleƒcy Bo˝y – przed o∏tarzem i na korcie

bielsko@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. ˚eromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Bia∏a
tel./faks (33) 812 51 39
Redagujà: Alina Âwie˝y-Sobel – dyrektor oddzia∏u, 
Artur Kasprzykowski, Urszula Rogólska
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ZDANIEM  PROBOSZCZA

Parafia bronowska jest odmienna od tych w wi´k-
szych miastach, w których pracowa∏em jako wikary.
Ca∏à parafi´ stanowià mieszkaƒcy jednej wioski, i to
sprzyja integracji. Czuje si´ tu silnà wzajemnà wi´ê.
W Bronowie nikt nie powie inaczej, tylko: nasz ko-
Êció∏, nasz proboszcz. Wyraênie to widaç, kiedy od-
wiedza nas by∏y proboszcz, ks. kan. Franciszek
Strauch, serdecznie witany przez ka˝dego. Jego przej-
Êcie z koÊcio∏a na probostwo trwa zwykle bardzo d∏u-
go, bo wcià˝ ktoÊ podchodzi, chce zamieniç choç kil-
ka s∏ów. Mocna jest tak˝e wi´ê z nie˝yjàcym ju˝ pro-
boszczem ks. Paw∏em Wilczkiem, o którym wielu pa-
rafian pami´ta, zamawiajàc Msze Êw. za zmar∏ych bli-
skich czy wypominki. Jako proboszcz ceni´ sobie
wielkà ˝yczliwoÊç i zaufanie ze strony parafian, a tak-
˝e ich zaanga˝owanie w ˝ycie parafii. 
Parafia nie jest du˝a, niedawno po raz pierwszy w hi-
storii uda∏o nam si´ przekroczyç próg tysiàca i doli-
czyliÊmy si´ 1008 wiernych. Dla niedu˝ej wspólnoty
pewnà trudnoÊç stanowià wszelkie materialne
przedsi´wzi´cia, które trzeba planowaç z du˝à
ostro˝noÊcià. W Bronowie udaje si´ sporo zrobiç
dzi´ki ogromnemu wk∏adowi pracy samych parafian. 
Bronowianie s∏usznie chlubià si´ tym, ˝e majà pi´k-
ny i zadbany koÊció∏. Ta troska o dom Bo˝y jest wy-
razem pobo˝noÊci, którà widaç te˝ w liczniejszym
ni˝ przeci´tnie uczestnictwie w nabo˝eƒstwach.

Zapraszamy do koÊcio∏a:

■ niedzielne Msze Êwi´te: 8.00, 10.30

■ nabo˝eƒstwa do MB Nieustajàcej Pomocy w Êrody po Mszy Êw. o 17.30

Bronowski koÊció∏ 

i jego schludne

otoczenie sà

dumà parafian
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