
Podczas Mszy św. w intencji 
fundatorów 15 stycznia 
ks. kan. Tadeusz Jordanek, rodak 
z Kęt, kapłan od 52 lat, dokonał 
poświęcenia nowych elementów 
wystroju prezbiterium kęckiego 
kościoła pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Są to posągi sług 
Bożych: Jana Pawła II 
i kard. Stefana Wyszyńskiego. 

W połowie grudnia zakończo-
ne zostały prace przy układaniu 
nowych fragmentów ceramiki w 
ołtarzu głównym, zaprojektowa-
nych i wykonanych przez krakow-
skiego artystę Władysława Flisa. 
Jego dziełem jest znajdująca się 
od początku w centralnej części 
prezbiterium, nad tabernakulum, 
postać Chrystusa, adorowanego 
przez świętych związanych z kul-
tem Najświętszego Serca Pana Je-
zusa: św. Ignacego Loyolę i Mał-
gorzatę Alacoque oraz polskich 
świętych: biskupa Wojciecha, kró-
lową Jadwigę, Jana Kantego i Jana 
Sarkandra. To święci, którzy sta-

li się szczególnie bliscy 
parafianom ze względu 
na związanie z Chrystu-
sem dziejów Europy i 
Polski.  

„Ten kościół i ta pa-
rafia tworzyły się na 
przełomie wieków i tysiącleci, 
a my – szukając sylwetek waż-
nych dla chrześcijan w tym cza-
sie – nie mieliśmy wątpliwo-
ści, co do historycznej roli, ja-
ką odegrał Ojciec Święty Jan Pa-
weł II. O tym, że mieszkańcy Kęt 
umieli też dostrzec i docenić za-
sługi Prymasa Tysiąclecia świad-
czy choćby fakt, że jedno z więk-
szych osiedli na terenie naszej 

parafii nosi imię kard. 
Stefana Wyszyńskiego. 
Ważniejszych osób te-
go przełomowego cza-
su na styku dwóch ty-
siącleci nie znaleźli-
śmy” – mówi ks. kan. 

Jerzy Musiałek, proboszcz kę-
ckiej parafii. Postać Jana Pawła 
II z pastorałem w dłoni znalazła 
się z lewej strony ołtarza, a kard. 
Wyszyńskiego – z prawej.

W dniu poświęcenia no-
wych posągów w kościele od-
był się dedykowany Janowi Pa-
włowi II koncert kolęd – o 
którym szerzej napiszemy w 
najbliższym numerze.  MB

W parafiach naszej diecezji odbywają 
się nabożeństwa w intencji jedności 

chrześcijan. Trwający Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan przynie-
sie jeszcze między innymi centralne na-
bożeństwo ekumeniczne, zaplanowane w 
ramach Śląskiego Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Odbędzie się ono w kate-
drze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej w 
poniedziałek 23 stycznia o godz. 17.00. 
Nabożeństwu będzie przewodniczył biskup 
Tadeusz Rakoczy, a kazanie wygłosi biskup 
Paweł Anweiler  z Kościoła Ewangelicko- 
-Augsburskiego. Tradycja modlitwy z udzia-

łem Księży Biskupów 
trwa od lat i co roku 
nabożeństwo ekume-
niczne odbywa się na 
przemian w świątyni 
katolickiej i ewangeli-
ckiej. 

„GDZIE DWÓCH ALBO TRZECH GROMADZI SIĘ W MOJE IMIĘ, TAM JA JESTEM…”

Przewodnicy 
wspólnej 
modlitwy: biskup 
Tadeusz Rakoczy 
i biskup Paweł 
Anweiler

Wciąż rozbrzmiewają w 
naszych kościołach ko-

lędy, wokół Dzieciny w żłób-
ku stoją odświętnie przybra-
ne choinki… Jednak niepo-
wtarzalna atmosfera wigilij-
nej nocy Bożego Narodzenia 
już się oddala. Teraz przed 
nami najważniejsze zadanie: 
tak żyć, pracować i bawić się, 
by bez atrybutów bożona-
rodzeniowego świętowania 
czuć, że Zbawiciel, który się 
narodził, jest blisko nas. O 
sztuce chrześcijańskiej zaba-
wy piszemy dziś na str. IV–V, 
a o radości z pomagania bliź-
nim – na str. VIII. 
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ZA TYDZIEŃ
  Przypomnimy, jak 25 LAT TE-

MU DELEGACI EPISKOPATU POLSKI 
POMAGALI STRAJKUJĄCYM NA 
PODBESKIDZIU w staraniach 
o sprawiedliwość

  O PAPIESKIM KOLĘDOWANIU W KĘ- 
TACH I KONKURSACH DLA DZIECI 
– na I. rocznicę śmierci Jana 
Pawła II

Słudzy Boży: Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński

Blisko Jezusowego Serca

Kilkuset 
chórzystów 
dedykowało 
swoje kolędowanie 
Janowi Pawłowi II
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Pragnienie sprawiedliwości

BIELSKO-BIAŁA. W budyn-
ku Instytutu Teologicznego im. 
św. Jana Kantego 11 stycznia na 
spotkaniu opłatkowym, zorga-
nizowanym przez Diecezjalne 
Duszpasterstwo Prawników  – z 
ks. prof. Tadeuszem Borutką na 
czele, zgromadzili się przedsta-
wiciele różnych specjalności te-
go zawodu: sędziowie, adwoka-
ci, prokuratorzy, radcowie, no-
tariusze – należący do środo-
wisk prawniczych Bielska-Białęj, 
Cieszyna i Czechowic-Dziedzic. 
Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się także: biskup Tadeusz 
Rakoczy, prezesi sądów oraz se-
nator Janusz Gałkowski.  
„Dosyć liczna nasza obec-
ność, zwłaszcza osób wcześ-
niej niezwiązanych z Dusz-
pasterstwem, bardzo cieszy. 
Świadczy ona też o tym, że 
podobne spotkania, sprzyjają-

ce integracji naszego środo-
wiska,  mogłyby się odbywać 
częściej” – powiedział Andrzej 
Sikora, dyrektor katowickiego 
Oddziału IPN, serdecznie wi-
tając wszystkich przybyłych. 
Składając prawnikom życze-
nia, biskup Rakoczy wskazy-
wał na odpowiedzialność, jaka 
na nich spoczywa „W niezwy-
kle szerokim i trudnym nurcie 
życia współpracujecie dla do-
bra człowieka i służycie do-
bru naszego społeczeństwa w 
zjednoczonej Europie. W du-
chu człowieka zakorzenione 
są pragnienia prawdy czystej i 
nieskażonej, dążenie do auten-
tycznej wolności, oczekiwanie 
sprawiedliwości bez rysy” – 
przypominał Ksiądz Biskup, ży-
cząc wszystkim, by spełnianie 
tych pragnień stawało się źród-
łem prawdziwej satysfakcji.
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Do wspólnego kolędowania zapraszał prawników dziecięcy chór „Pinokio”

Stuletnie szaty liturgiczne
BIELSKO-BIAŁA. Dzięki 
ks. Cezaremu Dulce, wikare-
mu w parafii katedralnej św. 
Mikołaja, do świątyni tej tra-
fił komplet szat liturgicznych – 
ornat i dalmatyki – z początku 
XX wieku. Po niezbędnej, choć 
niewielkiej renowacji po raz 
pierwszy zostały użyte pod-
czas ostatniej Pasterki. „Te sza-
ty, wykonane w stylu baroko-
wym, najprawdopodobniej po-
chodzą z francuskich warszta-
tów tkackich. Stanowią przy-
kład dawnego, pięknego ręko-
dzielnictwa” – mówi ks. Cezary 
Dulka. 

Przed papieską pielgrzymką
OŚWIĘCIM. 11 stycznia w mie-
ście gościła delegacja watykań-
ska i przedstawiciele Komitetu 
Organizacyjnego planowa-
nej pielgrzymki Ojca Świętego 
Benedykta XVI do Polski. Na cze-
le delegacji Stolicy Apostolskiej 
stoi dr Alberto Gasbarri. Wraz z 
biskupem Tadeuszem Rakoczym 
i notariuszem kurii diecezjalnej 
ks. dr. Stanisławem Lubaszką 
dokonali oni wstępnej wizyta-
cji miejsc, które mogłyby zostać 
uwzględnione w programie pa-

pieskiej pielgrzymki. Odwiedzili 
m.in. teren byłego obozu kon-
centracyjnego w Oświęcimiu 
i Brzezince. Wcześniej gości-
li też m.in. na Jasnej Górze i w 
Krakowie. Jak podkreślali wszy-
scy  uczestnicy tej wizyty, jest 
to dopiero wstępne rozezna-
nie i za wcześnie jeszcze na 
to, by przewidzieć, jakie miej-
sca odwiedzi Ojciec Święty i ja-
kie punkty znajdą się w progra-
mie podróży apostolskiej Bene-
dykta XVI.

Wkrótce VIII Igrzyska Abstynentów
KAMESZNICA. Trwają przygo-
towania do VIII Zimowych Igrzysk 
Abstynentów, które odbędą się 
19 lutego br. pod patronatem bi-
skupa Tadeusza Rakoczego. Do 
udziału w konkurencjach (zosta-
ną rozegrane m.in. slalom gigant, 
zjazd na „byle czym”, zjazd na 
sankach, snowboard i konkurs 
rzeźby śniegowej oraz konkuren-
cje na nartach biegowych) są za-
proszeni sympatycy abstynencji i 
kandydaci na abstynentów, a do 
kibicowania – wszyscy! 

Zgłoszenia przyjmowane są w 
Klubie „Arka” w Bielsku-Białej, 
ul. Rynek 20, tel. 822 06 25 co-
dziennie od 13.00 do 18.00 lub 
w dniu zawodów przy koście-
le w Kamesznicy. Organizatorami 
Igrzysk są: bielskie Katolickie 
Towarzystwo Kulturalne, Wydział 
Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Bielsku-Białej, Urząd 
Gminy Milówka, Miejski Ośrodek 
Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej 
i parafia Najświętszego Imienia 
Maryi w Kamesznicy.

Uciekinierzy z PRL-u

BIELSKO-BIAŁA. Taki ty-
tuł nosi wystawa, prezentowa-
na do końca stycznia w gma-
chu Książnicy Beskidzkiej. 
Ekspozycja, przygotowana przez 
katowicki oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej, przedsta-
wia różnorodne formy i sposo-
by ucieczek z komunistycznej 
Polski oraz stosowane przez wła-
dze metody przeciwdziałania te-
mu zjawisku. „Ta wystawa, przy-
pominająca niedawne czasy, opo-

wiada o dramatach ludzi, którzy 
decydowali się – często z nara-
żeniem życia – na bezpowrot-
ną ucieczkę z ojczyzny. Dziś każ-
dy może swobodnie wyjechać z 
Polski i bez problemów do niej 
wrócić” – mówił podczas otwar-
cia wystawy dyrektor katowickie-
go oddziału IPN Andrzej Sikora, 
zachęcając do zwiedzenia tej wy-
stawy zwłaszcza młodzież, dla 
której jest już historią rzeczywi-
stość, w jakiej żyli ich rodzice. 
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Wystawa „Uciekinierzy z PRL-u” adresowana jest przede wszystkim 
do młodych odbiorców

Pasterka w bielskiej katedrze: 
bp Janusz Zimniak w barokowym 
ornacie, a diakoni w stuletnich, 
wykonanych w tym samym stylu, 
dalmatykachAR
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Byliśmy w Mediolanie

Wołanie o Boży pokój
Wśród polskich uczestników odbywającego 
się na przełomie roku w Mediolanie 
Międzynarodowego Spotkania Młodzieży, 
organizowanego przez wspólnotę z Taizé, 
nie zabrakło też młodych z naszej diecezji. 

Jedna z grup wyjechała z parafii Prze-
najświętszej Trójcy z Bielska-Białej. Tu 
działał jeden ze 120 pracujących na te-
renie całej Polski punktów przygotowaw-
czych. Z zaproszenia do modlitwy skorzy-
stała młodzież z Bielska i okolicy. Za przy-
gotowania do wyjazdu odpowiedzialny 
był Paweł Mszyca, a  duchową opiekę spra-
wował ks. dr Mirosław Szewieczek.  

Przygotowania do wyjazdu trwały już od 
kilku miesięcy. Uczestnicy wyjazdu spotykali 
się od września co dwa tygodnie, razem się 
modlili i dzielili swoimi refleksjami. „To był 
ważny i potrzebny czas, dzięki któremu nie 
tylko wszyscy mogli się lepiej nawzajem po-
znać i zacząć mówić sobie po imieniu, ale 
także jakoś głębiej uświadomić sobie cel te-
go wyjazdu – mówi ks. Szewieczek. – Na do-
roczne spotkania młodzieży, organizowane 
przez wspólnotę braci z Taizé, jeżdżę chy-
ba już od 15 lat i dostrzegam, że młodzi co-
raz bardziej zdają sobie sprawę z tego, po 
co jadą. Oczywiście spory wpływ  na samo 
przeżycie spotkania miało i to, że już wy-
jeżdżając, czuliśmy, że stanowimy 
wspólnotę”. 

Wyruszyli do Mediolanu auto-
karem. I po drodze, i na miejscu 
podziwiali wiele wspaniałych za-
bytków i widoków, ale najpięk-
niejsze były chwile serdecznego 
przyjęcia we włoskich rodzinach, 

wspólnej modlitwy w parafiach. „Odkrywa-
liśmy bogactwo innych, podziwialiśmy głę-
boką duchowość młodzieży z Francji. Był 
czas powagi i skupienia, ale też i radosnej 
zabawy, kiedy w sylwestrową noc wszyst-
kie grupy prezentowały kulturę swoich kra-
jów. To nawet dla samych młodych bywało 
czasem odkryciem, że będąc tą samą oso-
bą, można się naprawdę modlić i naprawdę 
bawić” – podkreśla ks. Szewieczek.  

„Dla mnie było to już 9. spotkanie z Tai- 
zé. Do pierwszego wyjazdu zachęcił mnie 
kiedyś ks. Henryk Zątek – wspomina Pa-
weł Mszyca. – Byłem też w samym klasz-
torze w Taizé i to, co wywarło na mnie 
największe wrażenie, to nie tylko piękna 
i prosta  forma tej wspólnej modlitwy, ale 
i jej głębia: to, że wszyscy, w ogromnych 
halach mieszczących 20 tysięcy ludzi, po-
trafią modlić się o to samo, w tym samym 
duchu Bożym”. 

Z jednego z wcześniejszych spotkań 
zapamiętał pewnego starszego Niemca, 
który powiedział: „Dobrze, że młodzi się 
razem modlą – nie będą do siebie strze-
lać”. Do refleksji o pokoju i troski o pokój 
brat Roger zachęcał w niedokończonym li-
ście do uczestników tego spotkania, w li-
ście, który stał się jego testamentem… 

„Pamiętam i to, że brat Roger kochał 
Polskę, zawsze mawiał, że wiosna Koś-

cioła przyjdzie z Polski, i podkre-
ślał, że na spotkaniach młodzieży 
Polaków nigdy nie jest zbyt du-
żo…” – mówi Paweł Mszyca. Na-
stępne spotkanie odbędzie się w 
Zagrzebiu. „Pierwsi zaintereso-
wani wyjazdem już pytają o przy-
gotowania” – dodaje. AŚS

W rocznicę odejścia 
Jana Pawła II

Płomień pamięci
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Rodzinne Koło PTTK „Szarotka” 
z Andrychowa wraz z Grupą Modlitewną z 
Gronia Jana Pawła II wystąpiło do środowisk 
turystycznych i wszystkich ludzi gór z ape-
lem o wspólne uczczenie pierwszej roczni-
cy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Podczas noworocznej modlitwy w kapli-
cy na Groniu Jana Pawła II zgromadzeni tu-
ryści modlili się w intencji rychłej beatyfika-
cji Papieża Polaka. Jak zapowiedział wówczas 
opiekun kaplicy Stefan Jakubowski z Andry-
chowa, taka będzie intencja wszystkich Eu-
charystii sprawowanych na Groniu w tym ro-
ku. „Wszyscy czekamy na tę chwile. Jest też 
naszym wielkim pragnieniem godne uczcze-
nie pierwszej rocznicy tego dnia, kiedy nasz 
umiłowany Ojciec Święty odszedł do wiecz-
ności. Ojciec Święty Jan Paweł II był honoro-
wym członkiem Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego i posiadaczem sym-
bolicznej legitymacji z numerem pierwszym, 
dlatego zależy nam, żeby także turyści – lu-
dzie gór – mieli swą cząstkę wśród znaków 
pamięci o nim” – podkreśla Stefan Jakubow-
ski. Tak zrodziła się myśl, by rozpalić ogniska 
pamięci i apel, który przekazujemy. 

APEL
Rodzinne Koło PTTK „Szarotka” z Andrychowa wraz 
z Grupą Modlitewną z Gronia Jana Pawła II apeluje 
do wszystkich członków towarzystw turystycznych w 
Polsce: PTTK, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, 
Tatrzańskiego GOPR, Grupy Beskidzkiej GOPR oraz 
do wszystkich miłośników gór, aby 2 kwietnia 2006 
roku o godz. 21.37, w rocznicę powrotu Jana Pawła 
Wielkiego do domu Ojca, zapalić na wszystkich 
szczytach gór i pagórków ogniska. Niech one staną 
się znakami pamięci o Ojcu Świętym, który pomógł 
odnowić oblicze tej ziemi!



W kaplicy 
na szczycie 

Gronia pierwsza 
żałobna 

Msza św. 
sprawowana 

była już 
w kilkanaście 

godzin 
po śmierci Ojca 

Świętego

Tradycją 
tych spotkań 
jest prosta 
i wymowna 
sceneria 
kontemplacji 
Ewangelii
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Kiedy w sylwestrową 
noc zegar wybijał pół-
noc, na balu w ustroń-
skim Domu Kultury 

„Prażakówka” nie strzelały kor-
ki szampanów, ale wystrzałów 
nie brakowało...

– Przed północą każdy z nas 
dostał kartkę i kolorowy balo-
nik. Na kartce mieliśmy napisać 
życzenia noworoczne. Kartecz-
kę wrzucało się do balonika. Na-
stępnie w czasie zabawy podrzu-
caliśmy te balony między sobą. 
Ten, który trafił do nas tuż przed 
północą, przekłuwaliśmy szpilką 
– mówi uczestniczka balu. – Za-
bawy i życzeń nie brakowało, tak 
jak i tradycyjnych wystrzałów!

Ekologicznie 

Bezalkoholowe bale to już 
nie nowość. Nietrudno je zor-
ganizować w grupie zdeklaro-
wanych abstynentów, oazowi-
czów, członków Odnowy w Du-
chu Świętym czy innej wspól-
noty religijnej. Ligia i Marcjan 
Gepfertowie doszli do wniosku, 
że tak naprawdę każdy bal mo-
że być udany, jeśli będzie bez-
alkoholowy.

Zawodowo – jako wykwa-
lifikowany nauczyciel tańca i 
wodzirej – Marcjan Gepfert 
prowadzi najróżniejsze zaba-
wy, bale, wesela. Jednakże or-
ganizowane przez niego i je-
go rodzinę zabawy zawsze są 

– jak sam mówi – ekologicz-
ne, tzn. bez papierosów i al-
koholu. 

– Kiedy zaczynaliśmy, mia-
łem przed oczami obraz wie-
lu zabaw, na których bywaliśmy 
wcześniej – na początku wiel-
ka gala, a na koniec imprezy... 
Cóż... Efekty działania alkoholu 
na sali. Przy tym sala tak zady-
miona dymem z papierochów, 
że nie było czym oddychać. Mie-
liśmy dość takiej zabawy. Raziło 
i wciąż nas razi rozpicie Polaków 
– opowiada Marcjan Gepfert.

Nie pije, bo nie

Nie jest abstynentem czy 
członkiem ruchu abstynenckie-
go. „Nie piję, bo nie” – od-
powiada tym, którzy mają go 
za wariata. Mówi: „Pić? Ale po 
co?”. Dodaje, że alkohol poni-
ża i upadla człowieka. Poza tym 
jako student, sportowiec: gim-
nastyk, akrobata, tancerz w ze-

spole, trener woltyżer-
ki, nauczyciel WF-u, od 
dawna wykluczał nało-
gi w jakiejkolwiek po-
staci. 

Fascynacja tańcem, 
tak żeby go uczyć in-
nych, i organizowanie 
bezalkoholowych za-
baw przyszły trochę 
później. 

– Zachwycały mnie filmy 
z Fredem Astaire’em. Marzy-
łem o takiej atmosferze balu 
– wspomina Marcjan Gepfert, 
dodając ze śmiechem: – Nie 
wziąłem tylko pod uwagę, jak 
ogromnego nakładu sił wyma-
ga strona organizacyjna takiej 
zabawy.

Na marzeniach początko-
wo się kończyło: na pierwszym 
wieczorku tanecznym przygo-
towanym przez Gepfertów po-
jawiły się dwie pary... A na te-
goroczny bezalkoholowy bal 
sylwestrowy zgłosiło się 96 

osób w wieku od 16 
do ponad 70 lat z ca-
łego Śląska Cieszyń-
skiego, a także z Biel-
ska-Białej, Pawłowic 
i Siemianowic. Więk-
szość z nich to absol-
wenci kursów tańca u 
Gepfertów. Wiedzą, na 
jaki bal idą, już przy 

wejściu są nastawieni na mnó-
stwo atrakcji – pełne humo-
ru zabawy, dobrą, zróżnicowa-
ną muzykę, ale i okazję do za-
prezentowania indywidualnych 
umiejętności tanecznych.

Od poloneza 

Przepis na dobrą zabawę, 
według Marcjana Gepferta, to 
oczywiście zabawa bez alko-
holu, w przestronnej sali, przy 
dobrej muzyce. Dobrze jest, je-
śli uczestnicy potrafią tańczyć, 
ale najważniejsza jest chęć do 
dobrej zabawy.  
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Bezalkoholowe bale i dobra zabawa

Bez protezy radości
Proteza radości 

– mówi o alkoholu Ligia, 
żona Marcjana Gepferta 

– nauczyciela tańca 
z Górek Wielkich. 

Od kilku lat przekonują, 
że udany bal 

to taki, na którym 
nie było nawet 

kropli szampana.

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA

Na 
bezalkoholowych 
balach wspólnie 
potrafią 
się bawić 
przedstawiciele 
wszystkich 
pokoleń

AR
C

H
IW

U
M

 R
O

D
Z

IN
Y 

G
EP

FE
RT

Ó
W



– Na samym balu już za póź-
no na naukę tańca. Ale brak tej 
umiejętności nie wyklucza prze-
cież dobrej zabawy! Jako orga-
nizatorzy zawsze musimy być 
przygotowani na dwie ewentu-
alności: jeśli goście bawią się do-
brze bez naszej pomocy, nie mu-
simy ich zachęcać do udziału w 
żadnych konkursach, zabawach. 
Jeśli z kolei taka forma zabawy 
przypadnie im do gustu bardziej 
niż indywidualne tańce, musimy 
być i na to przygotowani.

Według Gepfertów, każ-
dy dobry bal powinien zacząć 
się polonezem. Następnie wal-
czyk, zabawa integrująca i... 
tańce do białego rana! 

Zauważyli, że ludzie bardzo 
chętnie biorą udział w balach te-
matycznych, żartobliwie nawią-
zujących do rzeczywistości. Wy-
myślili więc „Bal aferzystów”, 
„Gorączkę przedwyborczej no-
cy” czy zabawę zatytułowaną 
„Na Dzikim Zachodzie” – z obo-
wiązującymi strojami z epoki. By 
koszty zabawy ograniczyć do mi-
nimum, wymyślili zabawę, któ-
rej towarzyszyła zasada: „Zrób 
to sam” – każda para przyniosła 
ze sobą sztućce, zimne napoje 
(ciepłe zapewnili organizatorzy), 
przekąski – wszyscy stworzyli z 
tego wspólny stół. A i tak pod-

czas dobrej zabawy o jedzeniu 
mało kto myślał!

Telefon do Katowic 

Nie tylko karnawał jest oka-
zją do dobrej, bezalkoholowej 
zabawy. Gepfertowie angażują 
się w prowadzenie balów prze-
bierańców dla dzieci, bezalko-
holowych rodzinnych festynów 
parafialnych, zabaw dla gimna-
zjalistów, a także... prymicji.

– Byliśmy nieco zaskoczeni, 
kiedy poproszono nas o prowa-
dzenie spotkania po Mszy pry-
micyjnej jednego z zakonników 
pochodzących z naszej diecezji 
– wspomina Marcjan Gepfert. 
– Wiedziałem, że spotkanie na 
pewno będzie bezalkoholowe. 
Zadzwoniłem do ks. Wojciecha 
Ignasiaka, kierownika Ośrodka 
Profilaktyczno-Szkoleniowego 
im. ks. Franciszka Blachnickiego 
w Katowicach z pytaniem, jak 
takie spotkanie dobrze przygo-
tować. Inspiracją dla powstania 
tego miejsca było dzieło Krucja-
ty Wyzwolenia Człowieka. Je-
go celem jest wychowanie czło-
wieka wolnego od wszelkich 
uzależnień szkodliwych spo-
łecznie, otwartego na potrzeby 
innych i potrafiącego nieść im 
pomoc. Tam też brałem udział 

w szkoleniach wodzirejów im-
prez bezalkoholowych. Ks. Ig-
nasiak mi doradził, jak ma wy-
glądać to prymicyjne spotkanie 
i jednocześnie zabawa rodziny, 
zakonników i przyjaciół.

Tylko człowiek tańczy 

– Czasem ludzie nie chcą 
chodzić na bale i wieczorki ta-
neczne, bo się boją, że nie po-
trafią tańczyć – mówią Gepfer-
towie, którzy właśnie z myślą o 
takich ludziach organizują kursy 
tańca w kilku miastach naszego 
regionu. – Bardzo byśmy chcie-
li, by już dzieci w podstawów-
kach miały okazję do nauki tań-
ców towarzyskich. Rozmawiamy 
na ten temat także z przedsta-
wicielami parafii. Dyskoteka nie 
jest dobrym miejscem na po-
znanie prawdziwego tańca. Na 
organizowane przez nas kursy 
przed studniówkami zgłasza się 
niewielu chętnych. Uczestnika-
mi naszych kursów są najczęś-
ciej pary po trzydziestce – one 
zauważają, że i ta forma komu-
nikowania się jest im także po-
trzebna. 

– Poszliśmy na podstawowy 
kurs tańca, teraz zdecydowali-
śmy się już na kurs drugiego 
stopnia! – mówią Agata i Piotr 
z Bielska-Białej.

– Potrafisz tańczyć – jesteś 
człowiekiem – mawia Marcjan 
Gepfert. – Ludzie chcą się ba-
wić, chcą być ze sobą także 
podczas takich spotkań. Żału-
ję, że w mediach – także kato-
lickich – jest tak niewiele za-
proszeń na karnawałowe ba-
le bezalkoholowe. Taniec jest 
właściwy dla gatunku ludzkie-
go. To forma dialogu dwoj-
ga ludzi. Nie mówię o dysko-
tekach, których atmosfera ta-
ką formę wręcz zabija, ale o 
tańcach w przygotowanej sali, 
przy świetnej muzyce, w gro-
nie ludzi, którzy dobrą atmo-
sferę chcą tworzyć. 
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Bezalkoholowe bale i dobra zabawa

Bez protezy radości
Sonda

ŚWIETNA IDEA
KS. KAN. ANTONI SAPOTA, PRO-
BOSZCZ PARAFII ŚW. KLEMENSA
W USTRONIU
– Bale bezalko-
holowe w na-
szej parafii  to 
już tradycja. 
Swój bal w pa-
rafialnej sali w 
tym roku zorganizowali i na-
si młodzi parafianie, i człon-
kowie klubu AA z Rybnika.  
Co roku jestem zapraszany 
na bale Gepfertów. Tego typu 
zabawom towarzyszy świet-
na idea. Ludzie biorący w 
nich udział, dobrze ją znają – 
większość z nich to uczestni-
cy kursów tańca organizowa-
nych przez Gepfertów.

ANASTAZJA SORKOWICZ Z BRENNEJ
– Kiedy zapra-
szaliśmy gości 
na nasz ślub, 
wielu dziwi-
ło się: „Wesele 
bez alkoholu?”. 
Okazało się, że wszyscy po-
trafią się bawić bez „procen-
tów”. Nasi przyjaciele do dziś 
są wspominani jako inicjato-
rzy świetnej zabawy. Wielu 
się dziwi, że oboje z mężem 
nie potrzebujemy „wspoma-
gania”. Mówimy: „nie, dzię-
kuję” i tyle. Nie czujemy się 
zobowiązani do tłumaczenia 
motywów naszej decyzji. Po 
prostu: nasze samopoczucie 
nie zależy od alkoholu.

AGATA BARCIK Z BIELSKA-BIAŁEJ
– Po raz pierwszy byliśmy z 
mężem w tym 
roku na bezal-
koholowym ba-
lu sylwestro-
wym i... wycho-
dziliśmy jako 
jedni z ostatnich. Nie jeste-
śmy zdeklarowanymi absty-
nentami, ale ucieszyliśmy się, 
że na sali nie będziemy mu-
sieli wdychać dymu papiero-
sowego i patrzeć na upojo-
nych alkoholem. Tak nam się 
spodobało, że już się zdecy-
dowaliśmy na Bal Ekologicz-
ny, który odbędzie się 18 lu-
tego w Pawłowicach.



Koncert dla salwatoriańskiego hospicjum

Talenty i serca
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Zespół „Śląsk” wystąpi 25 
stycznia br. w Bielsku-Białej 
Aleksandrowicach na rzecz 
Beskidzkiego Stowarzyszenia 
Ratowania Serca. 

Koncert kolęd zorganizo-
wany przez Beskidzkie Sto-
warzyszenie Ratowania Ser-
ca w Bielsku-Białej i Bielskie 
Centrum Kultury odbędzie się 
o godzinie 18.00 w koście-
le pw. św. Maksymiliana Kol-
bego. Wystąpi około stu ar-
tystów (muzyków, śpiewa-
ków, tancerzy) Zespołu Pieś-
ni i Tańca „Śląsk”. Jak zapo-
wiadają organizatorzy, pod-
czas koncertu będzie moż-
na zobaczyć widowisko bożo-
narodzeniowe i usłyszeć naj-
piękniejsze kolędy i pastorał-
ki polskie.

Dochód z koncertu zo-
stanie w całości przeznaczo-
ny na zakup nowego sprzę-
tu dla Oddziału Kardiolo-
gii Szpitala Ogólnego im. 
dr. Edmunda Wojtyły w Biel-
sku-Białej.

Honorowy patronat nad 
koncertem sprawują: biskup 
Tadeusz Rakoczy, biskup Pa-
weł Anweiler z diecezji cie-
szyńskiej Kościoła ewange-
licko-augsburskiego oraz Ja-
cek Krywult, prezydent Biel-
ska-Białej.

Bilety na ten charytatyw-
ny koncert – w cenie 20 i 10 zł 
(ulgowe) można nabyć w Biel-
skim Centrum Kultury przy ul. 
Słowackiego 27.

Dla naszych Czytelników, 
którzy chcieliby wysłuchać 
kolędowego koncertu „Ślą-
ska” w Aleksandrowicach, ma-
my dziesięć podwójnych za-
proszeń. Otrzymają je osoby, 
które jako pierwsze zgłoszą 
się osobiście w bielsko-ży-
wieckiej redakcji „Gościa Nie-
dzielnego” w poniedziałek 23 
stycznia br. o godzinie 10.00 
(budynek Kurii Diecezjalnej, 
ul. Żeromskiego 5-7, I piętro, 
pokój nr 32). Zapraszamy!

I.M.

Zorganizowany przez 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie 
Hospicyjne (SSH) z Bielska-Białej 
charytatywny koncert kolęd odbył 
się w kościele pw. NMP Królowej 
Polski 10 stycznia. Miał być 
okazją do zebrania funduszy 
na budowę przyszłego hospicjum, 
ale przyniósł znacznie więcej 
owoców, niż się spodziewano…

„Pierwszym zaskoczeniem 
była dla nas wielka liczba i to 
tak znamienitych gości, z bi-
skupem Januszem Zimniakiem, 
prezydentem Jackiem Krywul-
tem i starostą Andrzejem Płon-
ką na czele – mówi Grażyna 
Chorąży, prezes SSH. – Cieszy-
liśmy się z obecności każde-
go, bo ta frekwencja była dla 
nas potwierdzeniem szerokie-
go zrozumienia i dobrym zna-
kiem na przyszłość. Oznacza-
ła, że wiele jest osób, na po-
moc których idea budowy ho-
spicjum może liczyć. Drugą mi-
łą niespodzianką była wspania-
ła atmosfera tego spotkania, 
świadcząca o wielkiej życzliwo-
ści słuchaczy”. 

Grażyna Chorąży nie ukry-
wa też, że wielką radość sprawi-
li znakomici artyści, którzy zgo-
dzili się bezinteresownie wystą-
pić na rzecz hospicjum. Najpięk-
niejsze – stare i współczesne – 
kolędy zaśpiewali chórzyści Aka-
demii Techniczno-Humanistycz-
nej pod dyrekcją Jana Borowskie-
go, wspierani przez tenora Opery 
Śląskiej w Bytomiu Bogdana De-
sonia i muzykę organową Beaty 
Borowskiej. Swoje poezje zwią-
zane z Bożym Narodzeniem pre-
zentował specjalny gość koncer-
tu: znany i ceniony rodak z Rudzi-
cy – Juliusz Wątroba.

Wspólne budowanie

Z datków złożonych przy 
okazji koncertu udało się zebrać 
2600 złotych. Ta kwota dołączo-
na została do funduszy zebra-
nych już wcześniej, m.in. dzięki 
sprzedaży cegiełek w parafiach 

oraz akcjom podejmo-
wanym przez uczest-
ników programu „Po-
la Nadziei”: koncertom, 
kiermaszom, sprzeda-
ży kartek świątecznych. 
Wspaniale zaangażo-
wali się zwłaszcza uczniowie i 
nauczyciele z bielskich szkół: IV 
LO im. KEN, Zespołu Szkół Sa-
mochodowych i Ogólnokształ-
cących oraz Zespołu Szkół Ga-
stronomicznych i Hotelarskich.   

„W ciągu ubiegłego roku 
udało nam się zebrać kwotę po-
nad 230 tysięcy złotych. W tym 
roku oczywiście będziemy kon-
tynuować rozprowadzanie ce-
giełek. Dobrze zapowiada się 
także tegoroczna edycja »Pól 
Nadziei«, do której zgłosiły się 
aż 53 szkoły. Przygotowujemy 
się już do organizacji festynów, 
które chcemy zrobić na wiosnę. 

Stowarzyszenie liczy też 
na wsparcie osób, które 
zechcą możliwy do odpi-
su podatkowego 1 pro-
cent swoich dochodów 
przekazać właśnie na ten 
cel: budowę hospicjum” – 

dodaje Grażyna Chorąży.  
Kiedy powstanie salwatoriań-

skie hospicjum? „Rozpoczęliśmy 
już pierwsze czynności – mówi 
ks. Piotr Schora SDS, proboszcz 
parafii NMP Królowej Polski. – 
Na razie udało się nabyć 15-aro-
wą działkę niedaleko kościoła, 
mamy więc lokalizację  i obec-
nie czekamy na uzgodnienia wa-
runków zabudowy. Myślę, że w 
najbliższym czasie można bę-
dzie przystąpić do opracowania 
projektu i pozostałych czynno-
ści formalnych, a zaraz potem – 
do konkretnych prac budowla-
nych”. TM
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Kolędy 
dla hospicjum 
zaśpiewali m.in. 
chórzyści z AT-H 
pod dyr. Jana 
Borowskiego

Pod patronatem „Gościa”

Kolędy 
dla serc

1 PROCENT DLA HOSPICJUM
Od 2004 r. przy parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej działa 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, wspierające projekt budowy stacjo-
narnego hospicjum, w którym na pomoc i miłość będą mogli liczyć zwłaszcza ci 
chorzy terminalnie, których nie będzie można objąć opieką w domu. Członkowie 
stowarzyszenia wdzięczni są wszystkim darczyńcom gotowym im pomóc. 
Przypominają ważne słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Błogosławię wszyst-
kim, którzy kiedykolwiek przyłożą rękę do rozbudowy dzieła hospicyjnego”.  
Wszystkich wrażliwych na ludzkie cierpienie proszą, by pozostawiony im do 
zadysponowania 1 proc. należnego podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego przed rozliczeniem podatkowym przekazali na konto: 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, 43-300 Bielsko-Biała, ul. NMP 
Królowej Polski 15; Bank BISE O/B-B 16 1370 1082 0000 1701 4100 7500.
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Związek Podhalan na opłatku w Rajczy

Dobrze być góralem…
W niedzielę 8 stycznia 
przedstawiciele Związku 
Podhalan zebrali się na spotkaniu 
opłatkowym w sanktuarium  
MB Kazimierzowskiej  
w Rajczy, serdecznie witani  
przez gospodarza  
– ks. kan. Franciszka Warzechę. 
Eucharystii koncelebrowanej 
przez licznie zebranych przy 
ołtarzu kapelanów przewodniczył 
biskup Tadeusz Rakoczy, 
honorowy członek ZP.  

Adam Banaś, prezes żywie-
ckiego oddziału ZP z Milówki, 
długo wyliczał delegacje związ-
kowych grup, które ze sztanda-
rami i w tradycyjnych strojach 
przybyły do świątyni, składając 
dary, m.in. obraz Chrystusa Kró-
la, namalowany przez Marce-
linę Baron z Radziechów. By-
ło to pierwsze spotkanie opłat-
kowe po historycznym ubiegło-
rocznym zjeździe związku, na 
którym doszło do zjednoczenia 
wszystkich grup polskich góra-
li. „Rok 2005 to czas, za który 
my, górale, winni bardzo piknie 
podziękować Panu Bogu, bo od 
1923 r., od  kiedy na sztandarach 
związkowych zapisane było: »W 
jedności siła«, tę jedność góral-
szczyzny udało się zrealizować” 
– podkreślał Jan Hamerski, pre-
zes Zarządu Głównego ZP. 

„Dziś Związek Podhalan sku-
pia ponad 6 tys. członków, repre-
zentujących wszystkie grupy gó-

rali polskich. W związku 
znaleźli się więc górale 
czadeccy, śląscy, żywiec-
cy, babiogórscy, Kliszcza-
cy, Orawianie, Zagórza-
nie, Podhalanie, górale 
pienińscy i spiscy, górale 
biali z okolic Kamienicy 
i Łącka oraz czarni, nad-
popradzcy z Rytra i Piwnicznej. 
Wszyscy służą Polsce i mieszkań-
com gór, dbają o rozwój trady-
cyjnej kultury góralskiej” – przy-
pomina Władysław Motyka z Mi-
lówki, członek prezydium Zarzą-
du Głównego ZP, wcześniej pre-
zes oddziału żywieckiego.  

„Wasza droga jest pielgrzy-
mowaniem wiary i kultury. (…) 
Jest to pokazywanie góralszczy-
zny jako ruchu religijnego, kul-
turowego, społecznego i pa-
triotycznego, a także ubogaca-
nie siebie i innych ludzi cnota-
mi i właściwościami, jakimi od-
znaczają się ludzie gór: poczu-
cie własnej godności, otwarcie 
się na innych ludzi, spontanicz-

ność i refleksja zarazem, 
szczerość, serdeczność, 
umiłowanie rodziny i ro-
dzinnej więzi, niezwy-
kła gościnność, a tak-
że duch poświęcenia i 
ofiary, głęboka wiara i 
wierność Kościołowi” – 
mówił biskup Rakoczy. 

Przywołał też beskidzkie korze-
nie „Tryptyku rzymskiego” Jana 
Pawła II, który jako dziecko i 
młody człowiek uczył się w pięk-
nie Beskidów dostrzegać i wiel-
bić miłość Boga. 

 „Ja i On, czyli Bóg oraz na-
sze góry – by ten tryptyk, wpi-
sany w pejzaż Beskidów na Gro-
niu Jana Pawła II, był źródłem 
coraz to nowych łask, nawróce-
nia i dobra” – życzył członkom 
ZP Ksiądz Biskup.

Rok jubileuszowy 

Jubileuszowych okazji tego 
spotkania było kilka, a wśród 
nich, przypadająca w tym roku, 
80. rocznica ruchu podhalańskie-
go na Żywiecczyźnie.  W 1926 r. 
pierwsze ognisko ZP powstało 
w Radziechowach. Na jego cze-
le stanęli: Michał Pieronek, ks. 
Józef Bienias i Władysław Piero-
nek. Dzięki zaangażowaniu in-
nych organizatorów, m.in. Józe-
fa Szczotki z Milówki, na Żywiec-
czyźnie powstało łącznie dwana-

ście ognisk ZP. 
„To dzięki nim 
i ich działal-
ności w sierp-
niu 1929 r. XIII 

Zjazd Podhalan – jedyny dotąd 
poza Podhalem – odbył się w 
Żywcu”, zaznaczył prezes Ha-
merski, przypominając, że 2006 
rok jest również rokiem jubile-
uszu 25-lecia posługi kapelań-
skiej w Związku Podhalan ks. ka-
nonika Władysława Zązla. „Dzię-
ki jego kapłańskiej i góralskiej 
posłudze związek dziś jednoczy 
wszystkich górali – tak jak tu, 
dziś, przy ołtarzu…” – mówił 
prezes Hamerski.

 „Mnie jakby kto na sto ko-
ni posadził, ze nie na darmo to 
posło… – przyznał tuż po Mszy 
św. ks. kan. Zązel. – Jest szczęśli-
wo godzina, kiedy syćka wiedzą, 
kany my som, jacy my som i skąd 
my som. Przy dzisiejszej Unii Eu-
ropejskiej tego syćkiego trzeba 
pilnować! Papiez powiedział: Jak 
trudno być Polakiem, ale jak do-
brze być Polakiem. Ja sobie para-
frazuję: jak trudno być górolem, 
ale jak dobrze być górolem! My 
to my! Nazywo się to: mieć swo-
je poczucie godności, nie pychy 
– ale wartości, mieć jakąsi dumę 
i nosić się wysoko…”. 

Jak przypominał prezes Ha-
merski, rok 2005 przyniósł i 
smutek: – Odszedł honorowy 
członek Związku Podhalan, Oj-
ciec Święty Jan Paweł II. Śmierć 
Ojca Świętego połączyła w bó-
lu wszystkich górali, do których 
m.in. w 1984 r. w Watykanie mó-
wił: „Byłem waszym biskupem – 
góralskim biskupem, góralskim 
kardynałem, a na końcu – gó-
ralskim papieżem”. Zobowiąza-
niem stały się jego słowa: „Gó-
rale to jedyne w swoim rodzaju 
społeczeństwo, które nosi w so-
bie znamiona wielkiej polskiej 
tradycji. I tak jest, że trzeba, aby 
ona trwała nadal, żeby żaden 
styl i moda współczesności tej 
świętej tradycji nie zniszczyły”. 

Gotowość do tej postawy 
zadeklarowała grupa nowych 
członków związku, która złożyła 
uroczyste ślubowanie, a „Grojco-
wanie” z Wieprza pod przewod-
nictwem Jadwigi Juraszek swo-
im koncertem kolęd i pastorałek 
wprowadzili w atmosferę rados-
nego kolędowania. 

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Koncert kolęd 
przygotowali 
„Grojcowianie”
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Uroczystą
Mszę św. 
w rajczańskim
sanktuarium
koncelebrowali
kapelani 
Podhalan
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej

Bialski Brat Albert
Tadeusz Cozac od urodzenia, 
a więc przeszło 73 lata, mieszka 
w dzielnicy Leszczyny,  
ale od kilkunastu lat każdego 
dnia rankiem pojawia się 
w małym domku przy ulicy 
Legionów, należącej do bialskiej 
parafii Opatrzności Bożej.  

To na terenie tej parafii za-
częło kiełkować, a potem roz-
rosło się wielkie dzieło biel-
skich naśladowców św. Brata 
Alberta. Od samego początku 
przewodzi im Tadeusz Cozac, 
niegdyś stolarz i nauczyciel te-
go zawodu.

Zaczynali w 1989 r.

od maleńkiego pomieszczenia, 
przydzielonego przez władze 
miasta na poddaszu jednej z 
kamienic – także na terenie 
bialskiej parafii. Ks. prałat Józef 
Sanak, ówczesny proboszcz tej 
wspólnoty, pamięta moment 
poświęcenia tej klitki. „ Jak 
uklęknąłem w środku, to nogi 
miałem na zewnątrz” – śmieje 
się. Z troską myślał wówczas o 
przyszłości tego koła i – przy-
znaje dziś – wątpił, by garst-
ce zapaleńców udało się roz-
winąć szerszą działalność. „Bo-
gu dziękuję, że się myliłem, ale 
nie znałem wówczas tak do-
brze prezesa Tadeusza Cozaca, 
twórcy tego dzieła, a zwłasz-
cza jego wielkiego uporu i pra-
cowitości” – dodaje ks. Sanak.  

Tadeusz Cozac przyznaje, 
że początki działalności biel-
skiego koła Towarzystwa Po-
mocy były i skromne, i trudne. 
„Byłem jednak spokojny o na-
szą przyszłość, bo wszystkie 
nasze trudności zawierzyłem 
naszemu świętemu patronowi. 
Nie mogło się więc nie udać” 
– wspomina. Potem wielokrot-

nie wszelkie kłopoty 
(najczęściej finanso-
we) bielskich jałmuż-
ników powierzał właś-
nie jemu. Zawsze ja-
koś się udawało i uda-
je nadal, a wtedy pre-
zes Cozac niezmiennie 
mówi: „To nie ja, lecz 
nasz Brat Albert”.  

Musi to być możny orędow-
nik, bo po 16 latach Towarzy-
stwo Pomocy im. św. Brata Al-
berta jest największą organi-
zacją charytatywną na Podbe-
skidziu, a przy tym jednym z 
najprężniejszych kół tego sto-
warzyszenia w całym kraju. O 
jego działalności pisaliśmy już 
wielokrotnie, bo okazja ku te-
mu pojawia się co chwilę: wigi-
lia dla trzystu osób, paczki dla 
półtora tysiąca dzieci, wielka-
nocne śniadanie dla setki bez-
domnych. Jednak sztandaro-
wym dziełem Tadeusza Cozaca 
i jego współpracowników jest 

kuchnia społeczna,

działająca na terenie bialskiej 
parafii. W 2005 roku wydano tu 
253 tysiące ciepłych posiłków, a 
więc średnio 840 każdego dnia. 
To o ponad setkę więcej niż w 
roku poprzednim. Z kolei z łaź-
ni skorzystało w minionym roku 
ponad 6,6 tys. osób. „Sam się 

zdziwiłem, gdy zoba-
czyłem to podsumo-
wanie. Piękne liczby… 
I jak tu nie wierzyć w 
pomoc naszego patro-
na? Bez jego wspar-
cia bylibyśmy zupełnie 
bezsilni wobec takich 
potrzeb” – mówi Ta-

deusz Cozac. Prawda jest jed-
nak taka, że prezes i jego współ-
pracownicy nie czekają biernie 
na wstawiennictwo św. Brata Al-
berta. Korzystając z przychylno-
ści biskupa Tadeusza Rakoczego 
i życzliwości proboszczów nie-
mal co niedzielę stają z koszycz-
kami  pod którymś z kościołów 
Bielska-Białej lub okolicy i pro-
szą o wsparcie dla swych pod-
opiecznych. Do niedawna pan 
Tadeusz był najwytrwalszym z 
kwestarzy. Teraz zdrowie mu 
nie pozwala na całodzienne wy-
stawanie u bram świątyń, ale 
nadal organizuje takie kwesty i 
dogląda swych współpracowni-
ków. Mimo że w chodzeniu mu-
si sobie pomagać kulami, to każ-
dego dnia pojawia się w kuchni 
społecznej. „Nie usiedzę w do-
mu spokojnie, bo tu może cze-
goś zabraknąć. A jak my nie da-
my tym ludziom jedzenia, to 
gdzie po nie pójdą?” – tłuma-
czy Tadeusz Cozac swą „nadak-
tywność”. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI

bielsko@goscniedzielny.pl
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BIELSKIE KOŁO 
TOWARZYSTWA 

POMOCY
im. św. Brata Alberta powstało 
w 1989 roku. Obecnie skupia 57 
członków, w tym 8-osobowy zarząd, 
którego pracami od początku kieru-
je Tadeusz Cozac.
Obecnie TP prowadzi w Bielsku- 
-Białej kuchnię społeczną, łaźnię i 
punkt wydawania odzieży. W 2005 
roku działalność ta pochłonęła 600 
tysięcy złotych, z których tylko 40 
procent stanowiły dotacje z urzę-
dów i instytucji pomocy społecz-
nej. Większość środków pochodzi z 
wpłat od dobroczyńców oraz z co-
niedzielnych kwest pod kościołami.
Osoby mogące wesprzeć to dzieło 
proszone są o wpłaty na konto:
BPH PBK SA O/Bielsko-Biała nr 73 
1060 0076 0000 3300 0002 1458

Każdego dnia 
Tadeusz Cozac 
bierze swe kule 
i pojawia się  
w siedzibie 
Towarzystwa 
Pomocy przy 
ul. Legionów

W MOJEJ OPINII
KS. PRAŁAT JAN SOPICKI, 
PROBOSZCZ PARAFII 
OPATRZNOŚCI BOŻEJ:
– Z największym 
uznaniem i po-
dziwem obser-
wuję pracę pa-
na Tadeusza i 
pozostałych na-
śladowców św. 
Brata Alberta. Poprzez swą 
służbę, pełną poświęcenia, 
pokory i miłości, ubogaca-
ją nie tylko naszą parafię, 
ale całe miasto i diecezję. 
Niedobrze, że rośnie liczba 
potrzebujących, ale tym bar-
dziej cieszy fakt, że są ludzie 
tak ofiarnie ich wspomaga-
jący. Każdego roku prezes 
Cozac czterokrotnie kwestu-
je ze swymi współpracow-
nikami pod naszym kościo-
łem i zawsze zbiera pokaź-
ną kwotę. To znaczy, że lu-
dzie też wysoko oceniają je-
go służbę. 


