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M sza św., zamówiona przez 
bielskich Rycerzy Kolumba, 

była wyrazem solidarności z redak-
cją po  wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z 5 marca, nakazującego 
opublikowanie przeprosin pod adre-
sem Alicji Tysiąc i wypłacenie jej od-
szkodowania w wysokości 30 tys. zł.

Piotr Jędrzejko, Wielki Rycerz 
bielskiej rady Rycerzy Kolumba, 

podkreśla, że  modlitwa w  intencji 
ks.  Gancarczyka wyrasta z  chęci 
duchowej pomocy tym, którzy mają 
odwagę w dzisiejszych czasach bronić 
życia i ewangelicznego nauczania. – 
Za  tego typu postawę trzeba dziś 
płacić wysoką cenę. Nas też sądzono 
za  antyaborcyjną wystawę. Udało 
sie nam wyjść zwycięsko z tej bata-
lii. Tym bardziej chcemy podkreślić, 

że  nie  można stać obojętnie, gdy 
jawnie knebluje się usta katolikom 
i obrońcom życia – podkreśla przed-
stawiciel Rycerzy Kolumba.

Wierni z aleksandrowickiej para-
fii mogą w jednej z przykościelnych sal 
oglądać wystawę pro life „Od poczęcia 
jestem człowiekiem”. Organizatorami 
ekspozycji są bielscy Rycerze Kolum-
ba oraz miejscowa filia Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży.

Rober Karp/KAI

Charytatywny „Dzień sądu”

G imnazjaliści z Brzeszcz  przygo-
towali własną adaptację sztuki 

Jerzego Zawieyskiego  „Dzień sądu”. 
Jej premiera odbyła się  w  niedzielę 
14 marca na scenie brzeszczańskiego 
Ośrodka Kultury. Następne przed-
stawienia można tutaj obejrzeć w ko-
lejne niedziele (21 i 28 marca) o godz. 
15 oraz po świętach wielkanocnych 
(11 i 18 kwietnia).

Uczniowie Gimnazjum nr  2 
w Brzeszczach, łączą pasję aktorską 
z działalnością charytatywną pod 
kierunkiem katechety ks. Mirosła-
wa Wądrzyka. Wielu z nich dzia-
ła w wolontariacie, który pomaga 
rodzinom dotkniętym ubóstwem 
i cierpieniem. Ich działalność wspar-
li widzowie „Dnia sądu”, którzy 
po spektaklu wzięli udział w kwe-
ście charytatywnej.

Ks. Jacek M.  
Pędziwiatr
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 Brzeszcze. Scena Ośrodka Kultury na 90 minut stała się pałacem Piłata
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W powszechnej opinii decyzja 
sądu wobec postawy ks. Marka 
Gancarczyka i naszej redakcji 
jest krzywdząca i mobilizuje  
do modlitwy

Świętość życia
Bielsko-Biała. 
diecezjalne obchody  
dnia Świętości Życia 
odbędą się 25 marca 
w katedrze św. Mikołaja. 
rozpocznie je o godz. 18.00  
konferencja Jacka 
Umela, przedstawiciela 
bielskiej rady rycerzy 
Kolumba: „oddźwięk 
społeczny i medialny 
wystawy »wybierz życie«”, 
a o godz. 18.30 biskup 
tadeusz rakoczy będzie 
przewodniczył Mszy św.

Przez granicę
Cieszyn. z okazji 
1200-lecia miasta 
uliczna droga Krzyżowa 
przypomni jedność 
cieszyna. droga Krzyżowa 
odbędzie się 26 marca 
o godz. 17, rozpocznie się 
w kościele nsPJ w czeskim 
cieszynie, a następnie 
jej uczestnicy przejdą 
przez granicę do kościoła 
św. Marii Magdaleny.

Msza św. w intencji ks. Marka i „Gościa”

Nie można stać obojętnie

W intencji redaktora ks. Marka Gancarczyka 
i redakcji „Gościa Niedzielnego” modlili się wierni 
w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej- 
-Aleksandrowicach.
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Walczą o podwyżki Wrócił dawny blask

Współpraca historyków

Wciąż można się zgłaszać

Wyrzeźbione tajemnice

Bielsko-Biała. „Zjednoczmy się 
w walce o godną płacę!”, „Mniej 
na pensje dla dyrektorów, więcej 
dla pracowników” – pod takimi 
hasłami odbyła się 10 marca pikieta 
protestacyjna pracowników spółki 
Proseat w Bielsku-Białej, żądają-
cych podwyżek płac. W  spółce 
pracuje 600 osób. Średnie zarobki, 
wraz ze wszystkimi dodatkami, 
są znacznie poniżej średniej krajo-
wej, nawet wliczając wysokie płace 
kadry zarządzającej. Zakładowa 
„Solidarność”, rozpoczynając 
w  styczniu negocjacje płacowe, 
zażądała podwyżek w wysokości 
450 zł brutto dla każdego pracow-
nika. W odpowiedzi pracodawca 
zaproponował wzrost płac załogi 

o 50 zł. W lutym negocjacje prze-
kształciły  się w  spór zbiorowy. 
Dwie tury rokowań nie przynio-
sły żadnego efektu i zakończone 
zostały podpisaniem protokołu 
rozbieżności, w  którym obie 
strony sporu podtrzymały wcze-
śniejsze stanowiska. Z początkiem 
marca „Solidarność” rozpoczęła 
akcję protestacyjną. Na bramach 
zakładu zawisły związkowe flagi 
i transparenty. Związkowcy zorga-
nizowali pikiety, nie wykluczając 
podjęcia akcji strajkowej. Protest 
wspierają członkowie „Solidar-
ności” z innych zakładów, w tym 
ze spółki Fiat Auto Poland, w któ-
rej niedawno wywalczone zostały 
podwyżki w wysokości 300 zł. ak

Jeleśnia. Zabytkowy kościół baro-
kowy odzyskał dawny blask dzięki 
unijnym funduszom. Dofinanso-
wanie z projektu Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
województwa śląskiego pozwoliło 
odnowić niszczejącą elewację świą-
tyni i uporządkować jej otoczenie. 
Jak podkreśla ks.  Jan Jakubek, 
proboszcz parafii św. Wojciecha, 
w ramach prac trwających od kilku 
lat położono nowe tynki oraz pod-
dano konserwacji architektoniczne 
i rzeźbiarskie detale budowli.
Kościół w Jeleśni, obok tutejszej Sta-
rej Karczmy z XVIII wieku i budyn-
ku dawnej plebanii z początku XIX 
wieku, to najcenniejszy zabytek 
w miejscowości nad Koszarawą.
Kościół św. Wojciecha wznie-
siony został na  miejscu wcze-
śniejszej drewnianej świątyni 
w  latach 1693–1702. Zbudowano 

go  w  stylu barokowym, jednak 
wyposażenie kościoła w  więk-
szości ma charakter rokokowy. 
Ołtarz główny pochodzi z 1790 r. 
Inne cenne wyposażenie stano-
wią dwie kamienne chrzcielnice, 
wykute przez żywieckiego kamie-
niarza Wojciecha Kucharskiego 
w 1788 r., oraz cztery konfesjonały 
późnobarokowe.

Robert Karp

Oświęcim. Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau i Miejsce 
Pamięci Mauthausen rozpoczy-
nają oficjalną współpracę, dzięki 
której zostanie dokonana wymiana 
300 tys. archiwalnych dokumen-
tów. Porozumienie w tej sprawie 
podpisali: Piotr Cywiński, dyrek-
tor Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
i Barbara Schatz, która kieruje 

Muzeum Mauthausen. Wymiana 
dokumentów ma pomóc w skomple-
towaniu rozproszonych po całym 
świecie archiwów, a tym samym 
pozwoli lepiej poznać historię 
losów osób więzionych przez nazi-
stów w obozach koncentracyjnych. 
Obie instytucje planują także 
współpracę w dziedzinie edukacji.

mi

Brenna. – Na  prośbę wielu pił-
karskich drużyn ministranckich 
z całej diecezji, do końca marca prze-
dłużamy termin zgłaszania się do  
II Letniego Turnieju Bosko Cup 2010 
– mówi ks. Marcin Pomper, wika-
riusz w parafii św. Jana Chrzciciela 
w Brennej, inicjator i główny orga-
nizator piłkarskich rozgrywek. 

Turniej ma pomóc w  wyłonieniu 
reprezentacji ministranckiej naszej 
diecezji, która weźmie udział w roz-
grywkach metropolii krakowskiej 
między drużynami diecezji biel-
sko-żywieckiej, tarnowskiej oraz 
archidiecezji krakowskiej. Szcze-
góły na stronie internetowej: www.
boskocup.brenna.biz.pl. im

Meszna. Biskup Tadeusz Rako-
czy w  asyście ks.  Andrzeja 
Piotrowskiego poświęcił dwa-
dzieścia kapliczek, wykonanych 
przez rzeźbiarzy z Podbeskidzia 
i ich przyjaciół. Każda z kapliczek 
poświęcona jest jednej z tajemnic 
Różańca św. Wiosną rzeźby zosta-
ną umieszczone wzdłuż szlaku 
górskiego prowadzącego z Mesz-
nej do sanktuarium NMP Królo-
wej Polski na Górce w Szczyrku, 
gdzie znajduje  się koronowany 
w 2008 r. wizerunek Matki Bożej. 
Autorami kapliczek są: Stani-
sław Kwaśny, Krzysztof Kufel, 
Piotr Kowalcze i Mateusz Gębala 
z  Mesznej, Małgorzata Gabriel 
z Żywca, Piotr Kłosek i Wiesław 
Szczypka z  Łodygowic, Janusz 

Pędzicha z  Wilkowic, Janusz 
Salachna z Bystrej, Józef Więzik, 
Stanisław Pilarz i Michał Pawlik 
ze Szczyrku, Józef Faber z Czańca, 
Kazimierz Pietraszko z Buczko-
wic, Marek Ścibor i Mieczysław 
Głuch z Makowa Podhalańskiego, 
Stanisław Gilowski z Godziszki.
 mb

Pracownicy spółki Proseat, demonstrując przed bramą swego 
zakładu, żądają podwyżek wynagrodzeń

Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił kapliczki, które stworzą 
różańcowy szlak z Mesznej na Górkę w Szczyrku

Odnowiony jeleśniański 
kościół
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Niedziela młodych
Bielsko-Biała. 25. Światowy 
dzień Młodzieży, obchodzony 
w tym roku w diecezjach pod 
hasłem „nauczycielu dobry, 
co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne?”, będzie miał 
miejsce tradycyjnie w niedzielę 
Palmową. w naszej diecezji 
młodzi spotkają się 28 marca 
o godz. 13.30 przy kościele trójcy 
Przenajświętszej w bielsku-białej, 
skąd w procesji z palmami, 
pod przewodnictwem biskupa, 
przejdą na uroczystą Mszę św. 
do katedry św. Mikołaja.

Kurs metodą Rötzera
Bielsko-Biała. ośrodek 
wspierania rodziny w bielsku- 
-białej zaprasza na kurs 
rozpoznawania płodności 
metodą rötzera. Przewidziano 
cykl trzech sobotnich spotkań, 
trwających około dwóch godzin 
od godz. 9. odbędą się one  
27 marca, 24 kwietnia oraz 
22 maja. spotkania są dla 
wszystkich zainteresowanych, 
a uczestnicy kursu otrzymają 
dyplom jego ukończenia. 
szczegółowych informacji 
o kursie udziela i przyjmuje 
zgłoszenia: Anna Kosiec (tel. 694 
118 238 lub mail: aniaksc@epf.pl).

U progu Auschwitz
Oświęcim. wielkopostne 
rekolekcje z cyklu „U progu 
Auschwitz” odbędą 
w oświęcimskim centrum 
dialogu i Modlitwy od 26 do 28 
marca. Ich uczestnicy będą 
rozważać słowa: „boże mój, boże 
mój, czemuś Mnie opuścił?”. 
w programie m.in.: wizyta w celi 
śmierci św. Maksymiliana Kolbego 
i w bloku żydowskim; rozmowy 
w małych grupach, droga 
Krzyżowa w Auschwitz-birkenau. 
rekolekcje prowadzi ks. Manfred 
deselaers. rozpoczęcie w piątek 
o godz. 19, zakończenie w niedzielę 
o godz. 13. szczegółowych 
informacji udziela centrum 
dialogu i Modlitwy w oświęcimiu, 
ul. Kolbego 1, 32-602 oświęcim, 
tel.: 33 843 10 00 lub 843 08 88; 
e-mail: biuro@cdim.pl; 
www.cdim.pl. mi

Zmarł dominikanin o. Joachim Badeni

Nasz Habsburg
Choć tu od dawna 
nie mieszkał, 
to Żywiec 
darzył wielkim 
sentymentem. 
Zmarł 11 marca 
w Krakowie, w wieku 
98 lat. „Kaziunio” dla 
przyrodniej siostry 
arcyksiężnej Marii 
Krystyny Habsburg; 
dla wszystkich  
o. Joachim Badeni, 
dominikanin.

O jciec Joachim Badeni, pasierb 
Karola Olbrachta Habsburga, 

był mocno związany z  rodzin-
nym Żywcem. 25 stycznia 1992 
roku wraz ze swoim przyrodnim 
rodzeństwem otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta 
Żywca.

– Społeczność Żywiecczyzny 
ze smutkiem żegna wielkiego ka-
płana, arystokratę, który wielkim 
sentymentem darzył nasz Żywiec. 
Dzięki wspomnieniom jego siostry, 
arcyksiężnej Marii Krystyny, cała 
rodzina Habsburgów jest bardzo 
bliska mieszkańcom Żywca – 
mówi Tomasz Terteka, rzecznik 
Urzędu Miasta w Żywcu.

Brat arcyksiężnej
We  wrześniu 2001 roku Ma-

ria Krystyna mogła znowu za-
mieszkać na  żywieckim zamku 
i kiedy tylko zdrowie pozwalało 
o. Joachimowi, przyjeżdżał tutaj 
do młodszej siostry. Księżna chęt-
nie ubarwiała anegdotami każdą 
prośbę o opowieść o swoim bracie, 
późniejszym o. Joachimie, wybitnej 
postaci Kościoła. Opowiada je także 
w wydanym w grudniu zeszłego 
roku wywiadzie rzece: „Księżna. 
Wspomnienia o polskich Habsbur-
gach”. Dla niej był „Kaziuniem”.

Urodził się w 1912 roku jako 
Kazimierz Stanisław hrabia Ba-
deni. Syn Ludwika hr. Badenie-
go, dyplomaty, radcy poselstwa 
austriackiego w Belgii, i Szwedki 
Alicji Ancarcrona. Był potomkiem 

rodu Badenich, których wpływy 
sprawiły, że Galicję i Lodomerię 
nazywano niegdyś Republiką Ba-
deńską. Imię otrzymał po dziadku 
– Kazimierzu Badenim, namiestni-
ku Galicji i premierze Austro-Wę-
gier. Od 1914 roku rodzina Bade-
nich przeniosła się do Szwajcarii, 
a następnie do Wiednia, gdzie dwa 
lata później zmarł ojciec Kazimie-
rza. Od 1916 roku zamieszkał z mat-
ką w Busku na Ukrainie.

Po ponownym zamążpójściu 
matki, za  arcyksięcia Karola 
Olbrachta Habsburga z  Żywca, 
urodził  się jego przyrodni brat 
Karol Stefan, siostry: Maria Kry-
styna i Renata Maria oraz zmar-
ły w wieku dziecięcym Olbracht 
Maksymilian.

Żołnierz i kapłan
W  roku 1930 zdał egzamin 

dojrzałości w  Gimnazjum Pań-
stwowym im. Mikołaja Koperni-
ka w Żywcu. Ukończył Wydział 
Prawa na  Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we  Lwowie. Po  wy-
buchu II wojny światowej prze-
bywał w Rumunii, potem przez 
Jugosławię i  Grecję dostał  się 
do Marsylii, a następnie do Bre-
tanii, gdzie wstąpił do 3. Kompa-
nii Strzeleckiej formującego się 
Wojska Polskiego. W szeregach 
Strzelców Podhalańskich wal-
czył pod Narwikiem, we Francji 
i Maroku. Był sekretarzem misji 
polskiej w  Gibraltarze. Od  1943 
roku przeniesiony do sztabu gen. 
Władysława Sikorskiego w Anglii. 

Następnie w brygadzie spadochro-
nowej. W tym czasie poznał Józefa 
Marię (o. Innocentego) Bocheńskie-
go, który pogłębił w nim powoła-
nie kapłańskie.

W  lipcu 1943 roku wstąpił 
do  seminarium duchownego 
w Anglii, a po roku do nowicjatu 
dominikanów w Howkesyard. 16 
sierpnia 1945 roku w dniu imienin 
Joachima złożył pierwszą profesję. 
Od 1947 roku mieszkał w Polsce. 

W 1950 roku, z rąk bp. Stanisła-
wa Rosponda, przyjął święcenia 
kapłańskie. Był m.in. duszpaste-
rzem akademickim w Poznaniu, 
Wrocławiu i Krakowie. Współtwo-
rzył duszpasterstwo akademickie 
„Beczka”, był duchowym opieku-
nem rodzącej się w Polsce Odnowy 
w Duchu Świętym.

Po 90. roku życia zaczął wyda-
wać książki wspomnieniowe. „Se-
krety mnichów, czyli sprawdzo-
ne przepisy na szczęśliwe życie”; 
książka, napisana wspólnie z o. 
Leonem Knabitem, wyróżniona 
została nagrodą Krakowska Książ-
ka Miesiąca w styczniu 2008 roku.

– Słynął z dobroci, był kochany 
przez młodych. Jeszcze za wcze-
śnie o tym mówić, ale miasto Ży-
wiec na pewno upamiętni ojca Jo-
achima w stosowny, trwały sposób 
– dodaje Tomasz Terteka.

Śmierć o. Joachima poruszyła 
także członków charyzmatycznej 
Wspólnoty Przymierza „Miasto 
na Górze” w Bielsku-Białej. Także 
jej  początki w  Bielsku wspierał  
o. Joachim. ur

Ojciec Joachim był Honorowym Obywatelem Żywca
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D uszpasterstwo Środowisk 
Twórczych i Duszpasterstwo 

Nauczycieli wraz ze swoimi dusz-
pasterzami: ks.  Eugeniuszem 
Burzykiem i  ks.  dr  Piotrem 
Gregerem zapraszają aktorów, 
architektów, dziennikarzy, li-
teratów, muzyków, plastyków, 
twórców ludowych, pracowni-
ków kultury, wszystkich twór-
ców, wychowawców i nauczycieli 
na rekolekcje wielkopostne, które 
odbędą się 29 i 30 marca w kościele 

Przenajświętszej Trójcy w Bielsku- 
-Białej przy ul. Sobieskiego. 

Rekolekcje na temat „Duchowy 
testament Jana Pawła II” wygłosi 
ks. dr Piotr Greger.

W  programie codziennie 
od godz. 17 okazja do spowiedzi, 
o  godz. 18 Msza święta z  konfe-
rencją. Na  zakończenie rekolek-
cji, we wtorek 30 marca, po Mszy 
świętej zaplanowano spotkanie 
przy stole.

 im

W stań, słuchaj, wyrusz w dro-
gę – to motto żywieckiego 

Gimnazjum nr 1, któremu od 2004 
roku patronuje papież Jan Paweł II.  
Pełne pasji życie patrona szkoły 
stało  się już  dawno wzorem dla 
młodych mieszkańców Żywca. 
Teraz oni sami mają szansę jesz-
cze bardziej rozwijać swoje zain-
teresowania. Od niedawna mają 
w szkole nowoczesną halę sportową 
z dodatkowymi salami lekcyjnymi 
i boiskiem, a także nowoczesne ob-
serwatorium astronomiczne.

Uroczystości oddania do użyt-
ku nowych obiektów rozpoczęła 
Msza św., której w parafialnym ko-
ściele św. Floriana przewodniczył 
biskup Tadeusz Rakoczy. Następnie 
odsłonięto tablicę poświęconą pa-
tronowi szkoły, na której wyryto 
motto szkoły. Specjalnie na  ten 
dzień gimnazjaliści przygotowali 
program artystyczny zatytułowa-
ny „Skarbiec cnót”.

Po części oficjalnej, każdy mógł 
podziwiać nowe obiekty budowla-
ne. W hali przygotowano nowocze-
sną ściankę wspinaczkową, a także 

boiska do siatkówki i koszykówki. 
Wybudowano również korytarz 
łączący salę gimnastyczną z  ist-
niejącym budynkiem gimnazjum. 
W ramach projektu wybudowano 
również boisko szkolne.

Druga nowa atrakcja szkoły 
to obserwatorium astronomiczne 
na  dachu budynku. Ze  środków 
Fundacji EkoFundusz, Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, zamontowano także na dachu 
budynku baterie słoneczne.

– Projekt daje dzieciom z Żyw-
ca-Zabłocia lepszy komfort eduka-
cji. Nowoczesna hala pozwoli im 
aktywnie, sportowo spędzać czas, 
a dzięki obserwatorium będą mo-
gły rozwijać swoje zainteresowania 
naukowe – mówi Tomasz Terteka, 
rzecznik żywieckiego magistratu.

Inwestycja była współfinanso-
wana z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, ze środków 
własnych gminy Żywiec oraz Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Ministra Sportu i Turystyki.

 ur

Dla środowisk twórczych i nauczycieli

Twórcy i testament papieża

Rozpoczęła się IV edycja konkur-
su literackiego „Piykno jest nasa 
Ziymia Zywiecko...”. Jego organi-
zator zaprasza do udziału doro-
słych oraz młodzież.

D o 25 kwietnia można nadsy-
łać utwory literackie pisane 

żywiecką gwarą. W  kategorii 
poezji może to być jeden wiersz, 
a w kategorii prozy tekst do 2 stron 
maszynopisu. 

– Forma literacka jest dowolna. 
Warunek jest jeden, praca musi 
być napisana gwarą żywiecką 
– mówi Adam Banaś, prezes Od-
działu Górali Żywieckich Związku 
Podhalan, będącego organizato-
rem konkursu. 

Każdy autor może nadesłać 
po jednej pracy w każdej katego-
rii. Utwory przygotowane w po-
staci wydruku, a także na nośniku 

elektronicznym trzeba opatrzyć 
godłem i informacją o wieku au-
tora. W zaklejonej kopercie z tym 
samym godłem należy podać pełne 
imię i nazwisko autora pracy, datę 
urodzenia (uczniowie także nazwę 
i adres szkoły, klasę, imię i nazwi-
sko rodzica lub opiekuna), a całość 
wysłać do 25 kwietnia z dopiskiem 
„Konkurs literacki” na adres: Od-
dział Górali Żywieckich Związku 
Podhalan, Adam Banaś, ul. Ujsolska 
35, 34-370 Rajcza, tel. 605 243 562, 
adambanas@poczta.onet.pl.

– Od autorów oczekujemy ory-
ginalności, a jednocześnie odwoła-
nia się do autentycznych tradycji 
żywieckich, do piękna tutejszego 
krajobrazu – dodaje Adam Banaś. 

Na najlepszych literatów cze-
kają nagrody, a  ich  wręczenie 
odbędzie się 29 maja w Miejskim 
Centrum Kultury w Żywcu. mb

Organizatorzy konkursu chcą odkryć literackie 
talenty

Górale, piszcie gwarą

Górale żywieccy chronią swoje tradycyjne stroje, muzykę i język
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Nowa hala sportowa i obserwatorium 
astronomiczne w Żywcu-Zabłociu

Dla ciała i ducha
Gimnazjaliści z Żywca-Zabłocia, którzy lubią patrzeć 
w niebo, a i ci, którzy od chodzenia po ziemi wolą 
wspinaczki na pionowej ściance, na pewno chętniej 
będą chodzić do szkoły. W Gimnazjum nr 1 
oddano do użytku m.in. ściankę wspinaczkową 
i obserwatorium astronomiczne.

Gimnazjaliści z Zabłocia podczas uroczystości otwarcia nowej hali 
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Pasyjne misterium
Cieszyn. Codziennie, od niedzie-
li 21 marca do  soboty 27 mar-
ca (z  wyjątkiem piątku), Zespół 
Teatralny Parafii św. Elżbiety 
zaprasza do Teatru im. Mickiewi-
cza na przedstawienia misterium 
Męki Pańskiej w reżyserii s. Jadwi-
gi Wyrozumskiej, elżbietanki. 
To  wystawiane od  lat przedsta-
wienie obejrzało już ponad 80 tys. 
widzów z kraju i z zagranicy, a jego 
wykonawcy należą do stowarzy-
szenia Europassion, skupiającego 
najlepsze europejskie teatry przed-
stawiające Mękę Pańską. W tym 
roku widowisko poszerzone zosta-
ło o biblijne sceny różańcowych 
tajemnic światła, a grze kilkudzie-
sięcioosobowego zespołu aktorów 
towarzyszy muzyka wybitnych 
kompozytorów: Wojciecha Kilara 
i Jana Andrzeja Kaczmarka. Tele-
foniczna rezerwacja biletów pod 
numerem 601 452 716. tm

Z perspektywy Piłata
Żywiec. 28 marca o godzinie 19 
na scenie żywieckiego Miejskie-
go Centrum Kultury wystawione 
zostanie przedstawienie pasyjne 
„Piłat”. Sztukę na motywach słucho-
wisk Doroty Sayers przygotował 
Teatr K. z Żywca. Treścią są ostat-
nie godziny życia Jezusa widziane 
z perspektywy Piłata. To spektakl 
o człowieku, który wydał wyrok 
na  Boga – o  Piłacie, rozdartym 
pomiędzy własnymi ambicjami 
a  sprawiedliwością, której osta-
tecznie nie potrafi obronić.
Przygotowania do  spektaklu 
trwały kilka miesięcy. Będzie 
połączeniem teatru dramatycz-
nego z  elementem teatru cieni. 
Według reżyserki przedstawie-
nia Katarzyny Hilbrycht, te dwie 
metody teatralne są próbą ukaza-
nia wyborów życiowych Piłata. 
Do pracy przy realizacji spektaklu 

zaangażowało się trzydziestu mło-
dych aktorów. im

Pompejańskie 
czuwanie
Skoczów. Przy padające 2 
kwietnia comiesięczne czuwanie 
modlitewne nowenny pompejań-
skiej w kaplicy św. Jana Sarkan-
dra na  Kaplicówce ze  względu 
na  czas Triduum Paschalnego 
zostało przesunięte i odbędzie się 
tym razem w czwartek 25 marca. 
Rozpocznie się o zwykłej porze, 
czyli o godz. 19. tm

Papieskie numizmaty
Ustroń. Czytelnia Katolicka przy 
parafii św. Klemensa zaprasza 
28 marca o godz. 16 na wernisaż 
wystawy unikatowych numizma-
tów poświęconych postaci papieża 
Jana Pawła II. Zbiory pochodzą  
z całego świata. Ich właścicielem 
jest prywatny kolekcjoner, który 
chce pozostać anonimowy.  im

Pasyjne misterium oglądać można na scenie cieszyńskiego teatru
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Na anielskiej fali 
90,2 FM 

Radio  
Anioł 
Beskidów 

ul. św. Jana chrzciciela 14 
43-346 bielsko-biała
tel. 033 821 20 00
nr konta bankowego:  
35 1020 1390 0000 
6002 0168 0446

www.radio.diecezja.bielsko.pl

„gość niedzielny” w Aniele 
beskidów – w każdą sobotę 
o 9.00 i 19.00.

zaproszenia

T egoroczny konkurs ma być 
odpowiedzią na  obchodzo-

ny w  Kościele Rok Kapłański. 
Konkursowy apel będzie hołdem 
złożonym kapłanom, którzy oddali 
życie w obronie wolności i niepod-
ległości ojczyzny – mówi Jadwiga 
Klimonda, prezes radziechowskiego 
Stowarzyszenia „Dzieci Serc”. 

Zwycięska praca zostanie odczy-
tana na Zaduszkach Narodowych  
6 listopada bieżącego roku, podczas 
uroczystości patriotyczno-religijnej 
pod jubileuszowym krzyżem na Ma-
tysce w Radziechowach.

Konkurs skierowany jest  do 
uczniów szkół ponadpodstawo-
wych: publicznych, społecznych 
i prywatnych. Prace biorące w nim 
udział mogą być przygotowane 
przez uczniów indywidualnie lub 
grupowo, pod opieką nauczyciela 
lub innej dorosłej osoby, przy wspar-
ciu szkół, drużyn harcerskich, klu-
bów, domów kultury, świetlic, para-
fii i innych instytucji pracujących 
z młodzieżą, a także rodziny.

Organizatorzy konkursu 
proponują, by szczególnie zainte-
resować się tematyką „Cudu w Da-
chau” oraz postaciami ks. Ignacego 
Skorupki i  sióstr męczenniczek 
z Nowogródka.

Prace z  odpo-
wiednio w y peł-
nioną metryczką 
należy nadsyłać do  
29 k w ietnia – 
w  rocznicę „Cudu 

w Dachau” (decyduje data stempla 
pocztowego) na adres: „Dzieci Serc”, 
ul. Abramska 2, 34-381 Radziecho-
wy, z dopiskiem: „Apel Poległych – 
konkurs”. Szczegółowe informacje 
można znaleźć również w internecie 
na stronie www.dzieciserc.org. 

Na  Matysce, gdzie będzie od-
czytana najlepsza praca nadesłana 
na konkurs, rozpoczęto 5 lat temu 
usypywanie kurhanu, upamięt-
niającego narodowych bohaterów. 
Przywieziono tu ziemię z grobów 
ks. Jerzego Popiełuszki, Stanisława 
Pyjasa i Stanisława Pietraszki; urny 
z ziemią z Katynia, Miednoje, By-
kowni i Ostaszkowa; z miejsc walk 
powstańców warszawskich, obroń-
ców fortów Węgierskiej Górki, zie-
mię z Peru, na której w 1991 roku 
terroryści zamordowali polskich 
franciszkanów: Michała Tomaszka 
i Zbigniewa Strzałkowskiego; ziemię 
z grobów uczestników powstania 
wielkopolskiego i grobu Obrońców 
Poczty Gdańskiej.

 im

Konkurs na Apel Poległych

Młodzi bohaterom
Kapłanom i siostrom zakonnym, dla których słowa: 
Bóg, Honor, Ojczyzna były życiowym mottem, 
poświęcona jest kolejna edycja konkursu na Apel 
Poległych, ogłoszonego przez Stowarzyszenie 
„Dzieci Serc” w Radziechowach.

Tak jak w ubiegłym roku, nagrodzony Apel Poległych zostanie 
odczytany podczas listopadowych Zaduszek Narodowych 
na Matysce

pod
patronatem
„Gościa”
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W Strumieniu odby-
ły  się warsztaty 
poświęcone po-
szukiwaniom śla-

dów historii, konkurs plastyczny, 
spotkania z historykami, byłymi 
więźniami obozów oraz z Józefem 
Mironiukiem, uhonorowanym 
medalem „Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata”.

Strumieńscy gimnazjaliści 
wspólnie z  czeskimi kolegami 
wyjechali do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, do byłego obozu 
KL Auschwitz-Birkenau, na kra-
kowski Kazimierz i  do  Pragi. 
Mocne wrażenie wywarła na nich 
wizyta w Lidicach niedaleko Pragi, 

gdzie hitlerowcy w odwecie za za-
mach na  Reinharda Heydricha 
wymordowali wszystkich miesz-
kańców, w tym kilkadziesięcioro 
dzieci. Tamtą tragedię upamiętnia 
dziś pomnik złożony z  82 figur 
dzieci. 

– Każde z  tych w ydarzeń 
było wielkim przeżyciem – mówi 
uczennica Paulina Gąsior, jedna 
z uczestniczek projektu. – Będąc 
w Auschwitz, szłam przez obóz 
z  tą  jedną myślą, że  wszystko, 
na co patrzę, wiąże się ze śmier-
cią ludzi. Próbowałam ich sobie 
wyobrazić. 

– Zainteresowanie młodzieży 
historią było tak wielkie, że po-
stanowiliśmy kontynuować nasz 
pomysł i opracowany został drugi 
etap tego polsko-czeskiego projek-
tu, obejmujący historię po II wojnie 

światowej do 1989 roku – mówi 
Lilla Salachna-Brzoza, dyrektor 
strumieńskiego Gimnazjum im. 
Powstańców Śląskich.

Właśnie w  tej szkole naro-
dził się projekt transgranicznej 
współpracy polsko-czeskiej. Uda-
ło się znaleźć czeskiego partne-
ra, szkołę z Ostrawy-Hrabówki, 
a Kornelia Zubek i Klaudia Chra-
pek, uczące strumieńskich gim-
nazjalistów historii i informatyki, 
opracowały program wspólnego 
poznawania dziejów II wojny świa-
towej, w tym zwłaszcza losów Ży-
dów europejskich. 

Wniosek, zaakceptowany jako 
unijny projekt „Podróż przez hi-
storię”, otrzymał dofinansowanie 
z funduszu Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicz- 
nej. Równolegle realizują go   

także nauczy- 
ciele w ostraw-
skim gimna- 
zjum. 

–  O b e c -
nie powstaną 

cztery grupy warsztatowe: hi-
storyczna, kulturowa, medialna 
i artystyczna. Każda ułoży swój 
program działań i będzie go reali-
zować do listopada. Już wiadomo, 
że odbędą się na przykład warszta-
ty z aktorami i wystawiona zosta-
nie sztuka teatralna, a realia epoki 
przybliżą projekcje kultowych fil-
mów, takich jak „Człowiek z żela-
za” – dodaje Lilla Salachna-Brzoza.

Bomby i gruzy
To była w Strumieniu niezwy-

kła niedziela. Najpierw, w samo 
południe, ludzie wychodzący z ko-
ścioła pod eskortą uzbrojonych 
żołnierzy niemieckich pomasze-
rowali na rynek. Tam na własne 
oczy mogli śledzić walkę wyco-
fujących się oddziałów niemiec-
kich z nacierającymi wojskami 4. 
Frontu Ukraińskiego Armii Czer-
wonej. Słychać było strzały i huk 
krążącego nad domami samolotu, 
a w dymie wybuchających bomb 
przejeżdżały wojskowe samo-
chody i motocykle, padali ranni 
i zabici. 

Tak wyglądał wstęp do zapla-
nowanej na wieczór rekonstruk-
cji wydarzeń, które miały miejsce 
w Strumieniu 15 lutego 1945 roku. 
Wtedy w wyniku bombardowa-
nia miasta najbardziej ucierpiał 
kościół i probostwo. Z gruzów ple-
banii wydobyto ciała 19 poległych, 
wśród nich proboszcza ks. Alojze-
go Gałuszki i ks. Emila Skudrzyka, 
wikarego.

W  ten sposób rozpoczął  się 
drugi etap historycznego projek-
tu, który w jakiś sposób połączył 
jego dwa etapy. 

Wezwani do Apelu
Wieczorem, po serii potężnych 

wybuchów, zebrani na placu ko-
ścielnym mogli zobaczyć archiwal-
ne fotografie ruin, wyświetlane 
na ścianie probostwa. Pod okiem 
uzbrojonych czerwonoarmistów 

tekst
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl

Strumień. Realizowany przez Gimnazjum im. Powstańców 
Śląskich polsko-czeski projekt edukacyjny miał przybliżyć 
uczniom historię II wojny światowej. Okazał się jednak czymś 
więcej niż zwykłe przypomnienie przeszłości i niespodziewanie 
trafił do wszystkich mieszkańców, którzy uczestniczyli 
w rekonstrukcji strumieńskiej tragedii, jaka rozegrała się 
w 1945 roku.

Podróż przez hist orię
Rekonstrukcja 
walk 
na strumień-
skim rynku
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rozpoczęło się wynoszenie kolej-
nych ciał, a Waldemar Krzysiek, 
polonista w strumieńskim gimna-
zjum, odczytywał Apel Poległych, 
wzywając zabitych pod gruzami 
probostwa, a wraz z nimi ofiary 
wszelkich nienawiści i  wojen. 
Śmierć 19 ofiar bombardowania 
opatrzył komentarzem inspirowa-
nym Dekalogiem i przesłaniami 
ewangelicznych Ośmiu Błogosła-
wieństw Pana Jezusa.

Wśród poległych, oprócz 
dwóch kapłanów, była też m.in. 
parafialna gospodyni Anna 
Stokłosa, kierownik szkoły 
i  burmistrz Franciszek Pusch, 
nauczycielka Anna Pusch, mał-
żonkowie Rozalia i Sylwester Koj-
zarowie, a także ośmioro dzieci. 
W  zastępstwie ks.  Alojzego Ga-
łuszki do Apelu stanął ks. prał. 
Oskar Kuśka. Niósł krzyż, a wraz 
z nim przesłanie głoszenia Ewan-
gelii i służenia prawdzie. Poległe-
go ks. Emila Skudrzyka zastąpił 
ks. Paweł Hubczyk, z Biblią jako 
symbolem odpowiedzialności 
za słowo i służby Słowu Bożemu. 

Każdy z kolejnych „zastępców” 
poległych przynosił symbol po-
trzebnych współcześnie wartości: 
miłości, uczciwości, przyjaźni, 
czystości, szacunku dla ludzkiego 

życia, pokory. W szeregu stanęli 
z  sercem, świecą, wagą czy  ró-
żańcem w  dłoniach, a  biały go-
łąb – symbol działania w duchu 
czystych intencji – wypuszczony 
z rąk nie odleciał, tylko przysiadł 
na brzegu sceny. 

Ksiądz prałat Oskar Kuśka 
nie krył wzruszenia, gdy wspo-
minał o świadectwie wielkiej wia-
ry i nadziei poległych. – Ksiądz 
Skudrzyk dowiedział się, że wraz 
z wkroczeniem radzieckich żołnie-
rzy bezczeszczony jest Najświęt-
szy Sakrament. Przedostał  się 
do kościoła i przyniósł konsekro-
wane Hostie, a  potem wszyscy 
obecni na probostwie przystąpili 
do spowiedzi, przyjęli Komunię 
św. – opowiadał ks. Kuśka. 

Tropem serca
Waldemar Krzysiek już przed 

rokiem apelował o takie wędro-
wanie przez historię. Wtedy  

inauguracyjne spotkanie uczest-
ników szkolnego projektu miało 
w swoim scenariuszu symbolicz-

ne przypięcie papierowego serca 
do rozpiętego drutu kolczastego. 

Podczas kolejnych punktów 
projektu wzruszeń nie brakowa-
ło, choć przecież liczyła się przede 
wszystkim zdobywana wiedza. Gdy 
nadszedł czas historycznej rekon-
strukcji, uczniowie uczestniczyli 
w niej z przyspieszonym biciem 
serca, a nawet łzami w oczach.

– Dla mnie to było  przede 
wszystkim wielkie przeżycie – 
mówi gimnazjalistka Karolina 
Lapczyk. 

– Mogliśmy poczuć strach 
tamtych ludzi, pragnienie, żeby 
te czasy się nie powtórzyły i ulgę, 
że  żyjemy w  świecie innym niż 
tamten – dodaje Justyna Myrczek. 
 •

Dotykanie przeszłości
Lilla Salachna-Brzoza, dyrektor gimnazjum 
w strumieniu
– Jestem przekonana, że ten niepowtarzalny przekaz 
wartości zostawi ślad w sercach naszej młodzieży i ożywi 
też pamięć wszystkich mieszkańców o dziedzictwie 
przeszłości. ogromnie pomogli nam księża. skarbnicą 

wiedzy historycznej okazał się ks. prał. oskar Kuśka, który chętnie 
dzielił się też bogatym zasobem archiwalnych zdjęć, dokumentów, 
zapisków, a przede wszystkim emocjonalnym zaangażowaniem 
w całe przedsięwzięcie. z kolei ks. Paweł Hubczak ze swoim 
doświadczeniem teatralnym bardzo pomógł w przygotowaniu 
inscenizacji. chcieliśmy pokazać młodzieży, że dla naszego życia 
w pokoju i miłości inni musieli poświęcić życie. widzieli podczas 
rekonstrukcji ból starszych i myślę, że to w ich sercach pozostanie.

Alicja Stalmach, uczennica gimnazjum
– cieszę się, że mogłam brać udział w rekonstrukcji, 
zastępując 14-letnią Helenę wowrę. dla mnie wszystkie 
sprawy związane z II wojną światową są bardzo ciekawe 
i uważam, że powinniśmy je poznawać jak najszerzej. 
Już sam ten huk bomb sprawiał, że mogliśmy choć trochę 

poczuć, jak to było podczas wojny. Przeraża mnie, kiedy próbuję 
sobie wyobrazić, co czuli wtedy ludzie. 

Justyna Król, uczennica gimnazjum
– Mówiliśmy o tym, co się kiedyś wydarzyło, 
wspominaliśmy tamten dzień również w domu. 
wszystko stawało się coraz bliższe, mocniej odczuwalne. 
w Apelu zastępowałam 15-letnią Annę Kojzar. to było 
dla mnie wyjątkowe i niesamowite przeżycie. wielkie 

wrażenie na nas wszystkich wywarła też wiadomość, że wśród 
zabitych była siostra jednej z pań uczestniczących w rekonstrukcji. 

Natalia Malik, uczennica gimnazjum
– Moja babcia była tu wtedy i bardzo dobrze pamięta, 
co się wydarzyło. opowiadała mi o tym i dzięki temu 
to wszystko stało się bliższe. w rekonstrukcji byłam jedną 
z osób wynoszonych z gruzów probostwa. Już sama 
charakteryzacja sprawiała, że poczuliśmy grozę. I tym 

bardziej byliśmy przekonani, że nie musiało tak być, że to wszystko 
nie powinno się zdarzyć. 

Podróż przez hist orię
Apel Poległych połączony był z przypomnieniem historycznych 
wydarzeń

Dla gimnazjalistek uczestnictwo w rekonstrukcji strumieńskiej 
tragedii, na długo pozostanie w pamięci
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Salezjański 
Wolontariat 
Misyjny w ciągu 
10 lat działalności 
zrealizował 
90 projektów 
w 14 krajach 
misyjnych. Młodzi 
wychowankowie 
salezjańscy 
nie spoczywają 
jednak na laurach. 
Rozpoczęli naukę 
języka hiszpańskiego. 
Przygotowują się 
też do wakacyjnego 
wyjazdu na Ukrainę.

P omysł Salezjańskiego Wolon-
tariatu Misyjnego (SWM) zro-

dził się podczas pieszej pielgrzymki 
na Jasną Górę w 1997 roku. Grupę 
wychowanków salezjańskich pro-
wadził ks. Andrzej Policht, pierw-
szy prezes SWM, dziś opiekun jego 
koła w parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych w Oświęcimiu. Razem 
z nimi do stóp Czarnej Madonny 
wędrowali dwaj inni salezjanie: 
Krzysztof Niżniak i  Sławomir 
Bartodziej. O  pracy na  misjach 
w Afryce opowiadali z taką werwą, 
że rozniecili zapał misyjny w piel-
grzymach. Blisko dwa lata trwały 
przygotowania do oficjalnego po-
wołania do życia i zarejestrowania 
SWM jako stowarzyszenia. 

W kraju i za granicą
Już w 1999 roku grupa pierw-

szych zapaleńców pojechała poma-
gać misjonarzom w Kenii i Ugan-
dzie. Stowarzyszenie rozpoczęło 
zakładanie swoich kół w kolejnych 
placówkach salezjańskich na tere-
nie całego kraju. W ciągu dekady 
uzbierało  się 160 wolontariuszy, 
którzy mają już  za  sobą wyjaz-
dy do  pracy i  służby za  granicą. 
Są wśród nich studenci, pedagodzy, 
nauczyciele, lekarze, pielęgniar-
ki czy  inżynierowie. Pracowali 

z dziećmi ulicy, w placówkach so-
cjalnych, w świetlicach. Pomagali 
także w prowadzeniu adresowa-
nych do młodzieży akcji duszpa-
sterskich. Jednak swojej działal-
ności nie  ograniczają do  krajów 
misyjnych. 

– Chcemy poznać realia pracy 
misjonarzy – mówi Katarzyna Wój-
cik z oświęcimskiego SWM. – Pa-
tronem naszych działań jest św. Jan 
Bosko. Przy okazji jego tegoroczne-
go święta gościliśmy naszych star-
szych kolegów z Krakowa, którzy 
dzielili się z nami swoimi doświad-
czeniami z pracy misyjnej w Afryce 
i Ameryce Południowej.

Dzięki podobnym projektom 
edukacyjnym, realizowanym 
przez SWM, w polskich szkołach 
i uczelniach tysiące młodych ludzi 
ma szansę usłyszeć o problemach, 
z jakimi borykają się ich rówieśnicy 
w Ghanie, Peru czy daleko za na-
szą wschodnią granicą. Salezjańscy 
wolontariusze otwarli w Krakowie 
„Wioskę Afrykańską” – naturalną 
makietę osiedla z Czarnego Lądu. 
Przez wykłady, seminaria, warsz-
taty, wystawy i imprezy kultural-
ne propagują ideę Adopcji Miłości 
i tworzą pomost między Polską a tak 
zwanym Globalnym Południem.

Działać aktywnie
W  sierpniu ubiegłego roku 

oświęcimscy SWM-owicze pod 
opieką ks. Andrzeja Polichta brali 

udział w rekolekcjach młodzieży 
z Kazachstanu, Tadżykistanu i Ro-
sji, jakie odbyły się w Astanie. Słu-
chali nauk rekolekcyjnych, uczest-
niczyli w dyskusjach w mniejszych 
grupach, prowadzili Różaniec 
i Drogę Krzyżową. Pomagali misjo-
narzom w Kazachstanie nie tylko 
swoją obecnością, ale  także pie-
niędzmi, które uzbierali.

– Młodzież salezjańska poma-
gała w zbiórce funduszy na pomoc 
dla budowy klasztoru sióstr kar-
melitanek w  Oziornem – mówi 
Izabela Karasińska, kierująca 
Dziełami Misyjnymi Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. 

Już  po  powrocie z  rekolekcji 
młodzi oświęcimianie przepro-
wadzili w  swojej parafii kwestę 
na budowę placu zabaw dla dzieci 
z Astany. Jesienią ubiegłego roku 
zorganizowali zbiórkę zeszytów, 
przyborów szkolnych i zabawek 
dla dzieci w Zambii. Uczestniczyli 
też w szkoleniu z cyklu „Możesz. 
Działaj aktywnie” w  Szczyrku. 
Od kilku miesięcy uczą się języka 
hiszpańskiego. Podstawowe słówka 
i zwroty mogli przećwiczyć, kon-
wersując z ks. Roberto z Meksyku, 
który w połowie lutego odwiedził 
Oświęcim. Ta umiejętność może być 
bardzo przydatna podczas realiza-
cji kolejnych projektów misyjnych.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa

Salezjański Wolontariat Misyjny – parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu

Misjonarze św. Jana Bosko

Podczas wizyty w Kazachstanie wolontariusze misyjni odwiedzili 
karmelitanki w Oziornem

W mojej opinii
Ks. Andrzej 
Policht, 
współtwórca 
i opiekun swM 
w oświęcimiu
– właśnie 
rozpoczęliśmy 

w zespole szkół salezjańskich 
w oświęcimiu dość 
oryginalną zbiórkę pieniędzy 
na misje, w formie rywalizacji 
klas. Klasa, która zbierze 
najwięcej pieniędzy, otrzyma 
nagrodę, a wszystkie zebrane 
fundusze przekazane zostaną 
na dom dziecka w limie. 
Akcja cieszy się sporym 
powodzeniem.
Kolejnym ważnym 
przedsięwzięciem misyjnym 
jest dla swM projekt 
„Ukraina 2010”, który 
zakłada wakacyjny wyjazd 
grupy wolontariuszy 
do Korostyszewa, gdzie będą 
prowadzić półkolonie  
dla dzieci. Plany na przyszłość 
są więc ambitne 
i wymagające, jednakże 
niespożyta energia i chęć 
działania młodych ludzi 
pozwalają bez obaw patrzeć 
w przyszłość tych inicjatyw.

Ar
cH

Iw
U

M


