
J uż po raz jedenasty stowarzyszenie 
„Panorama Sztuki Chrześcijańskiej – Musica 

Sacra” zaprosiło w tym roku na cykl kon-
certów zorganizowanych dla upamiętnienia 
pielgrzymki Jana Pawła II do Skoczowa w 
maju 1995 r. Tak jak program papieskiej 
wizyty – obejmujący oprócz dziękczynnej 
Eucharystii za dar świętości Jana Sarkandra, 
także ekumeniczne spotkanie w ewangelickim 
kościele Świętej Trójcy – również „Musica 
Sacra” ma charakter ekumeniczny, skupiając 
w gronie organizatorów i gospodarzy kon-
certów przedstawicieli obu Kościołów. Biskup 
Tadeusz Rakoczy w niedzielę 21 maja, w cza-

sie inauguracyjnego kon-
certu w kościele Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, 
podziękował wszystkim, 
którzy włączają się w to 
dzieło pamięci i wdzięcz-
ności. 

Inauguracja 
festiwalu: 
bp Rakoczy 
dziękuje 
artystom 
i organizatorom
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Obszerna relacja ze spotkań z 

PIELGRZYMUJĄCYM DO POLSKI Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI

  O KS. TWARDOWSKIM – po-
przez poezję wciąż obec-
nym wśród uczniów
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TU BYŁ JAN PAWEŁ II – PAMIĘTAMY Z WDZIĘCZNOŚCIĄ…

Kiedy kończy się przy-
gotowywanie do dru-

ku tego wydania „Gościa 
Niedzielnego”, jeszcze 
nie wiadomo, co powie 
Benedykt XVI podczas spot-
kań z wiernymi w Polsce. 
Wiadomo natomiast, że 
będzie to pielgrzymka w 
znacznym stopniu symbo-
liczna: będzie podążał dro-
gami poprzednika – Jana 
Pawła II. Symbolicznej wy-
mowy nabierze modlitwa w 
celi św. Maksymiliana i pod 
pomnikiem ofiar obozu 
w Birkenau. Symboliczna 
będzie obecność Papieża 
w Centrum Dialogu
i Modlitwy. Więcej – na
str. IV i V. 

Jubileuszowy Kongres Akcji Katolickiej

Kościół was potrzebuje
W sobotę 20 maja odbył się 
w Bielsku-Białej I Kongres Akcji 
Katolickiej, zorganizowany 
z okazji dziesiątej rocznicy 
erygowania tego stowarzyszenia 
w diecezji bielsko-żywieckiej.

Zainaugurowała go uroczysta 
Msza św. w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, której 
przewodniczył metropolita kra-
kowski kard. Stanisław Dziwisz 
wraz z blisko osiemdziesięcio-
ma kapłanami, w tym krajowym 
asystentem Akcji bp. Mariuszem 
Leszczyńskim oraz biskupami Ta-
deuszem Rakoczym i Januszem 
Zimniakiem.

„Kościół potrzebuje was, wa-
szej wierności i jedności działa-
nia. Oby nigdy nie brakowało lu-
dzi, którzy będą mówić o Koście-
le z dumą i odpowiedzialnością” 
– powiedział kard. Stanisław Dzi-
wisz, zwracając się w homilii do 
członków Akcji Katolickiej. Na za-
kończenie Eucharystii przedstawi-
ciele Diecezjalnego Instytutu Ak-
cji Katolickiej wręczyli kard. Dzi-

wiszowi pierwszy, hono-
rowy medal bielsko-ży-
wieckiej Akcji: „Pro Con-
secratione Mundi” – Za 
uświęcanie świata. 

W trakcie drugiej 
części Kongresu, zor-
ganizowanej w wypeł-
nionej po brzegi sali Bielskiego 
Centrum Kultury, kolejne trzy 
takie medale otrzymali: biskup 
Tadeusz Rakoczy, ks. prof. Ta-
deusz Borutka – od 10 lat die-
cezjalnym asystentem Akcji, a 
także Piotr Moll, pierwszy pre-

zes diecezjalnego za-
rządu. 

W trakcie kongreso-
wej sesji naukowej wy-
kłady wygłosili: biskup 
płocki Stanisław Wiel-
gus, bp Mariusz Lesz-
czyński, prezes Zarządu 

Krajowego AK Halina Szydełko i 
wiceprezes diecezjalnych struk-
tur Piotr Moll. W okolicznościo-
wym koncercie dla uczestników 
Kongresu wystąpił Zespół Teatral-
ny Parafii św. Elżbiety z Cieszyna 
oraz „Bielska Estrada”. PM

Medal „Pro 
Consectatione 
Mundi” Akcja 
uhonorowała 
kard. Stanisława 
Dziwisza
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Jan Paweł II patronem gimnazjalistów

KOZY. Uczniowie i nauczycie-
le miejscowego Gimnazjum już 
w ubiegłym roku zadecydowali, 
że ich szkoła będzie nosiła imię 
Jana Pawła II. W szkolnym plebis-
cycie patron ten bezapelacyjnie 
wygrał z innymi kandydatura-
mi, m.in. Janem III Sobieskim czy 
królową Jadwigą. Uroczystość na-
dania imienia odbyła się 18 ma-
ja, w 86. rocznicę urodzin Karola 
Wojtyły. „Wasz wybór, mądry i 
przemyślany, świadczy o was, 
waszej szkole i budzi nadzieję na 
przyszłość” – powiedział biskup 
Tadeusz Rakoczy, który przewod-

niczył Mszy św. inaugurującej tę 
uroczystość. Życzył młodzieży i 
nauczycielom owocnego poszu-
kiwania prawdy, której wielkim 
orędownikiem i świadkiem był 
patron ich szkoły, Jan Paweł II. W 
trakcie uroczystości bp Rakoczy 
poświęcił szkolny sztandar z wi-
zerunkiem Jana Pawła II i jego 
słowami: „Prawdziwie wielki jest 
ten człowiek, który chce się cze-
goś dowiedzieć”. Te same słowa 
znalazły się na tablicy pamiąt-
kowej, odsłoniętej tego same-
go dnia w gmachu koziańskiego 
gimnazjum.

Sztandar koziańskich gimnazjalistów z wizerunkiem ich wielkiego patrona
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Najlepsi w „Jonaszu”
BIELSKO-BIAŁA. Rozstrzy-
gnięta została tegoroczna edycja 
ekumenicznego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz”, organizowane-
go przez Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej i ewangeli-
ckie Towarzystwo Katechetyczne 
„Jonasz”. Główną ideą Konkursu 
Wiedzy Biblijnej jest poznawanie 
Słowa Bożego, rozumienie teks-
tu biblijnego i zachęta, aby zgod-
nie z tym słowem żyć. Wśród 
najlepszych znaleźli się zdobyw-
cy pierwszych miejsc: Michał 
Waszek (B-B SP ZSKTK), Piotr 
Swadźba (SP Buczkowice), Filip 
Korolonek (Ustroń SP 1), Dawid 
Drożdż (Cieszyn – Gimnazjum 
Towarzystwa Ewangelickiego). 
Tuż za nimi, na drugim miejscu, 
uplasowali się: Sara Jabłońska (B-B 
SP 2), Magdalena Szeremet (SP 
Wisła Jawornik), Mateusz Więcek 

(SP Wieszczęta), Małgorzata 
Bożek (Ustroń – Gimnazjum 1), 
Andrzej Kociara (Gimnazjum w 
Międzybrodziu Żywieckim). 
W piątek 9 czerwca o 10.00 wszy-
scy laureaci i finaliści spotkają się 
w Bielskim Centrum Kultury na 
uroczystości podsumowania i roz-
dania nagród.

Radość z sukcesu poprzedziły 
konkursowe sprawdziany 
znajomości Biblii 
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Opowieści o przeszłości
BESTWINA. W Gminnej 
Bibliotece Publicznej 11 maja od-
było się spotkanie promujące pu-
blikację, w której przygotowanie 
wspólnie zaangażowali się pra-
cownicy biblioteki oraz człon-
kowie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Bestwińskiej. Książka 
„Legendy i opowieści z Józefowej 
izby”, napisana przez Walerię 
Owczarz i przez nią ilustrowana, 
przywołuje nie tylko zapamięta-
ne przez autorkę nieraz jeszcze w 
dzieciństwie opowieści, ale także 
wiele spraw, postacie ludzi i wy-
darzenia, które niegdyś kształto-
wały styl życia mieszkańców, na-

zewnictwo miejsc w całej okoli-
cy. „Jest tu też opowieść o pyta-
nym dziadku »Kwaczu« – żebra-
ku, który miał widzenie Matki 
Bożej i za Jej nakazem poszedł 
na Jasną Górę, by stamtąd przy-
nieść do bestwińskiego kościo-
ła obraz MB Częstochowskiej i 
wiele innych historii, które mo-
gą współczesnym pomóc w zro-
zumieniu lokalnej tradycji” – tłu-
maczy Waleria Owczarz, którą na 
co dzień można spotkać także 
w Muzeum Regionalnym im. Ks. 
Bubaka w Bestwinie, gdy objaśnia 
zwiedzającym zachowane ekspo-
naty, tłumacząc dawne zwyczaje. 

Waleria Owczarz (z lewej) wraz z gośćmi obejrzała też film o pracy
w Muzeum Regionalnym
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Papieskimi śladami
GROŃ JANA PAWŁA II. W 
niedzielę 14 maja spotkali się 
tu uczestnicy II Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Przewodników. 
Podczas Eucharystii sprawowa-
nej w kaplicy – górskim sank-
tuarium biskup Janusz Zimniak 
przypomniał przewodnikom z 

całej Polski i wszystkim zgroma-
dzonym turystom o znaczeniu 
połączenia górskiego wędrowa-
nia z duchowym podążaniem 
śladami Jana Pawła II. Biskup 
Zimniak dokonał też poświęce-
nia tablicy upamiętniającej Jana 
Pawła II – patrona tego szczytu.

Fiaty na pielgrzymkę
BIELSKO-BIAŁA. W Centrum 
Sprzedaży Fiata Auto Poland od-
było się przekazanie 18 samo-
chodów osobowych oraz 4 lek-
kich samochodów dostawczych 
ducato organizatorom pielgrzym-
ki Ojca Świętego Benedykta XVI 
do Polski. W imieniu spółki sa-
mochody przekazał Wojciech 
Halarewicz, członek Zarządu 

i dyrektor Handlowy FAP. Ze 
strony organizatorów wizyty 
Benedykta XVI obecni byli Marcin 
Przeciszewski, prezes Katolickiej 
Agencji Informacyjnej. Biskup 
Tadeusz Rakoczy poświęcił samo-
chody w obecności przedstawi-
cieli sponsora i organizatorów. 
Obecny był również prezydent 
Bielska-Białej Jacek Krywulta. 

Lalkowy festiwal
BIELSKO-BIAŁA. Od 20 
do 24 maja na scenach i pla-
cach miasta prezentowane by-
ły spektakle w ramach 
XXII Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Lalkar-
skiej. Pierwsza edycja tej 
międzynarodowej imprezy 
odbyła się w Bielsku-Białej 
dokładnie przed czterdzie-
stu laty. W tym roku w fe-

stiwalowych prezentacjach brało 
udział 29 teatrów, w tym 19 grup 

zagranicznych z piętnastu 
krajów (między innymi z 
Australii, Kanady, Kenii i 
Izraela). Na czterech sce-
nach obu bielskich tea-
trów oraz podczas plene-
rowych prezentacji po-
kazanych zostało blisko 

50 przedstawień. 

cach miasta prezentowane by-

międzynarodowej imprezy 
odbyła się w Bielsku-Białej 
dokładnie przed czterdzie-
stu laty. W tym roku w fe-

zagranicznych z piętnastu 
krajów (między innymi z 
Australii, Kanady, Kenii i 
Izraela). Na czterech sce-
nach obu bielskich tea-
trów oraz podczas plene-
rowych prezentacji po-
kazanych zostało blisko 

50 przedstawień. 



G O Ś Ć  B I E L S K O - Ż Y W I E C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
28 m

aja 2006

III

Przed diecezjalną pielgrzymką

Na skoczowskiej Kaplicówce
W najbliższą niedzielę
4 czerwca odbędzie się tradycyjna 
diecezjalna pielgrzymka
do Skoczowa, dla uczczenia
św. Jana Sarkandra,
współpatrona naszej diecezji.

To pielgrzymowanie do miej-
sca urodzenia św. Jana Sarkan-
dra ma już wieloletnią tradycję, 
w którą mocno wpisał się tak-
że sługa Boży Jan Paweł II, który 
odbył do Skoczowa pielgrzymkę 
w 1995 r., tuż po kanonizacji Ja-
na Sarkandra. Tegoroczną mod-
litwę pielgrzymów na Kapliców-
ce poprzedzi pielgrzymka na-
stępcy Jana Pawła II.

W zaproszeniu skierowanym 
do diecezjan biskup Tadeusz Ra-
koczy podkreślił: „Uczestnicząc 
w spotkaniach z Benedyktem 
XVI, który przybywa także do 
byłego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau, znajdujące-
go się na terenie naszej diece-
zji, mamy żywo w pamięci piel-
grzymkę jego poprzednika Jana 

Pawła II, z którym 11 lat 
temu spotkaliśmy się 
w Skoczowie, w Biel-
sku-Białej i w Żywcu. Ta 
pielgrzymka była dla na-
szej młodej diecezji nie 
tylko wielkim wydarze-
niem historycznym, ale 

nade wszystko ducho-
wym i religijnym. Pod-
czas Mszy Świętej na 
Kaplicówce Jan Paweł 
II wypowiedział słowa, 
które są aktualne tak-
że w obecnej rzeczy-
wistości: »Nasza Ojczy-

zna stoi dzisiaj przed wieloma 
trudnymi problemami społecz-
nymi, gospodarczymi, a także 
politycznymi. Trzeba je rozwią-
zywać mądrze i wytrwale. Jed-
nak najbardziej podstawowym 
problemem pozostaje sprawa ła-
du moralnego. Ten ład jest fun-
damentem życia każdego czło-
wieka i każdego społeczeństwa, 
dlatego Polska woła dzisiaj nade 
wszystko o ludzi sumienia!«”.

Tak jak co roku uroczysto-
ści w Skoczowie rozpoczną się 
o godz. 10.30 modlitwą w koś-
ciele Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Skoczowie, gdzie 
przechowywane są relikwie św. 
Jana Sarkandra. Następnie pro-
cesja z relikwiami wyruszy na 
Kaplicówkę. Tam, pod papie-
skim krzyżem, w miejscu gdzie 
w 1995 r. modlitwie przewod-
niczył Jan Paweł II, sprawowa-
na będzie Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny, połączona z 
prośbą o obfite owoce piel-
grzymki do Polski Ojca Święte-
go Benedykta XVI. 

 MB
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Przed rokiem 
na Kaplicówce 
dziękowaliśmy 
za dar obecności 
Jana Pawła II,
w tym roku
– za spotkanie
z jego następcą

II Kiermasz Wydawców Katolickich

Dni dobrej książki
Zapraszamy do udziału w 
II Kiermaszu Wydawców 
Katolickich, odbywającym się 
2 i 3 czerwca w Katowicach 
– w nowym gmachu Wydziału 
Teologicznego UŚ przy ulicy 
Jordana 18. 

Organizatorami II Kiermaszu 
są: Stowarzyszenie Wydawców 
Katolickich oraz katowickie wy-
dawnictwo „Księgarnia św. Jacka”. 
Honorowy patronat nad imprezą 
objęli: metropolita katowicki arcy-
biskup Damian Zimoń, wojewoda 
Tomasz Pietrzykowski i prezydent 
Katowic Piotr Uszok.

Na stoiskach nowości książ-
kowe, albumy i płyty oraz inne 
wydawnictwa prezentować bę-
dą wydawcy z całej Polski, odbę-
dą się również spotkania autor-
skie, dyskusje z udziałem zna-

nych osób, koncerty. Przygotowa-
no też liczne atrakcje dla dzieci i 
wiele imprez plenerowych przed 
budynkiem wydziału. Jednym z 
zamiarów organizatorów jest bo-
wiem popularyzacja czytelnictwa, 
zwłaszcza wśród najmłodszych.

Na kiermaszu 
pojawi się wie-
le nowości po-
święconych oso-
bie Jana Pawła II
oraz jego następ-
cy – Benedykta 
XVI. Będzie to do-
skonała okazja, aby 
uzupełnić domowe biblioteczki, 
gdyż książki proponowane będą 
w cenach producenta.

W piątek swoją książkę „Oj-
ca Leona myśli na dobry dzień” 
podpisywać będzie o. Leon Kna-
bit (10.00–14.00), odbędzie się 

promocja 3 tomu „Leksykonu du-
chowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945–1989. Po-
mordowani – więzieni – wygnani” 
(11.00). Zaplanowano też spot-
kania autorskie z ks. prof. Janem 

Górskim (13.00) i ks. 
prof. Romanem Ro-
gowskim (15.00).

W ramach kier-
maszu w katedrze 
Chrystusa Króla 
(19.00) odbędzie 
się koncert ZPiT 

„Śląsk”. W ten spo-
sób organizatorzy, wykonawcy 
oraz wydawcy katoliccy pragną 
oddać hołd Ofiarom styczniowej 
tragedii w MTK oraz podzięko-
wać wszystkim służbom ratowni-
czym. Na prezentację albumu „A 
nadzieja zawieść nie może” za-
proszone zostały osoby poszko-

dowane w styczniowej tragedii, 
ich rodziny oraz ratownicy. Pod-
czas spotkania wyemitowany zo-
stanie film Ireneusza Kaznochy 
„Śląski niy wszystek umrze”.

W sobotę po koncercie pro-
mującym płytę zespołu YCHTIS
„Niebo w dobrym humorze” 
(13.00) odbędzie się spotkanie 
autorskie z wybitnym polskim bi-
blistą ks. prof. Waldemarem Chro-
stowskim oraz Rafałem Tichym, 
współautorem wywiadu „Bóg, Bi-
blia, Mesjasz” (14.00). Na stoi-
sku Wydawnictwa WAM Marek 
Jóźwiak podpisywać będzie swoją 
książkę „Rozmowy z aniołem”.

TM

Stoiska kiermaszu odwiedzać można:
2 czerwca od 9.00 do 18.30, a 3 czerwca
od 9.00 do 17.30. Uroczyste otwarcie
– w piątek o 10.00. Zapraszamy!

zwłaszcza wśród najmłodszych.
Na kiermaszu 

cy – Benedykta 
XVI. Będzie to do-
skonała okazja, aby 

Górskim (13.00) i ks. 
prof. Romanem Ro-
gowskim (15.00).

maszu w katedrze 
Chrystusa Króla 

„Śląsk”. W ten spo-
sób organizatorzy, wykonawcy 
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Kiedy w atmosferze 
sporów o oświęcimski 
klasztor sióstr karme-
litanek – na podsta-

wie decyzji kard. Franciszka 
Macharskiego – w 1992 r. po-
wstawało Centrum, wów-
czas noszące nazwę: Centrum 
Informacji, Spotkań, Dialogu, 
Wychowania i Modlitwy, nie 
bardzo wiadomo było, jak ma 
wyglądać jego działalność. Była 
to raczej intuicja, że coś trzeba 
robić  w kierunku dialogu. 

Po 14 latach i ze zmodyfi-
kowaną nieco nazwą  Centrum 

Dialogu i Modlitwy ma 
już sporo doświad-
czeń w tej dziedzinie. 
Centrum w niewielkiej 
części realizuje włas-
ne programy, skupia-
jąc się raczej na tym, 
by być domem otwar-
tym dla wszystkich, 
którzy chcą tu przyjechać i le-
piej wsłuchać się w głos ziemi 
oświęcimskiej. 

„Najważniejsze zadanie to 
stworzyć miejsce, które po-
maga w skupieniu i reflek-
sji. Przekonałem się tutaj, że 
dialog się zaczyna, kiedy roz-
mawiamy o tym, co nas tutaj 
porusza. Kiedy ludzie wraca-
ją z obozu, można z nimi roz- 
mawiać. Zaczynamy nie od 
dyskusji, ale od wzajemne-
go wysłuchania odpowie-
dzi na proste pytanie: „Co 
dla was znaczy, że tu jeste-
ście? Co dla was znaczy być 
w Auschwitz?”. Przyjeżdżają 
Niemcy, Polacy, Żydzi, ludzie 
różnych narodowości i wy-
znań. Słuchając innych, często 
ludzie są zaskoczeni” – tłu- 
maczy ks. dr Manfred Dese-
laers, jeden z pracowników 
CDiM. 

Najważniejsze: 
spotkanie

Do podstaw należy 
też spotkanie z były-
mi więźniami. To waż-
ne szczególnie dla nie-
mieckiej młodzieży, 
ale ważne też dla by-

łych więźniów. „Chodzi tu nie 
tylko o żywą pamięć uczestni-
ków tamtych wydarzeń, ale o 
spotkanie – bezpośrednie ludz-
kie doświadczenie – podkre-
śla ks. Manfred. – Dla młodych 
Niemców to, obok przekazy-
wanej wiedzy, ogromnie waż-
ne spotkanie z człowiekiem, 
który ich nie potępił, dla by-
łego więźnia ważne jest, że 
oto młodzi Niemcy go słuchają, 
chcą poznać prawdę o tym, co 
mu się stało, co przeżył”. 

Ta relacja spotkania jest 
w Centrum najważniejsza. Nie 
zastąpi jej na przykład nagra-
nie wspomnień byłych więź-
niów i odtwarzanie ich ko-
lejnym grupom. „Ludzki wy-
miar, konkretnie doświadczo-
ny – to jest najważniejsze” – 
uzupełnia.

W maju była tu m.in. gru-
pa młodych luteran ze Szwe-

cji i grupa amerykańskich stu-
dentów. Byli maturzyści spod 
Frankfurtu i młodzież z War-
szawy. Wszyscy zastanawiają 
się nad Auschwitz, przeżywa-
ją to głęboko – i czują to czę-
sto inaczej… 

„Młodzi Polacy i Niemcy ży-
ją podobnie, jednakowo się ba-
wią, ale w Auschwitz czują, że 
są inni, mają inne skojarzenia. 
Wtedy słuchanie drugiej stro-
ny nie jest wcale łatwe, ale jest 
bardzo ważne. Daje się od-
czuć, jak wielka jest różnica 
między nimi, a równocześnie 
jak silne jest dla nich wszyst-
kich pragnienie, aby  dowie-
dzieć się, co to jest Auschwitz. 
Punktem wyjścia jest wysłu-
chanie siebie nawzajem. To już 
pierwszy krok, który ogrom-
nie ludzi łączy. Moim zadaniem 
jest pomagać im wejść w dia-
log między sobą” – dodaje ks. 
Manfred. 

U progu dialogu

Organizując pierwsze dni 
studyjne „U progu Auschwitz”, 
ks. Deselaers zaprosił swo-
ich znajomych, a oni zaprosili 
swoich… Okazało się, że mo-
że dojść do międzyreligijnych 
spotkań, do nawiązania dialo-
gu właśnie poprzez sieć ludz-
kiego zaufania. „To jest chyba 
istotą tego dialogu. Papież Jan 
Paweł II doskonale to rozumiał, 
że najwięcej można tu doko-
nać właśnie poprzez spotkania 
– znacznie więcej niż przez sa-
me słowa, wypowiedziane czy 
napisane. W spotkaniach coś 
się czuje, przekonujemy się, że 
temu człowiekowi można za-
ufać, nawet jeśli ma inne po-
glądy” – twierdzi ks. Manfred 
Deselaers.

Na początku maja odby-
ła się w Centrum konferen-
cja o Edycie Stein. „W mó-
wieniu o Auschwitz Edyta 
Stein jest trudnym tematem. 

Oświęcimskie Centrum Dialogu i Modlitwy podejmie pielgrzyma – Benedykta XVI

Centrum nowego zaufania

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Główny akcent papieskiej 
obecności w Oświęcimiu 

położony zostanie 
na modlitwę w intencji 

ofiar Auschwitz-Birkenau, 
ale także – przez obecność 

w Centrum Dialogu 
i Modlitwy – na dialog. 

To wymowne 
podkreślenie, że dialog 

jest właściwym 
kierunkiem 

poszukiwań, 
od kilkunastu lat 
podejmowanych 

w Centrum.

Moim zadaniem 
jest pomagać 
w dialogu 
– mówi 
ks. dr Manfred 
Deselaers 
z Aachen
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Oświęcimskie Centrum Dialogu i Modlitwy podejmie pielgrzyma – Benedykta XVI

Centrum nowego zaufania
Jest ochrzczoną Żydówką, więc 
Żydzi uważają, że ich już nie re-
prezentuje. Ale została zamor-
dowana w Oświęcimiu, ponie-
waż była Żydówką. Od dawna 
miałem świadomość, że trzeba 
o tym rozmawiać – że to jest 
temat trudny i ważny zarazem 
– tłumaczy ks. Deselaers. – Za-
proszeni zostali m.in. prof. Kra-
jewski z Polskiej Rady Chrześ-
cijan i Żydów oraz były więzień 
Auschwitz, historyk prof. Wac-
ław Długoborski. Konferencja 
się udała, choć nie zgodzili-
śmy się z każdym z prezen-
towanych na niej poglądów – 
ale można było rozmawiać i 
stworzyć atmosferę wzajemne-
go szacunku i zaufania. Bardzo 
się z tego cieszę. Myślę, że na 
tym polega zadanie centrum: 
budować obok obozu śmier-
ci przestrzeń nowego zaufa-
nia – pozytywne dzieło, które 
będzie odpowiedzią na tamto 
zło. To jest praca sercem, która 
jest odpowiedzią na Auschwitz 
– świat bez serca”.

Polak i Niemiec 
w Auschwitz
Ks. Deselaers, ka-

płan z Aachen, któ-
ry od lat trwa „u pro-
gu Auschwitz”, przy-
znaje, że jego narodo-

wa przynależność jakoś wiąże 
się z obecnością w Oświęcimiu. 
„Przeważnie dzięki reakcjom 
innych osób czuję, że dla wielu 
ludzi jest to ważne, że tutaj jest 
ksiądz niemiecki” – dodaje. 

Kiedy Ojciec Święty Jan Pa-
weł II był w Oświęcimiu w 
1979 r., podkreślał, że jest sy-
nem tej ziemi, Polakiem. „Nie 
wiem, czy Ojciec Święty Be-
nedykt XVI będzie podkreślał, 
że jest Niemcem, ale ma to na 
pewno znaczenie, i Papież nie-
wątpliwie ma świadomość, że 
będzie tak postrzegany. Sam 
też chciał podczas tej piel-
grzymki do Polski spotkać się z 
pamięcią o Auschwitz. Nie mo-
że tego zrobić inaczej, jak bę-
dąc Niemcem.

Polak czuje inaczej to miej-
sce, inaczej Niemiec, inaczej 
Żyd z Izraela. Każdy wychodzi 
z własnej tożsamości, podej-
mując temat Auschwitz, któ-
ry jest wciąż dzielącą nas ra-
ną. Tę ranę trzeba rozumieć z 
głębi serca. A serce Benedyk-
ta XVI jest niemieckie i nie 
może być inne – tłumaczy ks. 

Deselaers i dodaje: – 
Benedykt XVI, będąc 
Papieżem, z tą swo-
ją niemiecką tożsa-
mością zakorzenia się 
w Bogu, który jest w 
głębi człowieczeństwa 

każdego czło-
wieka i ko-
cha każdego. 
Tak łączy się 
ze wszystkimi 
innymi ludź-
mi. Oprócz ludzkiej zdolności 
wczucia się w innych mostem 
łączącym z innymi staje się 
wiara. To jest główna nadzieja: 
fundament Bożej miłości. Na 
nim można budować, ale prze-
de wszystkim najpierw trzeba 
go odkryć i o nim świadczyć – 
że jesteśmy powołani do wiel-
kiego braterstwa jako synowie 
i córki jednego Ojca. Tu wrażli-
wość ludzka i postawa religijna 
łączą się ze sobą”.

Na fundamencie wiary

Ks. Manfred Deselaers nie 
kryje nadziei, że wiele wniesie 
sam fakt papieskiej obecności, 
poprzez którą Benedykt XVI 
da światu do zrozumienia, jak 
jest to ważne, żeby być tutaj, 
by pamiętać, co się tu stało, by 
czcić pamięć ofiar i tak kształ-
tować ten pobyt tutaj, by był 
przeżyty jako krok ku wspólno-
cie. Temu służyć będzie wspól-
na, międzyreligijna modlitwa. 
„Myślę, że to będzie ogromnie 
wymowny znak i próba budo-
wania nowych więzi zaufania. 
Podstawową sprawą jest mod-
litwa, wiara. Wiadomo, że Pa-
pież w tej modlitwie będzie 
obecny ze swoją chrześcijań-
ską, katolicką tożsamością, ot-
wierając jednak miejsce dla in-
nych. Mam nadzieję, że będzie 
to znak pokazujący wszystkim, 
że można tu znaleźć wspólną 
drogę, jak najgłębiej się spot-
kać i budować nową, wspólną 
przyszłość”. 

Ta modlitwa ma być sym-
bolem, że Auschwitz nie mu-
si dzielić na zawsze, że może 
łączyć we wspólnej odpowie-
dzialności i wzajemnym sza-
cunku. 

Majowe 
seminarium 
o Edycie Stein 
było krokiem 
na drodze 
dialogu

CENTRUM DIALOGU 
I MODLITWY

Pracą Centrum kieruje dyrek-
tor ks. Jan Nowak. Dział progra-
mowy prowadzi ks. dr Manfred 
Deselaers, a koordynatorką jest 
historyk Sylwia Stańska. 
Centrum dysponuje 150 miejsca-
mi noclegowymi, restauracją, sa-
lą konferencyjną, kilkoma sala-
mi spotkań, biblioteką, TV-sat/
Video/DVD, wystawami – cza-
sowymi i stałymi, kaplicą i kem-
pingiem. Jest otwarte całą dobę, 
od 7.00 do 22.00 pracuje recep-
cja i kuchnia. 
CDiM organizuje międzynaro-
dowe i międzyreligijne semina-
ria, spotkania z byłymi więźnia-
mi, chrześcijańskimi i żydowski-
mi, z młodymi ludźmi z Polski 
i Niemiec oraz innych krajów, z 
profesorami, księżmi, rabinami. 
Od 1997 r. organizowane są se-
minaria „U progu Auschwitz”, 
które nabrały międzynarodo-
wego i międzyreligijnego wy-
miaru. Centrum stara się podej- 
mować inicjatywy w zakresie dia-
logu chrześcijańsko-żydowskiego.
Kontakt:
Oświęcim,
ul. Maksymiliana Kolbego 1,
tel. (033) 84310 00.
www.centrum-dialogu.oswiecim.pl



Budynek 
Centrum Dialogu 

i Modlitwy 
w Oświęcimiu

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L

KS
. M

AN
FR

ED
 D

ES
EL

AE
RS



G O Ś Ć  B I E L S K O - Ż Y W I E C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
28

 m
aja

 2
00

6

VI

 R E K L A M A 

Zapraszamy
 WOBEC STARSZYCH

We wtorek 30 maja o godz. 10.00 w Instytucie Teologicznym 
im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5 roz-
pocznie się konferencja zorganizowana przez bielski Klub Inteli-
gencji Katolickiej. Tematem konferencji będzie „Polityka społecz-
na wobec ludzi starszych w świetle doświadczeń polskich i nie-
mieckich”. 

Pod hasłem „Nieśmy światu 
Jezusa” 31 maja i 1 czerwca 
w Częstochowie odbędzie się 
VI Krajowy Kongres Misyjny, 
organizowany przez Papieskie 
Dzieło Misyjne Dzieci.

Jego uczestnikami będą dzie-
ci z całej Polski – z różnych grup, 
kół parafialnych i szkolnych. „W 
programie – obok wspólnej mod-
litwy – przewidziane są też przy-
bliżające życie mieszkańców róż-
nych kontynentów konkursy, za-
bawy, wystawy, spotkania z mi-
sjonarzami, dlatego też serdecz-
nie zachęcamy do skorzystania 
z tej bardzo dobrej okazji do 
pogłębienia znajomości tematyki 
misyjnej. Tradycją jest, że w mi-
syjnych kongresach uczestniczą 
także dzieci z naszej diecezji” – 
mówi ks. prał. Stanisław Śmieta-
na z Wydziału Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej.

Rozpoczęcie Kongresu nastą-
pi w środę 31 maja o 18.00.  W sa-
li o. Kordeckiego – po nauce tań-
ców i pieśni z różnych stron świa-
ta – o godz. 18.30 przedstawiona 
zostanie inscenizacja „Róże św. 
Tereski”, a równolegle – w auli JP 
II – przewidziana jest inscenizacja 
„Dekalog misjonarza”. O 21.00 
uczestnicy wezmą udział w Apelu 
Jasnogórskim.

W czwartek 1 czerwca na pla-
cu przed szczytem Jasnej Góry o 
9.00 – nauka piosenek i prezen-
tacja grup, a także misyjne puz-
zle. O godz. 9.30 katechezę mi-
syjną wygłosi bp Antoni Długosz. 
O 10.45 rozpocznie się przygoto-

wanie do litur-
gii, a o 11.00 
– Msza Świę-
ta z homilią – 
pod przewod-
nictwem bi-
skupa Krzysz-
tofa Białasika 
z Boliwii. Po Eucharystii przewi-
dziane jest rozdanie nagród oraz 
wypuszczenie balonów z „Dobrą 
Nowiną dla mojego brata”. 

Spotkanie z misjonarzami i 
piosenką (14.00–15.30) poprze-
dzi zakończenie Kongresu.

Misyjne muzeum

Dzieci i młodzież, które 
chciałyby poznać lepiej kraje, 
w których pracują misjonarze, 
a także dowiedzieć się więcej o 
misjach, zachęcamy też do od-
wiedzenia Misyjnego Muzeum 
im. Kard. Augusta Hlonda przy 
parafii MB Bolesnej w Mysłowi-
cach Brzęczkowicach. 

Muzeum założył ks. Andrzej 
Halemba, misjonarz w Zambii, 
były sekretarz Komisji Misyjnej 
Episkopatu Polski. Zgromadzone 
przez niego eksponaty z Afryki, 
Ameryki Południowej i Oceanii – 
oryginalne wyroby codziennego 
użytku, stroje, przedmioty kultu, 
egzotyczna flora i fauna – poma-
gają poznać życie mieszkańców 
tamtych kontynentów. Można też 
obejrzeć filmy o tematyce misyj-
nej i wystawę fotograficzną. TM

Na zwiedzanie Muzeum Misyjnego 
można umówić się telefonicznie: 
032 222 65 15. Więcej informacji: 
www.brzeczkowice.katowice.opka.org.pl.

Zapraszamy na Kongres Misyjny

Dzieci dla misji

Warto poznawać 
kraje misyjne  

i ich mieszkańców 
– przekonuje 
misjonarz ks. 

Andrzej Halemba
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VII Paraolimiada – zaproszenie

Na wyspie skarbów
Stowarzyszenie „Dzieci Serc”  
z Radziechów wraz z Gimna- 
zjum i SP w Międzybrodziu 
Bialskim zapraszają niepełno-
sprawnych i ich przyjaciół na VII 
Paraolimpiadę, która odbędzie 
się 3 czerwca br. na terenie LKS  
w Międzybrodziu Bialskim.

W programie: godz. 8.10 
– przyjazd zawodników, 9.15 
– zapalenie olimpijskiego zni-
cza, wysłuchanie „Mazurka Dą-
browskiego”.

Konkurencje paraolimpiady 
rozpoczną się o 9.30. Wśród 
nich przewidziano: holowanie 
rozbitków na bezludną wyspę, 
zrywanie bananów, poławianie 
pereł, szukanie skarbu, rozbija-
nie owocu kokosu, budowa tra-
twy, wykonanie obuwia dla Ro-
binsona i Piętaszka, wysłanie in-
formacji droga morską, Wielka 
Bitwa Morska.

Ogłoszenie wyników – o 
11.50.

Wszyscy zawodnicy powin-
ni mieć pisemną zgodę rodzi-
ca na wzięcie udziału w kon-
kurencjach zręcznościowych i 
strój sportowy. Poruszają się 
tylko z przydzielonymi im wo-
lontariuszami lub opiekunem.

Zgłoszenia grup wraz z listą 
zawodników, opiekunem i zgo-
dą rodzica należy dokonać do 
31 maja na adres: Stowarzysze-
nie Dzieci Serc, ul. Abramska 2, 
34-381 Radziechowy.

Zapraszając do udziału w 
zabawie, organizatorzy mówią 
krótko: naszym celem jest ra-
dość i uśmiech uczestników. 
Tutaj każde dziecko ma swo-
je 5 minut.

Bliższe informacje – pod nu-
merem telefonu: 033 8676 363 
wieczorem lub 501 355 794.

IM
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IV Festiwal Pieśni Sakralnej im. św. Stanisława

Młodzi w gotyckich murach
– To nasz pierwszy festiwal  
i od razu takie wyróżnienie! 
– cieszy się Justyna Smaża  
z zespołu „Łaskotki”, który został 
laureatem IV Festiwalu Pieśni 
Sakralnej im. św. Stanisława, 
zorganizowanego 13 maja br.  
w Starym Bielsku.

Festiwal wymyślili cztery lata 
temu młodzi mieszkańcy Stare-
go Bielska. Wśród nich byli Mar-
ta Bruczyńska i rodzeństwo: Aga-
ta, Adam i Andrzej Ruśniakowie. 
O honorowy patronat nad impre-
zą poprosili starobielskiego pro-
boszcza ks. kan. Antoniego Kula-
wika. Głównymi organizatorami 
festiwalu są parafia św. Stanisława 
i miejscowy Dom Kultury.

– Chcieliśmy dać możliwość 
prezentacji i twórczej konfrontacji 
dziecięcym i młodzieżowym ze-
społom śpiewającym pieśni i pio-
senki religijne – mówi Adam Ruś-
niak. – Mam nadzieję, że ta kon-
frontacja pozwoli im się jeszcze 
bardziej rozwijać muzycznie. Na 
miejsce spotkań wybraliśmy nasz 
gotycki kościół – św. Stanisława.

Podczas festiwalu co roku 
są także wręczane medale św. 
Stanisława. Dostaje go laureat 
pierwszego miejsca oraz oso-
by szczególnie zaangażowanie 
w życie kulturalne społeczności 
starobielskiej. Przyznano je w 

tym roku ks. kan. Anto-
niemu Kulawikowi – w 
40. rocznicę jego świę-
ceń kapłańskich, jako 
dowód wdzięczności za 
jego otwartość na wiele 
przedsięwzięć w zakre-
sie integrowania środo-
wiska Starego Bielska, oraz ks. 
Bogusławowi Kalecie.

– Ks. Bogusław był u nas 
kiedyś wikarym. Bardzo ożywił 
nasze życie religijne i kultural-
ne. Dziś kontynuujemy wie-
le jego pomysłów, nabraliśmy 
odwagi do uskuteczniania no-
wych – dodaje Agata Ruśniak.

Trzeci medal trafił do „Ła-
skotek”. Zespół tworzy dziesięć 
osób. Na co dzień współtworzą 
grupę Dzieci Maryi działającą 
przy parafii św. Maksymiliana w 
bielskich Aleksandrowicach. Kie-

dy dowiedzieli się o fe-
stiwalu, nabrali odwagi i 
postanowili wystąpić. W 
przygotowaniach pomo-
gła im Bogumiła Smaża 
– mama Justyny i Pauli-
ny – animatorek wspól-
noty. W Starym Bielsku 

nie mógł być z „Łaskotkami” opie-
kun wspólnoty ks. Grzegorz Klaja, 
ale wszyscy zgodnie zakomuniko-
wali, że ksiądz będzie pierwszym, 
który o sukcesie się dowie.

Kolejne miejsca przyznano: 
zespołowi „Allegro” z Gimnazjum 
nr 11 i jego opiekunce Dorocie 
Górny oraz chórowi tworzone-
mu przez zespoły „Vivace” z SP 
31 w Starym Bielsku i „Cantus No-
vi” z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, 
którymi kieruje Małgorzata Baru-
towicz.

URSZULA ROGÓLSKA

Ambasada Lednicy w Bielsku-
-Białej organizuje wspólny wy- 
jazd młodzieży na czuwanie 
w Lednicy w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego – w nocy z 3 
na 4 czerwca.

Zapisy przyjmowane są w 
bielskiej Księgarni św. Jacka 
(przy ul. Traugutta, obok koś-
cioła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa przy dworcu PKS). Spot-
kanie organizacyjne przed wy-
jazdem odbędzie się w środę 
31 maja o godz. 9.00 w salkach 

przy bielskim kościele Jezu-
sa Chrystusa Odkupiciela Czło-
wieka na osiedlu Karpackim.

Tegoroczne spotkanie led-
nickie odbywa się pod hasłem 
„Chrystus Drogą”. Jego uczest-
nicy proszeni są o przywiezie-
nie kamienia, na którym wy-
ryją swoje imię. Kamienie bę-
dą składane na Polu Spowie-
dzi. Ponadto warto przywieźć 
ze sobą także kartki z wypi-
sanymi intencjami modlitwy 
– własnymi lub powierzonymi 
przez kogoś.

Wybierający się na Ledni-
cę wezmą udział w całonoc-
nym czuwaniu modlitewnym. 
Powinni więc zabrać ze sobą 
coś do siedzenia, dobre buty 
i ubranie (na cebulkę), nakry-
cie głowy, koc termiczny lub 
śpiwór, prowiant i wodę oraz 
niezbędne lekarstwa.

Wszelkich informacji na te-
mat wyjazdu udziela szef Am-
basady Lednicy w Bielsku-Bia-
łej Kamil Słowioczek (tel.: 0 
509 389 109).

 JMP

Z Podbeskidzia na Lednicę

Chrystus Drogą

NA ANIELSKIEJ FALI 

Beskidzkie Radio 
Katolickie  
Anioł Beskidów  
nadaje swój 
program  
na częstotliwości 90,2 FM  
oraz 92,7 FM. 
„Gość Niedzielny”  
w „Aniele Beskidów”  
– w każdą sobotę  
o 9.00 i 19.00.

OSTATNIE GODZINY PIELGRZYMKI 
BENEDYKTA XVI ŚLADAMI JANA 
PAWŁA II DO POLSKI – „Anioł 
Beskidów” w niedzielę 28 
maja transmituje papieską 
Mszę św. na Błoniach w 
Krakowie (9.30), wizytę w 
byłym obozie Auschwitz-
-Birkenau oraz pożegna-
nie Ojca Świętego na lotni-
sku w Balicach. Wszystkie 
dźwiękowe relacje papie-
skiej pielgrzymki w „Aniele 
Beskidów” zostały nieod-
płatnie udostępnione przez 
Polskie Radio.
WSPÓŁPRACA Z POLSKIM RADIEM 
BĘDZIE KONTYNUOWANA. Już od 
1 czerwca radio AB zacznie 
w paśmie 90,2 MHz nada-
wać o pełnych godzinach 
nowe wiadomości, przy-
gotowane przez Polskie 
Radio.
AB BĘDZIE REDAGOWAĆ WŁAS-
NE INFORMACJE dotyczące ży-
cia Kościoła i regionu, któ-
re będą nadawane w okre-
ślonych porach.
NAJDŁUŻEJ – BO OD POCZĄTKU 
ISTNIENIA AB – TRWA WSPÓŁPRA-
CA z Radiem Maryja. Równie 
długo AB emituje dziennik 
Radia Watykańskiego. Już 
kilka lat trwa współpraca 
z rozgłośnią Radio Jasna 
Góra, dzięki której na an-
tenie AB gości lista prze-
bojów muzyki chrześcijań-
skiej „Muzyczne dary”.

Organizatorzy 
festiwalu: Marta 
Bruczyńska, 
Agata Ruśniak  
i Adam Ruśniak, 
z ks. kan. 
Kulawikiem
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Radio Anioł Beskidów, 
ul. św. Jana Chrzciciela 14, 

43-346 Bielsko-Biała
tel. 033 821 2000,  
fax 033 810 41 89, 

www.radio.diecezja.bielsko.pl
nr konta bankowego: 35 1020 
1390 0000 6002 0168 0446



Tradycyjne święcone dla 
świętującego jubileusz 80-lecia 
powstania oddziału Związku 
Podhalan na Żywiecczyźnie w tym 
roku rozpoczęło się w kościele 
pw. Niepokalanego Serca NMP 
w Wieprzu koło Żywca. 

Uroczystą Mszę św. pod 
przewodnictwem ks. kan. Sta-
nisława Jani koncelebrowali 
duszpasterze związani ze śro-
dowiskiem Związku Podha-
lan, wśród nich  kapelan ks. 
kan. Władysław Zązel i ks. kan. 
Franciszek Warzecha. 

W homilii ks. kan. Zazel 
przypomniał słowa Ojca Świę-
tego Jana Pawła II, skierowa-
ne niegdyś do członków ZP, 
o dziedzictwie góralszczyzny, 
przy którym trzeba trwać i je 
rozwijać – bo wierność tradycji 
powinna być twórcza. „Do te-
go dziedzictwa należą spotka-
nia przy święconym – podkre-
ślił ks. kan. Zązel. –  Podczas 
tej modlitwy – przy spotka-
niach opłatkowych, przy świę-
conym i rozmaitych innych 
okazjach – chcemy się bronić 
przed wszystkim, co nie jest 
polskie, co nie jest góralskie”.

W Eucharystii wraz z człon-
kami i sympatykami Związku 
Podhalan z całej Żywiecczyzny 
uczestniczyli liczni parafianie, 
a modlitwie towarzyszył pięk-
ny śpiew „Grojcowian”, na co 
dzień w większości także tu-
tejszych parafian. Po Mszy św. 
w pobliskim  Domu Kultury w 
Brzuśniku otwarta została wy-
stawa fotograficzna poświęco-
na 80-leciu Oddziału Górali Ży-
wieckich. Tu także odbyło się 
tradycyjne spotkanie przy sto-
le, połączone oczywiście z gó-
ralską muzyką i śpiewem. Nad 
organizacją całości czuwało 
miejscowe Ognisko ZP z gmi-
ny Radziechowy-Wieprz, z pre-

zesem Markiem Jura-
szem na czele. 

Góralska dusza

„Kiedy w 1994 r. 
składałem ślubowa-
nie i wstępowałem do 
ZP, nie nosiłem jesz-
cze stroju góralskiego. 
Ta decyzja pomogła mi 
wrócić do niego i być z niego 
dumnym. Wróciłem do korze-
ni, przede wszystkim do tego, 
co było podstawą codziennego 
życia rodzinnego. Kultywujemy 
dziś to, co dali nam rodzice i 
czujemy, że powinniśmy tą gó-
ralskością żyć” – tłumaczył pre-

zes Oddziału Górali Żywieckich 
Adam Banaś. 

Jak żyło się kiedyś? „Przede 
wszystkim było to życie, w któ-
rym wszystko było blisko Boga 
– tłumaczą członkowie Oddzia-
łu Górali Żywieckich. – Od po-
rannej pieśni „Kiedy ranne sta-
ją zorze”, śpiewanej na powi-
tanie każdego dnia, po związa-
ne z modlitwą w kościele świę-
towanie wszystkich uroczysto-
ści”. Tak też Podhalanie z Ży-
wiecczyzny świętują i dziś. 

Nie jest przypadkiem, że 
żadna tegoroczna jubileuszo-
wa uroczystość nie odbywa 

bez dziękczynnej mod-
litwy w kościele. „ Je-
steśmy blisko Kościo-
ła i chcemy się razem 
modlić – jako górale. 
Jest to dla nas ważne, 
tak samo jak ważne 
było dla naszych rodzi-
ców i dziadków. Chce-
my, by było ważne tak-
że dla naszych dzie-

ci” – dodają. A uwagę postron-
nego obserwatora zwracała w 
wieprzańskiej świątyni nie tyl-
ko wielka liczba modlących się 
dzieci i młodzieży, ale i to, że 
swoje góralskie stroje nosili z 
prawdziwą dumą…

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Związek Podhalan – w parafii Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu

Twórcza wierność tradycji

bielsko@goscniedzielny.pl
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80-LECIE GÓRALI 
ŻYWIECKICH

W okresie międzywojennym 
Związek Podhalan posiadał 
mocne struktury, zwłaszcza 
w powiatach nowotarskim i 
żywieckim. Na Żywiecczyźnie 
do powstania oddziału w 
1926 r. i do jego dynamicz-
nego rozwoju przyczyni-
li się zwłaszcza dwaj pre-
zesi: Władysław Pieronek z 
Radziechów i Józef Szczotka 
z Milówki. Po reaktywowa-
niu w 1989 r. Oddziałem 
Górali Żywieckich (obejmu-
jącym powiaty żywiecki i 
bielski) kierował Władysław 
Motyka z Milówki. Obecnie 
prezesem jest Adam Banaś 
z Rajczy.
W programie obchodów 80. 
rocznicy powstania Oddziału 
Górali Żywieckich przewidziane 
są jeszcze:
 25 czerwca w Kamesznicy – zor-
ganizowane w ramach Kamesznickich 
Dni Trzeźwości obchody jubileuszu 
ks. kan. Władysława Zązela 
– 25-lecia jego kapelańskiej posługi 
w Związku Podhalan,
 13 sierpnia w Rychwałdzie 
– uroczyste pielgrzymowanie 
do Pani Ziemi Żywieckiej – MB 
Rychwałdzkiej i udział w nabo-
żeństwie fatimskim,
 4 października w Rajczy – 
pielgrzymka do sanktuarium MB 
Kazimierzowskiej i udział w nabożeń-
stwie fatimskim, kończącym cykl te-
gorocznych czuwań fatimskich.
„Wszędzie naszej modlitwie to-
warzyszyć będzie góralski strój, 
muzyka i śpiew. W Rychwałdzie 
górale pojawią się z kapelami, 
zaśpiewają „Grojcowianie”, a w 
Rajczy pojawią się okoliczne ze-
społy regionalne” – mówi prezes 
Adam Banaś.

U góry: Prezes 
Adam Banaś 
podziękował 
duszpasterzom
Poniżej: Górale 
żywieccy 
po modlitwie 
w kościele 
w Wieprzu…


