
Ponad czterdziestu wykonawców 
z Czech, Słowacji, Węgier i Polski 

wzięło udział w III Międzynarodowym 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
„Pastorałka Żywiecka 2007”. W nie-
dzielę 14 stycznia w Miejskim Centrum 
Kultury ogłoszone zostały wyniki prze-
glądu. Złote Gwiazdy Betlejemskie, czyli 
główne nagrody w poszczególnych ka-
tegoriach, zdobyły: zespół Żywczanie, 
Chór Milowiecki, duet Grojcowianie 
z Wieprza, zespół Cibri z Węgier 
oraz kapela Szarotka z Kamesznicy. 
Grand Prix zdobył wieprzański zespół 
Grojcowianie. „Dziękuję wam za to, że 
współtworząc piękno, budujecie lep-

sze jutro” – powiedział 
biskup Tadeusz Rakoczy 
gratulując uczestnikom 
i zwycięzcom przeglądu. 

 

Laureatki 
z węgierskiego 
zespołu Cibri
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  o rozpoczynającym się 

TYGODNIU MODLITW O JEDNOŚĆ 
CHRZEŚCIJAN (główne na-
bożeństwo – 22 stycznia 
o 17.00 w ewangelickim koś-
ciele Zbawiciela w Bielsku-
Białej)

  O PAPIESKIM KOLĘDOWANIU 
W KĘTACH – pod naszym pa-
tronatem

FINAŁ ŻYWIECKIEJ „PASTORAŁKI”

Nie gasną dyskusje o 
agresywnych wybry-

kach uczniów gimnazjów i 
szkół średnich. Nie wszyscy 
młodzi są tacy – to oczywi-
ste. „Chcemy pokazać, że są 
wśród nas tacy, którzy chcą 
i potrafią robić coś dobre-
go” – mówią wolontariuszki 
programu „Mnie pomogli 
moi rodzice, Tobie pomo-
gę ja”, realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Żywcu. Piszemy 
o tym na str. IV–V. 

Wobec totalitarnej przeszłości

Stanąć w prawdzie
„Kościół nie boi się prawdy, nawet 
jeżeli jest to prawda trudna, 
zawstydzająca, a dochodzenie 
do niej czasem jest bardzo 
bolesne” – napisali biskupi 
w liście, odczytanym w naszych 
kościołach w niedzielę 14 stycznia.

Jak podkreślili, to zadanie 
wymaga nie tylko odważnego 
rachunku sumienia i wyznania 
grzechów, ale też powszechnej 
modlitwy i troski o poszanowa-
nie godności człowieka. Wiąże 
się z tym obowiązek rzetelnego 
i obiektywnego podejścia do ma-
teriałów zgromadzonych w ar-
chiwach IPN. 

– Najprościej byłoby wyznać 
prawdę: ujawnić nazwiska tych, 
którzy donosili, ale też nazwi-
ska i praktyki funkcjonariuszy 
SB, którzy  zdobywali informacje 
różnymi metodami. Trzeba raz 
na zawsze skończyć z sensacyj-
nym „ujawnianiem” przez media 
kolejnych osób, zbadać i ujaw-
nić zawartość tych teczek, oczy-
wiście pamiętając, że były one 

pisane przez ludzi nie-
zasługujących na zaufa-
nie i z pewnością wyma-
gają weryfikacji – mówi 
proboszcz bielskiej kate-
dry ks. prał. Zbigniew Po-
wada, który do IPN zwrócił się o 
dokumenty dotyczące inwigilacji 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy i ja-
ko jeden z pierwszych kapłanów 
naszej diecezji znalazł się w po-
siadaniu swojej teczki personal-
nej. Zawiera ona donosy na jego 
temat, notatki z prób pozyskania 
go do współpracy z SB – zakoń-
czone stwierdzeniem ich niesku-

teczności po „skandalicz-
nym zachowaniu” – jak 
funkcjonariusz określił 
postawę ks. Powady. – 
Po prostu przy kolejnej 
wizycie wyrzuciłem go, 

a mimo usilnych poszukiwań nie 
znaleziono żadnych przewinień, 
którymi można by było mnie 
szantażować – tłumaczy ks. prał. 
Powada.

O esbeckich metodach za-
straszania i potrzebie ujawnie-
nia prawdy – już wkrótce w roz-
mowach z kapłanami naszej die-
cezji. MB

Ks. prał. 
Z. Powada: 
– Jestem za 
ujawnieniem 
prawdy...

AR
TU

R 
KA

SP
RZ

YK
O

W
SK

I

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L





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
21

 st
yc

zn
ia 

20
07

II

Zmarł ks. Zbigniew Wszołek
KICZORA-NIELEDWIA.  
11 stycznia, w wieku niespełna 
45 lat. w szpitalu klinicznym w 
Katowicach Ochojcu zmarł nagle 
ks. Zbigniew Wszołek, administra-
tor ośrodka duszpasterskiego MB 
Częstochowskiej i św. Floriana w 
Kiczorze-Nieledwi koło Milówki. 
Uroczystości pogrzebowe odby-
ły się 15 stycznia w Nieledwi. Ks. 
Zbigniew Wszołek pochodził z 
Jaworzna. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1987 r. w Krakowie. 
Jako wikariusz pracował m. in. w 
Pietrzykowicach, Pierśćcu i Żywcu 
Sporyszu. Administratorem w 
Kiczorze-Nieledwi był od 2004 r. 

Sylwetkę tego kapłana o ciepłym 
sercu przedstawimy szerzej w ko-
lejnym numerze GN.

Opłatek w sportowej hali
BIELSKO-BIAŁA. Ponad pięciu-
set sportowców z całej diecezji 
bielsko-żywieckiej pojawiło się w 
hali Bialskiego Klubu Sportowego 
Stal, by wziąć udział w dorocznym 
spotkaniu opłatkowym, zorgani-
zowanym przez Biuro Promocji 
Kultury i Sportu Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej oraz władze BKS Stal. 
Wśród uczestników były zarówno 
dzieci uczestniczące w zajęciach 
klubów sportowych, w tym także 
parafialnych, sportowcy wyczyno-
wi, jak i utytułowani olimpijczy-
cy i mistrzowie. Wśród tych ostat-
nich – słynni pięściarze z Bielska- 
-Białej: Marian Kasprzyk i Zbigniew 
Pietrzykowski oraz mistrz szy-
bowcowy Sebastian Kawa. „Niech 
sport służy nie walce, ale szlachet-
nej rywalizacji, a przede wszyst-

kim wszechstronnemu rozwojowi 
człowieka, niech buduje, wycho-
wuje, jednoczy, sprawia radość 
i owocuje przyjaźnią”. „Wszyscy 
stawajcie się mistrzami – nie tylko 
w sporcie, ale przede wszystkim 
w życiu” – powiedział sportow-
com biskup Tadeusz Rakoczy.

Dla dobrodziejów
OŚWIĘCIM ZASOLE. Tra-
dycyjne jasełka przygotowa-
ne w tym roku przez grupę 
teatralną „Quo vadis”, które 
obejrzeli wierni salezjańskiej 
parafii Miłosierdzia Bożego 
w Oświęcimiu – jak zazna-
czył opiekun grupy ks. Robert 
Bieleń – dedykowano wszyst-
kim dobrodziejom wspierają-
cym działalność salezjańskiego 
Oratorium. Przedstawienie to 
młodzież z Zasola zaprezento-

wała również w kościele sióstr 
karmelitanek. Działalność tea-
tralna stanowi znaczącą część 
działań w Oratorium w okre-
sie zimowym, w grudniu, mło-
dzież przygotowała już spek-
takl „Przyjaciele”, na mo-
tywach bajki Krasickiego. 
Oratorium ma w swoim dorob-
ku również organizację wie-
lu imprez sportowych, kultu-
ralnych i religijnych w ostat-
nim czasie.

Akademickie kolędowanie
BIELSKO-BIAŁA. Już pięciolet-
nią tradycję mają świąteczne kon-
certy kolędowe, organizowane 
przez władze bielskiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. W 
tym roku taki koncert odbył się 
w sali senackiej Rektoratu ATH. 
Uczestniczyli w nim przedstawicie-

le władz uczelni, nauczyciele aka-
demiccy, studenci oraz liczne gro-
no przyjaciół Akademii Techniczno-
-Humanistycznej. Wszyscy oni mie-
li okazję wysłuchać różnorodnego 
zestawu kolęd i pastorałek w mi-
strzowskim wykonaniu chóru ATH 
pod dyrekcją Jana Borowskiego.

Szopka żywieckich dzieci
ŻYWIEC. Fundacja Pomocy 
Dzieciom w Żywcu zakończy-
ła realizację rocznego projektu, 
polegającego na organizacji za-
jęć integracyjnych dla dzieci nie-
pełnosprawnych i ich rówieśni-
ków. Zajęcia miały charakter re-
kreacyjno-sportowy oraz pla-
styczny. Efektem kilkumiesięcz-
nej pracy dzieci pod kierowni-
ctwem Katarzyny Buszydlik jest 
„Szopka żywiecka”, która zosta-
ła zmontowana w budynku fun-
dacji. Figury i elementy szop-
ki wykonały dzieci uczestniczą-
ce w zajęciach z żywieckich pla-
cówek: Przedszkola nr 9, Szkoły 
Podstawowej nr 9, Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
nr 2 i Centrum Rehabilitacyjno- 
-Edukacyjnego dla Dzieci. Projekt 
został sfinansowany ze środ- 

ków Urzędu Miasta w Żywcu, 
Starostwa Powiatowego w 
Żywcu, Urzędu Marszałkowskie-
go oraz Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich.

Kolędy dla Jana Pawła II
RUDZICA. Tradycyjnie już w 
kościele parafialnym pw. św. 
Jana Chrzciciela odbył się kon-
cert kolęd połączony ze zbiór-
ką funduszy na budowę koś-
cioła filialnego w Iłownicy. Do 
wspólnego kolędowania zapro-
sili uczniowie rudzickich szkół 
noszących imię Jana Pawła II 
– Gimnazjum oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. – 
Świątynia w Iłownicy powsta-
je jako wotum dziękczynne za 
pontyfikat Ojca Świętego Jana 
Pawła II, więc naturalne jest 
nasze pragnienie, by mieć w 
tym dziele swój udział, a przy 

tym wyrazić swoją wdzięcz-
ność najpiękniej, jak umiemy – 
tłumaczy Jan Borowski, dyrek-
tor Gimnazjum i zarazem dyry-
gent szkolnego chóru.

Chór ATH pod dyrekcją Jana Borowskiego

Ks. Zbigniew Wszołek

Szopka wykonana przez dzieci 
z pięciu żywieckich placówek 
oświatowych

Podczas koncertu w rudzickim 
kościele

Biskup Tadeusz Rakoczy  
z beskidzkimi mistrzami sportu
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Przed Światowym Dniem Chorych na Trąd

Bandażowa pomoc
W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień 
Chorych na Trąd. O chorych na tę chorobę 
pamiętają na co dzień członkowie koła 
misyjnego z parafii Opatrzności Bożej w Białej.

– Akcję z bandażami zaczęliśmy w 2003 
roku, po spotkaniu z Krystyną i Piotrem Rosza-
kami z Czeskiego Cieszyna – opowiada Ma-
rzena Piechówka, animatorka misyjna, zaanga-
żowana w parafii Opatrzności Bożej w Białej. 
– Od nich dowiedzieliśmy się, że szpitale mi-
syjne dla chorych cierpiących na trąd 
potrzebują bawełnianych bandaży, 
które potrafi zrobić każdy... kto zna 
podstawy dziergania na drutach.

Z Białej do Angoli

W „produkcję” bandaży włączało 
się coraz więcej osób. Gotowe ban-
daże przynoszono na spotkania koła 
misyjnego, a później wędrowały one 
dalej do Indii, za pośrednictwem pań-
stwa Roszaków.

Parafianie z Białej i ich przyjaciele do dziś 
dziergają bandaże. Zaangażowali się w to 
dzieło wraz z Marzeną Piechówką szczegól-
nie Agata Bogusz, Alicja Chrobak, Zofia Dyr-
dy, małżeństwo Hermów, Urszula Karolczuk i 
Joanna Szatan.

By zmniejszyć koszty transportu bandaży 
do potrzebujących, nawiązali kontakt z księż-
mi werbistami. Bandaże zbierają przez cały rok 

i przynoszą je na wiosenny dzień sku-
pienia, organizowany przez misjona-
rzy Słowa Bożego w bielskim kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

– Ostatnio przynieśliśmy około 
pięciuset sztuk! Księża przekazują je 
do misyjnego szpitala w Angoli – do-
daje Marzena Piechówka i mówi o 
kolejnym przedsięwzięciu bialskiego 
koła: – Rozpoczęliśmy także nową 
akcję pomocy cierpiącym mieszkań-

com Angoli, trędowatym i ofiarom min prze-
ciwpiechotnych – zbieramy dla nich używane 
kule i laski inwalidzkie.

Jest sens

Współpracownicy misji z Białej kontynu-
ują także akcję, do której zachęciła ich Funda-
cja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Mis-
sio” z Poznania. Prowadzą zbiórkę wypranej i 

wykrochmalonej pościeli, z której wolontariu-
sze fundacji przygotowują bandaże dla szpita-
la w Puri, w Indiach.

– Może niektórym takie działania – dzier-
ganie bandaży na drutach czy zbiórka kul i po-
ścieli – wydają się mało efektywne, ale my ufa-
my, że nasza pomoc jest przydatna – mówi 
Marzena Piechówka.

Światowy Dzień Chorych na Trąd obcho-
dzony jest od 1954 r. z inicjatywy zaangażo-
wanego w walkę z tą chorobą francuskiego 
pisarza i podróżnika Raoula Follereau (1903–
1977). W gronie tych, którzy poświęcili swoje 
życie chorym jest polski jezuita, beatyfikowa-
ny przez Jana Pawła II w Krakowie w 2002 r.  
o. Jan Beyzym. UR

Z patronami Gimnazjum w Dankowicach

Polubić szkołę
Jak przekonali się podczas szkolnego dnia 
warsztatowego uczniowie Gimnazjum 
w Dankowicach, ważnych rzeczy uczyć 
się można nie tylko z książek. I to z 
przyjemnością!

35-lecie oddania do użytku obecnego bu-
dynku szkolnego, w którym mieści się dan-
kowickie Gimnazjum im. Ludmiły i Adolfa Ka-
licińskich, a także zaplanowana w tym roku 
uroczystość nadania szkole sztandaru stały się 
impulsem do szeregu nowych inicjatyw.

Dzięki nim młodzi lepiej poznali patro-
nów – dawnych nauczycieli z Dankowic, któ-
rzy przed II wojną światową pracowali tu nie 
tylko w szkole. Założyli koło teatralne i tanecz-
ne, kultywujące tradycje regionalnej kultury, a 
także Koło Gospodyń Wiejskich i ochronkę dla 
dzieci. Uczniowski wybór patronów Gimna-

zjum zaakceptowała cała społeczność. Waż-
nym krokiem pogłębienia więzi z patrona-
mi był zorganizowany w styczniu dzień war-
sztatowy.

– Pomysł tego dnia wynikał z chęci auten-
tycznego zaczerpnięcia z wzoru, jakim mo-
gą być patronujący naszej szkole nauczycie-
le-społecznicy, którzy zachęcali swoich ucz-
niów nie tylko do zdobywania wiedzy książko-
wej, ale też do aktywności artystycznej, uczy-

li wrażliwości – mówi Dorota Foltan, dyrektor 
placówki. – Chcieliśmy wrócić do tego, co tak 
bliskie było kiedyś całemu środowisku Danko-
wic, jak choćby tradycje teatralne, które przy 
parafii przetrwały do dziś.

Tego dnia uczniowie mogli sami wybrać 
dowolne propozycje spośród różnorodnych 
zajęć, jakie odbywały się w szkole. Były war-
sztaty teatralne, taneczne, muzyczne, pla-
styczne, dziennikarskie. Młodzież pod okiem 
nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości 

uczyła się też bukieciar-
stwa, haftu, decoupage’u, 
malowania plakatów i gra-
fiki komputerowej. Pozna-
wała tradycję i uczyła się 
rozwijać własne talenty. Już 
wkrótce wystawa najpięk-
niejszych prac. TM

Dzień 
warsztatowy 
– gimnazjaliści 
piszą artykuł  
do szkolnej 
gazetki 
„Wykrzyknik”

Bandaże, 
przynoszone 
do parafii 
Opatrzności 
Bożej ruszą  
w dalszą drogę 
– do szpitali 
misyjnych  
w Angoli
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JAK ZROBIĆ BANDAŻ?
W redakcji odbieramy co jakiś czas telefony 
Czytelników, którzy pytają o sposób wykonywania 
bandaży dla szpitali misyjnych. Podała nam go ani-
matorka misyjna Marzena Piechówka: potrzebne są 
druty nr 2,5 oraz bawełniane nici białe lub jasnobe-
żowe. Po nabraniu 25 lub 30 oczek (bandaż wąski: 
25 oczek, szeroki: 30) przerabiamy tylko prawymi 
oczkami. Wykonujemy 275 wrębów (żeberek – rzę-
dów), przerabiamy także oczka brzegowe. Robótkę 
należy bardzo mocno zakończyć.
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Ania Talik z przejęciem potrafi opo-
wiadać o swoich rodzicach, którzy 
godzinami siedzieli z jej bratem, 
pomagając mu nauczyć się czytać, 

pisać i liczyć.
– Nie szczędzą nigdy czasu dla mnie, 

kiedy z jakimś zadaniem miewam proble-
my – mówi Ania. – Jest mi na pewno ła-
twiej niż innym – moja mama jest matema-
tykiem, a tata fizykiem.

Marta Dunat ma przed oczami obraz 
mamy, która przez lata cierpliwie tłumaczy-
ła jej chorującej siostrze szkolne zadania.

Ewelina Wiercigroch mówi, że ona sa-
ma zawdzięcza rodzicom tyle pomocy, że 
chyba najlepszym sposobem odwdzięcze-
nia się im jest... pomaganie innym.

Ania, Marta i Ewelina chodzą do pierw-
szej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Konopnickiej w Milówce i jako jedne 
z pierwszych zgłosiły się do udziału w pro-
gramie, który stworzyli pracownicy Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyw-
cu. Programowi towarzyszy hasło „Mnie 
pomogli rodzice, Tobie pomogę ja”. A to 
hasło wymyśliła... Ewelina!

Ja pomogę!

Wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, 
kiedy cała Polska mówiła o koszach na gło-

wach nauczycieli, o skandalicznych wybry-
kach uczniów, o obscenicznym zachowaniu 
gimnazjalistów na Pomorzu.

– Rozmawiałam z Urszulą Skórką, mamą 
Ani, pierwszoklasistki z żywieckiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika – 
opowiada Agata Lach z żywieckiego PCPR-u. – 
Ania to wzorowa uczennica. Jej mama powie-
działa nam, że Ania chciałaby bezinteresownie 
pomagać dzieciom mającym problemy z na-
uką, a wychowującym się w domach dziecka.

Na terenie powiatu istnieją cztery rodzin-
ne domy dziecka, w których wychowuje się 
około 20 dzieci, powiatowy dom dziecka i 
172 rodziny zastępcze, w których mieszka 
około 260 dzieci. To dzieci, które potrzebują 
czasu, by uporać się z tym, co już przeszły – 
są wśród nich dobrzy uczniowie, ale są i tacy, 
którzy potrzebują pomocy w nauce.

W PCPR zebrała się grupa osób: pracow-
nicy socjalni, mający kontakt z placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinami za-
stępczymi: Ewelina Gołek, Joanna Lach, Syl-
wia Podgórzec, Teresa Wróbel, psycholog 
Grażyna Wiercigroch i stażystka Katarzyna Ur-
baniec, która wkrótce została koordynatorką 
projektu. Opracowały program i szukały dla 
niego chwytliwego hasła. Problem zaniosły 
do domu. I tak po rozmowie Grażyny Wierci-
groch z jej siostrą Eweliną, licealistka rzuciła: 

– Nie chcemy, żeby nas, młodych, 
postrzegano tylko jako tych złych
i agresywnych. Chcemy pokazać, 

że są wśród nas tacy, którzy chcą
 i potrafią robić coś dobrego 

– mówią licealistki z Milówki, 
wolontariuszki programu 

„Mnie pomogli rodzice, 
Tobie pomogę ja”.

tekst i zdjęcia
URSZULA ROGÓLSKA

około 20 dzieci, powiatowy dom dziecka i 
172 rodziny zastępcze, w których mieszka 
około 260 dzieci. To dzieci, które potrzebują 
czasu, by uporać się z tym, co już przeszły – 
są wśród nich dobrzy uczniowie, ale są i tacy, 
którzy potrzebują pomocy w nauce.

W PCPR zebrała się grupa osób: pracow-
nicy socjalni, mający kontakt z placówkami 
opiekuńczo-wychowawczymi i rodzinami za-
stępczymi: Ewelina Gołek, Joanna Lach, Syl-
wia Podgórzec, Teresa Wróbel, psycholog 
Grażyna Wiercigroch i stażystka Katarzyna Ur-
baniec, która wkrótce została koordynatorką 
projektu. Opracowały program i szukały dla 
niego chwytliwego hasła. Problem zaniosły 
do domu. I tak po rozmowie Grażyny Wierci-
groch z jej siostrą Eweliną, licealistka rzuciła: 

Sonda

ANIOŁOWIE STRÓŻE AKCJI
KATARZYNA URBANIEC, 
KOORDYNATOR PROGRAMU

– Jestem koordynatorem 
programu „Mnie pomogli 
rodzice, Tobie pomogę ja”. 
Koleżanki jako pracowni-
cy socjalni mają kontakt 
z rodzinami zastępczymi i 

placówkami opiekuńczo-wychowaw-
czymi, a ja z wolontariuszami, któ-
rzy będą przysyłać swoje ankiety. Bę-
dziemy wspólnie organizować spotka-
nia i kontaktować ich z tymi rodzina-
mi. Już mamy szereg zgłoszeń kore-
petytorów. To muszą być osoby, któ-
re są naprawdę dobre w nauce, ale 
równocześnie są cierpliwe i potrafią 
zrozumieć drugiego człowieka. Jako 
studentka anglistyki sama też chęt-
nie włączę się w pomoc w nauce an-
gielskiego.

SYLWIA PODGÓRZEC, 
PRACOWNIK SOCJALNY PCPR W ŻYWCU

– Na co dzień zajmujemy 
się rodzinami zastępczymi 
i placówkami wychowaw-
czymi. Staramy się pozna-
wać ich wszystkie proble-
my i pomóc je rozwiązy-

wać. Orientujemy się też, jak wygląda 
sytuacja w szkołach. Nierzadko dzie-
ci uczą się w 30-osobowych klasach. 
Nauczycielowi trudno realizować pro-
gram i jednocześnie poświęcać wię-
cej czasu tym, którzy nie nadążają, a 
nie każdego stać na korepetycje. Dla-
tego ufamy, że program „Mnie pomo-
gli rodzice, Tobie pomogę ja” będzie 
szczególnie dla takich rodzin dużą po-
mocą...

EWELINA GOŁEK, 
PRACOWNIK SOCJALNY PCPR W ŻYWCU

– Wiemy, że rodzice i opie-
kunowie dzieci w rodzinach 
zastępczych poświęcają dzie-
ciom wiele czasu, pomagając 
im w nauce. Ale są szkolne 
przedmioty – jak choćby ję-

zyki obce – w których wielu z nich nie 
jest w stanie pomóc dzieciom. Dlatego 
wierzymy, że znajdą pomoc dzięki nasze-
mu programowi. Mamy też nadzieję, że 
dzięki spotkaniom korepetytorów z ich 
podopiecznymi uczniowie nie tylko po-
prawią swoje wyniki w nauce, ale i zro-
dzą się między obiema stronami nowe 
przyjaźnie, znajomości, których efektem 
będzie może wspólne rozwijanie pasji i 
zainteresowań...

„Mnie pomogli rodzice, Tobie pomogę ja” – mówią wolontariuszki z Żywiecczyzny

Teraz nasza kolej!

Marta Dunat, Ewelina 
Wiercigroch 
i Ania Talik jako 
pierwsze licealistki 
z Milówki 
włączyły się 
do akcji 
„Mnie pomogli 
rodzice, 
Tobie 
pomogę ja”
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„A może: »Mnie pomogli rodzice, Tobie po-
mogę ja«?”.

Coś dobrego
Za pośrednictwem PCPR Ania Skórka 

skontaktowała się z jednym z rodzinnych do-
mów dziecka, w którym miejsce znalazło je-
denaścioro dzieci. Wciągnęła do pomocy ko-
leżanki i tak zaczęły pomagać w nauce dzie-
ciom z tego domu.

Informacje o programie zostały wkrót-
ce rozesłane do szkół średnich w powiecie 
żywieckim. Każdy uczeń, który chce poma-
gać innym, wypełnia ankietę, którą powinien 

przeczytać i podpisać szkolny pedagog, wy-
chowawca lub dyrektor szkoły.

Pomysł podchwyciły licealistki z Milów-
ki. Drugie ognisko programu powstało wokół 
Eweliny Wiercigroch.

Ewelina, Marta i Ania – uczestniczki olim-
piad m.in. z biologii i ekonomii – pomoc w 
nauce proponują koleżankom i kolegom już 
od dawna. Kiedy od Grażyny Wiercigroch do-
wiedziały się o programie, wypełniły ankiety, 
bo chcą się jeszcze bardziej zaangażować.

– Jesteśmy dobre w niektórych przedmio-
tach i chcemy to, co potrafimy przekazać in-
nym – mówi Ania. – Jeśli ktoś będzie chciał 
skorzystać z naszej pomocy i będzie się an-
gażował w naukę, będzie to dla nas najlep-
sza nagroda.

– To niczyja wina, że ktoś czegoś nie 
potrafi zrozumieć od razu. Ludzie wstydzą 

się poprosić o pomoc, czasem trzeba py-
tać po kilka razy. Ale jeśli my możemy 

mu pomóc, to dlaczego nie? – doda-
je Marta.

Dziewczyny zostają zawsze 
po lekcjach, kiedy jest prze-

widziany czas na tzw. po-
prawę. Chętnie tłuma-

czą to, co ze szkol-
nych problemów nie-

zrozumiałe.
Także ich 

wychowawczy-
ni Krystyna 

Sołtysik jest przekonana, że zapałowi i umie-
jętnościom utalentowanych dziewczyn śmia-
ło można zaufać.

– Jesteśmy gotowe pomóc we wszystkich 
przedmiotach programu szkoły podstawowej 
i gimnazjum – mówi Ewelina.

Przygotowują się już do podjęcia kolejne-
go zadania – chcą pomagać dzieciom z do-
mów dziecka i rodzin zastępczych.

– To wielkie wyzwanie, ale chcemy w ten 
sposób odwdzięczyć się też naszym rodzi-
com – my ich mamy, oni pomagają nam, kie-
dy tylko tego potrzebujemy, a wychowanko-
wie takich placówek nierzadko nie mają ro-
dziców, a ich opiekunowie nie są w stanie po-
móc ze wszystkich przedmiotów – mówią.

Bez ograniczeń

– Liczymy na to, że nauczyciele będą 
wspierać młodych wolontariuszy i zachę-
cać ich do udziału w programie – mówi Aga-
ta Lach. – Ania Skórka podsunęła nam po-
mysł, by wolontariusze pomagali w nauce 
dzieciom z powiatowego i rodzinnych do-
mów oraz rodzin zastępczych. Ale nie chce-
my tworzyć niepotrzebnych ograniczeń – je-
śli zgłoszą się do nas w tej sprawie rodzice 
czy opiekunowie dzieci chorych, niepełno-
sprawnych, tych, które mają indywidualne 
zajęcia w domu – także postaramy się skon-
taktować ich z korepetytorami. Nieraz pew-
nie trzeba będzie się dogadać, czy zajęcia 
będą się odbywać w domu wolontariusza, 
czy jego podopiecznego, a korepetytorom 
z mniej zamożnych rodzin może trzeba bę-
dzie sfinansować dojazd.

Na wolontariuszy i tych, którzy chcą sko-
rzystać z ich pomocy czeka Katarzyna Ur-
baniec przy telefonie PCPR w Żywcu – 033
861 94 19; 033 861 93 36. 

żywieckim. Każdy uczeń, który chce poma-
gać innym, wypełnia ankietę, którą powinien 

nym – mówi Ania. – Jeśli ktoś będzie chciał 
skorzystać z naszej pomocy i będzie się an-
gażował w naukę, będzie to dla nas najlep-
sza nagroda.

– To niczyja wina, że ktoś czegoś nie 
potrafi zrozumieć od razu. Ludzie wstydzą 

się poprosić o pomoc, czasem trzeba py-
tać po kilka razy. Ale jeśli my możemy 

mu pomóc, to dlaczego nie? – doda-
je Marta.

Dziewczyny zostają zawsze 
po lekcjach, kiedy jest prze-

widziany czas na tzw. po-
prawę. Chętnie tłuma-

czą to, co ze szkol-
nych problemów nie-

zrozumiałe.
Także ich 

wychowawczy-
ni Krystyna 

„Mnie pomogli rodzice, Tobie pomogę ja” – mówią wolontariuszki z Żywiecczyzny

Teraz nasza kolej!

WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ
AGATA LACH, 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA PCPR W ŻYWCU
– Raz po raz słyszymy o 
koszach na śmieci wkłada-
nych na głowy nauczycie-
lom przez agresywnych ucz-
niów i tym podobnych za-
chowaniach. A jest przecież 
– wcale nie tak mała – grupa młodzie-
ży, która świetnie się uczy i reprezentu-
je wspaniałe wzorce również w szkole 
i która chce poszerzać swoje horyzonty 
nie tylko tam! Trzeba wykorzystać ten 
potencjał, trzeba zachęcać do tego, by 
ich pozytywny wzorzec stawał się nor-
mą i by każdy chciał im dorównać. Mo-
ment rozpoczęcia programu „Mnie po-
mogli rodzice, Tobie pomogę ja” zbiegł 
się w czasie z przykrymi wydarzeniami 
w gimnazjach, to nas zmobilizowało do 
tego, by program rozpowszechnić.
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Niepełnosprawne dzieci na misjach

Kolęda i bezcenny skarb
Podczas kolędowania, 
które odbyło się w parafii 
pw. św. Antoniego w Kalnej, 
niepełnosprawni 
z radziechowskiego Stowarzyszenia 
Dzieci Serc włączyli się 
w Misyjne Apostolstwo 
Niepełnosprawnych Dzieci.

– Święto Trzech Króli to szcze-
gólny dzień, który po raz kolej-
ny uświadomił nam, że „żniwo 
jest wielkie, a robotników ma-
ło”, a ci, którzy podjęli się te-
go trudu i niosą Chrystusa na-
szym współbraciom po całej zie-
mi, potrzebują oprócz material-
nego wsparcia również wsparcia 
duchowego – mówi Jadwiga Kli-
monda, prezes Dzieci Serc i do-
daje – w piśmie „Misyjne Drogi” 
przeczytaliśmy słowa populary-
zowane przez Misyjne Apostol-
stwo Niepełnosprawnych Dzieci, 
zainicjowane przez Fundację Pol-
ską Raoula Follereau, które stały 
się dla nas przynagleniem: „Oso-
by niepełnosprawne czy przewle-

kle chore nie tylko po-
trzebują pomocy od in-
nych, ale same okazują 
się nieocenionym skar-
bem, także dla misji i mi-
sjonarzy. Wystarczy tyl-
ko pokazać im, w czym 
mogą być przydatne i komu kon-
kretnie mogą służyć swoją modli-
twą, wykorzystywaniem talentów 
i ofiarowaniem cierpienia czy zno-
szeniem własnych ograniczeń”.

W ubiegłym roku dzieci ze 
Stowarzyszenia poznały postać 
Sług Bożych – o. Michała Tomasz-

ka i o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego i chciały, by o. 
Michał, rodem z Łękawi-
cy, angażujący się w po-
moc niepełnosprawnym, 
został ich patronem.

– Chcemy nawiązać 
osobisty kontakt z franciszkana-
mi z Pariacoto w Peru, gdzie zgi-
nał o. Michał, by powstała głęb-
sza więź między misjonarzami, 
kontynuatorami dzieła o. Micha-
ła i o. Zbigniewa, a dziećmi na-
szego Stowarzyszenia – podkre-
śla Jadwiga Klimonda. – Chce-

my, by także one mogły uczest-
niczyć w pracy misyjnej Kościoła 
za granicą.

W Kalnej dzieci przedstawi-
ły więc pantomimę do pastorałki 
„Hojka, hojka, zieleni się trowka, 
siedzą sobie pastuszkowie, jedzą 
kaszę z gorka” i oprócz tradycyj-
nych postaci, Maryi, Józefa i anio-
łów, Dzieci Serc przebrane były 
także za pastuszków z Beskidów 
i Indian z Peru.

– Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni ks. Kazimierzowi Hanzlikowi z 
Kalnej za zaproszenie, wiele cie-
płych słów i finansowe wsparcie, 
jakiego udzielili nam zebrani na 
kolędowaniu wierni – dodaje pre-
zes Dzieci Serc.

Kolędowanie ubogacili śpie-
wem także chórzyści z Czańca i 
góralski zespół Buczyna z Bucz-
kowic. Nie zabrakło uczniów z 
Godziszki, którzy pod kierunkiem 
ks. Zbigniewa Macury przedsta-
wili spektakl „O czwartym kró-
lu”. Na uznanie zasługują rów-
nież koncerty młodych solistów z 
Kalnej, grających na skrzypcach i 
trąbce. I.M.

Dzieci Serc jako 
pastuszkowie 
z Beskidów 
i Peru 
w betlejemskiej 
stajence

Już nie siedzą w domach. Co-
dziennie stawiają się na arty-
stycznych zajęciach w praco-
wniach terapeutycznych. Efekty 
tej pracy widać na wystawach 
i kiermaszach, a teraz także na 
stronach kalendarza wydanego 
przez Fundację Centrum dla 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie.

Każdą z dwunastu stron kalen-
darza zdobi praca uczestnika za-
jęć, prowadzonych w Bielsku-Bia-
łej przez Fundację Centrum dla 
Osób Niepełnosprawnych Intelek-
tualnie, a na jej odwrocie – zdję-
cie autora i kilka zdań jego auto-
prezentacji. „Mieszkam w Bielsku-
-Białej. W domu pomagam mamie 
i babci, wycieram stół, robię her-
batę, kawę, myję brudne szklanki. 
Na polu grabię liście. Najbardziej 

lubię rysować, słuchać kaset, oglą-
dać filmy i szyć ubranka dla la-
lek. W niedziele chodzę z mamą 
do kościoła. Namalowałam far-
bami dom, komin, dym jest różo-
wy. Jest też drzewo, zamek i słoń-
ce żółte” – napisała Karina Czem-
piel, której pracę zamieszczono 
na stronie tytułowej.

Fundacja działa od 
2003 r. i obejmuje opie-
ką 80 osób niepełno-
sprawnych oraz ich ro-
dziny z terenu woje-
wództwa śląskiego. 
Organizuje turnu-
sy rehabilitacyj-
no-terapeutycz-
ne, olimpiady 
specjalne, wy-
stawy, kierma-
sze prac, zajęcia 
komputerowe, 

taneczne, teatralne, hipoterapię 
itp. A na co dzień prowadzi pra-
cownie terapii zajęciowej, w cza-
sie których młodzież 
ma możliwość wyraża-
nia swoich uczuć w for-
mach plastycznych. 

– Dzięki ich cięż-
kiej pracy powstają 
małe arcydzieła, bę-
dące formą prezen-
tacji osób niepełno-
sprawnych w świe-

cie ludzi spraw-
nych – podkre-

śla Artur Misiewicz, szef 
centrum. – Staramy się 

zmieniać świat oso-
by niepełnospraw-
nej intelektualnie, 
również ten tkwią-
cy w umysłach ludzi 
sprawnych...

Wydanie kalenda-
rza, a tym samym poka-
zanie ciężkiej pracy nie-
pełnosprawnych, było 
możliwe dzięki wspar-
ciu osób, które przeka-
zały 1 procent  podatku 
na rzecz fundacji, oraz 
dzięki współpracy Cen-
trum w ramach unijne-
go projektu INTERREG 

III C. Wszyscy, którzy chcą pomóc 
Centrum, mogą przekazać mu 1 
procent podatku: Fundacja Cen-
trum dla Osób Niepełnospraw-
nych Intelektualnie, ul. Sobieskie-
go 158, 43-300 Bielsko-Biała, kon-
to: Bank BISE SA O/B-B 981370 
1082 0000 1701 4833 0300. IM

AG
N

IE
SZ

KA
 K

LI
M

O
N

D
A

AR
C

H
IW

U
M

 F
U

N
D

AC
JI

na stronie tytułowej.
Fundacja działa od 

2003 r. i obejmuje opie-
ką 80 osób niepełno-
sprawnych oraz ich ro-
dziny z terenu woje-
wództwa śląskiego. 
Organizuje turnu-
sy rehabilitacyj-
no-terapeutycz-
ne, olimpiady 
specjalne, wy-
stawy, kierma-
sze prac, zajęcia 
komputerowe, 

kiej pracy powstają 
małe arcydzieła, bę-
dące formą prezen-
tacji osób niepełno-
sprawnych w świe-

cie ludzi spraw-
nych – podkre-

śla Artur Misiewicz, szef 
centrum. – Staramy się 

zmieniać świat oso-
by niepełnospraw-
nej intelektualnie, 
również ten tkwią-
cy w umysłach ludzi 
sprawnych...

„Centrum” na cały rok

Kalendarz zmienia świat

Okładkę kalendarza 
Fundacji Centrum 
dla Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 
zdobi praca Kariny 
Czempiel (na zdjęciu) 
– autorki pracy 
„Dom z różowym 
dymem”
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Jasełka parafialnej grupy teatralnej „Ikar” z Czechowic-Dziedzic dla chorej koleżanki

Ochroniarze Jezusa
Widzowie w napięciu czekają na finał,  
kiedy Hetman, który z rozkazu Heroda  
ma mordować dzieci, wbiega do Betlejem,  
a pasterze – i zarazem ochroniarze Pana 
Jezusa – zrzucają kożuchy i wyjmują broń 
gotową do strzału. Na szczęście aniołowie ratują 
sytuację i Hetman staje po stronie Dobra.

Po ubiegłorocznej premierze „Opowieści 
wigilijnej”, mieszkańcy jezuickiej parafii św. 
Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzi-
cach wiedzieli, że „Jasełka 2007” w wyko-
naniu młodzieży tworzącej parafialną grupę 
teatralną „Ikar”, którą kieruje Ania Żoczek, 
będą widowiskiem godnym uwagi. Tłum-
nie wypełnili kościół parafialny, w którym  
7 stycznia odbyła się premiera.

Pierwsze sceny jasełek zapowiadają, że 
tym razem będzie tradycyjnie – Jest betle-
jemska stajenka, Maryja – w tej roli Eweli-
na Budniok, Józef – Marcin Hałas, anioło-
wie – Ola Nowak i Kasia Placuch oraz Trzej 
Królowie – Kamil Kieloch, Zbyszek Toma-
nek i Krzyś Dzioba. Ale kiedy pojawiają się 
pastuszkowie – a w tych rolach obdarzo-
ne szczególnym talentem komediowym Ba-
sia Żoczek, Karolina Szewczyk i Ka-
sia Palkij – wiadomo, że do tradycji 
dołączy coś jeszcze – humorystycz-
ne odwołania do współczesności. 
Jednak to widzowie zobaczą dopie-
ro za chwilę.

Raz po raz kościół wypełnia-
ją kolędy w wykonaniu Maryi i 
aniołów, a towarzyszy im gra na 
skrzypcach w wykonaniu Izy Ple-
wik. Jest jeszcze komediowa scena 
ze świetnie ucharakteryzowanymi 

Herodem – Tomkiem Stecem, jego 
pokojówką Jagną – Sabiną Polok i 
Diabłem – Anią Żoczek. Wpływ ku-
szenia Złego na Heroda widać już 
po chwili – wysyła Hetmana (Mo-
nikę Jurczyk) do Betlejem z rozka-
zem wymordowania dzieci. Tu w 
ich obronie stają pasterze, prze-
mienieni w zdecydowanych obroń-
ców prawa strzegącego życia dzie-
ci – wyjmują broń i chcą zastrze-

lić Hetmana. Ale aniołowie nie próżnują. W 
rezultacie ich działań Hetman staje po stro-
nie Dobra. Kiedy wracamy do pałacu złe-
go i niereformowalnego Heroda, Diabeł i 
dwa diablątka (Renia Bublewicz i – w dru-
giej roli w czasie tego spektaklu ponownie 
– Kasia Palkij), wspomagane przez milczącą 
Śmierć (Mateusz Wieliczka), zabierają go z 
tego świata. Całość podsumowuje narra-
tor przedstawienia – Bogusia Łusińska. Lu-
dzie zabierają Jezusa do swoich serc. Ko-
niec spektaklu, burza oklasków i gratulacje 
od nauczycieli i rodziców.

Aktorzy „Ikara” to czechowiccy licealiści 
i gimnazjaliści. Wielu z nich jest związanych 
z parafialną wspólnotą oazową. Niełatwo 
zebrać tak liczny skład na konieczne próby, 
ale oni potrafili się zmobilizować. A zagra-
li, jak tylko potrafili najlepiej, bo występu-
jąc, myśleli też o Agnieszce – swojej kole-
żance z czechowickiego LO im. Marii Skło-
dowskiej-Curie. Agnieszka walczy z choro-
bą nowotworową. Dojazdy na leczenie po-
chłaniają znaczną część budżetu jej rodzi-
ny, dlatego też aktorzy, zachęceni przez wi-
kariusza parafii ks. Adama Janię SJ, posta-
nowili, że wszystkie ofiary, jakie uda się im 
zebrać po spektaklu, przekażą rodzinie Ag-
nieszki.

– Wierzymy, że Agnieszka szybko odzy-
ska zdrowie, że pieniądze, które ofiarowa-
li widzowie jasełek, także się do tego przy-
czynią – mówią z nadzieją. – Boże Narodze-
nie to szczególny czas, w którym chyba ła-
twiej nam myśleć z miłością o innych, o po-
trzebujących, chorych. Jeśli widzowie mieli 
okazję uśmiechnąć się, to się cieszymy, jeśli 
przyszli na spektakl, żeby pomóc Agnieszce 
– nasza radość jest jeszcze większa...

URSZULA ROGÓLSKA

18. Przegląd w Pietrzykowicach

Półtorej setki kolędników
Oj, chyba będzie się „darzyło i kopiło” 
mieszkańcom Pietrzykowic. Mało kto 
wysłuchał tylu świątecznych i nowo-
rocznych życzeń, co właśnie oni...

W niedzielę, 7 stycznia, w remizie 
OSP w Pietrzykowicach odbył się 18 Prze-
gląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędo-
wych. Impreza, organizowana przez pie-
trzykowicką Radę Sołecką od 1990 r., jest 
jedną z najstarszych na Podbeskidziu.

Zaprezentowało się jedenaście grup ko-
lędniczych i obrzędowych z całej gminy Łody-

gowice – łącznie blisko 150 osób, od przed-
szkolaków po emerytów. Ich kolęd, pastora-
łek i powinszowań wysłuchało ponad cztery-
sta osób.

Spośród najmłodszych jurorzy najwy-
żej ocenili występ kolędników z przedszko-
la w Pietrzykowicach. Za nimi uplasowa-
li się pietrzykowiccy Mali Kolędnicy spod 
Bunkra oraz grupy z obu przedszkoli w Ło-
dygowicach. W kategorii grup młodzieżo-
wych pierwsze miejsce zdobyły Szkolne 
Aniołki z pietrzykowickiej Szkoły Podstawo-
wej, a drugie Kolędnicy z Gwiazdą z Gim-

nazjum w Łodygowicach. W grupie doro-
słych pierwsze miejsce przyznano Seniorom 
z Jednej Paki, reprezentującym pietrzykowi-
cki Klub Emerytów, a wśród zespołów ob-
rzędowych największe uznanie zdobyli ko-
lędnicy z Biernej.

O odświętną dekorację remizy zadbał 
Ryszard Bachniak, który zaprezentował ma-
ski i kukły tradycyjnych pietrzykowickich 
Dziadów. Ponadto pokazano najlepsze bo-
żonarodzeniowe prace plastyczne, wykona-
ne przez dzieci z przedszkoli i szkół podsta-
wowych gminy Łodygowice. AK

Od góry: Anielskie 
napomnienia 
dla pasterzy 
– ochroniarzy 
Betlejem.
Herod 
– tradycyjnie –  
dał się podejść 
Diabłowi...
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Pomysł reaktywowania „Sokoła”, 
założonego w Międzybrodziu 
Bialskim w 1914 r., doczekał się 
realizacji w 2003 r. I odtąd  
co roku przybywa młodych 
sokołów. Obecnie Towarzystwo 
obejmuje zasięgiem całą gminę 
Czernichów i skupia około 150 osób.

Największym zainteresowa-
niem cieszy się sekcja narciarska, 
ale na brak chętnych nie narzeka-
ją i pozostałe: lekkoatletyczna, że-
glarska, turystyczna, artystyczna 
oraz działająca pod patronatem 
PTG „Sokół” drużyna harcerska. 

Przez cały rok trwają systema-
tyczne zajęcia, treningi, młodzi 
startują w zawodach i zdobywa-
ją sportowe laury. Reprezentanci 
„Sokoła” uczestniczą w zawodach 
rangi europejskiej, a młodzi że-
glarze z Międzybrodzia w minio-
nym roku po raz pierwszy pływali 
już po Bałtyku. Od niedawna dzia-
ła też nowa sekcja: psich zaprzę-
gów, która ma już spore osiąg-
nięcia, m.in. w canicrossie, czyli 
w bieganiu z psem: wicemistrzo-
stwo Polski wśród juniorów, a w 
kategorii seniorów – mistrzostwo 
Europy i Polski. Do „Sokoła” przy-
ciągają młodych interesujące ich 
dyscypliny sportowe i możliwość 
rozwijania własnej sprawności.

– Zdobywamy trofea i cenimy 
sobie wszystkie zebrane punk-
ty, bo bez tej rywalizacji nie by-
łoby sportowych emocji – przy-
znaje Barbara Kos-Harat, opie-
kun sekcji narciarskiej. – Jednak 
tym, co sprawia, że „Sokół” żyje i 
wciąż nas przybywa, jest atmosfe-
ra przyjaźni, koleżeństwa, wspól-
nego działania z myślą o innych.

Dla innych

Tradycją stały się organizowa-
ne przez „Sokoła” otwarte im-
prezy sportowo-rekreacyjne. Przy 

współpracy z władzami 
samorządowymi pod-
czas wakacji organizują 
wakacje dla wszystkich 
dzieci na terenie gminy: 
wycieczki, rajdy. Co ro-
ku prowadzą piłkarski 
turniej dzikich drużyn, 
przygotowują też duże 
imprezy: Majówkę z „Sokołem”, 
Regaty Żeglarskie, Bieg Jelenia, 
Pożegnanie Lata i Dzień Sokoła. 

– Działanie w „Sokole” daje 
ogromną satysfakcję i choć bywa-
ją chwile, kiedy jesteśmy zmęcze-
ni, właśnie to, że jesteśmy razem, 
mobilizuje nas do dalszego dzia-
łania – przyznają związani z „So-
kołem” instruktorzy i trenerzy. 

Czerpanie ze wspólnoty mają 
we krwi: w większości wywodzą 
się z parafialnych grup apostol-
skich, oazy. Zawsze czuli się zwią-
zani z Kościołem, chętnie uczest-
niczyli w pielgrzymkach, skąd za-
chowali najlepsze wspomnienia 
młodzieńczej przyjaźni, poczucia 
więzi z innymi. Możliwość powro-
tu do tamtych chwil znajdują dziś 
także w „Sokole”.

Dzień „Sokoła”

Podczas czwartego już do-
rocznego święta „Sokoła” – w ra-

mach imprezy „Sokół” i 
Przyjaciele – w Między-
brodziu Bialskim spotka-
li się nie tylko członko-
wie PTG, ale także przy-
jaciele z różnych środo-
wisk: samorządowcy, 
księża, nauczyciele.

W gronie zapro-
szonych młodych przyjaciół były 
Dzieci Maryi, podopieczni gmin-
nego Ogniska Młodzieżowego, 
niepełnosprawni ze stowarzysze-
nia „Dzieci Serc” z Radziechów. 
Łącznie z Sokołami na gościn-
nej szkolnej sali gimnastycznej w 
Międzybrodziu Bialskim bawiło 
się ponad 250 dzieci! 

Uroczyste ślubowanie złoży-
ła kilkunastoosobowa grupa mło-
dych Sokołów, wszyscy radoś-
nie powitali rozdającego prezen-
ty świętego Mikołaja, a w progra-
mie wspólnej zabawy oczywiście 
najwięcej czasu zajęły konkur-
sy sportowe. Wyścigi narciarskie, 
pływanie łódką czy biegi psich za-
przęgów miały swoich zwycięz-
ców, były dyplomy, ale najważ-
niejszą nagrodą dla każdego z do-
rosłych Sokołów były uśmiechnię-
te twarze dzieci – także tych nie-
pełnosprawnych, którym młodsi 
umieli okazać swoją przyjaźń.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z parafii św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim

Sokoły i przyjaciele
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W MOJEJ OPINII
KS. KAN. JAN WODNIAK, PRO-
BOSZCZ PARAFII W MIĘDZYBRO-
DZIU BIALSKIM I KAPELAN PTG 
„SOKÓŁ” W GMINIE CZERNICHÓW
– Praca, któ-
rą podejmu-
ją wśród dzie-
ci i młodzie-
ży członkowie 
„Sokoła” zasłu-
guje na najwyższe uzna-
nie. Bardzo się cieszę, że 
Towarzystwo tak prężnie 
działa i wciąż się rozwija, 
łącząc troskę o propago-
wanie sportu z wychowa-
niem w duchu religijnym 
i patriotycznym. Pod opie-
ką „Sokoła” młodzi mo-
gą nie tylko dobrze spę-
dzić czas, sporo się na-
uczyć, ale przede wszyst-
kim dobrze rozwinąć swój 
charakter. Właściwy przy-
kład charakteru i postawy 
wrażliwości dają im swym 
życiem sami instruktorzy, 
bezinteresownie poświę-
cający na tę pracę wiele 
godzin. Ważne też, że w 
działalność „Sokoła” – dla 
dobra swoich dzieci – włą-
czają się coraz częściej ro-
dzice. 

PTG „SOKÓŁ” 
W GMINIE 

CZERNICHÓW 
Zostało reaktywowane 10 
kwietnia 2003 r. Na cze-
le obecnego składu Zarzą-
du stoją: prezes Piotr Ha-
rat i wiceprezes Tomasz 
Zoń. Oprócz pracy szkole-
niowej wśród dzieci i mło-
dzieży Towarzystwo stawia 
przed sobą zadanie budo-
wy Beskidzkiego Centrum 
Sportów Wodnych. Jest już 
przygotowany teren i pro-
jekt ośrodka. Będzie to 
pierwszy zbudowany po  
II wojnie światowej w Pol-
sce obiekt „Sokoła”.

Do zabawy 
„Sokół  
i Przyjaciele” 
zaproszone 
zostały 
także dzieci 
niepełnosprawne
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bielsko@goscniedzielny.pl
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