
Msza św., film o pielgrzymce Jana 
Pawła II do naszej diecezji w 1995 r. 

oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia zło-
żyły się na spotkanie „Szukałeś nas i oto 
jesteśmy...”, które odbyło się w przed-
dzień święta Miłosierdzia Bożego w biel-
skiej katedrze pw. św. Mikołaja. Spotkania 
te od dnia śmierci Jana Pawła II, co miesiąc 
w innym kościele Bielska-Białej, organizu-
je Katedralne Duszpasterstwo Młodzieży. 
– Ojciec Święty odszedł w wigilię święta 
Miłosierdzia Bożego, dlatego modliliśmy 
się w tym samym czasie roku liturgiczne-
go o ustanowienie uroczystości jego na-
rodzin dla nieba – mówi Henryk Urban, 

moderator duszpaster-
stwa. Ostatnie spotka-
nie z cyklu odbędzie się 
w maju, w kościele św. 
Franciszka z Asyżu w 
Wapienicy. 

Organizatorzy 
papieskich 
modlitw podczas 
spotkania
w katedrze
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  o TEATRALNYCH POMYSŁACH kate-

chety i uczniów z Krzyżowej
  o LODOŁAMACZU – nagrodzie 

dla bielskiego „Teatru Grodz-
kiego” za zaangażowanie na 
rzecz niepełnosprawnych
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KATEDRALNA MODLITWA ZE SŁUGĄ BOŻYM JANEM PAWŁEM II

Zaczęło się od bólu 
kręgosłupa, z którym 

Mateusz Kubas wrócił ze 
szkoły. Okazało się, że po-
wodem jest nowotworo-
wa narośl na kręgosłupie. 
Nastąpił paraliż nóg. W 
tekście „Wstanę” piszemy 
o zmaganiach całej rodzi-
ny Mateusza z chorobą, o 
nadziei i wytrwałym za-
ufaniu Bożej Opatrzności, 
a także o wsparciu, jakie 
otrzymywali od wielu osób. 
Uśmiech nie gaśnie na ich 
twarzach. Wierzą, że każ-
dy krzyż ma sens. Mateusz 
wciąż walczy. Wyniki badań 
ma dobre. Ciężko i wytrwa-
le ćwiczy, żeby znów stanąć 
na własnych nogach.

Bielscy żołnierze lecą do Afganistanu

Misja komandosów
„Walcząc ze złem, nieście dobro 
waszym bliźnim, wypełniając 
przykazanie miłości” – powiedział 
biskup Tadeusz Rakoczy, żegnając 
komandosów, udających się
na 6-miesięczną misję wojskową 
do Afganistanu.

W misji weźmie udział po-
nad trzystu żołnierzy, służących 
w 18. Bielskim Batalionie De-
santowo-Szturmowym. Więk-
szość z nich przyszła z rodzina-
mi i dowódcami 13 kwietnia do 
bielskiego kościoła garnizono-
wego pw. Trójcy Przenajświęt-
szej, by uczestniczyć we Mszy 
św. odprawionej na ich pożeg-
nanie przez biskupa Rakoczego 
i kapelanów wojskowych. „Mod-
lę się z wami i za was, aby do-
bry Bóg ochraniał od nieszczęść 
i pozwolił wam chwalebnie wpi-
sać się w historię ziemi, do któ-
rej udajecie się z waszą misją” 
– powiedział biskup, życząc ko-
mandosom, by szczęśliwie wró-
cili do domów, a wcześniej szla-
chetną, bezinteresowną posta-

wą zasłużyli na szacu-
nek mieszkańców Afga-
nistanu. Zapewnił żoł-
nierzy o swojej modli-
tewnej pamięci.

Oficjalne pożegna-
nie komandosów od-
było się 14 kwietnia 
na terenie bielskich 
koszar.

– Jest to niezwykle trud-
na misja, ale wierzę, że nikogo 
nie zabraknie tutaj za pół ro-
ku na powitalnej uroczystości 

– powiedział w trakcie 
pożegnania ppłk Adam 
Stręk, dowódca 18. BB-
DS, który będzie także 
dowodził komandosa-
mi w Afganistanie. Ży-
cząc swym żołnierzom 
nie tylko odwagi, ale 
roztropności i rozwagi, 

podkreślił, że jego najważniej-
szym obowiązkiem jest zapew-
nienie pełnego bezpieczeństwa 
swym podkomendnym.

ARTUR KASPRZYKOWSKI
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Przez
6 miesięcy 
bielscy 
komandosi
będą służyć
w Afganistanie
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Jonaszowe zmagania

BIELSKO-BIAŁA. 103 gim-
nazjalistów wzięło udział 
w zmaganiach rejonowe-
go – przedostatniego – eta-
pu Ekumenicznego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej, zorganizo-
wanego 13 kwietnia w gma-
chu Instytutu Teologicznego 
im. św. Jana Kantego. Tym ra-
zem uczestnicy odpowiada-
li na dwadzieścia pytań doty-
czących Ewangelii według św. 
Mateusza. Zastanawiali się 
m.in., do kogo Pan Jezus po-

wiedział: „Przecedzacie koma-
ra, a połykacie wielbłąda” czy 
ile dni byli z Jezusem ludzie, 
których kazał nakarmić sied-
mioma chlebami i kilkoma ry-
bami. Pytania do łatwych nie 
należały – twierdzili gimnazjali-
ści po konkursie, dodając, że to 
tym bardziej dopinguje do po-
znawania Pisma Świętego.
Organizatorem są Wydział 
Katechetyczny Kurii Bielsko-
-Żywieckiej i Towarzystwo 
Katechetyczne Jonasz. Konkurs 
ma od początku charakter eku-
meniczny (obejmuje dzieci i 
młodzież z Kościoła rzymsko-
katolickiego, Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego oraz in-
nych wyznań) i przeprowadzo-
ny jest w trzech grupach wie-
kowych: grupa I – klasy III i IV 
szkoły podstawowej, grupa II – 
klasy V i VI SP, grupa III – klasy 
I, II i III gimnazjum.
Główną ideą Konkursu Wiedzy 
Biblijnej jest poznawanie Słowa 
Bożego, rozumienie tekstu bi-
blijnego i zachęta, aby zgodnie 
z tym słowem żyć. Po Niedzieli 
Miłosierdzia odbyły się edycje 
rejonowe dla uczniów szkół 
podstawowych. Finał odbędzie 
się w maju.
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Uczestnicy Ekumenicznego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 
odpowiadali na pytania z Ewangelii
wg św. Mateusza

Kochać człowieka
OŚWIĘCIM. Ponad stu au-
torów z całej Polski przysła-
ło 258 prac – zestawów lub 
pojedynczych fotografii – na 
V Ogólnopolskie Biennale 
Fotografii „Kochać człowie-
ka”. Komisja konkursowa naj-
wyżej oceniła zestaw fotografii 
Krzysztofa Gołucha z Knurowa, 

zatytułowany „Niepełnosprawni 
– okruchy życia”. Jurorzy zakwa-
lifikowali 77 najlepszych prac, 
wykonanych przez 43 autorów, 
do pokonkursowej wystawy, 
która otwarta została w Galerii 
„Tyle Światów” w Oświęcimskim 
Centrum Kultury. Ekspozycja 
czynna będzie do 25 kwietnia.

Muzyczna uczta młodych
BIELSKO-BIAŁA. Niezwy-
kłych przeżyć estetycznych do-
starczyli melomanom zebranym 
w kościele Przenajświętszej 
Trójcy w Bielsku-Białej ucznio-
wie bielskiej Państwowej 
Szkoły Muzycznej, wykonując 
dla nich utwór Giovanniego 
Battisty Pergolesiego „Stabat 
Mater Dolorosa”. – Jako kate-
cheta jestem niezwykle usa-
tysfakcjonowany po tym kon-
cercie – mówi ks. Mirosław 
Szewieczek. – To było niezwy-
kle przejmujące wydarzenie 
muzyczne. Do dziś podziwia-
my, jak wielki potencjał drze-
mie w młodych, wciąż uczą-
cych się artystach; jak piękne 
spotkanie muzyczne i religijne 
potrafią wykreować! Ta muzy-

ka naprawdę dotyka głębi ser-
ca człowieka.
Bielscy parafianie wierzą, że to 
nie ostatni taki koncert mło-
dych artystów. Perfekcyjność 
wykonania utworu zachwyciła 
wszystkich.

Młodzi muzycy podczas koncertu  
w kościele Trójcy Przenajświętszej
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Spotkania teatralne
BIELSKO-BIAŁA KAMIE-
NICA. Piętnaście grup teatral-
nych z całego województwa ślą-
skiego przyjechało 13 kwietnia 
do Domu Kultury w Kamienicy, 
by uczestniczyć w XVII Bielskich 
Spotkaniach Teatralnych. Na sce-
nie swe umiejętności zaprezen-

towało łącznie 140 młodych ak-
torów. „To okazja do poznania 
się, do podpatrzenia gry, pomy-
słów scenograficznych i repertu-
aru innych zespołów, a przede 
wszystkim do dobrej zabawy” 
– podkreśla Halina Pisowadzka, 
kierownik DK w Kamienicy. 

Beskid w Serbii
BIELSKO-BIAŁA. Zespół 
Pieśni i Tańca „Beskid”, dzia-
łający przy miejskim Domu 
Kultury w Bielsku-Białej, gościł 
w Serbii, w domach członków 
serbskiego zespołu „Izvor” w 
miejscowości Velika Krsna – 
60 km od Belgradu. Przez kil-
ka dni okresu wielkanocnego 
serbscy gospodarze zapewnili 
zespołowi wiele atrakcji: zwie-

dzili razem Nowy Sad, Belgrad, 
urokliwe miasteczko Topole, 
gdzie na wzgórzu otoczona 
kompleksem leśnym stoi złota 
cerkiew króla Piotra I.
„Beskid” dał dwa koncerty wraz 
z miejscowymi zespołami. W 
lipcu „Izvor” będzie gościem 
„Beskidu” w Bielsku-Białej i wy-
stąpi także podczas Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej.

Artyści „Beskidu” ze swoimi serbskimi przyjaciółmi
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Jedno ze zwycięskich zdjęć Krzysztofa Gołucha
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Sacrum in Musica już od jutra!

Rusza festiwal
Przypominamy, że od ponie-
działku organizatorzy VIII 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej na Podbeski- 
dziu „Sacrum in Musica” zapra-
szają do Bielska-Białej na spot-
kania ze sztuką religijną.

W festiwalowych koncer-
tach podziwiać będzie można 
znakomitych muzyków i wspa-
niałe dzieła: w poniedziałek w 
kościele pw. Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela Człowieka – „Re-

quiem” Verdiego, we wtorek w 
Domu Muzyki BCK – Bente Ka-
han w koncercie muzyki żydow-
skiej i wystawa prac plastycz-
nych „Drogi do Biblii”, w środę 
w kościele ewangelickim Zba-
wiciela – chór Ladysmith Black 
Mambazo z RPA, a w czwar-
tek w kościele pw. św. Andrze-
ja Boboli – The Jackson Singers 
w koncercie muzyki gospel. 
Ostatni koncert rozpocznie się 
o 19.00, a wszystkie pozostałe 
– o 18.00. Zapraszamy! 

Nie chcesz być gadatliwy na 
modlitwie? Ten problem chcą 
Ci pomóc rozwiązać ojcowie 
dominikanie z Korbielowa. 
Zachęcają do udziału w 
organizowanych przez nich 
rekolekcjach.

Pierwsze spotkanie z cy-
klu „Szkoła modlitwy”, bę-
dące wprowadzeniem w me-
dytację chrześcijańską: „Na 
modlitwie nie bądźcie gadat-
liwi jak poganie” (Mt 6, 7), 
odbędzie się od 18 do 20 ma-
ja w korbielowskim domu re-
kolekcyjnym.

– Podobno na naukę nigdy 
nie jest za późno. A zwłaszcza 
wtedy, gdy odkrywamy, że coś 
nam w życiu umknęło i… nag-
le zaczynamy odczuwać niedo-
syt i niepokój – mówi o. Piotr 
Kołacz OP. – Jak w modlitwie 
przygotować należne miejsce 
Panu Bogu, tak aby On stał się 

w niej najpełniej obecny? Jak 
odnaleźć się w różnych for-
mach modlitwy, które spotyka-
my w Tradycji Kościoła? Na te 
i inne pytania dotyczące mod-
litwy poszukamy odpowiedzi 
podczas sześciu serii rekolek-
cji, czerpiąc przede wszystkim 
z Pisma Świętego i dzieł Oj-
ców Kościoła.

Liczba uczestników jest 
ograniczona. Koszt rekolek-
cji (pobyt i pełne wyżywie-
nie) – 80 zł od osoby; rozpo-
czynają się w piątek, o godz. 
18.00 i kończą obiadem w 
niedzielę, o godz. 12.40.

Zgłoszenia należy prze-
syłać na adres: dom.
rekolekcyjny@dominikanie.pl 
lub kontaktując się telefonicz-
nie – tel. kom. 880 190 440. 
Szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej: http://www.rekolekcje.
dominikanie.pl/. 

W szkole modlitwy u dominikanów

Jak nie być gadatliwym

W finałowym koncercie zaśpiewają The Jackson Singers
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Organizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Bestwinie 
ogólnopolski konkurs poetycki 
na wiersz o tematyce religijnej 
„O palmę wielkanocną”  doczekał 
się pierwszego małego jubileuszu: 
w tym roku odbył się już po raz 
piąty.

– Cieszymy się, że znowu 
potwierdził się rzeczywiście 
ogólnopolski zasięg tego kon-
kursu, bo wiersze przyszły do 
nas naprawdę od autorów z ca-
łego kraju: od Olsztyna i Szcze-
cina, przez Warszawę, Kraków, 
Nowy Targ – po najbliższe nam 
okolice: Bielsko, Jeleśnię, Kęty, 
Skoczów i samą Bestwinę – pod-
kreślała Teresa Lewczak, dyrek-
tor biblioteki, przypominając, że 
jury w składzie: Alina Świeży-So-
bel, Juliusz Wątroba, ks. Jacek M. 
Pędziwiatr i ks. Tomasz Mikoła-
jek wybierało najlepsze wiersze 

spośród ponad dwustu 
utworów. Oceny doko-
nano w trzech katego-
riach wiekowych.

Podczas rozdania 
nagród 10 kwietnia 
główną, symboliczną 
palmę wielkanocną wy-
konaną przez Stanisła-
wa Stasickiego otrzymały: Ga-
briela Handzlik z Kóz (dzieci)  
za wiersz „Światło”, Teresa Gor-
czyczyńska z Lelowa (młodzież) 
za wiersz „Za chwilę…” i Anna 

Piliszewska z Wielicz-
ki (dorośli) za wiersz 
„Święta Przydrożna”. 

W gronie laureatów 
znaleźli się także: Oli-
wia Drożdż z Jaworzna, 
Agnieszka Mynarska z 
Kaniowa, Wiktoria My-
śliwiec z Rogowa, Ane-

ta Pieczka z Bestwiny, Regina 
Zarzycka i Natalia Kuś z Bielska- 
-Białej, Izabela Drelowska z Kra-
kowa, Teodora Pikuła z Lublina i 
Grzegorz Chwieduk z Kępic.

– Mam nadzieję, że ta za-
początkowana w Bestwinie 
pięć lat temu tradycja konkur-
su poetyckiego na wiersz reli-
gijny będzie nadal trwać. Dzię-
ki niej trafiają tu piękne wier-
sze, pisane wrażliwością, wy-
obraźnią, sercem, tęsknotą za 
czymś jedynym i niepowtarzal-
nym. Te wiersze są godne te-
go, żeby do nich wracać – mó-
wił poeta Juliusz Wątroba, gra-
tulując laureatom i organizato-
rom. Były też gratulacje i pal-
ma dla inicjatorki konkursu Te-
resy Lewczak od Towarzystwa 
Miłośników Bestwiny i podzię-
kowanie za honorowy patronat 
wójta gminy Bestwina – złożo-
ne na ręce wicewójta Artura Be-
niowskiego.

Nagrodzone wiersze zosta-
ły opublikowane w tomiku poe-
tyckim „Święta Przydrożna”, ilu-
strowanym obrazami Matki Bo-
żej – dziełami Walerii Owczarz z 
Bestwiny. TM

Bestwińskie Palmy – rozdane

Święta Przydrożna

Najmłodsze 
laureatki wraz 
z organizatorami 
konkursu 
podczas 
finałowej 
uroczystości
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Każdy ma swój krzyż, który musi 
nieść, i to jest podobno do udźwig-
nięcia. Bo jakby mi ktoś powiedział 
wcześniej, że coś takiego nas spot-

ka, to bym powiedziała, że zwariuję, nie dam 
rady, i koniec – łzy Marii Kubas topią się w 
uśmiechu. Ona, mąż Ryszard i Gosia, siostra 
Mateusza, w ciągu ostatnich siedemnastu mie-
sięcy stali się „specjalistami od łez”. Dziś w do-
mu coraz częściej słychać śmiech.

Po wuefie

Był 5 listopada 2005 r. Mateusz chodził 
do drugiej klasy Gimnazjum nr 1 na bielskich 
Leszczynach. Wrócił ze szkoły i skarżył się na 
ból między łopatkami. – Myśleliśmy, że to po 
wuefie – wspominają rodzice.

Lekarz dał skierowanie do chirurga, potem 
chirurga ortopedy, rehabilitantki – nikt nic nie 
zobaczył na zdjęciach. – Lekarka zapisała dzie-
sięć zastrzyków ketonalu. Po czterech Mate-
usz mówi, że coś mu się dzieje z nogami, jak-
by chciało go sparaliżować – opowiada ma-
ma. – Widocznie zaczynają te zabiegi działać 
– pomyśleliśmy. To był piątek. W niedzielę – 
znowu ból. Pojechaliśmy do szpitala. Już miał 
problemy z oddawaniem moczu. Zacewniko-
wali go. Na drugi dzień – rezonans. I wyszło 
– narośl na kręgosłupie – siedem milimetrów. 
Ordynator zadzwonił do kolegów, na neuro-
chirurgię do Katowic. A tam – to już badania, 
przygotowania i 25 listopada operacja.

Strach

Strach, przerażenie, płacz. Tata był cały 
czas z Mateuszem. Brali zwolnienia lekar-
skie, urlopy w trójzmianowej pracy. Nieła-
two było Gosi – klasa maturalna. Koleżanki 
myślały o studniówce, ona miała inne spra-
wy na głowie.

Po operacji – czekanie na wyniki. – Zmie-
niliśmy tylko drzwi – tłumaczy mama. – Neu-

rochirurgia jest na czwartym pię-
trze po prawej, a onkologia – po le-
wej. 6 grudnia przenosiliśmy się na 
onkologię. Mateusz nie chciał tam 
iść. Był przerażony. – Jak wyszedł 
z domu w listopadzie, tak do do-
mu przyjechaliśmy po czterech miesiącach – 
na trzy dni...

W styczniu – pierwsza chemia. – Po niej 
dostał zapalenia płuc – wspominają rodzice. 
– O jedenastej zabrali go na OIOM. Tam był 
dwa tygodnie w śpiączce. Pan ordynator mó-
wi: stan ciężki. Powiedział, że przed Mateu-
szem dwie godziny życia. Chciałam zostać, 
ale tam nie mogliśmy. Modliliśmy się tylko. O 
dwudziestej pani doktor nam mówi, że jeże-
li nas to pocieszy, to wyniki nie spadają. Mu-
sieliśmy wrócić do domu i od razu złapaliśmy 
za telefon: co z Mateuszem?!

Nadzieja

Przez dwa tygodnie codziennie jeździ-
li z Bielska do Katowic na dwie godziny od-
wiedzin.

– Pomodlił się człowiek tylko przy nim 
– mówi mama. – Taka chudzinka bez wło-
sów... Kiedy zapalenie płuc ustępowało, po-
jawił się nowy problem – psychika mu siadła. 

Bał się zasnąć. Jak oczy zamykał, to 
przedstawiały mu się niedorzeczno-
ści, rozmawiał ze zmarłymi, krzyczał, 
że ktoś nas chce zabić. Na OIOM- 
-ie nie wolno nocować. Nie mogłam 
być przy nim wtedy. Czekałam, aż 

mąż przyjedzie. Nie miałam co ze sobą zro-
bić i wtedy... poszłam do kaplicy. Tam jest ta-
ki wielki obraz – tak i jak ten, który mamy w 
domu. Gosia go dostała od dziadka na bierz-
mowanie.

Dziś obraz Jezusa Miłosiernego – przypo-
mina im o tamtych godzinach w Katowicach.

– Potrzebował spokoju. Nie wiedziałam, 
czy dadzą to moje dziecko do izolatki, czy nie. 
I z tymi wszystkimi przerażeniami byłam w ka-
plicy. Zaczęłam się modlić – swoimi słowami. 
Nie wiem, skąd mi się słowa brały. I nie wytłu-
maczę, skąd się wzięła ta siła. Odbieram to ja-
ko cud. Kiedy wyszłam, mąż dojechał, a pa-
ni ordynator od razu nam mówi, że dziecko 
można już przewieźć z OIOM-u na salę. Mo-
gliśmy tam przy nim być!

Cierpliwość

Miał przed sobą sześć chemii. Po drugiej 
– wszystkie wyniki spadały. Buzia Mateusza – 
jedna rana. Przy 180 cm wzrostu ważył 38 kg. 

– Mówię mu, że dostał drugą szansę 
i nie może życia zmarnować – mówi 

Maria Kubas, mama Mateusza, 
który półtora roku temu zaczął 

walkę z nowotworem. Wygrywa. 
Nieustannie pomaga mu 

rzesza ludzi i...  
jeszcze Ktoś.

Nadzieja  
nie opuszcza 
Mateusza  
i jego rodziny

W
IO

LE
TT

A 
ŁA

KO
M

IE
C

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA

O krzyżu choroby i nadziei Mateusza, gimnazjalisty z B ielska-Białej, i jego rodziny

Wstanę!
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Gosia pokazuje zdjęcie, które zrobiła mu tele-
fonem komórkowym: – Jest tylko to jedno. In-
ne mi Mateusz skasował.

Po każdej chemii, przyjmowanej co mie-
siąc, wracał do domu na dwa, trzy dni.

– Nie znaliśmy dnia ani godziny, kiedy 
trzeba będzie wracać – wspominają rodzice. 
– W maju wzięliśmy ostatnią chemię. Wrócili-
śmy 30 czerwca. I zaraz potem przyszło zapa-
lenie pęcherza moczowego.

Ale Mateusz już polubił oddział – poznał 
siostry, lekarzy, dzięki kapelanowi szpitalne-
mu miał coraz więcej kolegów i koleżanek, 
którzy walczyli tak jak i on.

– Cudownym człowiekiem dla nas była pa-
ni ordynator Grażyna Sobol. Potrafi przykuc-
nąć przy każdym dziecku, ucałować i wołać: 
kwiatuszku, skarbie. Ma święte nerwy – tak-
że do nas. Choć jak trzeba było, to dostawali-
śmy niezłą reprymendę. Jak już się Mateuszo-
wi rany buzi zagoiły, to zachciało mu się jajek 
w majonezie. Oj, jak zostałam za to zbeszta-
na! A ja tak chciałam, żeby coś zjadł.

Serca

– Nie byliśmy sami. Koledzy, koleżanki i 
nauczyciele go odwiedzali, listy pisali, zdję-
cia robili. W szpitalu myśmy mieli najbardziej 
przyozdobiony pokój. Mateusz potrafił czy-
tać te listy na okrągło. List pełen otuchy, któ-
ry napisała Paulina Pindel, pamiętamy do dziś. 
Codziennie w szpitalu był u nas kapelan, oj-
ciec Przemysław. Zawsze kłócili się z Mateu-
szem o piłkę nożną. Ksiądz mu kolegów przy-
prowadzał.

– Przez cały ten czas mogliśmy liczyć na 
sąsiadów i szkołę Mateusza – mówi tata. – 
Mnóstwo prezentów dostawał. Sąsiedzi sa-
mi przychodzili, pytali, jak pomóc, składali się 
na paliwo.

W szkole o chorobie Mateusza jako pierw-
sza dowiedziała się wicedyrektor Bożena Gra-
barczyk. To do niej trafiła mama Mateusza.

– To było po południu. Mamie wcześ-
niej trudno było znaleźć czas w tym zabiega-
niu między szpitalem, domem i praca zawo-
dową. Podziwiam do dziś ich heroizm – mó-
wi Bożena Grabarczyk. – Wtedy nikt z nas nie 
wiedział, co będzie dalej. Nauczyciele od razu 
postanowili pomóc. Zorganizowali pierwszą 
zbiórkę pieniędzy.

Potem wspólnie z uczniami podjęli decy-
zję, by wspomóc rodzinę Mateusza, także pie-
niędzmi zebranymi podczas parafialnych kier-

maszów. Włączyli się w akcję „Pola Nadziei” 
– zadecydowali, że ten kiermasz zorganizują 
dla Mateusza. To była dla nich prawdziwa lek-
cja, czym jest pomoc choremu walczącemu z 
nowotworem.

Druga szansa

Mateusz oswoił się ze swoim wózkiem, 
ale robi wszystko, by jak najszybciej stanąć na 
nogach. Prezentuje parapodium, przy którym 
uczy się utrzymywać w pionie. Dwie godziny 
dziennie, a czasami i dłużej. Jest bardzo upar-
ty. Rodzice wożą go na rehabilitację – mocno 
ćwiczy. Ogromne wsparcie rodziców, ich bez-
graniczna nadzieja, mobilizują go podwójnie.

Ma swoje plany. Kończy gimnazjum. Nie-
długo bierzmowanie, potem szkoła średnia, 
w  znalezieniu której pomagają mu nauczy-
ciele. To dla niego bardzo ważne, by mógł się 
i uczyć, i rehabilitować. Chce się uczyć w kla-
sie informatycznej. Niełatwo mu znaleźć siły 
na naukę po wyczerpujących ćwiczeniach 
fizycznych.

– Teraz już się mogę śmiać. Kiedyś nie po-
trafiłam – wspomina mama. – Przyjeżdżałam 
do domu, żeby się wyspać. Kładłam się, pła-
kałam, modliłam się i nie wiem, kiedy zasy-
piałam. Znowu się budziłam, i tak noc mijała. 
Na początku czułam żal – czemu nas to spot-
kało? Ale ksiądz nam bardzo pomagał, tłuma-
czył, żeby nie myśleć w ten sposób. Na OIOM- 
-ie czuliśmy taką bezradność. Myślałam: jak 
wrócimy bez niego do domu? Teraz mu mó-
wimy, że dostał drugą szansę i żeby tego nie 
zmarnował.

– Czułem bunt – mówi Mateusz. – Ale te-
raz wiem, że tak widocznie miało być. 

Mateusz wstaje o szóstej rano. Sam się 
ubiera, stara się posłać łóżko. O 7.30 przycho-
dzą pierwsi nauczyciele. – Co chciałbym w ży-
ciu robić? Mam wielkie marzenie – uśmiecha 
się. Rodzice mówią za niego: Wyjść samodziel-
nie z domu! Wyznacza sobie granicę, do kiedy 
musi nauczyć się chodzić. Maj. A może lipiec. 
Mama nalega, by jadł, bo szybko rośnie – ma 
metr osiemdziesiąt cztery, a waży 56 kg.

– Nie mogę więcej! – mówi. I nie jest to 
troska o linię, ale o... rodziców, którzy noszą 
go do łazienki czy po schodach. 

Dziś mówią, że nie był to stracony czas – 
nauczył ich pokory i cierpliwości. Najważniej-
sze daty we wspólnym życiu Marii i Ryszar-
da to – 17 października 1986 r. i 17 marca 
1991 r. – narodziny Gosi i Mateusza. – Dosta-
liśmy prezent od Pana Boga – mówią. – Jesz-
cze raz się nam urodził. Walczymy dalej. Wie-
rzymy, że wygramy, z Bożą pomocą. Dla nas 
to, co już mamy, to cud. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim za modlitwę, dobre słowo i po-
moc materialną.

Zanim Mateusz znalazł się na wózku, 
uwielbiał grać w siatkówkę, piłkę nożną i jeź-
dzić na rowerze. Umawiamy się, że zagramy 
w jednym siatkarskim składzie tak szybko, jak 
będzie to możliwe. 

Sonda

WIARA I NADZIEJA

ROBERT KOWALIK,  
WYCHOWAWCA KLASY MATEUSZA
– Powiedzieć kolegom 
Mateusza o jego chorobie – 
to nie było łatwe. Przyjęli to 
przejmującą ciszą. Nie zapo-
mnę ogromnego serca z ży-
czeniami, jakie przygotowali. 
Wisiało u niego w szpitalu w Katowicach. 
Rodzice też czuli to różnorakie wspar-
cie kolegów Mateusza i nauczycieli. 
Pozostaję pod wrażeniem siły ich nadziei 
i spokoju. Każde odwiedziny u nich to 
moment zatrzymania się nad tym, co na-
prawdę jest ważne w życiu.

WIOLETTA ŁAKOMIEC,  
KATECHETKA W GIMNAZJUM NR 1
– Kiedyś, w czasie kateche-
zy w domu, zaproponowa-
łam Mateuszowi, żeby prze-
czytał fragment z Dziejów 
Apostolskich o pierwszej po-
dróży św. Pawła. Kiedy roz-
mawialiśmy potem o niej, najbardziej 
chciał rozmawiać o uzdrowieniu człowie-
ka o bezwładnych nogach w Listrze... Jest 
w nim wielka nadzieja i wiara. Upór. Jego 
klasa sama zaproponowała, by modlić się 
w jego intencji za wstawiennictwem Jana 
Pawła II. Do dziś katechezy w szkole roz-
poczynamy tą modlitwą i nie ma nikogo, 
kto by się w nią nie włączał w skupieniu.

PAULINA PINDEL, KOLEŻANKA MATEUSZA
– Kiedy pan wychowawca po-
wiedział nam o Mateuszu, 
nie mogliśmy uwierzyć, że 
jest tak poważnie chory. 
Nauczyło nas to, że nie zna-
my dnia ani godziny, kiedy 
trzeba się będzie zmierzyć z przeciwnoś-
ciami. Trzeba szanować życie i właści-
wie je przeżyć. Chcieliśmy zrobi coś, że-
by wiedział, że pamiętamy o nim, że choć 
jest w szpitalu, jest nadal w naszej klasie. 
Zamawialiśmy Msze w jego intencji, całą 
rodziną wspieraliśmy go modlitwą.

JUSTYNA KUBIK, KOLEŻANKA MATEUSZA
– Zawsze żartowaliśmy, a tu 
nagle musieliśmy spoważ-
nieć. Na lekcji wychowaw-
czej albo na plastyce pisali-
śmy te listy do niego – za-
pewnialiśmy, że jesteśmy z 
nim. Kiedy przyjechał na klasowa Wigilię 
na wózku, bardzo się cieszyliśmy, a jed-
nocześnie budziło to refleksje, jak kruche 
jest zdrowie...

O krzyżu choroby i nadziei Mateusza, gimnazjalisty z B ielska-Białej, i jego rodziny

Wstanę!
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Szkolne nowości na Sarnim Stoku

Technicy z sercem
Obok dotychczasowej specjalności: 
technik samochodowy, w tej szkole 
pojawią się wkrótce dwa nowe 
kierunki: technik logistyk i technik 
spedytor. Bez zmian pozostanie 
natomiast troska, by nie tylko 
wykształcić, ale także wychować 
dobrego człowieka.

Bielski Zespół Szkół Samo-
chodowych i Ogólnokształcących 
(www.zssio.pl) dysponuje boga-
to wyposażonymi pracowniami 
samochodowymi, elektrycznymi, 
komputerowymi, językowymi, au-
diowizualnymi, oferuje uczniom 
możliwość zdobycia prawa jaz-
dy z 50-procentową zniżką. Jest 
też internat, stołówka proponuje 
śniadania, obiady i kolacje, więc 
nie ma przeszkód, by uczyli się tu 
i uczniowie spoza Bielska. Troska 
kadry pedagogicznej o wysoki po-
ziom nauczania owocuje zaintere-
sowaniem pracodawców, którzy 

zgłaszają się bezpośred-
nio do szkoły z ofertami 
pracy dla absolwentów. 

W nowym roku 
szkolnym ZSSiO propo-
nuje dwa nowe kierunki 
kształcenia, które przy-
gotowują do organiza-
cji transportu i stosowa-
nia zasad logistyki w gospodar-
ce. Technik logistyk zdobędzie 
m.in. wiedzę na temat organizo-
wania usług recyklingowych, ko-
munikacji publicznej, transportu 
wewnątrzzakładowego, a technik 

spedytor pozna prawo 
przewozowe, nauczy się 
określać zadania trans-
portowo-spedycyjne 
i stosować satelitarne 
środki kontroli przebie-
gu ładunków. 

– Zależy nam, by ucz-
niowie zdobywali rzetel-

ną wiedzę, nie gubiąc swej nie-
powtarzalnej osobowości – pod-
kreśla Grażyna Jarosz, dyrektor 
ZSSiO. – Dlatego staramy się, by 
młodzież uczestniczyła też w róż-
norodnych przedsięwzięciach. 

Ma do dyspozycji aulę na 330 
miejsc, nowoczesną sportową ha-
lę i strzelnicę. 

Tu odbywają się sympozja 
naukowe „Dajmy życie” z udzia-
łem gości z wyższych uczelni, 
m.in. z Czech i Słowacji. Szkoła 
uczestniczy w akcji na rzecz ho-
spicjum „Pola Nadziei”. Organi-
zowane są koncerty noworocz-
ne. Konkursy Wiedzy Biblijnej 
dla uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych są okazją 
do rozwijania otwartości na oso-
by niepełnosprawne, a akcje ho-
norowego krwiodawstwa uczą 
wrażliwości. 

– Podczas takich imprez prze-
konujemy się, że nasza młodzież 
świetnie się sprawdza, umie po-
móc – przyznaje dyr. Jarosz. I z 
dumą dodaje, że spośród ucz-
niów szkoły o profilu technicz-
nym wywodzą się też absolwen-
ci, którzy z powodzeniem kończą 
studia prawnicze, medyczne, tak-
że teologiczne...  MB

Uczniowie ZSSiO 
oraz Gimnazjum 
nr 12 w ramach 
„Pól Nadziei” 
przygotowali 
przedstawienie 
„Calineczka”
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Beskidzcy artyści śladami Jana Pawła II

Istebniańskie kremówki
Na wystawę zatytułowaną 
„Kremówki Jana Pawła II” do 
GOK-u w Istebnej zaprosili 
twórcy z beskidzkiej Trójwsi. To 
kolejna zbiorowa ekspozycja, 
jaką wspólnie przygotowali na 
cześć Papieża rodaka.

Swoje dzieła pokazali twór-
cy z Istebnej, Koniakowa i Jawo-
rzynki. Jedną z prac była wyko-
nana przez Beatę Legierską z An-
dziołówki niedokończona koron-
ka, z której nitka ułożyła się w na-
pis –  tytuł wystawy. Dedykowany 
pracom artystów wiersz pod tym 
samym tytułem napisała Małgo-
rzata Kiereś. 

– Kremówki to wszystkie 
zgromadzone tu prace. Każda 
z nich zatrzymała jakąś chwilę, 
wspomnienie związane z Janem 
Pawłem II, uczucie. Wszyscy jeste-
śmy świadkami wzrastania ziarna, 
które zasiał i o które całe życie się 
troszczył. Te prace są wynikiem 

naszej mozolnej pracy w 
zaciszu pracowni i prag-
nienia, by tę Jego troskę 
utrwalić. Kremówką jest 
również ta chwila nasze-
go spotkania – tłumaczył 
podczas otwarcia wysta-
wy jej organizator, Bole-
sław Michałek. 

Nie zabrakło ani tradycyjnej 
trombity, ani „Wałachów” grają-
cych „Barkę”, a kustosz wysta-
wy Michał Kawulok podkreślał, 
że nie mogło też zabraknąć po-

czucia humoru, z które-
go Jan Paweł II był zna-
ny, a które tak dobrze 
pamiętamy z Wado-
wic, kiedy m.in. wspo-
minał maturę i kremów-
ki. Stąd obecność kre-
mówek, którymi podej-

mowano uczestników wernisażu, 
jak i żartobliwe motywy niektó-
rych prac: wizerunek gołąbka nio-
sącego kremówkę, rzeźba tury-
sty z olbrzymią kremówką – dzie-
ło Józefa Zowady z Olecek – czy 

haftowany portret Jana Pawła II z 
laptopem. Podziwiać można było 
też spory zbiór portretów, autor-
stwa m.in. Anny Legierskiej z An-
dziołówki, debiutantki Sylwi Le-
gierskiej z Jasnowic. Uwagę zwra-
cał malowany przez Tadeusza Ru-
ckiego z Koniakowa Jan Paweł II 
w góralskim stroju – czerwonym 
brucliku. Na obrazach Jakuba Ga-
zurka z Glinanego pojawił się Ka-
rol Wojtyła jako młody turysta, w 
górach, w kajaku, a na jednym z 
symbolicznych pasteli Bolesława 
Michałka – św. Piotr i młody Ka-
rol Wojtyła, który uczy się łowić 
ryby – nawiązanie do przyszłego 
łowienia ludzi… 

Dziękując artystom za to świa-
dectwo inspiracji postacią Papie-
ża, ks. prał. Jerzy Patalong apelo-
wał: – Oby nie tylko grupy mło-
dzieży, które mówią o sobie: po-
kolenie Jana Pawła II, ale byśmy 
także my wszyscy czerpali z jego 
nauczania... AŚS

Istebniańska 
wystawa 
pokazuje 
Jana Pawła II 
bliskiego nie 
tylko artystom
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Kolejny spektakl uczniów bielskiego Gimnazjum nr 10

Życiowa kariera
O tym, na czym polega robienie 
prawdziwej życiowej kariery, 
opowiadali swoim rówieśnikom 
młodzi aktorzy z Gimnazjum nr 10 
w Bielsku-Białej.

Kiedy na początku kwiet-
nia w wielu parafiach i szko-
łach wspominano drugą rocz-
nicę śmierci Ojca Świętego Ja-
na Pawła II, nauczyciele i ucz-
niowie Gimnazjum nr 10 wpad-
li na niekonwencjonalny pomysł 
upamiętnienia tej rocznicy. Wy-
reżyserowali spektakl o arty-
ście, którego sława wynosi na 
szczyty światka towarzyskiego. 
Od tego chwili nie ma już cza-
su dla kochającej go osoby, dla 
najbliższych. Myśli o kolejnych 
wystawach, akcjach promocyj-
nych i cieszy się z robienia du-
żych pieniędzy. Jest na szczy-
cie... Wszystko się załamuje, kie-
dy wpada pod koła samochodu 
i zostaje kaleką przykutym do 
wózka. Najpierw gorycz i żal do 
Pana Boga, że tak zniszczył jego 
znakomicie zapowiadającą się 

karierę. Potem rozmo-
wa z Aniołem Stróżem, 
który przychodzi z za-
pomnianego przez arty-
stę obrazu. Anioł wyjaś-
nia, że wypadek to był 
drastyczny – ale jedyny 
sposób na uratowanie artyście 
prawdziwego życia. Odtąd znaj-
duje radość w drobiazgach, uczy 
się szacunku wobec innych, od-

krywa, co to prawdziwa 
miłość i przyjaźń.

– Chcieliśmy prze-
kazać, że sława, pienią-
dze, kariera, powodze-
nie to nie wszystko. – 
tłumaczą Tomek Ma-

cioch (który zagrał artystę) i Ania 
Macioch (w spektaklu matka ar-
tysty). – Najważniejsza jest przy-
jaźń, wzajemne ludzkie relacje 

pełne poświęcenia sobie czasu i 
uwagi. Tego uczył Papież Jan Pa-
weł II. Jego nie interesowały za-
szczyty i honory, piął się pod gó-
rę, ale nie było to dążenie do 
szczytu sławy, a droga na Golgo-
tę i ku zmartwychwstaniu do ży-
cia wiecznego. Bo prawdziwe ży-
cie bywa Golgotą, ale warto ten 
trud podjąć, żeby pozostać czło-
wiekiem.

Spektakl powstał pod kie-
runkiem nauczycieli: Małgorza-
ty Kruczek, Jolanty Rusin i ks. 
Grzegorza Jabłonki SDS, którzy 
zachęcili młodzież do ujawnie-
nia aktorskich talentów już po 
raz kolejny (młodzież wystawiała 
przedstawienie także w ramach 
inauguracji hospicyjnej akcji edu-
kacyjnej  „Pola Nadziei”).

– Mam nadzieję, że praw-
dziwa treść spektaklu dotrze do 
uczniów – do jednych prędzej, 
do drugich później, ale ufam, 
że we właściwym dla każdego z 
nich czasie – żeby nie zmarnowa-
li swojego życia – podkreśla Ja-
dwiga Jursa, dyrektor bielskiego 
Gimnazjum nr 10. UR

W Centrum Wędrowców Małego Księcia

Wędrówka po różę
Od marca w Bielsku-Białej przy 
ul. ks. Stojałowskiego 48 trwają 
zajęcia w Centrum Wędrowców 
Małego Księcia, które stworzył 
zespół Stowarzyszenia Forum 
Edukacyjnego. Rycerze Małego 
Księcia ruszają po Order Róży.

Mały Książę – bohater opo-
wieści Antoine’a Saint-Exupe- 
ry’ego, uosabiający najważniej-
sze wartości – tak dla osób wie-
rzących, jak i niewierzących – 
przyjaźń, miłość, szacunek dla 
inności, stał się gospodarzem 
Centrum Wędrowców Małego 
Księcia. Projekt ten to inicjaty-
wa Stowarzyszenia Forum Edu-
kacyjnego, założonego przez 
wychowawców, której celem 
jest skupienie dzieci, młodzie-
ży i ich rodzin wokół działań re-
kreacyjnych i edukacyjnych.

– Patrzeć sercem, dostrze-
gać to, co niewidzialne, budo-
wać bliskość z innymi ludźmi, 
być wiernym „swojej Róży” – 
to nasze cele – mówi s. Tere-
sa Biłyk, felicjanka, inicjatorka 
pomysłu. – Pragniemy pomóc 
dzieciom budować świat tro-
chę bliższy temu idealnemu.

Wędrowcy dokonali już 
swojego pierwszego odkrycia.

– Nasze przemyślenia spla-
tają się z życiem naszego mia-
sta – Bielska-Białej – doda-
je s. Teresa. – Gdy otworzy-
my stronę internetową z opi-
sem herbu Białej, wyświetla się 
tekst, tłumaczący jego symbo-
likę: „W herbie Białej znajdu-
ją się róże o pięciu płatkach, 
symbolizujące pięć ran Chry-
stusa. Według innej interpre-
tacji, mają one zapowiadać po-

myślność i szczęście młodego 
niegdyś miasta i jego miesz-
czan, możliwe do zrealizowa-
nia pod warunkiem codziennej 
pracy i wielkiego trudu 
w dążeniu do Boga”. 
Chcemy więc przeka-
zać mieszkańcom mia-
sta oraz przyjaciołom 
Małego Księcia zapro-
szenie do wędrówki 
po Order Róży herbu 
Bielska-Białej. Właśnie 
z wizerunkiem tej róży 

zaczynamy tworzyć przestrzeń, 
w której pragniemy wyrazić 
nasze wzruszenia, marzenia, 
pragnienia, potrzeby, osiągnię-

cia, zwycięstwa, naszą 
przyjaźń – nasze życie, 
w którym niemało też 
kolców, zranień i nie-
powodzeń. Serdecznie 
zapraszamy do współ-
pracy! Informacje o 
Centrum można zna-
leźć na stronie www.
forumedukacyjne.pl. IM

W Centrum 
Małego Księcia 
chcą „patrzeć 
sercem, 
dostrzegać to, 
co niewidzialne, 
budować 
bliskość z innymi 
ludźmi”

Ania Macioch 
i Tomek Urbaś 
podczas 
przedstawienia 
w Gimnazjum 
nr 10
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Zespół Katolickich Placówek 
Oświatowych w Cieszynie istnieje 
już dziesięć lat. Dla wielu 
rodziców stał się falochronem, 
który pozwala ich dzieciom 
uczyć się, jak „odróżniać blask 
prawdziwego złota od połyskującej 
słomy”.

– Dom, szkoła, świat ze-
wnętrzny – w tych trzech śro-
dowiskach młodość tworzy sie-
bie – mówiła dr Wanda Pół-
tawska w auli Filii Uniwersy-
tetu Śląskiego w Cieszynie 12 
kwietnia podczas sesji z oka-
zji 10-lecia tutejszego Zespo-
łu Katolickich Placówek Oświa-
towych. Wychowawczyni mło-
dzieży, przyjaciółka Jana Paw-
ła II, była więźniarka obozu w 
Ravensbrück i osoba cudow-
nie uzdrowiona z choroby no-
wotworowej za wstawiennic-
twem o. Pio (po prośbie skie-
rowanej do niego przez Karola 
Wojtyłę), opowiadała, jak szko-
ła może pomagać w drodze do 
świętości.

O roli wzorców w wychowa-
niu mówiła na sesji prof. Kata-
rzyna Olbrycht z Uniwersytetu 
Śląskiego, zaś o specyfice szkoły 
katolickiej w kontekście współ-
czesnej sytuacji wychowawczej 
– ks. dr Marek Studenski, wizy-
tator Wydziału Katechetycznego 
kurii bielsko-żywieckiej.

Falochron

Jak podkreślała dr Pół-
tawska, dziś, kiedy świat ze-
wnętrzny bywa zagrożeniem 
dla normalnego wzrastania, 
dom i szkoła powinny być fa-
lochronami dla młodzieży. Po-
winny one pomagać młodym 
odróżniać złoto od słomy, któ-
ra też potrafi świecić i wzrok 
przyciągać.

Co do tego, że cie-
szyńskie placówki – li-
ceum i gimnazjum im. 
św. Melchiora Grodzie-
ckiego, Szkoła Podsta-
wowa im. Świętej Ro-
dziny oraz Przedszkole 
Dzieciątka Jezus – po-
trafią uczyć tego rozróż-
niania, są przekonani ro-
dzice, którzy posyłają tu 
swoje dzieci.

Beata Klabecka z Ka-
czyc, mama Karoliny, jest prze-
konana, że przyjście do tego 
gimnazjum to był strzał w dzie-
siątkę. „Zadania wychowawcze 
szkoły są ważniejsze niż dydak-
tyczne” – mówiła dr Półtawska. 
A Beata Klabecka podkreślała, że 
w cieszyńskich placówkach jed-
no i drugie idzie w parze.

– Chcieliśmy znaleźć miej-
sce, w którym młodzież nie mu-
si się krępować tego, że chce 
żyć zgodnie z przykazaniami Bo-
żymi. Tu ma szansę nauczyć się 
takiej odwagi, a przy tym dzię-
ki wymagającym, ale niezwykle 
przyjacielskim nauczycielom – 
osiągać coraz lepsze wyniki w 
nauce – mówi pani Beata.

Świadectwo

Grażyna Podskarbi ze Stru-
mienia, mama Daniela, cieszy się, 
że syn jest dumny z tego, że cho-
dzi do takiej szkoły, że określenie 

„katolicki” jest dla niego 
synonimem mobiliza-
cji do pracy.

Małgorzata Sadow-
ska z Cieszyna, mama 
Soni, dodaje: – Wiedzia-
łam, że wybieramy do-
brą szkołę. Już wiem, że 
poślę tu także następne 
dziecko. Córka chce się 
tu uczyć, lubi to miej-
sce, kolegów, koleżanki. 
Nauczyciele są dla niej 

autorytetami. Wierzę, że efekty 
pomocy, jaką w wychowywaniu 
dzieci służy nam ta szkoła, będą 
widoczne w całym późniejszym 
życiu naszych dzieci.

Nauczyciele szkół są zgod-
ni, że wśród zdecydowanej 
większości rodziców znajdują 
wsparcie i zrozumienie dla te-
go, co robią: – Rodzice nam 
ufają. Dzięki temu i nasza praca 
jest na pewno efektywniejsza.

Rodzice zauważają także, że 
choć nauka jest odpłatna, dzię-
ki funduszowi stypendialnemu, 
wspieranemu przez rodziców, 
księży i wiele instytucji, mo-
gą się tu uczyć także dzieci z 
mniej zamożnych domów. – To 
dla nas świadectwo, że chodzi 
tu o coś więcej niż tylko, prze-
praszam za wyrażenie: „robie-
nie szkolnego biznesu” – mó-
wią rodzice jednego ze stypen-
dystów.

URSZULA ROGÓLSKA
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Rodzice uczniów Zespołu Katolickich Placówek Oświatowych – parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie

Blask złota i słomy

bielsko@goscniedzielny.pl
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W MOJEJ OPINII
GRAŻYNA PODSKARBI, 
MAMA DANIELA Z II KLASY LO
– Daniel wybrał 
katolickie liceum 
w Cieszynie bar-
dzo świadomie. 
Wspieramy go, 
bo to bardzo do-
bra inwestycja. Nauczyciele 
poświęcają uczniom wie-
le czasu także poza lekcja-
mi. Mobilizują ich do pra-
cy. Wszystko to w kameral-
nej atmosferze małych klas 
i wychowywania w szacunku 
do starszych, a jednocześnie 
opiekuńczości wobec dzieci 
z przedszkola, podstawówki 
i gimnazjum, tworzących ten 
zespół szkół.

BEATA KLABECKA, 
MAMA KAROLINY 
Z III KLASY GIMNAZJUM
Nie zamieniliby-
śmy tego gimna-
zjum na żadne 
inne! Uczniowie 
bardzo lubią pra-
cujących tu na-
uczycieli – to bardzo wyma-
gający specjaliści, a jednocześ-
nie wspaniali pedagodzy, któ-
rzy potrafią zachęcić ich do 
odkrywania i rozwijania talen-
tów, a kiedy trzeba – także ra-
zem z nimi się bawić. Mamy 
też pewność, iż dzieci świado-
mie tu wzrastają w szacunku 
do wartości chrześcijańskich.

MAŁGORZATA SADOWSKA, 
MAMA SONI Z I KLASY GIMNAZJUM
– Czegóż chcieć 
więcej od szko-
ły niż tego, że 
dziecko chce ra-
no wstawać, jest 
dopingowane do 
nauki, a przy tym ma możli-
wość rozwijania swoich pasji? 
Nie mogłam uwierzyć włas-
nym oczom, patrząc, jak córka 
wstawała, żeby zdążyć na za-
jęcia kółka teatralnego o siód-
mej rano!

Książki 
dr Wandy 
Półtawskiej 
cieszyły się 
ogromnym 
zainteresowa- 
niem także 
rodziców 
uczniów szkół 
katolickich  
w Cieszynie
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