
Wiersze księdza Jana Twardowskiego, 
znakomita recytacja Krzysztofa 

Kolbergera i do tego nastrojowa mu-
zyka organowa w wykonaniu Roberta 
Grudnia. To wszystko złożyło się na 
program „Śpieszmy się kochać ludzi”, 
zaprezentowany w niedzielę 1 lipca w 
kościele pw. św. Józefa na osiedlu Złote 
Łany w Bielsku-Białej. Spotkanie to, po-
łączone z promocją książki Krzysztofa 
Kolbergera pt. „Przypadek nie-przy-
padek”, zostało zorganizowane przez 
działający na Złotych Łanach parafialny 
oddział Akcji Katolickiej w ramach cyklu 
„Poezja u św. Józefa”. O tym, że było to 

udane przedsięwzięcie, 
świadczył wypełnio-
ny po brzegi kościół 
i owacja, zgotowana 
artystom na zakończe-
nie spotkania. 

Krzysztof 
Kolberger
w świątyni
na Złotych 
Łanach
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  o tym, jak CZECHOWICCY LICEALIŚCI 

CHCĄ POMÓC W INTEGRACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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POEZJA KS. JANA TWARDOWSKIEGO U ŚW. JÓZEFA NA ZŁOTYCH ŁANACH

Wczasie wakacji, przebywa-
jąc wśród obcokrajowców 

za granicą czy też spotykając cu-
dzoziemców w Polsce, każdy z 
nas ma szansę być dobrym am-
basadorem naszego kraju. Ale 
zadanie profesjonalnej promocji 
naszego kraju spoczywa także 
na władzach samorządowych. O 
tym, jak skutecznie promować 
nasz kraj i poszczególne regio-
ny Polski, rozmawiali uczestnicy 
konferencji, zorganizowanej w 
bielskim Ratuszu przez działa-
jący przy Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-
-Białej Instytut Południowy oraz 
wiedeński Instytut Obszaru 
Naddunajskiego i Europy Środ-
kowej (IDM). O konferencji 
„Obraz Polski za granicą – jak 
promować Polskę” piszemy na 
stronie III w tekście „Jak nas 
widzą za granicą?”. 

Stypendyści „Dzieła Nowego Tysiąclecia” w Węgierskiej Górce

Wybrani, by iść
Spośród ponad 1700 stypendystów fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” blisko 300 jest 
już studentami. Dla nich zorganizowany został 
wakacyjny obóz formacyjny „Idź”, odbywający się
w Węgierskiej Górce od 1 do 8 lipca.

W niedzielę do Węgierskiej Górki zjecha-
ło ponad 200 studentów z całej Polski. Ducho-
wa formacja wszystkich stypendystów to stały 
element pracy fundacji. – Tym razem zaprosi-
liśmy studentów odrębnie, ponieważ mają oni 
zazwyczaj nieco inne problemy niż gimnazjali-
ści czy licealiści. Pochodzą z małych miejscowo-
ści i czasem czują się zagubieni. Chcemy pomóc 
im odnaleźć się w nowych środowiskach akade-
mickich, bardziej uwierzyć w siebie, a przy oka-
zji docenić miejsca, z których pochodzą 
– tłumaczy sercanin biały o. Grzegorz 
Mielniczuk, organizator obozu. Dlatego 
w programie obozu przewidziane zo-
stały plenerowa prezentacja „A stąd po-
chodzę…”, czas na filozoficzne rozwa-
żania dotyczące własnego powołania, prezen-
tacja własnych talentów, warsztaty „Warto być 
razem” i opracowywanie projektów przyszłe-
go działania.

Już pierwszego dnia rozpoczęły się spotka-
nia, mające pomóc w lepszym wzajemnym po-
znaniu osób studiujących w tych samych ośrod-
kach akademickich, by po wakacjach łatwiej im 

było podejmować w tych środowiskach 
nowe inicjatywy. 

– Chodzi nam o zachęcenie do 
aktywności, dlatego nazwaliśmy ten 
obóz „Idź”. Jesteśmy bardzo wdzięcz-

ni za pomoc, jaką przy przygotowaniu obo-
zu otrzymaliśmy od ks. Stanisława Lubaszki, 
Marka Bieguna, parafii w Węgierskiej Górce. 
Ogromną życzliwość okazał nam biskup Tade-
usz Rakoczy, który zechciał podzielić się z na-
szymi stypendystami swoim doświadczeniem 
spotkania z Janem Pawłem II – dodaje o. Grze-
gorz Mielniczuk SSCC. AŚS
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stypendyści
w Węgierskiej 
Górce
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Pamięci przyjaciela gór i górali

RAJCZA. Popiersie Jana Pawła II 
przy kościele w Rajczy, które po-
święcił biskup Tadeusz Rakoczy 
1 lipca otwiera drogę na szlaki 
papieskie w Worku Raczańskim. 
Uroczystość poprzedziła Msza 
św., której uczestnicy dziękowa-
li Bogu za łaskami słynący wize-
runek Matki Bożej Rajczańskiej, 
obecny tu od 338 lat. Dziesięć 
lat temu biskup Tadeusz Rakoczy 
podniósł miejscowy kościół do 
godności sanktuarium diece-
zjalnego. Bohaterem obchodów 
rocznicowych w Rajczy był Karol 
Wojtyła. Jako biskup krakowski 
gościł w Rajczy osiem razy. 28 li-
stopada 1966 r. podczas kongre-

gacji millenijnej dekanatu żywie-
ckiego, odprawił pierwszą w tu-
tejszym kościele Mszę św. sobo-
rową. Po Mszy św. wraz z zebra-
nymi kapłanami, brnąc po świe-
żo spadłym śniegu, udał się na 
modlitwę przy krzyżu postawio-
nym obok kościoła dla upamięt-
nienia tysiąclecia chrztu Polski. 
W miejscu, gdzie wówczas, w 
śniegu, uklęknął, by ucałować 
krzyż, ustawiono pomnik: brązo-
we popiersie Jana Pawła II, wy-
znaczający początek szlaków pa-
pieskich w Worku Raczańskim. 
Dopełnieniem obchodów roczni-
cowych był niedzielny festyn cha-
rytatywny.

KS
. J

AC
EK

 M
. P

ĘD
Z

IW
IA

TR

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II – przyjaciela gór i górali – w Rajczy

Młodzi 
u dominikanów
USTROŃ-HERMANICE.  
1 lipca rozpoczęły się wakacyjne 
rekolekcje dla młodzieży akademi-
ckiej i pracującej – Dominikańskie 
Kolokwium Młodzieżowe. Podczas 
pierwszego turnusu uczestnicy 
rozważali temat: „Wspólnota w 
różnych tradycjach religijnych”. 
Do przedstawienia sposobów bu-
dowania i rozumienia wspólno-
ty zaproszeni zostali m.in. ks. rad-
ca Jan Gross z Kościoła ewangeli-
cko-augsburskiego, proboszcz gre-
ckokatolickiej parafii w Krakowie 
ks. Piotr Pawliszcze, imam Ali Abi 
Issa z Muzułmańskiego Centrum 
Kulturalno-Oświatowego we 
Wrocławiu, Dorota Wiewióra 
– przewodnicząca bielskiej 
Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. 
Wykładom i wspólnej modlitwie 
towarzyszą też warsztaty przybli-
żające muzykę w liturgii różnych 
wyznań.

Artystyczne 
czwartki
BRENNA. Recital mistrzow- 
ski w wykonaniu sopranistki 
Elżbiety Grodzkiej, której na 
organach akompaniował prof. 
Julian Gembalski rozpoczął w 
Brennej cykl spotkań z mu-
zyką poważną i poezją. Ich 
organizatorami są Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu w 
Brennej wraz z tutejszą pa-
rafią św. Jana Chrzciciela. Na 
koncerty zapraszają w każ-
dy wakacyjny czwartek o 
godz. 20.00 do kościoła pa-
rafialnego. Podczas kolejnych 
„Czwartków Artystycznych w 
Brennej” będzie można po-
słuchać m.in. muzyki organo-
wej, gitarowej, skrzypcowej 
oraz posłuchać poezji Romana 
Brandstaettera w wykona-
niu Andrzeja Wójcika, a tak-
że utworów autorskich Marii 
Burek i Beaty Sabath.

BESTWINA. „Z rybą i kłosem w 
herbie”– pod takim tytułem, sta-
raniem Urzędu Gminy i Biblioteki 
Publicznej, ukazała się praca zbio-
rowa ukazująca walory krajobra-
zowe i przyrodnicze bestwiń-
skiej okolicy. Zespół redakcyjny: 
Artur Beniowski, Teresa Lewczak, 
Waleria Owczarz i Adam Wróbel 
zachęca do odkrywania bogactwa 
fauny i flory, szczegółowo opisa-
nych w publikacji, a zilustrowa-
nych fotografiami autorstwa m.in. 
Bożeny Jankowskiej, Zygmunta 
Rezika, Kazimierza Wojtyły. O 
swojej pasji piszą też miejscowi 
pszczelarze, łowcy i wędkarze, 

a praktycznym poradnikiem dla 
wędrujących nad stawami, po łę-
gach, jarach i uroczyskach, jest 
opisana przez Urszulę Kal przy-
rodnicza ścieżka dydaktyczna. 29 
czerwca podczas promocji książ-
ki Waleria Owczarz przypomniała 
o bogatej tradycji rybackiej, roz-
wijającej się w tej okolicy od XVI 
wieku. Znalazła ona wyraz m.in. 
w nadanym w 1991 r. na wniosek 
ówczesnych władz samorządo-
wych herbie gminy. Przedstawia 
on rybę, z kłosem w tle. Na te-
renie gminy Bestwina odbywa 
się też organizowane cyklicznie 
„Święto karpia polskiego”.

W krainie polskiego karpia

Teresa Lewczak i Waleria Owczarz podczas promocji książki
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Konkurs dla internautów
BIELSKO-BIAŁA. Z inicjatywy 
Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej zorganizowany zo-
stał po raz pierwszy wakacyjny 
konkurs biblijny w Internecie. – 
Zainspirowały nas obserwacje ty-
sięcy uczestników konkursów bi-
blijnych organizowanych w cią-
gu roku szkolnego. Jesteśmy pod 
wrażeniem zaangażowania, z ja-
kim poznawali Biblię i wiedzy, któ-
rą mogli się pochwalić. Chcieliśmy 
zachęcić wszystkich, by również 
podczas wakacji sięgać do Pisma 
Świętego. Stąd nie tylko szkolny, 
ale otwarty konkurs, w którym – 

przy użyciu biblijnej wiedzy i kom-
putera – może wziąć udział każ-
dy. Serdecznie dziękujemy spółce 
„Aqua” za ufundowanie nagród 
w tym konkursie – mówi dyrek-
tor Wydziału Katechetycznego ks. 
prał. Stanisław Śmietana. Konkurs 
potrwa od 1 lipca do 1 sierpnia 
włącznie. Na uczestników czeka 
krótki test ze znajomości Biblii, a 
wśród autorów poprawnych od-
powiedzi rozlosowane zostaną 
trzy rowery. Szczegóły konkur-
su można znaleźć pod adresem: 
www.katecheza.diecezja.bielsko.
pl/konkurs.php. 

Na uczestników konkursu biblijnego czekają nagrody
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To pytanie stawiali sobie uczestnicy 
konferencji zorganizowanej 
w bielskim Ratuszu przez działający 
przy Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
Instytut Południowy oraz wiedeński 
Instytut Obszaru Naddunajskiego 
i Europy Środkowej (IDM) –  
„Obraz Polski za granicą 
– jak promować Polskę”. 

Gospodarzami konferencji by-
li prezes stowarzyszenia Instytut 
Południowy – poseł na Sejm RP 
Jacek Falfus oraz prezydent Biel-
ska-Białej Jacek Krywult, a w gro-
nie słuchaczy znaleźli się dyplo-
maci, parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, naukowcy. 

Konferencji towarzyszyła pro-
mocja książki austriackich i pol-
skich autorów „Nowa Polska w 
Europie – polityka i prawo, go-
spodarka i społeczeństwo”, a na 
czele prelegentów stanęli współ-
autorzy i redaktorzy tego nauko-
wego opracowania – prof. Irena 
Lipowicz, była ambasador RP w 
Austrii, oraz dr Gerhard Wagner 
z wiedeńskiego IDM, były amba-
sador Austrii w Polsce i zarazem 
współwydawca książki. Przybyli 
też ambasador Austrii w RP dr Al-
fred Längle oraz konsulowie ge-
neralni Austrii i Czech.

Gościem honorowym kon-
ferencji był ambasador Słowa-
cji w Polsce František Ružicka, 
który przyjechał do Bielska-Bia-
łej na zaproszenie prezesa In-
stytutu Południowego Jacka Fal-
fusa. W barwnym i pełnym cie-
kawych przykładów wystąpieniu 
mówił o doświadczeniach Repub-
liki Słowackiej w dziedzinie two-

rzenia wizerunku pań-
stwa za granicą. Jak pod-
kreślał, przy pracy nad 
wizerunkiem niezbęd-
ne są cierpliwość i zara-
zem determinacja w sy-
stematycznym rozwija-
niu kontaktów.

Zdaniem byłej amba-
sador prof. Ireny Lipo-
wicz, dla skuteczniejsze-
go nawiązywania kon-
taktów polsko-austria-
ckich przydałoby się, by 
opublikowana w Wiedniu książka 
poświęcona współczesnej Polsce 
miała też swoją odpowiedniczkę 
u nas, ukazując obraz austriackiej 
współczesności.

– Moglibyśmy dzięki temu 
na przykład lepiej poznać do-
świadczenia Styrii – regionu, w 
którym udaje się otwartość wo-
bec innych pogodzić z pielęgno-
waniem własnych tradycji. Mo-
glibyśmy się od mieszkańców 
tamtej okolicy wiele nauczyć, 
również w dziedzinie przedsię-
biorczości. Wypromowali swój 
region – nie mając specjalnych 
atrakcji, wysokich gór, umieli 
stać się mistrzami w turystyce, 
oferując na przykład wczasy dla 

rodzin – mówiła prof. 
Lipowicz.

Jak zaznaczyła, dla 
współpracy między Pol-
ską i Austrią jest wie-
le cennych historycz-
nych odniesień, zwią-
zanych z Bielskiem i 
Śląskiem Cieszyńskim. 
– Polacy chętnie tu się-
gają do wspólnej prze-
szłości, czego najlep-
szym dowodem mo-
że być zorganizowana 

w czerwcu w Strumieniu uro-
czystość upamiętnienia poby-
tu cesarza Józefa II w 1780 r. 
– dodawała prof. Lipowicz. Jed-
nym z cennych przykładów jest 
działalność „Janineum” – funda-
cji kard. Koeniga, dedykowanej 
bielskiej zakonnicy ze Zgroma-
dzenia Sióstr Szkolnych de No-
tre Dame matce Janinie Wizor, a 
założonej w Wiedniu przez Lon-
nie Glaser, jej wychowankę i biel-
szczankę do 1945 r. Fundacja ta 
wspierała polskich naukowców 
i artystów, otwierając im w cza-
sach komunistycznych drogę do 
Europy. 

Prof. Lipowicz wskazywała, 
jak wielkie znaczenie dla budo-
wania wizerunku Polski w Au-
strii i w całej Europie może mieć 
dzisiaj swoista spłata tego dłu-
gu wdzięczności przez poma-
ganie następnym krajom w zbli-
żeniu się do Europy, na przy-
kład Chorwacji. Jak podkreśliła 
z uznaniem, to zadanie realizuje 
już bielski Instytut Południowy, 
organizator jednej z pierwszych 
konferencji poświęconych chor-
wackim problemom. AŚS
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Prof. Irena 
Lipowicz mówiła 
w bielskim 
Ratuszu o polsko-
-austriackiej 
historii 
i współczesnych 
relacjach
Poniżej: Austriacki 
cesarz na 
strumieńskim 
rynku 
– widowisko 
historyczne

Bielski Instytut Południowy o promowaniu Polski

Jak nas widzą za granicą?  BĄDŹ PRZYJACIELEM  
BOGA! Diecezjalna Szkoła 
Nowej Ewangelizacji z Bielska- 
-Białej zaprasza na kurs „Jan”, 
który odbędzie się w Bierach k. 
Jasienicy od 10 do 14 sierpnia. Jak 
tłumaczy ojciec duchowy DSNE 
ks. Przemysław Sawa, podczas 
tych rekolekcji można znaleźć od-
powiedź na pytania: Jak słuchać 
Boga? W jaki sposób usłyszeć 
Jego głos pośród zgiełku życia? 
Jak stać się uczniem, który siada 
u stóp swego jedynego Mistrza, 
by być jak On? Zainteresowani 
udziałem w rekolekcjach powin-
ni najpóźniej do 20 lipca zgłosić 
swoje uczestnictwo (Alina Konior 
033 49 65 971; 0608 024 214; ks. 
Przemysław Sawa 603 992 378; 
xprzemek@sne.bielsko.pl).
 XII FESTIWAL MUZYCZ-
NY W KALWARII ZEBRZY- 
DOWSKIEJ trwać będzie do 
19 sierpnia, a podczas organi-
zowanych w bazylice pw. MB 
Anielskiej w piątki o godz. 20.00 
koncertów wystąpią artyści z 
Polski i z zagranicy.
 DREWNIANE KOŚCIÓŁKI 
odwiedzą uczestnicy wycieczki 
organizowanej 14 lipca przez 
Miejski Dom Kultury w Kętach. 
Na trasie wycieczki „Szlakiem 
architektury drewnianej” 
znajdą się: Nidek, Bobrek, 
Wygiełzów, Alwernia i Krzęcin. 
Zapisy przyjmowane są w MDK 
do 11 lipca.  

Zaproszenia

Bielsko-Biała
ul. Mickiewicza 40, tel. 033/816 94 17
ul. Stojałowskiego 48, tel. 033/499 27 88
Pszczyna
ul. Korczaka 1, tel. 032/447 04 30
Żywiec
ul. Sienkiewicza 4/1, tel. 033 860 25 77
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Panowie, parafianie przy-
szli do mnie z prośbą, 
czy moglibyśmy w koś-
ciele przygotować miej-

sce na małe świeczki intencyjne, 
zapalane przy jednym z bocz-
nych ołtarzy. Czy to możliwe? – 
pyta ks. kan. Antoni Kulawik.

Wydawać by się mogło – bła-
hy temat świeczek. Błahy, ale nie 
w przypadku tego miejsca. Jacek 
Konior, szef bielskiej delegatury 
śląskiego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków w Katowi-
cach, i Piotr Kubańda, miejski 
konserwator zabytków w Biel-
sku-Białej, przez chwilę zasta-
nawiają się. Przy bocznych ołta-
rzach – raczej nie. Ryzyko znisz-
czenia renesansowych polichro-
mii jest zbyt duże. Z tyłu kościo-
ła – zbyt ciasno i miejsce nieod-
powiednie.

Nikt nie mówi od razu nie. 
Bo choć kościółek św. Stanisła-
wa BM w Starym Bielsku jest 

najcenniejszą perłą XIV-wiecz-
nego gotyku w Bielsku-Białej, to 
jest także domem Bożym, któ-
ry jest miejscem modlitwy na 
co dzień. Profesjonaliści two-
rzący tu komisję konserwator-
ską wspólnie zastanawiają się, 
jak pogodzić podwójny charak-
ter tego miejsca.

26 czerwca konserwatorzy, 
ksiądz proboszcz, a także Bo-
gusław Puchalik z rady parafial-
nej, artysta plastyk Teresa Goł-
da-Sowicka oraz przedstawicie-
le firm zajmujących się systema-
mi ochrony przeciwpożarowej 
takich obiektów, spotkali się w 
starobielskiej parafii po raz trze-
ci w tym roku.

– Spotykamy się z różną czę-
stotliwością. Kiedy odnawiali-
śmy tryptyk z 1500 roku, spoty-
kaliśmy się co miesiąc. Dziś było 
to nie tyle spotkanie ściśle kon-
serwatorskie, ile robocze, po-
święcone instalacji nowych sy-
stemów alarmowych w kościele 
– mówi ks. Kulawik.

Ale oczywiście każde spot-
kanie to okazja do wspólnego 
zastanawiania się, jakie kolej-
ne prace należy wykonać, by 
temu najcenniejszemu zabytko-
wi miasta przywrócić pierwot-
ne piękno.

Mur i gomółki

Aktualnie trwa renowacja 
zabytkowego muru. Spod tyn-
ku odsłania się jego kamien-
ną strukturę. Będzie przykry-
ty gontem. Efekty pracy można 
już oglądać od północnej stro-
ny kościoła. Niedawno zakoń-
czyły się także prace związane 
z odwodnieniem i zaizolowa-
niem północnej ściany świątyni. 
Przy tego typu pracach, koniecz-
ny jest nadzór archeologa i kon-
serwatora.

– Nie tyle chodzi 
o konieczność czuwa-
nia, by czegoś nie znisz-
czono – dodaje Bogu-
sław Chorąży, archeo-
log z bielskiego muze-
um. – Nadzór archeo-
logiczny polega na tym, 
by przy okazji tego ro-
dzaju prac  wyciągnąć 
jak najwięcej obserwa-
cji badawczych. Próbu-
jemy uściślić datowanie 
kościółka.

Wiadomo, że naj-
starsze jest prezbiterium. Jego 
datowanie udało się ustalić dzię-
ki elementom malarskim. Ale 
kiedy dokładnie wybudowano 
nawę? Wieżę? To pytania, któ-
re stawiają archeologowie. Takie 
prace jak te przy ścianie północ-

nej dają możliwość ob-
serwacji murów, przy-
najmniej do pewnej 
głębokości, i próby od-
powiedzi na tego typu 
pytania.

– Rzeczywiście – 
prezbiterium powsta-
ło w trochę innej fazie 
niż nawa – mówi Bo-
gusław Chorąży. – Jest 
jednak jedna rzecz, któ-
ra ma istotne znaczenie 
– rodzaj zaprawy użyty 

przy budowie prezbiterium oraz 
nawy jest identyczny. Jeśli mie-
libyśmy do czynienia z dużym 
odstępem czasowym, byłoby to 
niemożliwe.

Dzięki tym obserwacjom, ar-
cheologowie przebadają oby-
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tekst i zdjęcia 
URSZULA ROGÓLSKA

– Zejdźcie jeszcze ulicą 
Sobieskiego w dół, 

do kościółka, proponujemy  
nauczycielom, którzy 

przyprowadzają uczniów 
na teren średniowiecznego 

grodziska w Starym Bielsku 
– mówią Bożena i Bogusław 

Chorążowie, archeolodzy. 
– Bo ten kościółek 
każdy bielszczanin 
zobaczyć powinien.

Archeolog 
Bogusław 
Chorąży 
prezentuje jedną 
z gomółek
Poniżej: Piotr 
Kubańda, Jacek 
Konior i ks. 
Antoni Kulawik 
oglądają efekty 
dotychczasowej 
pracy

W starobielskim gotyckim kościele św. Stanisława trwają prace konserwatorskie

Perła zalśni

W przyszłości, kiedy skuje się 
cementowy tynk, wróci pierwotny 
urok starobielskiego kościółka
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dwa typy zaprawy z 
prezbiterium i z nawy, 
co może pomóc w wy-
jaśnieniu zagadki dato-
wania.

– Trudno też nam 
określić datowanie sa-
mego muru – doda-
je archeolog. –  Cmen-
tarz na pewno towa-
rzyszył kościółkowi od 
początku. Czy istniało 
ogrodzenie? Podstawo-
wa metoda datowania 
archeologicznego jest 
powiązaniem architek-
tury z nawarstwienia-
mi – odnajdujemy ja-
kieś przedmioty i sta-
ramy się je przypisać 
odpowiedniej dacie. Tu 

nie ma miejsca, gdzie teren nie 
byłby nienaruszony. To bardzo 
utrudnia wnioskowanie.

Co pomogłoby w pracach ba-
dawczych archeologów? Dostęp 
do wnętrza kościoła, pod je-
go posadzką. Choć archeologo-
wie – jako badacze – mają swo-
je marzenia, to jednak podkre-
ślają, że jest szereg czynników, 
które wskazują, by nie podejmo-
wać tego typu prac – od szacun-
ku dla zmarłych pochowanych w 
ziemi kościółka począwszy.

Dlaczego zatem tak 
ważne są ich starania o 
ustalenie daty budowli?

– To miejsce doku-
mentuje historię. Jak to 
się stało, że wiejski koś-
ciół wybudowano jako 
murowany? I skąd jego 
niezwykle bogaty wy-
strój? To wskazuje na 
istotną rolę historyczną 
tego ośrodka.

Przy okazji prac przy 
murze i ścianie północ-
nej, udało się jednak 
znaleźć przedmioty, 
które są świadectwem 
odległej historii. To ka-
wałki ceramiki oraz go-
mółki – szklane szyb-
ki z gotyckich witraży. 
Jak znalazły się w zie-
mi przy kościółku? Kie-

dy w 1830 r. likwidowano okna 
gotyckie (zbito maswerki i lasko-
wania, dzielące okna na pół), by 
wpuścić więcej światła, siłą rze-
czy stłuczono gomółki.

Nie ma nic prostego

Prac, które przywrócą pier-
wotny wygląd kościółkowi, nie 
zabraknie jeszcze na szereg lat. 
Jak wyeksponować XVII-wiecz-
ne drzwi znajdujące się po pół-
nocnej stronie kościoła? Jak 
zadbać o XIX-wieczne z kolei 
drzwi prowadzące na chór? Zaj-
muje się nimi Stanisław Wybitu-
ła, pasjonat tego typu prac, pa-
rafianin. Konserwatorzy 
przyznają, że jego pra-
ca na pewno drzwiom 
nie zaszkodzi.

Kiedy przyglądają się 
schodom, prowadzącym 
do drzwi, już widzą, że 
i tu trzeba będzie pomy-
śleć o nadaniu im odpo-
wiedniej formy, pasują-
cej do budowli.

W przyszłości też 
rozpoczną się prace 
związane z elewacją. 
Takie jak przy oknach. 
Trzeba zbić tynk cemen-
towy, który przeszkadza 
w oddychaniu murom, i 
dojść do warstwy gotyckiej, bez-
cementowej.

Ale wykonywane są też pra-
ce, których nie musi wykonywać 
konserwator. W sierpniu będzie 
malowana nawa, w której nie 
ma zabytkowych fresków. Pro-
jekt prac przygotowała Teresa 
Gołda-Sowicka.

Konserwatorzy już się zasta-
nawiają, czy przy okazji tych prac 
nie ujawni się kolejna niespo-
dzianka. Może kryje ją okienko 
na chórze? Może ukrywa struk-
turę typowo gotycką?

Przy okazji specjaliści z ko-
misji przyglądają się oświetleniu 
i instalacjom w kościele. Zwra-
cają uwagę na takie szczegóły, 
jak niezbyt równo umieszczo-

ne kinkiety przy stacjach Drogi 
Krzyżowej

– Tu nigdzie nie ma kątów 
prostych – śmieje się ks. Kula-
wik i za przykład podaje odna-
wiany mur. Jeśli się komuś wyda-
je, że prace wykonuje się tu nie-
starannie, to prawdę o braku ką-
tów prostych w tej budowli musi 
sobie przyswoić.

To miejsce żyje

– Ten kościół przyciąga swo-
im wnętrzem. Wczesny gotyk 
w pełnej krasie – podkreślają 
wszyscy zaangażowani w jego 
odnowę i codzienne życie.

Krewny właścicie-
la firmy, która prowa-
dzi prace przy murze, 
rzeźbiarz zafascyno-
wany historią budowli, 
podarował kościółkowi 
figury św. Antoniego i 
św. Brata Alberta. – To 
na moją prośbę – do-
daje ks. Kulawik. – Mój 
ulubiony święty – czło-
wiek oddany sztuce, 
artysta, a jednocześnie 
skromny, pokorny od-
dany ubogim.

Z kolei Józef Arga-
siński, parafianin, eme-
rytowany nauczyciel, 

napisał misterium o świętych ze 
starobielskich fresków – Ama-
torska Grupa Teatralna z parafii 
wystawi je we wrześniu.

Niedawno na probostwo 
przyszedł także jeden z właś-
cicieli krakowskiego Wydaw-
nictwo Turystycznego. O sta-
robielskim kościele dowiedział 
się z Internetu. Marzy mu się 
napisanie przewodnika o tym 
miejscu.

– To miejsce żyje. Jest wspa-
niałym, wczesnogotyckim, cen-
nym zabytkiem, ale jednocześ-
nie prowadzi ludzi ku dobru, 
mobilizuje ich do robienia cze-
goś dla innych. Dzięki niemu 
szukają drogi do Boga – dodaje 
ksiądz proboszcz. 

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

W starobielskim gotyckim kościele św. Stanisława trwają prace konserwatorskie

Perła zalśni

Artysta, 
człowiek pokorny 
i wrażliwy 
na potrzeby 
innych – mówi 
o św. Albercie 
ks. kan. Antoni 
Kulawik
Poniżej: Komisja 
konserwatorska 
(od lewej: Bogusław 
Puchalik, Piotr 
Kubańda, Jacek 
Konior 
i Teresa 
Gołda-Sowicka) 
przy 
XIX-wiecznych 
drzwiach 
i prowadzących 
do nich schodach

Gomółki 
znalezione 
podczas ostatnio 
wykonanych 
prac osuszania 
ściany północnej 
kościoła
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Od września gimnazjaliści 
z Brzeszcz będą mieli w szkole 
nową koleżankę niepełnosprawną 
ruchowo. Chcą jej pomóc 
pokonywać wszelkie bariery. 
Właśnie wrócili z warsztatów 
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

„Realizujemy się najpełniej, 
jeśli potrafimy żyć dla innych” – 
te słowa ks. Jana Twardowskiego 
są mottem noszącego jego imię 
Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach. 
I nie jest to jedynie wzniosłe ży-
czenie. Nauczyciele i uczniowie 
placówki włączyli się w realizację 
projektu przygotowującego mło-
dzież do niesienia pomocy po-
trzebującym „Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia”. Do udziału w pro-
jekcie zaprosił gimnazja małopol-
ski urząd marszałkowski wraz z 
kuratorium oświaty, wydziałami 
duszpasterstwa dzieci i młodzie-
ży kurii w Krakowie i Tarnowie 
oraz Małopolskim Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli. Projekt 
wspomagają Caritas i stowarzy-
szenia wolontariuszy.

Szkoła wolontariuszy

– Projekt jest odpowiedzią na 
przesłanie Ojca Świętego Jana Pa-
wła II, byśmy dawali świadectwo 
miłosierdzia i nieśli pomoc potrze-
bującym. Ma promować wśród 
młodzieży wartości uniwersalne i 
stworzyć podstawy trwałego wo-
lontariatu – wyjaśnia Teresa Sza-
kiel z Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli w Oświęcimiu.

W Wadowicach odbyły się 
już warsztaty przygotowujące do 
tworzenia i realizowania włas-
nych projektów. Uczestniczyło w 
nich 62 nauczycieli i uczniów ze 

szkół powiatu wadowi-
ckiego i oświęcimskiego.

Uczniowie rozpo-
częli zajęcia od warszta-
tów „Otwórz się na in-
nych”. Poznawali ideę 
wolontariatu, rozmawia-
li o tym, czym jest wy-
obraźnia miłosierdzia na 
co dzień. Nauczyciele z 
kolei poznawali założe-
nia projektu, który opie-
ra się na homilii Jana Pa-
wła II, wygłoszonej na 
krakowskich Błoniach 18 
sierpnia 2002 r., uczestni-
czyli w warsztatach: „Co 
można zmienić w naszym oto-
czeniu?”, słuchali prezentacji „do-
brych praktyk” wolontaryjnych.

Żeby się poznali

Wśród uczestników warszta-
tów były także brzeszczanki – Re-
nata Zemlik, nauczyciel wspoma-
gający w klasach integracyjnych 
Gimnazjum nr 1 (która wraz z Do-
rota Bąk jest odpowiedzialna za 
projekt w tej szkole), oraz uczen-
nica Marzena Saduś.

– Przedstawiłyśmy szkic pro-
jektu „Uczniowie niepełnospraw-

ni w naszej szkole mają 
wokół siebie życzliwych 
ludzi” – wyjaśnia Rena-
ta Zemlik. – Organizato-
rzy zakładają realizację 
projektów od 1 wrześ-
nia do 30 października, 
ale oczywiście będzie-
my go realizować także 
w ciągu kolejnych mie-
sięcy. Rozpoczniemy we 
wrześniu od spotkania 
wolontariuszy i niepeł-
nosprawnych uczniów, 
którzy będą chcieli brać 
udział w projekcie (w 
dwóch klasach integra-

cyjnych uczy się po pięcioro gim-
nazjalistów z różnymi dysfunk-
cjami). Jedną z naszych nowych 
uczennic będzie dziewczynka po-
ruszająca się na wózku. Zacznie-
my od oczywistych spraw – wo-
lontariusze będą jej pomagać po-
konywać najróżniejsze bariery w 
szkole. Zaproponują także niepeł-
nosprawnym kolegom wspólne 
spędzanie wolnego czasu na zaję-
ciach w pracowni ceramicznej do-
mu kultury, na pływalni, gdzie bę-
dą poznawać zasady bezpieczne-
go korzystania z tej formy wypo-
czynku, na zajęciach hafciarskich.

– Mamy nadzieję, że nasi ucz-
niowie będą mieli okazję do lep-
szego poznania siebie nawzajem, 
że zrodzą się przyjaźnie, że bę-
dą chcieli rozwijać swoje zainte-
resowania i spędzać ze sobą wol-
ny od nauki czas – dodaje Rena-
ta Zemlik.

Podsumowanie projektu prze-
widziano na 20 grudnia 2007 r.

URSZULA ROGÓLSKA

Małopolscy gimnazjaliści uczą się „wyobraźni miłosierdzia”

Furtka dla przyjaźni

Gimnazjaliści 
– kandydaci 
na wolontariuszy 
podczas 
warsztatów 
integracyjnych
Poniżej: 
Nauczyciele 
gimnazjalistów 
– uczestnicy  
wadowickich 
warsztatów 
na temat 
projektu 
o „wyobraźni 
miłosierdzia”

Siedemdziesięciu ośmiu auto-
rów przysłało swoje wiersze na 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„Szukam słowa”, zorganizowa-
ny w Domu Kultury w Kętach.

Na konkurs napłynęły prace 
m.in. z Bydgoszczy, Biłgoraja, Po-
znania, Turka, Łodzi, Warszawy, 
Zakopanego, Tarnowa i Oświęci-
mia, Bielska-Białej i Kęt. Recenzo-
wała je komisja w składzie: Irena 
Drożdzik – redaktor naczelny „Al-
manachu Kęckiego”, Alina Nowak 
– polonista, dyrektor LO w Ko-
zach, i Juliusz Wątroba – pisarz, 
satyryk, członek Związku Litera-
tów Polskich.

Jury przyznało nagrody w 
dwóch kategoriach wiekowych: 
do 21. roku życia oraz powyżej 
tej granicy. W pierwszej, kolej-
ne miejsca zajęli: Dominika No-
wak-Adamczyk (Kraków), Kata-
rzyna Polak (Wieliczka), Doro-
ta „Timiri” Cyran (Zabrze). Przy-
znano także wyróżnienia: Krzysz-
tofowi Sztafie (Kobiernice), Ga-
brieli Balasie (Grabina), Dominice 
Pisanko (Dankowice). Laureata-
mi w drugiej kategorii wiekowej 
zostali: Irena Kaczmarczyk (Kra-
ków), Tomasz Pohl (Zduńska Wo-
la), Piotr Zemanek (Bielsko-Biała) 
oraz Iza Smolarek (Ciechanów). 
Wyróżniono: Katarzynę Satko 
(Bydgoszcz), Elę Galoch (Turek), 
Annę Piliszewską (Wieliczka), Ka-
zimierę Kadłubicką-Żydek (Kęty), 
Iwonę Startek (Biłgoraj). 

Kęcki konkurs poetycki 
rozstrzygnięty

Poszukiwacze 
słowa

Swoje wiersze prezentuje Dominika 
Pisanko z Dankowic
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Czterech księży z diecezji bielsko-żywieckiej
ruszyło w pieszą pielgrzymkę do sanktuarium
św. Jakuba w Santiago de Compostela
w Hiszpanii.

Ks. Andrzej Zając – proboszcz w pod-
kęckich Bielanach, ks. Andrzej Mojżeszko 
– wicerektor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Krakowie, odpowiedzialny za 
formację kleryków z diecezji bielsko-żywie-
ckiej, ks. Janusz Kuciel – wikariusz parafii 
św. Józefa na Złotych Łanach w Bielsku-
Białej oraz ks. Aleksander Smarduch wika-
riusz parafii św. Urbana w Kętach wyruszy-
li na pielgrzymi szlak 30 czerwca. Księża 
Janusz i obaj Andrzejowie skończyli właś-
nie 18. rok kapłaństwa. Idą dziękować Bo-
gu za jego dar.

– Biorą mnie z sobą, żebym im gotował 
i nosił bagaże – śmieje się o dwa lata młod-
szy od pozostałych ks. Aleksander. Ale fak-
tycznie to właśnie on ma największe do-
świadczenie, choć nie piesze, a rowerowe – 
był już na dwóch kółkach w wielu miejscach 
pielgrzymkowych, także w Santiago. – I wte-
dy postanowiłem sobie, że muszę tę trasę 

przejść pieszo, bo prawdziwa pielgrzymka 
to podróż na piechotę – mówi.

Księża rozpoczną peregrynację Mszą św. 
w sanktuarium Chrystusa Cierpiącego w Biela-
nach. W pierwszą część wyprawy, na kraniec 
Francji, pojadą samochodem. Wóz zostawią u 
znajomych. Potem przejdą piechotą 761 kilo-
metrów, średnio po 30 dziennie. Bez zaplecza, 
pomocy z zewnątrz, nocując i żywiąc się w 
pielgrzymich schroniskach, zdani na podręcz-
ny bagaż, którego waga nie powinna przekro-
czyć siedmiu kilogramów.

– Najważniejsze są dobre buty i para san-
dałów na zmianę – mówi ks. Andrzej Zając.

– I kamień – wtrąca ks. Andrzej Mojżesz-
ko. – Istnieje odwieczny zwyczaj, że każdy 
pielgrzym niesie z sobą kamień – znak pokuty. 
A po dojściu, na świadectwo pielgrzymki, za-
biera ze sobą muszlę z brzegu Atlantyku.

– Mamy jeszcze coś – ks. Janusz Kuciel po-
kazuje jaskrawożółte koszulki. – Na plecach 
jest mapa naszej wędrówki, a na piersi wieża 
sanktuarium św. Jakuba w Composteli i wieża 
katedry w Bielsku-Białej.

Księża ofiarują swój trud w intencji diece-
zji bielsko-żywieckiej w 15. rocznicę jej po-
wstania. Przed wyruszeniem otrzymali bło-

gosławieństwo biskupa Tadeusza Rakoczego. 
Idą także z myślą o młodych, by wyprosić dla 
nich większą gorliwość wiary i szersze zaanga-
żowanie w życie lokalnego Kościoła. Wierni z 
parafii, w których pracują, przychodzą i proszą 
o modlitwę w swoich intencjach. Pielgrzymi w 
koloratkach obiecali też modlitwę za Czytelni-
ków „Gościa Niedzielnego”. Po powrocie po-
dzielą się z nimi swoimi przeżyciami. Żeby nic 
nie umknęło ich uwagi, postanowili prowadzić 
dziennik pielgrzymki.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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Księża pielgrzymi: Andrzej Mojżeszko,
Andrzej Zając, Janusz Kuciel i Aleksander 
Smarduch wyruszyli na pieszą pielgrzymkę
do Santiago de Compostela

761 km pieszo – w intencji diecezji

Księża idą do Santiago

W kościele parafialnym w Kozach odsłonię-
to tablicę, upamiętniającą ks. Władysława 
Suchonia, proboszcza tej parafii, który zginął 
w obozie koncentracyjnym w Mauthausen.

Ks. Władysław Suchoń urodził się w 1885 r.
w Kętach. Do Kóz trafił w październiku roku 
1938. Podczas krótkiego pobytu w tej para-
fii zdążył wyremontować kościół oraz rozbu-
dować plebanię. Gestapo aresztowało go 23 
kwietnia 1940 r. Kapłan został wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Za-
chowały się świadectwa współwięźniów, że 
wszelkie cierpienia i szykany znosił po chrześ-
cijańsku, ofiarując je jako pokutę za swoje 
grzechy. Zginął śmiercią męczeńską w paź-
dzierniku 1940 r.

Fundatorem tablicy upamiętniającej ko-
ziańskiego proboszcza jest 84-letni Stanisław 
Pokusa. Urodził się w Świnnej na Żywiec-
czyźnie, pracował jako kolejarz w Czechowi-
cach-Dziedzicach, a teraz mieszka w... Austra-
lii. Zajął się upamiętnieniem postaci ks. Sucho-
nia, który był jego wujkiem.

W niedzielę 17 czerwca w kościele w Ko-
zach odprawiona została Msza św. w intencji 

zamordowanego 
kapłana. Przed jej rozpo-
częciem tablicę poświęcił obecny proboszcz 
parafii w Kozach, ks. prał. Emil Dyrda, a odsło-
nił – w imieniu fundatora – płk Henryk Cebrat 
z Żywca, chrześniak Stanisława Pokusy.

– Przez poświęcenie tej tablicy pragnie-
my na trwałe upamiętnić posługę w naszej pa-
rafii ks. Władysława Suchonia i jego heroicz-
ną śmierć. Jego kapłańskie życie i męczeńska 
śmierć są świadectwem zwycięstwa Chrystusa 
– darem, przywracającym nadzieję – podkreślił 
w homilii ks. prof. Tadeusz Borutka, dyrektor 
Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej.   AK

Pamięci koziańskiego proboszcza

Tablica dla wujka
zamordowanego 
kapłana. Przed jej rozpo-

Radio Anioł Beskidów
ul. Św. Jana Chrzciciela 14; 
43-346 Bielsko-Biała,
tel.: 033 821 20 00
nr konta bankowego:
35 1020 1390 0000 6002 0168 0446,
www.aniolbeskidow.pl; 
e-mail: radio@diecezja.bielsko.pl
„Gość Niedzielny” w Aniele Beskidów 
– w każdą sobotę o 9.00 i 19.00.

www.aniolbeski-
dow.pl – to no-
wy adres strony 
internetowej ra-
dia. Można tu zna-
leźć link otwiera-
jący okienko, któ-

re umożliwia słuchanie radia przez In-
ternet, a także oglądanie transmisji 
telewizyjnych Mszy św. i nabożeństw 
transmitowanych przez radio AB z 
kościoła św. Jana Chrzciciela w Biel-
sku-Białej Komorowicach.

NA ANIELSKIEJ FALI
90,2 FM

Po odsłonięciu tablicy: pośrodku ksiądz prałat Emil 
Dyrda, pierwszy z lewej płk Henryk Cebrat
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Ćwierćwiecze istnienia 
i trzydziestolecie pracy 
duszpasterskiej księdza proboszcza 
Stanisława Kuczka świętowała 
parafia pw. MB Różańcowej 
w Trzebini koło Żywca.

Obchody rocznicowe odby-
ły się 20 czerwca – dokładnie 25 
lat po tym, jak kard. Franciszek 
Macharski erygował w Trzebini 
parafię, jej pierwszym probosz-
czem mianując ks. kan. Stanisła-
wa Kuczka. W trzecim roku ka-
płaństwa ks. Kuczek rozpoczął 
pracę duszpasterską w Żywcu 
Sporyszu. To do tej właśnie pa-
rafii należała wówczas Trzebinia. 
Wkrótce – w 1977 r. – kard. Karol 
Wojtyła zlecił mu tworzenie sa-
modzielnej placówki w Trzebini.

Wbrew władzy ludowej

– Tworzyć parafię oznacza-
ło wówczas pisanie dziesiątków 
pism i podań, organizowanie de-
legacji, nieustanne kołatanie do 
urzędów – wspomina trzebiński 
proboszcz, który za swoją dzia-
łalność duszpasterską wówczas 
został uznany za „zagrażającego 
władzy ludowej”. Prześladowano 
go i ciągano po sądach.

W 1979 r. trzebinianie otrzy-
mali upragnione zezwolenie na 
własny kościół. Jego budowa – do 
czasu poświęcenia – trwała sześć 
lat: najpierw mostek przez rwący 
górski potok, potem fundamenty 
na skarpie, wreszcie kościół.

– Kiedy wyczerpaliśmy już 
nasze możliwości, ks. Kuczek po-
jechał do Ameryki i tam wśród 
Polonii zbierał pieniądze na nasz 
kościół – wspominają parafianie.

Już w rok po rozpoczęciu 
budowy ks. Kuczek odprawił w 
Trzebini pierwszą Pasterkę. W 
trzecim roku budowy powstała 
parafia – dokładnie 20 czerwca. 
14 lat temu biskup Tadeusz Ra-

koczy poświęcił kościół 
pw. MB Różańcowej.

– Miało to miejsce 
9 maja 1993 r., naza-
jutrz po procesji św. Sta-
nisława na Skałkę w Kra-
kowie – przypomniał 
ksiądz biskup podczas 
uroczystości w Trzebini.

Pod opieką 
Królowej Różańca
Wezwanie świątyni wybrano 

nieprzypadkowo. Z dawien daw-
na w środku wsi stała kaplicz-
ka Różańcowej Panienki. Wierni 
gromadnie przychodzili do niej 
na modlitwę. Sam Różaniec prze-
stał im wystarczać. Zapragnęli 
świątyni, kapłana i Eucharystii. 
Wielkim orędownikiem i anima-
torem budowy był, pochodzący z 
Trzebini misjonarz, śp. ks. Kozieł, 
również wspominany z wdzięcz-
nością podczas rocznicowych ob-
chodów. Dziś Matka Boża spoglą-
da na swoich czcicieli w swoim 
wizerunku – nadnaturalnej wiel-
kości figurze, wznoszącej się nad 
prezbiterium. Wyjątkową prze-

strzeń sakralną kościoła 
podkreśla utrzymany w 
góralskim stylu wystrój: 
ołtarz, konfesjonały, sta-
cje Drogi Krzyżowej.

Kościół na Górze

Niemal całe swo-
je kapłańskie życie ks. Stanisław 
Kuczek poświęcił Trzebini. Od lat 
w pracy duszpasterskiej wspo-
magają go księża wikarzy. Jednak 
parafii nie sposób wyobrazić so-
bie bez sióstr karmelitanek mi-
sjonarek. Są tutaj od blisko dwu-
dziestu lat – mieszkają w domu 
ofiarowanym przez jedną z ro-
dzin. W Trzebini prowadzą no-
wicjat, pracują z dziećmi i mło-
dzieżą, odwiedzają chorych. Or-
ganizują dni skupienia, na które 
do Trzebini przyjeżdżają dziew-
częta z całej Polski. Także dzię-
ki obecności sióstr dwa lata te-
mu Trzebinia dostąpiła niezwy-
kłego zaszczytu, goszcząc relik-
wie św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus, odbywające pielgrzymkę po 
całym świecie.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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bielsko@goscniedzielny.pl
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W MOJEJ OPINII
KS. KAN. STANISŁAW KUCZEK,   
PROBOSZCZ PARAFII  
MB RÓŻAŃCOWEJ W TRZEBINI
– Do uroczy-
stości jubileu-
szowych przy-
gotowywaliśmy 
się przez reko-
lekcje parafial-
ne. Były one dla nas oka-
zją nie tylko do przeżyć 
duchowych, ale także do 
wspomnień, do myślenia 
z wdzięcznością o wszyst-
kich tych, dzięki którym 
powstały kościół i parafia 
w Trzebini. A są to prze-
de wszystkim sami miesz-
kańcy oraz liczni dobro-
dzieje, także spoza para-
fii – z Podhala, a nawet zza 
oceanu.
Ćwierćwiecze parafii by-
ło świętem dla wszystkich 
mieszkańców. Świątynię 
wypełnili wierni, także w 
strojach regionalnych, Koło 
Gospodyń Wiejskich i stra-
żacy – to dwie organiza-
cje społeczne, na których 
obecność i pomoc parafia 
może liczyć zawsze – nie-
gdyś w trudzie wznosze-
nia świątyni i dziś, podczas 
wszystkich uroczystości re-
ligijnych.
Na trzebiński jubileusz 
pod przewodnictwem bi-
skupa Tadeusza Rakoczego 
przybyli także kapła-
ni z dekanatu żywieckie-
go. Szczególnie wymowna 
była tutaj obecność księ-
dza infułata Władysława 
Fidelusa, proboszcza pa-
rafii Narodzenia NMP w 
Żywcu. Do niej przez wie-
ki należała Trzebinia, póź-
niej, po odłączeniu parafii 
Chrystusa Króla, była częś-
cią wspólnoty w Sporyszu. 
Cieszyliśmy się także obec-
nością byłych wikariuszy, 
księży pochodzących z pa-
rafii trzebińskiej oraz mo-
ich kolegów rocznikowych.

Uroczystości 
w Trzebini 
odbyły się 
20 czerwca 
– dokładnie 
w 25 lat 
po ustanowieniu 
parafii
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
25 lat parafii Matki Bożej Różańcowej w Trzebini

Pod opieką Maryi


