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BIELSKO-ŻYWIECKI

„Nie sposób wszystkich nagrodzić, bo zawsze 
na uhonorowanie zasługuje wielu. To duży problem, 
ale jesteśmy szczęśliwi, że mamy spośród kogo 
wybierać tych najlepszych” – mówił prezydent 
Bielska-Białej Jacek Krywult 12 stycznia 
w Bielskim Centrum Kultury podczas uroczystości 
wręczenia „Ikarów 2007”.

Tegorocznymi laureatami „Ikarów” – na-
gród w dziedzinie kultury i sztuki – zostali Ja-
dwiga Grygierczyk, aktorka Teatru Polskiego w 
Bielsku-Białej, oraz Marek Luzar, bielski arty-
sta malarz i reżyser (autor między innymi ani-
mowanego filmu „Tryptyk rzymski”). W trak-
cie finałowej gali prezydent Krywult przekazał 
też wyróżnienia i dyplomy specjalne zasłużo-
nym twórcom kultury, zespołom oraz 
sponsorom. Uhonorowane zostały też 
wszystkie osoby nominowane do „Ika-
rów”: Renata Piątkowska, Magdalena 
Obidowska, Teresa Gołda-Sowicka, Mi-
rosław Bochenek, Dariusz Fodczuk, Jan 
Chmiel, Witold Szulakowski i Franci-
szek Kukioła.

– W dzisiejszym stechnicyzowanym 
świecie, grożącej nam wszystkim dehumaniza-
cji życia społecznego potrzeba nam bardziej 
niż kiedykolwiek piękna i potrzeba nam mą-
drych twórców kultury i sztuki, umacniających 

cywilizację miłości – powiedział bi-
skup Tadeusz Rakoczy gratulując na-
grodzonym i wyróżnionym. Przekazał 
też słowa uznania pod adresem władz 
miasta za to, że dostrzegają wartość 
kultury oraz nie szczędzą środków na 
jej rozwój.

Gratulacje i życzenia dla twórców 
kultury przekazał też obecny na uroczysto-
ści biskup Paweł Anweiler, zwierzchnik diece-
zji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego. AK

AR
TU

R 
KA

SP
RZ

YK
O

W
SK

I

W imieniu 
uhonorowanych 
podziękowała 
Jadwiga 
Grygierczyk

„Ikary” dla Grygierczyk i Luzara

Potrzebne piękno

ZA TYDZIEŃ
  STYPENDYŚCI FUNDACJI „ŚWIATŁO 

NADZIEI” w Bielsku-Białej-
-Hałcnowie

  O pomyśle „SZKOŁY BEZ 
PRZEMOCY” w Brzuśniku  

Od osiemnastu lat uczniowie SP nr 24 
w Mikuszowicach Krakowskich przy-

gotowują tradycyjne jasełka. W tym roku 
w przedstawieniu wzięło udział 90 mło-
dych aktorów. – Co roku tak rozbudo-
wujemy scenariusz, by w jasełkach mo-
gła zagrać jak największa grupa uczniów. 
Chętnych i tak jest więcej – mówi Elżbieta 
Golonka, nauczycielka religii i historii, 
która czuwała nad całością przygotowań 
do przedstawienia. W pracę nad realiza-
cją jasełek zaangażowane były też Izabela 
Kaszuba i Małgorzata Marynowska. Efekt 
pracy uczniów został zaprezentowany 
12 i 13 stycznia w miejscowym Domu 

Kultury. Widowisko 
obejrzało ponad 600 
osób. O bożonarodze-
niowych jasełkach w na-
szych parafiach piszemy 
także na str. IV–V.  

Mikuszowickie 
jasełka zawsze 
są barwne i... 
tłumne
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TŁUMY NA MIKUSZOWICKICH JASEŁKACH

URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

Od Nowego Roku – w 
każdej niemal para-

fii, na scenach gminnych 
ośrodków kultury, w kościo-
łach i szkołach – prezento-
wane są bożonarodzenio-
we przedstawienia: jasełka 
tradycyjne i współczesne, 
przeglądy i konkursy kolęd. 
Odwiedziliśmy kilka takich 
miejsc. Piszemy o nich w tek-
ście: „Aniołowie, pasterze i 
my!” na str. IV–V. Zachęcamy 
też do lektury tekstu przy-
pominającego historię zmian 
nazw bielskich ulic. Dlaczego 
powstał dowcip o tym, że 
droga z Bielska do Żywca, 
przypominała podróż do 
Moskwy? O tym przeczyta-
cie w tekście: „Korygowanie 
historii” (str. VII).  
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Międzynarodowe kolędowanie
ŻYWIEC. Grupa wokalna 
„Cibri” z Węgier otrzymała Grand 
Prix IV Międzynarodowego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
„Pastorałka Żywiecka”. Grupa 
wygrała dzięki bardzo wysokiej 
wartości artystycznej programu 
i autentyczności w przekazie 
zwyczajów kolędniczych. „Cibri” 
działa przy Szkole Katolickiej w 
mieście Gödöllö. Tworzy ją mło-
dzież, która wykonuje a cap- 
pella tradycyjne pieśni węgier-
skie. W konkursie uczestniczy-
ły 53 zespoły folklorystyczne, 
kapele ludowe, zespoły wo-
kalno-instrumentalne, gru-
py śpiewacze, soliści z Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier. W 
poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli: dorośli – chóry: 
Chór Misericordias Domini z 
Andrychowa; zespoły folklory-
styczne: zespół „Żywczanie” z 
Żywca; kapele ludowe: kapela 
Goluszka ze Słowacji; zespoły 
wokalne i wokalno-instrumen-
talne: „The Toher Side” z Żywca; 
grupy śpiewacze: „Żabnickie 
Gospodynie” z Żabnicy; so-

liści: Jolanta Marszałek z 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Gilowicach. Dzieci: zespo-
ły folklorystyczne: pierwszej 
nagrody nie przyznano, dru-
gą nagrodę otrzymał zespól 
„ Jaworki” z Łękawicy; kape-
le ludowe: Kapela Mała Ziemia 
Żywiecka z Suchej Beskidzkiej; 
zespoły wokalno-instrumental-
ne: duet Annus Reka i Manniger 
Agota z Węgier; grupy śpiewa-
cze: Grupa Jaworzyna z Jeleśni; 
soliści: Manniger Kamica z 
Węgier.

Grand Prix dla Kapeli Bugajskich

KĘTY, BĘDZIN. Istniejąca 
od 1996 r. rodzinna kapela 
Bugajskich z Kęt zdobyła Grand 
Prix XIV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
którego finał odbył się w po-
łowie stycznia w Będzinie. 
Będzińska impreza jest jednym 
z największych przeglądów ko-
lędniczych w Polsce – w eli-
minacjach, zorganizowanych w 
31 miejscach w całej Polsce, 
uczestniczyło półtora tysią-
ca solistów i zespołów, a do 

udziału w finale zakwalifikowa-
ło się 128 grup, zespołów i so-
listów. Wśród laureatów festi-
walu znaleźli się też m.in. ze-
spół „Kaczorki” z Zebrzydowic 
(I miejsce w kategorii dziecię-
cych zespołów wokalnych), gru-
pa „Włóczykije” z Bielska-Białej 
(wyróżnienie wśród najmłod-
szych zespołów wokalno-instru-
mentalnych) i Zespół Regionalny 
„Grojcowianie” z podżywieckie-
go Wieprza (II miejsce w kate-
gorii zespołów regionalnych).

Żłóbek, ratusz, zamek...
BIELSKO-BIAŁA. Od trzech 
lat bożonarodzeniowa szop-
ka, budowana w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
zaskakuje wiernych swym wyglą-
dem. Sam żłóbek z Dzieciątkiem 
jest tradycyjny, ale jego otocze-
nie zupełnie nie przypomina pa-
noramy Betlejem. Są tu makie-
ty bielskiego ratusza, zamku ksią-
żąt Sułkowskich, katedry pw. św. 
Mikołaja, a także kamieniczek 
bielskiej Starówki. Każdego ro-
ku przybywają nowe elementy tej 
niezwykłej szopki. Teraz nowoś-
cią jest to, że żłóbek stoi we 
wnętrzu miniaturowego... kościo-
ła NSPJ. Ponad makietami rozpięta 
jest ogromna fotografia, przedsta-
wiająca klasztor sióstr redempto-
rystek ze wzgórza Trzy Lipki wraz 

z panoramą Bielska-Białej, aż po 
góry otaczające miasto. – Chcemy 
uzmysłowić wiernym, że Chrystus 
rodzi się tu i teraz. Przychodzi do 
nas w tym mieście, w tym koście-
le. Słowo, które staje się Ciałem, 
mieszka tu, między nami – tłuma-
czy inicjator tej szopki, proboszcz 
parafii ks. prałat K. Ryszka.

Samochody dla policji
ŻYWIEC. Żywiecka policja 
otrzymała trzy nowe samochody 
osobowe, jeden samochód trans-
portowy, jeden profesjonalny  
jeep – przystosowany do pracy 
w trudnych warunkach górskich. 
Z pojazdów będą korzystać po-
sterunki policji na terenie całej 
Żywiecczyzny. Szczególnie przy-
datne dla pracy operacyjnej poli-
cji będą szybkie i nowoczesne sa-
mochody osobowe. Jeden z nich 
będzie nieoznakowany. Ma po-
magać w wykrywaniu sprawców 
przestępstw i wykroczeń w ma-
łych górskich miejscowościach. 
Wszystkie samochody zakupio-
ne zostały ze środków Komendy 
Policji w Katowicach i gmin po-

wiatu żywieckiego. Podczas uro-
czystości oddania samochodów 
do użytku policji, pojazdy po-
święcił ksiądz infułat Władysław 
Fidelus.

Zagrała orkiestra, wygrały dzieci

PODBESKIDZIE, POLSKA. 
Ponad tysiąc wolontariuszy i 
30 lokalnych sztabów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

działało w niedzielę 13 stycz-
nia w większości miejscowości 
Podbeskidzia. W samym Bielsku-
-Białej pieniądze na chore dzie-
ci zbierało blisko czterystu mło-
dych ludzi. Wstępne wyliczenia 
wskazują, że w tę niedzielę udało 
się zebrać na Podbeskidziu ponad 
pół miliona złotych. Dzięki pienią-
dzom, zebranym w poprzednich 
edycjach finału Wielkiej Orkies-
try, do szpitali w Bielsku-Białej, 
Żywcu, Cieszynie i Oświęcimiu 
trafił sprzęt medyczny, zakupiony 
przez Fundację WOŚP za kwotę 
blisko 2,5 miliona złotych.

Zespół „Cibri” z Węgier – laureat 
Grand Prix „Pastorałki Żywieckiej”
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Zwycięzcy będzińskiego festiwalu – rodzinna kapela Bugajskich z Kęt
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Ks. infułat Władysław Fidelus 
poświęcił nowe pojazdy żywieckiej 
policji
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Te licealistki kwestowały na rzecz 
orkiestry na ulicach Bielska-Białej
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Betlejem wpisane w panoramę 
Bielska-Białej
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Po raz trzeci sportowcy z Podbeskidzia: 
zasłużeni olimpijczycy, mistrzowie świata, 
Europy i Polski, najmłodsi z klubów 
prowadzonych przez różne instytucje 
i stowarzyszenia, a także działacze i trenerzy 
uczestniczyli w noworocznym spotkaniu 
z bp. Tadeuszem Rakoczym.

Na świąteczno-noworoczne spotkanie z 
bp. Tadeuszem Rakoczym zaprosili sportow-
ców 9 stycznia do hali Bialskiego Klubu Spor-
towego „Stal” dyrektor Biura Promocji Kul-
tury i Sportu Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. 
Paweł Danek oraz Ryszard Bortliczek, dyrek-
tor BKS-u. Ksiądz biskup życzył sportowcom 
sukcesów na boiskach, ale i tego, by ich wy-
siłkowi i dążeniom ku jak najlepszym wy-
nikom sportowym zawsze towarzyszyła re-
fleksja o najważniejszym laurze, jaki czeka 
każdego sportowca i każdego człowieka za 
udział w „dobrych zawodach”, o jakich mó-
wi św. Paweł. W imieniu sportowców ży-
czenia bp. Tadeuszowi Rakoczemu, a także 

najmłodszym sportowcom 
amatorom złożyła siatkar-
ka BKS-u Paulina Maj.

Spotkanie stało się 
także okazją zarówno do 
wspólnego kolędowania, 
składania życzeń, jak i 
wspominania największych 
sukcesów sportowych za-
wodników pochodzących 
z naszego regionu. Naj-
młodsi odważnie podcho-
dzili z życzeniami zwłasz-
cza do bielskich siatkarek 
– a one dla każdego z naj-
młodszych znajdowały czas nie tylko na auto-
graf, ale i rozmowę.

Jak podkreśla ks. Paweł Danek, na spotka-
nia opłatkowe czekają zarówno najsłynniejsi, 
zasłużeni olimpijczycy pochodzący z Podbe-
skidzia, jak i dzieci i młodzież z klubów para-
fialnych i ludowych, stawiający pierwsze kro-
ki na boiskach i stadionach sportowych  To 
okazja do poznania się i zjednoczenia środo-
wiska sportowego. IM

Kilkaset osób z całej diecezji uczestniczyło 
w spotkaniu opłatkowym Akcji Katolickiej 
i w Eucharystii koncelebrowanej przez 
księży asystentów – z asystentem diece-
zjalnym ks. prof. Tadeuszem Borutką na 
czele.

Biskup Tadeusz Rakoczy, który prze-
wodniczył modlitwie, podkreślił, że człon-
kowie Akcji poprzez swoje zaangażowa-
nie stają się „misjonarzami codzienno-
ści, którzy w milczeniu ducha, przez pro-
stotę i promieniowanie nadziei pokłada-
nej w Zbawicielu, uobecniają Chrystusa w 
świecie”.

– Na pewno będziemy się w tym ro-
ku starali odpowiedzieć także na to we-
zwanie, które sformułował wobec nas Epi-
skopat Polski w programie formacyjnym 
„Bądźcie uczniami Chrystusa” – mówi An-
drzej Kamiński, prezes Diecezjalnego In-
stytutu AK. – Będziemy się także włączać 
w diecezjalne przeżywanie Roku Rodzi-
ny, stąd m.in. propozycja, by wiosenna se-
sja Akcji w Hałcnowie poświęcona zosta-
ła właśnie dobru rodziny. Na pewno odbę-
dzie się też tradycyjny już rajd Akcji, Prze-
gląd Pieśni Patriotycznej czy uroczystość 
wręczenia medali dla ludzi promujących 
dobro w życiu publicznym. AŚS

10 stycznia w Pogórzu rozstrzygnięty został 
finałowy etap XIII Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół podsta-
wowych. Do finału zakwalifikowało się aż 
60 spośród 200 uczniów z terenu naszej 
diecezji.

– W tym roku odbywał się pod hasłem: 
„abyś się mógł przekonać o całkowitej pew-
ności nauk, których ci udzielono” (Łk 1,4) 
a celem konkursu było poznanie Ewange-
lii według świętego Łukasza. Cieszy nas tak 
duże zainteresowanie dzieci i to, że kate-
checi i rodzice tak chętnie włączają się w 
przygotowania – mówi czuwający nad prze-
biegiem konkursu ks. dr Marek Studenski, 
diecezjalny wizytator katechizacji. 

– Pytania były w tym roku trudne – oce-
nia Anna Ficoń, członek komisji konkurso-
wej. – Tym bardziej docenić trzeba wysoki 
poziom przygotowania i fakt, że wśród fina-
listów byli tacy, którzy – zamiast w 45 – od-
powiedzieli na nie zaledwie w 10 minut!

Zwycięzcą został Michał Waszek, uczeń 
bielskiej Szkoły Podstawowej Katolickiego 
Towarzystwa Kulturalnego, podopieczny ka-
techetki Jadwigi Podolak. Drugie miejsce za-
jęła Judyta Sowa z SP nr 10 w Bielsku-Bia-
łej – uczennica Jolanty Zuziak, a trzecia by-
ła Teodora Wośkowiak z bielskiej Szkoły 
Muzycznej – uczennica Katarzyny Karolini. 
Czwarte miejsce zajęły: Aleksandra Bednarz 
– uczennica Katarzyny Kwaśny – z SP nr 1 w 
Bielsku-Białej – i Laura Maciejewska z SP im. 
Jana Pawła II w Skoczowie – uczennica Kata-
rzyny Chrobak. 

Jak podkreślił śląski wicekurator oświa-
ty Krzysztof Chodorowski, konkurs jest za-
chętą do odkrywania wartości Pisma Świę-
tego i do dialogu. – Można zamknąć każdą 
książkę. Można zamknąć się na innych ludzi, 
przyjąć fałszywe pojęcie wolności, które nie 
uznaje autorytetu – Kościoła, rodziny, szko-
ły. Dziękuję uczestnikom finału, że nie za-
mknęli Księgi i przyjęli zaproszenie do dia-
logu – dodał. AŚS

Spotkanie Akcji Katolickiej w Wilkowicach

Misjonarze codzienności
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Noworoczne spotkanie sportowców Podbeskidzia

Po laury!
U góry od lewej: 

Najmłodsi 
odważnie 

podchodzili 
z życzeniami 
do bielskich 

siatkarek

Zasłużeni 
bielscy 

olimpijczycy 
łamią się 

opłatkiem 
z bp. Tadeuszem 

Rakoczym

Finaliści konkursu biblijnego

Nie zamknęli 
Księgi
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Nagrodę i gratulacje odbiera zwycięzca Michał 
Waszek
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Od Nowego Roku – w 
każdej niemal parafii, 
pod kierunkiem ka-
techetów, nauczycie-

li, pełnych pomysłów ludzi do-
brej woli, na scenach gmin-
nych ośrodków kultury, w ko-
ściołach i szkołach – prezen-
towane są bożonarodzeniowe 
przedstawienia.

Zapraszamy do odwiedzin w 
czterech miejscowościach: do Raj-
czy, gdzie odbyło się  „Górolskie 
kolyndowanie”, do Andrychowa, 

gdzie niecodzienne jasełka – pra-
wie „telewizyjne” – o naszych 
korzeniach przedstawili tamtejsi 
gimnazjaliści, do Świnnej, gdzie 
jasełka obrazowały bożonarodze-
niowe kazanie i do Bestwinki, 
gdzie kolędowanie nowo naro-
dzonemu Jezusowi odbyło się w 
ramach II Parafialnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek..

Kolyndowanie w Rajczy
Jasełkowe spotkanie to już w 

Rajczy tradycja. – Tym razem by-
ło to „Górolskie kolyndowanie”, 
w którym po biblijnej scenie z ra-
ju – w wykonaniu Szymona i Mag-
dy Koconiów – przeszliśmy do 
powitania narodzonego w Bet-
lejem Jezusa – po góralsku i 
nie tylko – mówi Dorota Sa-
lachna, wraz z Ewą Mat-
lak przygotowująca wido-
wisko. Przy szopce w gó-
ralskiej izbie – na tle wspa-
niałych dekoracji przygoto-
wanych przez Jolantę i Ada-
ma Kuchejdów – pojawi-
li się więc, zgodnie z obrzę-
dowością beskidzkich górali, 
kolędnicy z turoniem, byli pa-
stuszkowie z gwiazdą i gromady 
roztańczonych dzieci, przebra-
nych za zwierzątka, a zabrzmiały 
najpiękniejsze góralskie pasto-
rałki i kolędy.

Ci widzowie, którym za-
leżało na zajęciu dobrych 

miejsc, już na godzinę przed 
rozpoczęciem przyszli do sa-
li GOK-u, wiedząc, że wszyscy 
chętni mogą się nie zmieścić. I 
nie mylili się. Tłoczno było i na 
scenie, gdzie występowało kil-
kadziesiąt osób: obok grupy te-
atralnej „Effatha” pojawiły się 
dzieci ze szkoły podstawowej – 
wraz z paniami: Urszulą Kopeć i 
Zofią Ciurlą, młodzież z GOK-u, 
zespół regionalny „Ziemia Raj-
czańska” i występujący gościn-
nie zespół kolędniczy „Bałamu-

ty” ze Zwardonia. Na 

czele grupy oazowej – w roli 
anioła – kolędował ks. Grzegorz 
Strządała, przygrywając na gi-
tarze. Wszystkim spodobały się 
też pastorałki w wykonaniu Ani 
Kocoń i jej brata Jasia.

Kolędowanie trwało dwie go-
dziny, a i tak na zakończenie niko-
mu nie chciało się wychodzić. Roz-
śpiewani widzowie przy ostatniej 
kolędzie podali sobie ręce, prze-
kazując znak pokoju – i umawia-
li się na przyszły rok…

O korzeniach 
w Andrychowie
Swoje bożonarodzeniowe 

przedstawienie przygotowali 
także uczniowie Gimnazjum nr 
1 w Andrychowie. Powstało ono 

Kolędujemy Maleńkiemu

Aniołowie, pasterze i my też!
Jasełka tradycyjne 

i współczesne, przeglądy 
i konkursy kolęd 

– w całej diecezji młodsi 
i starsi włączają się 
w to szczególne 

świętowanie okresu 
Bożego Narodzenia.

tekst i zdjęcia
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL, 

EWA ŚLÓSARCZYK, 
URSZULA ROGÓLSKA 

Rajczy tradycja. – Tym razem by-
ło to „Górolskie kolyndowanie”, 
w którym po biblijnej scenie z ra-
ju – w wykonaniu Szymona i Mag-
dy Koconiów – przeszliśmy do 
powitania narodzonego w Bet-
lejem Jezusa – po góralsku i 

dowością beskidzkich górali, 
kolędnicy z turoniem, byli pa-
stuszkowie z gwiazdą i gromady 
roztańczonych dzieci, przebra-
nych za zwierzątka, a zabrzmiały 
najpiękniejsze góralskie pasto-

Ci widzowie, którym za-
leżało na zajęciu dobrych 
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w Andrychowie
Swoje bożonarodzeniowe 
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także uczniowie Gimnazjum nr 
1 w Andrychowie. Powstało ono 
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pod kierunkiem siostry 
Kazimiery Szumal. Każ-
dy miał okazję nie tylko 
przypomnieć sobie hi-
storię narodzenia Chry-
stusa, ale również zapy-
tać samego siebie, czy-
im jest potomkiem: ok-
rutnego Heroda, ubo-
giego pasterza, a może 
człowieka, który wspie-
ra Świętą Rodzinę?

Historia wciąż niby ta 
sama, ale opowiedziana 
w scenerii stylizowanej 
na program telewizyjny zatytuło-
wany „Korzenie” – studio nagrań, 
a w tle betlejemska szopka. Temat 
poważny, ale nie pozbawiony hu-
moru. Wszystkich rozbawiły owce 
oraz para poczciwych małżonków 
– Hanka i Henio.

Na uwagę zasługuje zarówno 
oryginalny pomysł, jak i sceno-

grafia oraz interesująca opra-
wa muzyczna połączona z 

grą świateł. Uczniowie – 
aktorzy: Judyta Jabłońska, 
Wojciech Buda, Agniesz-
ka Noga, Aleksandra Kar-
daś, Sonia Kurek, Alek-
sandra Bury, Mateusz 
Biel, Kamil Bury, Pa-
trycja Mrzygłód, Bar-
tosz Woźniak, Bar-
tosz Hankus, Pauli-
na Chmiel, Zuzan-
na Bucka i Gabrie-
la Śliwa – przygo-

towali wszystkim praw-
dziwą świąteczną ucztę 
dla ducha!

Oprócz społeczności 
szkolnej przedstawie-
nie mieli szansę obej-
rzeć także wierni z para-
fii św. Macieja w Andry-
chowie. Aktorzy wysta-
wili je aż czterokrotnie. 
W pierwszą niedzielę ro-
ku uświetnili swoim kun-
sztem aktorskim spotka-
nie opłatkowe członków 
oazy Domowego Kościo-

ła, tym samym uświadamiając ro-
dzinom na początku diecezjalne-
go Roku Rodziny, jak ważne są 
korzenie każdego z nas.

W Świnnej 
z pasterzami i królami
W Świnnej jasełka przed-

stawiono w czasie niedzielnych 
Mszy św. w kościele MB Nieusta-
jącej Pomocy. – Eucharystia po-
zwoliła nam przeżyć na nowo 
moment, kiedy to gwiazda przy-
prowadziła do Betlejem Kacpra, 
Melchiora i Baltazara. Tego dnia, 
dzięki naszym młodym aktorom, 
przenieśliśmy się do czasów Je-
zusa Chrystusa. I wraz z Mary-
ją i Józefem, pasterzami i króla-
mi, mogliśmy wspólnie uklęknąć 
u żłóbka Dzieciątka. I tak jak oni 
ofiarować Jezusowi dary, które 
każdy z nas przygotował – mówi 

diakon Piotr. – Pod kierunkiem 
proboszcza parafii ks. kan. Mar-
ka Nieciąga oraz Teresy Dziki w 
jasełkach wystąpiły dzieci z para-
fii. Nauka roli i próby trwały pra-
wie miesiąc, a najbardziej prze-
żywały to wszystko mamy i bab-
cie aktorów. W czasie spektaklu 
każdy mógł włączyć się w śpiew 
anielskich pieśni i kolęd – uśmie-
cha się ksiądz diakon.

– Święto Objawienia Pańskie-
go stało się doskonałą okazją 
spotkania z Bogiem, na tyle, na 
ile każdy potrafi, w swoim ser-
cu. W tym dniu Kościół przeży-
wał Misyjny Dzień Dzieci. Każ-
dy z nas może stać się dzieckiem 
w oczach Boga Ojca. Każdy z nas 
może bez obawy, z ufnością po-
dejść do Jego ołtarza i zaczerp-
nąć łask, darów i miłosierdzia, 
które są mu najbardziej potrzeb-
ne – dodają opiekunowie dzieci.

Z wysokości 
w Bestwince
W parafii św. Sebastiana w 

Bestwince bożonarodzeniowe 
kolędowanie odbyło się w ra-
mach II Parafialnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek. Jego główny-
mi pomysłodawcami byli Wie-
sława Ochman-Szeliga – dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Be-
stwince, proboszcz parafii ks. 
Władysław Piekarski oraz Patry-
cja Broda – katechetka. W kon-

kursie udział wzięło 17 wyko-
nawców reprezentujących po-
szczególne sołectwa gminy Be-
stwina. A wśród jury zasiedli or-
ganiści: ks. Cezary Dulka, Arka-
diusz Nycz, Sebastian Frączek 
oraz Piotr Spytkowski.

Konkurs został podzielony 
na trzy kategorie. W pierwszej 
wystąpiły chóry. Wśród nich naj-
lepszy okazał się chór ze Szko-
ły Podstawowej w Kaniowie pod 
kierunkiem Urszuli Szkucik-Ja-
giełko. W drugiej udział wzię-
ły zespoły wokalno-instrumen-
talne. Pierwsze miejsce zajęła 
schola „Promyki” z parafii Nie-
pokalanego Serca NMP w Kanio-
wie, przygotwana przez Doro-
tę Kóskę-Beniowską. Wyróżnie-
nie otrzymały chóry „Duet” oraz 
„Bel-Canto” z Gimnazjum w Be-
stwince.

W ostatniej części można by-
ło usłyszeć solistów. W tej ka-
tegorii laur zwycięstwa wyśpie-
wały przedstawicielki Bestwinki: 
Magdalena Kieczka z klasy trze-
ciej szkoły podstawowej i Kata-
rzyna Chrapek – uczennica klasy 
trzeciej gimnazjum.

Wydarzeniu towarzyszyła 
bardzo ciepła i świąteczna at-
mosfera, a wszystkie wyśpiewa-
ne kolędy stały się maleńkim da-
rem serca dla Bożej Dzieciny.  

współpraca katecheci 
i nauczyciele z Andrychowa 

i Świnnej

Kolędujemy Maleńkiemu

Aniołowie, pasterze i my też!

na program telewizyjny zatytuło-
wany „Korzenie” – studio nagrań, 
a w tle betlejemska szopka. Temat 
poważny, ale nie pozbawiony hu-
moru. Wszystkich rozbawiły owce 
oraz para poczciwych małżonków 
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wa muzyczna połączona z 

grą świateł. Uczniowie – 
aktorzy: Judyta Jabłońska, 
Wojciech Buda, Agniesz-
ka Noga, Aleksandra Kar-
daś, Sonia Kurek, Alek-
sandra Bury, Mateusz 
Biel, Kamil Bury, Pa-
trycja Mrzygłód, Bar-
tosz Woźniak, Bar-
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na Chmiel, Zuzan-
na Bucka i Gabrie-
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a w tle betlejemska szopka. Temat 
poważny, ale nie pozbawiony hu-
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oraz para poczciwych małżonków 
– Hanka i Henio.

Na uwagę zasługuje zarówno 
oryginalny pomysł, jak i sceno-
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wa muzyczna połączona z 

grą świateł. Uczniowie – 
aktorzy: Judyta Jabłońska, 
Wojciech Buda, Agniesz-
ka Noga, Aleksandra Kar-
daś, Sonia Kurek, Alek-
sandra Bury, Mateusz 
Biel, Kamil Bury, Pa-
trycja Mrzygłód, Bar-
tosz Woźniak, Bar-
tosz Hankus, Pauli-
na Chmiel, Zuzan-
na Bucka i Gabrie-
la Śliwa – przygo-

Mali i starsi 
aktorzy 
przybliżali 
wszystkim 
czas Bożego 
Narodzenia 
w swoich 
szkołach 
i parafiach. 
Na zdjęciu od lewej:  
w Andrychowie, 
Bestwinie, 
Rajczy, i Świnnej
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Na co dzień Ania Ślezińska  
i Zuzanna Supińska są 
uczennicami bielskiego gimnazjum 
im. Mikołaja Reja. Ale są też 
hrabinami Gaudetristo, które 
szarą rzeczywistość potrafią 
ubarwić poezją. Mówiły o tym  
na spotkaniu w Komnacie Małego 
Księcia.

Gaudetristo – i radość, i 
smutek. Jak to w życiu. Tak 
się nazwały, poetycko dopisu-
jąc sobie tytuł hrabin na inter-
netowym blogu, który powstał 
w ramach konkursu „Uczeń z 
klasą” i projektu „Jestem twór-
cą”. I Ania, i Zuzanna, mimo że 
są dopiero nastolatkami, po-
ezją i prozą poetycką parają się 
już od lat. Ich świat jest baśnio-
wy, pełen marzeń i nastoletnich 
pragnień. Uciekają od szarzy-
zny dnia, szukają wszędzie do-
bra i kolorów.

Kiedy wśród ich rówieśników 
zapanowała moda na określanie 
wszystkiego co piękne przymiot-
nikiem „magiczne”, one stwier-
dziły, że trzeba wymyślić cos bar-
dziej oryginalnego. I tak powstało 
słówko „iskierkowe”, a z nim ty-
tuł konkursowego bloga „Hrabiny 
Gaudetristo w Iskierkolandii”.

Blog bielskich gimnazjalistek 
był jednym z pierwszych pole-
canych wszystkim przez portal 
„Szkoły z klasą”. Wielu przyjęło 
zaproszenie do świata ich twór-
czości, bo jak piszą: „warto roz-
glądać się dookoła i widzieć coraz 
to nowsze, głębsze kolory. Cieka-
we, co by ludzie powiedzieli, gdy-
by wiedzieli, że słońce jest z kar-
melu, a że w papierowej torebce 
nosimy tęczę?” 

Swoją twórczość dziewczyny 
zaprezentowały podczas poety-
ckiego spotkania „Iskierkowe roz-
myślania przyprószone marcepa-
nem” w Komnacie Małego Księ-
cia, prowadzonej przez Stowa-
rzyszenie Forum Edukacyjne. Ra-

zem z nimi swoją poe-
tycką bajkę przedstawił 
ich kolega Kacper Wo-
jaczek. A towarzyszyło 
im muzycznie – także 
przy pianinie – rodzeń-
stwo i przyjaciele: Julia 
Ślezińska, Michał Śleziński i Łu-
kasz Faber.

Do Komnaty zaprosiła hrabi-
ny Sabina Janica-Wojaczek, am-
basador Komnaty Małego Księ-
cia, prowadząca tu m.in. zajęcia 
literackie.

– Od lat marzyłam, by po-
wstało takie miejsce jak Komna-
ta – miejsce spotkań dla młodych 
ludzi z pasją, z wyobraźnią – mó-
wi Sabina Janica-Wojaczek. – Po-
znałam siostrę Teresę Biłyk, któ-
ra zainicjowała powstanie Stowa-
rzyszenia Forum Edukacyjne i... 
byłam obecna przy powstawaniu 
Komnaty. Kiedy spotkałam Anię 
i Zuzannę, i dowiedziałam się o 

ich poetyckiej pasji, by-
łam pewna, że muszą 
odwiedzić Komnatę. Bo 
czy jest lepsze miejsce 
dla hrabin? To prawdzi-
wa arystokracja ducha – 
uśmiecha się.

– Cieszę się, że w tym miej-
scu mogło dojść do takiego spot-
kania – podkreśla siostra Tere-
sa Biłyk, felicjanka. – Pięknie się 
złożyło, że w rozpoczętym właś-
nie Roku Rodziny jedno z pierw-
szych spotkań w Komnacie było 
takim świętem rodzinnym. Przy-
szli nie tylko koledzy i przyjacie-
le Ani i Zuzi, ale przede wszyst-
kim całe ich rodziny: rodzice, ro-
dzeństwo i dziadkowie. Dla swo-
ich dziadków dziewczyny przy-
gotowały nawet urodzinowe pre-
zenty. Wierzę, że to nieostatnie 
takie piękne spotkanie rodzinne 
w Komnacie.

URSZULA ROGÓLSKA

Kurs Duszpasterstwa Służby Liturgicznej

Dla ministrantów  
i lektorów
Duszpasterstwo Służby Liturgi-
cznej organizuje kurs dla kandyda-
tów na animatorów.

Kurs obejmuje dwa spotka-
nia weekendowe, w czasie któ-
rych poruszane będą zagadnienia 
z liturgiki, biblistyki, duchowości, 
metodyki pracy w grupach i psy-
chologii komunikacji. Kurs zakoń-
czony zostanie egzaminem w for-
mie testu. Ustanowienie liturgicz-
ne i wręczenie krzyży animator-
skich oraz legitymacji odbędzie 
się w Wielki Czwartek w katedrze 
św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 

W kursie mogą brać udział mi-
nistranci i lektorzy ze szkoły śred-
niej (wyjątkowo uczniowie trze-
ciej klasy gimnazjum).

Podobnie jak w ubiegłym roku 
kurs odbywać się będzie w dwóch 

grupach: od 1 do 3 lutego i od 
8 do 10 lutego (pierwsza grupa) 
oraz od 15 do 17 lutego i od 22 
do 25 lutego (druga grupa).

Koszt całości wynosi 210 zło- 
tych. Miejscem kursu będzie Oś- 
rodek Rekolekcyjny w Pogórzu 
k. Skoczowa (u ks. Ignacego 
Czadera). Rozpoczęcie w piątki 
o 17.00, zakończenie w niedziele 
ok. 13.00. Uczestnicy przywożą 
ze sobą śpiwory. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 27 stycznia. 
Zapisy telefonicznie u diecezjalne- 
go duszpasterza służby liturgicz- 
nej ks.  Sławomira Zawady, pocz- 
tą mailową: slawomir.zawada 
@neostrada.pl lub osobiście w 
siedzibie Instytutu Teologiczne-
go w poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki, po wcześniejszym ustale-
niu terminu telefonicznie. 

U
RS

Z
U

LA
 R

O
G

Ó
LS

KA

Młode poetki  
z „Reja”: hrabiny 
Gaudetristo 
Ania Ślezińska 
i Zuzanna 
Supińska

Rodzinne poszukiwanie 

Powołani do miłości
Od szczególnego koncertu ko- 
lęd – zatytułowanego „Rodzi- 
na Bogiem silna” – w kościele 
św. Katarzyny w Czechowicach-
Dziedzicach rozpoczęło się pa- 
rafialne przeżywanie Roku Ro- 
dziny.

Uczestnicy tej uroczystości 
zgromadzili się wokół stajenki, 
którą zaprojektował i wykonał pa-
rafianin Krzysztof Bergel. Wyśpie-
wane przez parafialnych chórzy-
stów pod dyrekcją Doroty Pollak 
kolędy łączyły się z refleksją na 
temat obecności Boga w rodzi-
nie i modlitwą o tę obecność. By-
ła mowa o szczęściu, ale i drama-
tach rodzin. Teksty czytał parafia-
nin Adam Myrczek, aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej.

– Sięgnęliśmy po rozważania 
autorstwa ks. dr. Franciszka Płonki 
i ks. Roberta Kurpiosa, a także po 
fragmenty noworocznego orędzia 

Benedykta XVI. Chcieliśmy nie tyl-
ko uroczyście rozpocząć Rok Ro-
dziny w parafii, ale też zachęcić 
do refleksji – tłumaczy organiza-
tor koncertu katecheta Edward 
Szpoczek.

– To była uroczysta inaugura-
cja, a teraz przyjdzie kolej na to, 
by podjąć poszukiwania rozwią-
zań i zająć się sprawami rodzi-
ny – mówi proboszcz czechowi-
ckiej parafii św. Katarzyny ks. An-
drzej Zelek. – Podczas odwiedzin 
duszpasterskich mamy sposob-
ność porozmawiać z rodzinami 
i okazuje się, że problemów jest 
bardzo dużo. Dlatego tak ważna 
jest modlitwa. W naszej parafii 
od święta Ofiarowania Pańskiego, 
2 lutego, rozpocznie się peregry-
nacja obrazu Świętej Rodziny. Już 
zgłaszają się rodziny, które chcą 
podjąć tę rodzinną modlitwę, za-
wierzyć swoje życie opiece Świę-
tej Rodziny. AŚS

Poetyckie spotkanie pokoleń

W Komnacie
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Pomniki, tablice, nazwy ulic i placów

Korygowanie historii
– Jak, jadąc z Katowic, przejechać 
przez Bielsko, by znaleźć się 
na drodze do Żywca? Proste: 
trzeba jechać ulicami Armii 
Czerwonej i Lenina, potem skręcić 
w Kosmonautów, przejechać ulicą 
Marszałka Koniewa i skręcić
w Marszałka Greczki... – Panie,
ale ja chcę do Żywca, nie do Moskwy!

To stary dowcip, ale tak by-
ło w Bielsku-Białej. Jeszcze 20 
lat temu miasto przypominało 
małą Moskwę – główne ulice 
poświęcone wodzom rewolucji 
i bohaterom Związku Radzie-
ckiego, pomniki z gwiazdami 
i napisami, wykonanymi cyryli-
cą. Tego już nie ma.

Padły Czerwone 
Wierchy
Młodsi nie pamiętają ulic 

Lenina, Dymitrowa, Marksa, 
Czapajewa czy Dzierżyńskie-
go. Kościół św. Mikołaja stał na 
pl. Bohaterów Armii Czerwo-
nej, a ratusz na pl. Bohaterów 
Stalingradu. Nie 
było ulic Piłsud-
skiego, Dmow-
skiego, Sikor-
skiego, Andersa, 
Armii Krajowej, 
3 Maja czy 11 Li-
stopada. W rzeko-
mo niepodległej 
Polsce Ludowej 
nie można było 
upamiętniać twór-
ców niepodległości 
czy ważnych dat z hi-
storii. – W 1989 r. upo-
minaliśmy się o zmia-
nę nazw bielskich ulic. 
W końcu przemianowali-
śmy ulicę Dzierżyńskiego 
na 11 Listopada, po pro-
stu zmieniając wszyst-
kie tabliczki – wspomina 
Stanisław Pię-
ta, dziś po-
seł PiS. Tę 
akcję usank-
c j o n o w a -
ły później 

władze miasta, decydując się 
na zmianę nazw kilkudziesię-
ciu ulic w mieście. Ulica Dzier-
żyńskiego stała się ul. 11 Listo-
pada, jak przed wojną. Aneg-
dota głosi, że w ferworze wal-
ki z Czerwonymi na os. Karpa-
ckim zlikwidowano nawet ul. 
Czerwonych Wierchów. Fak-
tycznie: teraz jest to ulica An-
dersa.

Sowiecka Armia 
Ludowa
Dziś Stanisława Piętę ra-

zi jeszcze nazwa tylko jednej 
bielskiej ulicy: Armii Ludowej. – 
To była organizacja na usługach 
Moskwy, zakładana przez sowie-
cką agenturę – mówi. Jego opi-
nię podzielają historycy 
z Instytutu Pamięci Na-
rodowej. „Pełne podpo-
rządkowanie Armii Lu-
dowej władzom sowie-
ckim powinno skutko-
wać traktowaniem tej 
formacji jako części sił 
zbrojnych ZSRS” – czy-
tamy w piśmie podpisa-
nym przez prezesa IPN 

Janusza Kurtykę. Zo-

stało ono skierowane do władz 
akurat nie Bielska-Białej, ale Miń-
ska Mazowieckiego, gdzie też 
jest jeszcze ul. Armii Ludowej. – 
Nasze pisma do władz miast czy 
gmin są odpowiedzią na sygnały 
mieszkańców i organizacji spo-
łecznych. Nie wyobrażam sobie 
jednak, by opinia w sprawie uli-
cy Armii Ludowej w Bielsku była 
inna od tej wysłanej do Mińska – 
mówi dr Adam Dziurok, naczel-
nik Biura Edukacji Publicznej ka-
towickiego oddziału IPN.

Pomniki po przeglądzie
Problem z odkłamywaniem 

historii dotyczy nie tylko nazw 
ulic. Wiele szkół i zakładów 
pracy w Bielsku-Białej jeszcze 

nie tak dawno nosiło 
nazwy z poprzedniej 
epoki. Patronami szkół 
i fabryk byli Waryński, 
Finder, Gawlik, Nowo-
tko, Wasilewska, Ja-
nek Krasicki, gen. Za-
wadzki czy marszałek 
Greczko. Część szkół 
wróciła do przedwo-
jennych patronów, in-
ne wybrały nowych.

Korekcie poddano 
też pomniki. Kto pamię-

ta, że przed dzisiejszą katedrą 
stał potężny pomnik wdzięcz-

ności Armii Radzieckiej z 
kompletem emblematów 

sowieckich: czerwonymi 
gwiazdami, sierpami i 
młotami. Podobny mo-

nument stał koło ra-
tusza – dziś na je-
go cokole jest tab-
lica, upamiętniają-

ca... konfederatów 
barskich. Czasem wy-
starczyła tylko korek-
ta napisu. Pomnik przy 
ulicy Bystrzańskiej nie-
gdyś upamiętniał „Po-

ległych za Polskę Ludową” – 
wystarczyło usunąć ostatni 

wyraz... Podobnej 
modyfikacji pod-
dano pomnik w 
Komorowicach.

ARTUR 
KASPRZYKOWSKI

NA ANIELSKIEJ FALI 
90,2 FM

Radio i TV 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.

W ZGODZIE 
Z PRAWDĄ

ANDRZEJ SIKORA, CZŁONEK 
WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU 
OCHRONY PAMIĘCI WALKI 
I MĘCZEŃSTWA:
– Zajmujemy się 
nie tylko opinio-
waniem projek-
tów nowych po-
mników i tab-
lic pamiątko-
wych. Podejmujemy inicja-
tywy ochrony miejsc waż-
nych dla naszej przeszłości. 
Na przykład objęliśmy praw-
ną ochroną i opieką grób 
legendarnego „Bartka” w 
Czechowicach-Dziedzicach 
i zamordowanego przez 
UB Edwarda Chudźca z 
Radziechów. Do naszych 
obowiązków należy też do-
konywanie przeglądów po-
mników i tablic, czy nie fał-
szują historii. Czasem wy-
starczy tylko drobna korek-
ta – na przykład w Brennej  
tablicę upamiętniającą „par-
tyzantów” wymieniliśmy na 
taką, która jasno mówi, o 
jakich partyzantów chodzi-
ło. To byli żołnierze Armii 
Krajowej... Oczekujemy na 
sygnały, czy gdzieś potrzeb-
na jest taka korekta, by być 
w zgodzie z prawdą histo-
ryczną.

Korekcie poddano 
też pomniki. Kto pamię-

ta, że przed dzisiejszą katedrą 
stał potężny pomnik wdzięcz-

ności Armii Radzieckiej z 
kompletem emblematów 

sowieckich: czerwonymi 
gwiazdami, sierpami i 
młotami. Podobny mo-

nument stał koło ra-
tusza – dziś na je-
go cokole jest tab-
lica, upamiętniają-

ca... konfederatów 
barskich. Czasem wy-
starczyła tylko korek-
ta napisu. Pomnik przy 
ulicy Bystrzańskiej nie-

było ulic Piłsud-
skiego, Dmow-
skiego, Sikor-
skiego, Andersa, 
Armii Krajowej, 
3 Maja czy 11 Li-
stopada. W rzeko-
mo niepodległej 
Polsce Ludowej 
nie można było 
upamiętniać twór-
ców niepodległości 
czy ważnych dat z hi-
storii. – W 1989 r. upo-
minaliśmy się o zmia-
nę nazw bielskich ulic. 
W końcu przemianowali-
śmy ulicę Dzierżyńskiego 
na 11 Listopada, po pro-
stu zmieniając wszyst-
kie tabliczki – wspomina 
Stanisław Pię-

gdyś upamiętniał „Po-
ległych za Polskę Ludową” – 
wystarczyło usunąć ostatni 

wyraz... Podobnej 

Młodsi nie pamiętają ulic 
Lenina, Dymitrowa, Marksa, 
Czapajewa czy Dzierżyńskie-
go. Kościół św. Mikołaja stał na 
pl. Bohaterów Armii Czerwo-
nej, a ratusz na pl. Bohaterów 
Stalingradu. Nie 
było ulic Piłsud-

dowej władzom sowie-
ckim powinno skutko-
wać traktowaniem tej 
formacji jako części sił 
zbrojnych ZSRS” – czy-
tamy w piśmie podpisa-
nym przez prezesa IPN 

Janusza Kurtykę. Zo-

Finder, Gawlik, Nowo-
tko, Wasilewska, Ja-
nek Krasicki, gen. Za-
wadzki czy marszałek 
Greczko. Część szkół 
wróciła do przedwo-
jennych patronów, in-
ne wybrały nowych.

Korekcie poddano było ulic Piłsud-
skiego, Dmow-
skiego, Sikor-
skiego, Andersa, 
Armii Krajowej, 
3 Maja czy 11 Li-
stopada. W rzeko-
mo niepodległej 
Polsce Ludowej 
nie można było 
upamiętniać twór-
ców niepodległości 
czy ważnych dat z hi-
storii. – W 1989 r. upo-
minaliśmy się o zmia-
nę nazw bielskich ulic. 
W końcu przemianowali-
śmy ulicę Dzierżyńskiego 
na 11 Listopada, po pro-
stu zmieniając wszyst-
kie tabliczki – wspomina 

Korekcie poddano 
też pomniki. Kto pamię-

ta, że przed dzisiejszą katedrą 
stał potężny pomnik wdzięcz-

ności Armii Radzieckiej z 
kompletem emblematów 

sowieckich: czerwonymi 
gwiazdami, sierpami i 
młotami. Podobny mo-

nument stał koło ra-

barskich. Czasem wy-
starczyła tylko korek-
ta napisu. Pomnik przy 
ulicy Bystrzańskiej nie-
gdyś upamiętniał „Po-

ległych za Polskę Ludową” – 
wystarczyło usunąć ostatni 

Pomników Armii 
Czerwonej 
nie ma już 
w Bielsku-Białej. 
Znaleźć je można 
za to w centrum 
Czechowic-
-Dziedzic 
(na zdjęciu), 
w Szczyrku
czy Jaworzu...
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– Są bardzo wartościowi, tylko te 
wartości trzeba z nich wykrzesać 
– mówią Grażyna Jurasz i Gabriela 
Gacek o młodych mieszkańcach 
Pisarzowic. – A i my mamy 
satysfakcję, kiedy później się cieszą 
i widzą efekty swojej pracy 
na scenie, w szkole czy w kościele.

– Oczywiście nie robimy tego 
dlatego, że się nudzimy, czy dla-
tego, że mamy za dużo wolnego 
czasu – uśmiechają się Grażyna 
Jurasz i Gabriela Gacek, nauczy-
cielki z Pisarzowic. W styczniu, 
wraz z wikariuszami parafii św. 
Marcina ks. Józefem Pasterna-
kiem i ks. Łukaszem Zychem, po 
raz kolejny zachęciły kilkudzie-
sięciu młodych mieszkańców do 
włączenia się w przygotowanie 
widowiskowego spotkania bożo-
narodzeniowego na rzecz misji. 
– Cieszy nas praca z młodzieżą 
i chcemy jej dać coś więcej niż 
tylko naszą pracę na lekcjach w 
szkole – dodają nauczycielki.

Betlejem i Pisarzowice
Podczas bożonarodzeniowe-

go spotkania w kościele przed pa-
rafianami wystąpiły dwa  ponad-
dwudziestoosobowe chórki mło-
dych: ministranci oraz zespół wo-
kalny z gimnazjum, które zachę-
cały parafian do wspólnego kolę-
dowania. Natomiast młodzież z 
Grupy Apostolskiej przygotowała 
jasełka, które połączyły rzeczywi-
stość Betlejem sprzed dwóch ty-
sięcy lat i świat współczesny.

– Nasze czasy niestety nie-
wiele się różnią od tamtego Bet-
lejem – mówią młodzi aktorzy 
– gdyby Maryja i Józef szukali w 
naszych miastach i wsiach przy-
tulnego kąta, niestety też wiele 
drzwi byłoby zamkniętych przed 
Nimi. Świętujemy w domach, ale 
zamykamy drzwi domów i serc 

przed tymi, którzy nas potrzebu-
ją... Chcieliśmy zwrócić uwagę na 
ten problem.

Jasełkom towarzyszyła wyjąt-
kowa scenografia – figurka Dzie-
ciątka Jezus położona w tym ro-
ku w szopce, która jest miniaturą 
dawnego drewnianego kościoła 
pisarzowickiego. Za zachętą pro-
boszcza ks. kan. Janusza Gacka 
wykonał ją Jacek Szetyński. – To 
także dla młodszego pokolenia 
znakomita lekcja historii parafii – 
podkreślają nauczycielki.

Bliski świat
Uwrażliwianie młodzieży na 

potrzeby słabszych, tych, którzy 
nie są w stanie sami sobie po-
móc, ma w Pisarzowicach długą 
tradycję. Od kilkunastu lat para-
fia pomaga o. Józefowi Klatce, mi-
sjonarzowi na Madaga-
skarze. Po spektaklu (w 
czasie którego wyświet-
lano na ekranie fotogra-
fie z Madagaskaru) para-
fianie złożyli swoje ofia-
ry na rzecz misji o. Jó-

zefa. To już druga taka kolekta w 
ostatnim czasie – także na zakoń-
czenie Adwentu (przez który pro-
wadził ich św. Franciszek) ofiaro-
wali swój dar misjom.

Dwa lata temu o. Józef goś-
cił w pisarzowickim gimnazjum. 
Opowiadał o swojej pracy na 
Czerwonej Wyspie.

– Dzieci i młodzież bardzo 
chętnie dzielą się z potrzebujący-
mi tym, co sami mają. Od tamte-
go spotkania wymieniamy kore-
spondencję z małymi mieszkań-
cami parafii o. Józefa. To dla dzieci 
ogromna radość. Świat misji staje 
się im naprawdę bliski – podkre-
ślają nauczycielki.

To niejedyne tego typu przed-
sięwzięcia nauczycielek z Pisa-
rzowic. Każda uroczystość pa-
triotyczna, religijna czy święto 
mam, ojców, babć i dziadków 

to okazja do zachęca-
nia młodzieży do twór-
czej pracy artystycznej 
po godzinach – ku satys-
fakcji całej społeczności 
lokalnej.

URSZULA ROGÓLSKA

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Grażyna Jurasz i Gabriela Gacek wraz z uczniami z parafii św. Marcina w Pisarzowicach

Nie tylko na lekcjach

MOIM ZDANIEM
KS. KAN. JANUSZ GACEK, 
PROBOSZCZ W PISARZOWICACH
Jestem bardzo 
wdzięczny pa-
niom Grażynie 
Jurasz, Gabrieli 
Gacek i wszyst-
kim nauczycie-
lom z Pisarzowic za współ-
pracę placówek szkolnych z 
parafią. Dzięki ich zaanga-
żowaniu w pracę z dziećmi 
i młodzieżą (zwłaszcza tę 
po godzinach, wykonywaną 
społecznie) uroczystości re-
ligijne i patriotyczne może-
my przygotowywać razem.
Kiedy w 2006 roku gościł 
w Pisarzowicach związany z 
naszą parafią o. Józef Klatka 
ze Zgromadzenia Misjonarzy 
św. Wincentego à Paulo, pra-
cujący na Madagaskarze, na-
uczyciele nie tylko zachęcili 
uczniów do zainteresowania 
się misjami, ale i sami posta-
nowili czynnie włączyć się 
w pomoc dzieciom z parafii 
o. Józefa. Założyli koło mi-
syjne i wspomagają posługę 
zgromadzenia o. Klatki za-
równo modlitwą, jak i – re-
gularnie – swoim darem ma-
terialnym.

Praca z młodzieżą, która daje radość 
całej parafii, to i dla nas satysfakcja, 
mówią nauczycielki z Pisarzowic 
Gabriela Gacek i Grażyna Jurasz
Po lewej: Zespół wokalny 
gimnazjalistów i młodzieży z Grupy 
Apostolskiej podczas parafialnych 
jasełek na rzecz misji
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Do pisarzowickie- 
go kolędowania 
włączył się 
także chórek 
ministrantów


