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BIELSKO-ŻYWIECKI

Pochmurna pogoda i zimowe 
warunki panujące w górach 
nie zniechęciły uczestników 
szczególnego spotkania, które 
odbyło się w sobotę 9 lutego pod 
krzyżem na Hali Lipowskiej.

To właśnie tutaj 50 lat temu – 
od 9 do 12 lutego 1958 r. – na kur-
sie narciarskim przebywał ks. Ka-
rol Wojtyła. Pamiętali o tym wyda-
rzeniu członkowie koła PTTK dzia-
łającego przy Ośrodku Promocji 
Gminy Węgierska Górka, którzy 
zaprosili pod krzyż na Hali Lipow-
skiej turystów i pielgrzymów. Cen-
tralnym punktem spotkania by-
ła uroczysta Msza św. sprawowa-
na przez ks. kan. Jana Goryla, pro-
boszcza z Pietrzykowic.

Kilkudziesięciu turystów pod-
jęło się pielgrzymiego trudu, by w 
przez śnieg dotrzeć na Halę, dając 
tym samym świadectwo pamięci 
o Janie Pawle II. Z tym miejscem 
i datą 12 lutego 1958 r. wiążą się 
właśnie słowa: „W górach chodź 
zawsze tak, aby nie gubić zna-
ków”, podpisane przez „Wujka”.

Koło PTTK w Węgier-
skiej Górce, należące do 
Babiogórskiego Oddzia-
łu PTTK w Żywcu, ob-
chodzi w tym roku 40-
lecie swojej działalności. 
Spotkanie na Lipowskiej 
było jednym z obchodów rocz-
nicowych.

– Nasze zaangażowanie się 
w turystykę obfituje w wiele im-
prez, wycieczek integracyjnych, 
rajdów, ale także inicjatyw, któ-
re mają znaczenie w utrwala-
niu pamięci o Ojcu Świętym Ja-
nie Pawle II. Jest on honorowym 
obywatelem naszej gminy, a tak-

że honorowym członkiem 
Babiogórskiego Oddziału 
PTTK w Żywcu – podkre-
śla Tadeusz Gołuch, prezes 
koła. – To nasze koło by-
ło inicjatorem Szlaków Pa-
pieskich w Beskidach, cze-

go wynikiem są szlaki w gminach 
Węgierska Górka, Milówka, Raj-
cza i Ujsoły. Nasze koło organi-
zuje także m.in. pierwszomajo-
wy rajd „Jeden tysięcznik w je-
den rok”. W tym roku będziemy 
– sumując wysokości szczytów, 
na których była „meta” – na wy-
sokości 8848 m n.p.m., czyli na 
Mount Evereście. IM

Uczestnicy 
„papieskiego” 
spotkania na 
Lipowskiej nie 
wystraszyli się 
zimowej aury

Pamiętając o Janie Pawle II 

Gdzie Papież jeździł na nartach

ZA TYDZIEŃ
  o spotkaniu szkół naszej 

diecezji, którym PATRONUJE 
JAN PAWEŁ II

  O NAJNOWSZYCH INICJATYWACH 
APOSTOŁÓW DOBREJ ŚMIERCI w 
naszej diecezji

Druga niedziela Wielkiego Postu w 
Kościele w Polsce to tradycyjnie oka-

zja do materialnego wsparcia misjona-
rzy i Dzieła Pomocy misjom „Ad gen-
tes”. W naszej diecezji nie brakuje przyja-
ciół misji na całym świecie, którzy wspie-
rają je modlitwą, ale i ofiarami pienięż-
nymi. Wśród nich są także najmłodsi. O 
Szkolnym Kole Misyjnym „Murzynek” z SP 
w Brzuśniku (parafia Niepokalanego Ser-
ca NMP w Wieprzu koło Żywca), które na-

wiązało kontakt ze szko-
łą w Kisamwene, w diece-
zji Musoma w Tanzanii, 
gdzie pracuje pochodzą-
cy z parafii w Wieprzu 
ks. Piotr Pawlus, pisze-
my na str. VIII w na-
szym cyklu: „Panorama 
parafii – Świadkowie 
Chrystusa”. 

Najmłodsi 
misjonarze
z Brzuśnika
chcą pomagać 
modlitwą 
i ofiarami 
pieniężnymi 
swoim 
rówieśnikom
z Tanzanii
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

WBielsku-Białej między 
restauracją McDonald’s 

i stacją benzynową Statoil 
stoi pomnik Domu Polskiego 
– placówki otwartej sto lat te-
mu w zniemczonym Bielsku. 
To miejsce nabrało więc 
nowego symbolicznego wy-
miaru: jesteśmy w Europie, 
ale nie możemy zapomi-
nać o naszych korzeniach 
– mówią członkowie stowa-
rzyszenia, które kultywuje 
tradycje Domu Polskiego. 
W tekście „Pamiętajmy o 
korzeniach” (str. IV–V) Artur 
Kasprzykowski przypomina 
historię tej szczególnej ostoi 
polskości i pisze o współ-
czesnych przedsięwzięciach 
stowarzyszenia. 
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Piątki pasyjne
KĘTY. Piątkowe poranki w 
okresie Wielkiego Postu przy-
ciągają do kęckiego kościoła oj-
ców franciszkanów rzesze czci-
cieli Męki Pańskiej z całego mia-
sta, a także mieszkańców odle-
głych miejscowości, na tzw. pa-
syjne piątki. Rozpoczyna je o 
godzinie 8.00 śpiew Godzinek 
o Męce Pańskiej. Następnie 

przy ołtarzu Matki Bożej 
Bolesnej odprawiana jest Msza 
św., po niej – Droga Krzyżowa i 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym. Na zakończenie nabożeń-
stwa każdy może uczcić relik-
wie Krzyża Świętego. Tradycja 
udziału w pasyjnych piątkach 
jest przekazywana z pokolenia 
na pokolenie.

Pasyjne piątki gromadzą u franciszkanów w Kętach rzesze wiernych
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PODBESKIDZIE. Weszły w 
życie zmiany Ustawy o uznaniu 
za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych 
za działalność na rzecz niepod-
ległego bytu Państwa Polskiego. 
Przepisy te m.in. uznają za nie-
ważne wszystkie decyzje o inter-
nowaniu w czasie stanu wojen-
nego, a także umożliwiają ubie-
ganie się o stwierdzenie nieważ-
ności wyroków sądów cywilnych 
i wojskowych, wydanych w pro-
cesach politycznych aż do koń-
ca 1989 r. Zmiany te umożliwiają 

otrzymanie przez osoby pozba-
wione wolności finansowych od-
szkodowań i zadośćuczynień za 
poniesione krzywdy. W przypad-
ku śmierci osoby uprawnionej do 
takiego odszkodowania, z wnio-
skiem występować mogą współ-
małżonkowie, dzieci lub rodzi-
ce. Podbeskidzka „Solidarność” 
zapowiedziała pomoc prawną 
wszystkim osobom, które będą 
chciały skorzystać z należnego 
im prawa do odszkodowania i 
zadośćuczynienia. – Uważam, że 
jest to nasz obowiązek, bo tym 
ludziom, więzionym za podziem-
ną działalność, należy się nasza 
wdzięczność i pomoc – mówi 
Marcin Tyrna, przewodniczący 
podbeskidzkiej „S”. W siedzibie 
Zarządu Regionu (Bielsko-Biała, 
ul. Asnyka 19, tel. 33/ 812 67 90) 
w każdą środę od 9.00 do 11.00 
dyżurować będzie radca praw-
ny, służący radą i wszelką pomo-
cą osobom, które zechcą ubiegać 
się o odszkodowanie.

Odszkodowanie za krzywdy

Więźniowie polityczni nareszcie 
mogą żądać odszkodowań
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Dobić wroga
ŻYWIECCZYNA, ŚLĄSK CIE- 
SZYŃSKI. Taki tytuł nosi książ-
ka, wydana ostatnio przez kato-
wicki oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej, opisująca – jak wy-
jaśnia podtytuł – „aparat re-
presji wobec podziemia zbroj-
nego na Śląsku Cieszyńskim i 
Żywiecczyźnie w latach 1945–
1947”. Autorzy, historyk Tomasz 
Kurpierz i prokurator Przemysław 
Piątek, omówili szeroki wa-
chlarz działań operacyjnych 
i zbrojnych, podejmowanych 
przez Urząd Bezpieczeństwa 

Publicznego wobec rzeczywi-
stych i wyimaginowanych prze-
ciwników ustroju, wprowadza-
nego w Polsce przez komuni-
stów. Większość tych działań no-
siło znamiona przestępstwa, na-
wet biorąc pod uwagę ówczesny 
stan prawny. Dużo miejsca auto-
rzy poświęcili omówieniu spe-
cjalnej akcji prowokacyjnej UB, 
w wyniku której wymordowano 
większość żołnierzy zgrupowa-
nia „Bartka”, największego par-
tyzanckiego oddziału walczące-
go na Podbeskidziu.

Stypendia od prezydenta
BIELSKO-BIAŁA. Od czter-
nastu lat władze Bielska-Białej 
wspomagają miejscowych twór-
ców specjalnymi stypendiami. 
Są one przyznawane co kwartał 
przez specjalną komisję stypen-
dialną, powołaną przez prezy-

denta miasta. Pierwszymi tego-
rocznymi stypendystami zosta-
li wybrani absolwenci bielskiej 
szkoły muzycznej, skrzypkowie 
Krzysztof Kokoszewski i Jacek 
Stolarczyk oraz kończąca studia 
malarskie Joanna Rzeźnik.

Wystawa Krzysztofa Czadera
MIĘDZYRZECZE GÓRNE, 
JAWORZE. W Chacie Między- 
rzecze, czyli międzyrzeckiej fi-
lii Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jasienicy, oglądać można wysta-
wę prac plastycznych Krzysztofa 
Czadera z Jaworza. – Mimo że 
wypełniliśmy całą obszerną sa-
lę wystawową, jest to zaledwie 
cząstka tego, co pan Krzysztof 
posiada. Na co dzień jego pra-
ce można oglądać w prywatnej 
galerii, urządzonej w jego do-
mu w Jaworzu Górnym – mówi-
ła podczas wernisażu Bernadeta 
Łuszczewska-Gruszka z GOK. 
Autor wystawy wraz z żoną  Ewą 
prowadzi gospodarstwo rolne. 
Hoduje nie tylko krowy, ale też... 
motyle i chrząszcze. Zbiera sta-
re sprzęty rolnicze i domowe 
oraz antyki. Do tego rzeźbi w 
drewnie i kamieniu oraz malu-
je. Imponują zarówno jego pre-

cyzyjne akwarelki, przedstawia-
jące m.in. motyle i rośliny, jak i 
duże olejne pejzaże i portrety. 
Swe prace prezentował m.in. w 
Jaworzu, Jasienicy, Bielsku-Białej, 
Skoczowie, Katowicach, Rybniku 
i Wrocławiu. Wystawa w Chacie 
Międzyrzecze czynna będzie do 
końca lutego.

Krzysztof Czader podczas swego 
wernisażu
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Muzyka klezmerska
ŻYWIEC. Krakowskie zespo-
ły: The Saints i Sholem, wykonu-
jące tradycyjną muzykę klezmer-
ską, gościły w żywieckim Miejskim 
Centrum Kultury. Zespół The 
Saints zaprezentował tradycyjną 
muzykę żydowską we własnych 

aranżacjach. Grupa Sholem wyko-
nała utwory instrumentalne oraz 
wokalne – pieśni w języku jidysz. 
Żywiecki koncert cieszył się wiel-
kim zainteresowaniem publiczno-
ści. Występ krakowskich muzy-
ków oklaskiwało kilkuset widzów.

Sholem na scenie żywieckiego MCK-u
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Patronalne święto Diecezjalnej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji – 
wspomnienie świętych Cyryla 
i Metodego – było okazją do 
podsumowania pierwszego 
pełnego roku pracy wspólnoty, 
formalnie powołanej w paź-
dzierniku 2006 roku.

Pierwsza część świętowania – 
Msza święta z modlitwą o uzdro-
wienie chorych – zgromadziła 10 
lutego w bielskim kościele pw. 
św. Pawła Apostoła nie tylko liczą-
cą już obecnie blisko 120 osób 
grupę członków DSNE św. Cyry-
la i Metodego, ale także wielu 
sympatyków tego dzieła. Eucha-
rystii przewodniczył ks. prał. Emil 
Dyrda, a homilię wygłosił ks. kan. 
Marcin Aleksy.

– Dziękczynienie chcemy po-
łączyć z modlitwą w intencji no-

wych zadań. Będą to m.in. reko-
lekcje w parafiach w Kamienicy 
i Międzyrzeczu Górnym – mó-
wił kierujący DSNE ks. Przemy-
sław Sawa.

Podczas spotkania w Jaworzu 
wspominano doświadczenia mi-
nionego roku, a wśród nich re-
kolekcje przeprowadzone w pa-
rafiach: Świętych Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza w Kozach 
oraz św. Barbary w Czechowi-
cach-Dziedzicach.

– Było to wielkie poruszenie 
w parafii i okazało się, że uda-
ło się dotrzeć również do takich 
osób, które były dotychczas słabo 
zaangażowane 
w życie para-
fii – przyznaje 
ks. prał. Dyrda, 
proboszcz w 
Kozach. – Po-

została po rekolekcjach w para-
fii grupa, która teraz kontynuuje 
tę formację.

– To było bardzo cenne do-
świadczenie. Wniosło dużo ra-
dości i przy tym zmusiło niemal 
każdego do określenia swojej re-
lacji wobec Chrystusa – podkreśla 
ks. kan. Ludwik Duży, proboszcz 
czechowickiej parafii św. Barba-
ry, gdzie również po ubiegłorocz-
nych rekolekcjach powstała pa-
rafialna grupa skupiająca człon-
ków DSNE.

W przywołanych podczas 
multimedialnej prezentacji wspo-
mnieniach uczestnicy tych reko-
lekcji zgodnie przyznawali, że 
trzeba dziś radosnych świadków 
Chrystusa. – Tym świadkiem mo-
że być każdy. Szkołę tworzą stu-
denci i emeryci, samotni i rodzi-
ny. Łączy nas Jezus i czujemy, jak 
nas prowadzi, pomaga znaleźć si-
ły, czas i sposoby, by docierać do 
ludzi z przesłaniem Ewangelii, z 
zaproszeniem na spotkanie żywe-
go Boga – dodaje ks. Sawa. AŚS

– Doświadczyłem wspólnoty ludzi, 
którzy kochają Boga i przywiązują 
wagę do dobrych relacji między 
sobą – mówi arcybiskup Georges 
Bacouni, grecko-katolicki 
metropolita Tyru w Libanie, 
który był gościem Wspólnoty 
Przymierza spotykającej się 
w aleksandrowickiej parafii 
św. Maksymiliana.

– To nie była wizytacja, ale 
wspaniała okazja do tego, by 
się spotkać i wspólnie modlić – 
podkreśla abp Georges Bacouni, 
który przyjechał do Bielska-Bia-
łej wraz z przedstawicielami cha-
ryzmatycznej Wspólnoty Przy-
mierza z libańskiego Bejrutu, by 
spotkać się z bielską Wspólno-
tą Przymierza „Miasto na Gó-
rze”. Wspólnoty z całego świa-
ta tworzą międzynarodowy łań-
cuch „Miecz Ducha” – spotykają 
się, umacniają duchowo.

– W Polsce spotkało nas ser-
deczne powitanie – zarówno ze 

strony Wspólnoty, jak i bisku-
pa Tadeusza Rakoczego. Wspól-
nota naprawdę żyje miłością do 
Boga, a to owocuje tym, że po-
sługuje z miłością wśród ludzi. 
Bo pierwotny cel wspólnoty jest 
taki, by jej członkowie wybrali 
Chrystusa. A kiedy różne życio-
we okoliczności sprawią, że nie 
będą mogli oni być we wspólno-
cie, będą trwać silnie przy Chry-
stusie – podkreśla abp Bacouni. – 
Członkowie wspólnoty w Bielsku 
oddają jej wiele czasu. Troską 
otaczają najmłodszych, prowa-
dzą szkoły katolickie (to placów-
ki Katolickiego Towarzystwa Kul-
turalnego, które powołali człon-
kowie Wspólnoty Przymierza – 
przyp. U.R.). Ich szczególnym po-
wołaniem stała się ewangelizacja 
i działania na rzecz trzeźwości.

Początki wspólnoty w Bejru-
cie, której członkiem jest ksiądz 
arcybiskup, sięgają lat 60. XX 
wieku. Oficjalnie zawiązała się 
ona w roku 1976. Abp Bacouni 
był wówczas człowiekiem świec-
kim. Powołanie kapłańskie od-
krył w wieku 28 lat. Dziś jest 

metropolitą Tyru, ale wciąż jest 
związany ze swoją wspólnotą – 
jak sam mówi – nie jako hierar-
cha, ale przede wszystkim jako 
jej zwykły członek. Choć jako du-
chowny, ma wobec niej szczegól-
ne zadanie posługi.

Bejrucka wspólnota jest 
wspólnota ekumeniczną. Two-
rzą ją wierni dziesięciu Kościo-
łów chrześcijańskich. Posługu-
ją nauczaniem m.in. w środo-
wisku uniwersyteckim, wśród 
więźniów; przybliżają innym 
wspólnotom ideę „Miecza Du-
cha”. Wypracowali swój sposób 
formacji liderów, którym chcą 
się dzielić.

– Liban to kraj wciąż nie-
spokojny – co jakiś czas wy-
bucha u nas konflikt zbrojny. 
Zwłaszcza przy granicy z Izra-
elem. Naszym zadaniem jest bu-
dowanie warunków do pojedna-
nia, by ludzie nie wpadali w fa-
natyzm, który zawsze niszczy – 
mówi abp Bacouni. – Bardzo nas 
zbudowały odwiedziny w Pol-
sce – zapamiętamy gościnność 
i serdeczność sióstr serafitek z 

Hałcnowa, u których mieszka-
liśmy. Na ulicach spotykaliśmy 
uśmiechniętych i bardzo życzli-
wych ludzi. Odwiedziliśmy Czę-
stochowę, były obóz Auschwitz, 
Wadowice, Kalwarię Zebrzy-
dowską. Dla mnie najbardziej 
wzruszające były odwiedziny w 
Wadowicach. Jan Paweł II to dla 
mnie duszpasterski wzór i inspi-
racja. Imponuje mi zwłaszcza je-
go posługa wśród młodzieży.

URSZULA ROGÓLSKA

PS. Dziękuję Taniosowi Kahi za pomoc 
tłumacza z języka arabskiego

Metropolita Tyru w Bielsku-Białej

Wspólna modlitwa
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Arcybiskup Georges Bacouni 
podczas Eucharystii we Wspólnocie 
Przymierza

Jak święci Cyryl i Metody

Idź i głoś z radością!

Występ 
szkolnego 
kabaretu 

„Radujmy się 
razem” AL
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J est ich ponad stu. Uczest- 
niczą we wszystkich uro-
czystościach patriotycz-
nych i religijnych. Są do-

skonale widoczni dzięki 
sztandarowi i biało-czerwonym 
chustom z wyraźnym czarnym 
napisem „Stowarzyszenie Dom 
Polski”. A na sztandarze jest 
orzeł w koronie i wizerunek 
ks. Stanisława Stojałowskiego.

Zaczęło się od imienin 
– Mieszkaliśmy w Bielsku- 

-Białej, działaliśmy w organiza-
cjach kombatanckich, ale pra-
wie nic nie wiedzieliśmy o księ-
dzu Stojałowskim i założonym 
przez niego Domu Polskim – 
wspomina Tadeusz Wojciuch, 
działacz Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej i je-
den z inicjatorów powstania 
Stowarzyszenia Dom Polski. 
Opowiada, że wszystko zaczę-
ło się w 1995 r. od imienin u ks. 
Józefa Kusia w Mikuszowicach 
Krakowskich. Był on synem Jana 
Kusia, bliskiego współpracow-
nika ks. Stanisława Stojałow-
skiego i przedwojennego dzia-
łacza Domu Polskiego. – Ludzie 
nazywali go stojałowczykiem – 
opowiada Tadeusz Wojciuch.

W latach 90. ubiegłego wieku 
ks. Józef Kuś był kapelanem żoł-
nierzy Armii Krajowej. Na wspo-
mnianych imieninach było wie-
lu przedstawicieli tego środowi-
ska, między innymi Fabian Czyż, 
Zdzisław Greffling, Adam Niżnik, 
Lesław Krajniak i ks. Józef Sanak. 
Blisko 80-letni ks. Kuś najwidocz-
niej uznał, że te osoby są w stanie 
wznowić działalność dawnego 
Domu Polskiego, kultywując jego 
najwspanialsze tradycje. Na imie-
ninach długo opowiadał o ks. Sto-
jałowskim i założonej przez nie-
go placówce. Chyba dla wszyst-
kich zebranych były to opowie-
ści o całkowicie nieznanych wy-
darzeniach.

Pomnik Domu Polskiego, 
otwartego sto lat temu 

w zniemczonym Bielsku, 
stoi między restauracją 

McDonald’s i stacją 
benzynową Statoil. 

– To może być symbol: 
jesteśmy w Europie, 

ale nie możemy 
zapominać 
o naszych 

korzeniach – mówią 
członkowie stowarzyszenia, 

które kultywuje tradycje 
Domu Polskiego.

tekst 
ARTUR KASPRZYKOWSKI

PAMIĘĆ 
O KORZENIACH

TADEUSZ WOJCIUCH,  
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA

– Najbardziej cie-
szą mnie spotka-
nia z młodzieżą. 
Opowiadamy o 
ks. Stojałowskim, 
o Domu Polskim i 

o naszej przeszłości. Jesteśmy 
w Europie, ale nigdy nie mo-
żemy zapomnieć o naszej 
tradycji, o chlubnej historii. 
Bo to nas łączy i równocześ-
nie wyróżnia od innych. Nie 
chcemy być bezbarwnymi 
Europejczykami, lecz Polakami 
w Europie. To zadanie dla nas 
wszystkich, dla dzisiejszego 
Domu Polskiego.

JAN WNUCZEK,  
PREZES STOWARZYSZENIA

– Jesteśmy orga-
nizacją całkowicie 
apolityczną, ot-
wartą na wszyst-
kich, którym dro-
gie są wartości 

patriotyczne i chrześcijańskie. 
Dom Polski, którego działal-
ność od dawna obserwowa-
łem, a teraz mogę nią kie-
rować, skupia zarówno mło-
dzież, jak i seniorów. Ci ostat-
ni nie żyją tylko wspomnie-
niami. Ostatnio spora ich 
część wzięła udział w inten-
sywnym kursie... kompute-
rowym. Pamiętamy o prze-
szłości, ale idziemy naprzód. 
Stowarzyszenie ma nie tylko 
pracownię komputerową, ale 
i własną stronę internetową: 
www.dompolski.eu.

KS. PRAŁ. JÓZEF SANAK,  
KAPELAN STOWARZYSZENIA

– Jestem dum-
ny, że miesz-
kam w mieście, 
w którym dzia-
łał ks. Stanisław 
Stojałowski. Cie- 

szę się, że znalazła się gru-
pa ludzi, która podjęła jego 
dzieło, w tym też tradycję pa-
triotycznej działalności Domu 
Polskiego. Takie działania, ko-
nieczne w zaborach, są nie-
zbędne także i dziś, dlatego 
niech Dom Polski rozwija się i 
promieniuje...

Królewski orzeł strzeże Domu Polskiego
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Wyspa polskości

Nieznana szerzej była też 
postać ks. Stanisława Stojałow-
skiego. Kapłan ten, urodzony w 
1845 r. na ziemi lwowskiej, na 
Śląsk Cieszyński trafił w 1890 
r. Był już wówczas dobrze zna-
ny jako ludowy kaznodzieja i 
działacz narodowy, zajmujący 
się rozbudzaniem ducha polsko-
ści wśród chłopów z biednych, 
galicyjskich wsi. Był organizato-
rem Towarzystwa Kółek Rolni-
czych, Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej, chrześcijańskich stowa-
rzyszeń narodowych i związków 
zawodowych, a także wydaw-
cą wielu publikacji, w tym gaze-
ty „Wieniec – Pszczółka”. Jesz-

cze w XIX wieku założył w Bia-
łej Dom Robotniczy, Związek 
Zawodowy Chrześcijańskich Ro-
botników i Robotnic oraz ko-
mórkę Stronnictwa Chrześcijań-
sko-Ludowego. Dużo trudniej-
sza była jednak sytuacja w są-
siednim Bielsku. Na początku 
XX wieku nie działała tam żad-
na polska organizacja, a Pola-
cy stanowili zaledwie 15 pro-
cent ludności tego zniemczone-
go miasta. Ks. Stojałowski zaku-
pił przy ulicy Blichowej (dzisiej-
sza Partyzantów) niewielki par-
terowy budynek z ogrodem, w 
którym w październiku 1902 r. 
uroczyście zainaugurował dzia-
łalność Dom Polski. Nie obyło 

się bez ataków ze strony niemie-
ckich bojówek i prób zniszcze-
nia tej placówki. Także sam ks. 
Stojałowski był kilkakrotnie na-
padany. Dom Polski jednak dzia-
łał i się rozwijał. Powstawały w 
nim – po Czytelni Polskiej – kół-
ko teatralne, siedziba Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” i 
chrześcijańskich związków za-
wodowych. Tak Dom Polski stał 
się oazą polskości, centrum ży-
cia społeczno-kulturalnego Pola-
ków w Bielsku.

Zrównano z ziemią
Ks. Stojałowski zmarł 23 

października 1911 r. Został po-
chowany na cmentarzu Rakowi-

ckim, a w uroczystościach po-
grzebowych, którym przewod-
niczył o. Honorat Koźmiński, 
wzięły udział setki Polaków, w 
tym mieszkańcy Bielska i Białej. 
Śmierć założyciela nie położy-
ła kresu działalności Domu Pol-
skiego. Mimo szykan i kłopo-
tów (głównie finansowych) do-
czekał on niepodległości Polski 
w 1918 r.

Placówka ta działała także w 
okresie II Rzeczypospolitej, bę-
dąc siedzibą związków robot-
niczych i organizacji chrześci-
jańsko-narodowych. Zamknię-
ta i zdewastowana przez hitle-
rowców placówka wznowiła swą 
działalność w 1945 r.

Władze ko-
munistyczne nie 
zamierzały jednak to-
lerować istnienia miej-
sca, w którym przez bli-
sko pół wieku prowa-
dzona była działalność 
patriotyczna i chrześci-
jańsko-narodowa. Spo-
tykający się tam na-
dal stojałowczycy by-
li inwigilowani i re-
presjonowani. W 
końcu w 1952 r., w 
czasie obchodów 
50-lecia Domu Pol-
skiego, funkcjo-
nariusze Urzę-
du Bezpieczeń-
stwa Polskie-
go zamknę-
li placówkę, 
grabiąc archiwum, pa-
miątki i bibliotekę, a 
jej działaczy aresztując. 
Dzieła zniszczenia tej 
oazy polskości, także w 
czasach komunistycz-
nych, dopełniono w 
1973 r., gdy opuszczo-
ny budynek dawnego 
Domu Polskiego zrów-
nano z ziemią, robiąc 
miejsce pod poszerza-
ną właśnie drogę w kie-
runku Szczyrku.

Tradycja 
zobowiązuje
Ks. Józef Kuś opo-

wiadał to wszyst-
ko swym gościom nie 
bez celu. – Upatrzył 
sobie Zdzisia Grefflin-
ga i mnie, zaczyna-
jąc przynaglać nas do 
działania. Bywało, że 
dzwonił nawet trzy ra-
zy dziennie, pytając, 
jak tam sprawy się mają... Do-
piął swego. Zarejestrowaliśmy 
Stowarzyszenie Dom Polski, a 
ks. Kuś został pierwszym jego 
prezesem – opowiada Tadeusz 
Wojciuch.

Zgodnie ze statutem stowa-
rzyszenie, kontynuując chlub-
ne tradycje Domu Polskiego, 
ma zajmować się krzewieniem 
kultury patriotyczno-chrześci-
jańskiej i wychowaniem mło-
dzieży w duchu chrześcijań-
skich zasad moralno-etycz-
nych. To takie niemodne zada-
nia w dzisiejszym świecie...

Działacze sto-
warzyszenia zaczęli 

od urządzenia własnej sie-
dziby. Budynku Domu Pol-
skiego już nie było, więc 

trzeba było znaleźć no-
we lokum. Zaadaptowa-
li, wraz z Radą Osied-
la Południe i członka-
mi Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK, piw-
nice pawilonu ośrod-
ka zdrowia przy ulicy 
Batorego. Teraz ma-
ją tam swą siedzibę 
organizacje kom-
batanckie, harce-
rze z ZHR i Ra-

da Osiedla. Jest 
izba pamięci, 
jest bibliote-
ka. Jak w Do-

mu Polskim...
Członkowie stowa-

rzyszenia doprowadzili 
do odnowienia zrujno-
wanej mogiły ks. Sto-
jałowskiego na cmen-
tarzu Rakowickim, a w 
Bielsku-Białej postawi-
li pomnik w miejscu, 
w którym niegdyś stał 
Dom Polski. Organizu-
ją wyjazdy do sanktu-
ariów i miejsc pamięci 
narodowej. Organizują 
spotkania z młodzieżą 
i wieczornice. Najbar-
dziej są dumni z zapro-
szenia do Bielska-Białej 
w 2004 r. nieżyjącego 
już dziś ks. prał. Zdzi-
sława Peszkowskiego, 
a dwa lata później Ry-
szarda Kaczorowskie-
go, ostatniego prezy-
denta RP na uchodź-
stwie. Z ich inicjatywy 
ukazało się też wiele 
publikacji, w tym ostat-

nio obszerny album „Dzieje Do-
mu Polskiego w Bielsku-Białej” 
autorstwa dr. Jerzego Polaka. 

Wejścia
do siedziby 
stowarzyszenia 
strzeże kamienny 
orzeł, postawiony 
tu z inicjatywy 
członków Domu 
Polskiego

U góry po lewej: 
Członkowie 
stowarzyszenia 
w jasnogórskim 
sanktuarium.
Są wszędzie 
widoczni dzięki 
swej aktywności 
i... charaktery-
stycznym 
chustom

Poniżej po lewej:
– Najbardziej 
cieszą mnie 
spotkania
z młodymi ludźmi 
– podkreśla 
Tadeusz Wojciuch
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Kupon rabatowy na „Piękne 
Życie” będzie można wygrać 
podczas tegorocznego VII Tygodnia 
z Ewangelią, który odbędzie się 
od 22 do 29 lutego 
w Bielsku-Białej.

– Pomysł kuponu to oczywi-
ście metafora. Chcemy zachę-
cić wszystkich do udziału w pro-
pozycjach kolejnego Tygodnia z 
Ewangelią, przekonując, że ży-
cie z Bogiem jest piękne, nieza-
leżnie od tego, w jakiej kondycji 
materialnej, psychicznej, zdro-
wotnej jesteśmy – mówi Fran-
ciszek Kopczak z Wydziału ds. 

Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej 
Bielsko-Żywieckiej – głównego 
organizatora przedsięwzięcia.

O pięknie życia z Bogiem 
dadzą świadectwo wspólnoty 
ewangelizacyjne i modlitewne, 
zespoły muzyczne i teatralne. 
Zapraszamy!

„Tygodniowi z Ewangelią” 
patronują biskup Tadeusz Rako-
czy oraz prezydent Bielska-Bia-
łej Jacek Krywult. IM

VII Tydzień z Ewangelią
  22 LUTEGO

– godz. 18.00 – uroczysta 
Msza św. pod przewodnictwem 
biskupa Tadeusza Rakoczego w 

katedrze św. Mikołaja. Po Mszy 
św., o godz. 19.30, spektakl „Pa-
sja” w wykonaniu „Teatru A” z 
Gliwic.
  23 LUTEGO

– godz. 18.00 – koncert 
ewangelizacyjny chóru „Deus 
Meus” w kościele św. Maksymi-
liana w Aleksandrowicach. 
  24 LUTEGO

– godz. 14.30 – Msza św. z 
modlitwą o uzdrowienie w koś-
ciele św. Pawła – ks. Przemy-
sław Sawa i Diecezjalna Szkoła 
Nowej Ewangelizacji,

– godz. 19.00 – koncert pa-
syjny „Ach mój niebieski Panie” 
w wykonaniu chóru „Hejnał” 
pod dyrekcją Krzysztofa Prze-
myka w kościele Jezusa Chrystu-
sa Odkupiciela Człowieka na os. 
Karpackim.
  25 LUTEGO

– godz. 18.00 – „Dożywot-
nio usprawiedliwiony” – spek-
takl pantomimy wrocławskiej. 
Koncert ewangelizacyjny w wy-
konaniu Chóru Gospel Szko-
ły Muzycznej pod dyrekcją Zu-
zanny Pradeli z udziałem Beaty 
Bednarz w BCK-u.
  26 LUTEGO

– godz. 18.00 „Dom na ska-
le czy dom na piasku” – wykład 
ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego 
na temat zagrożeń współczes-
nej rodziny. Narracje muzyczne 
– Janusz Kohut – w BCK-u.
  27 LUTEGO

– godz. 19.00  – „Do wy-
grania piękne życie” – spotka-
nie ewangelizacyjno-modlitew-
ne prowadzone przez wspólno-
tę przymierza „Miasto na Gó-
rze” w kościele św. Maksymilia-
na w Aleksandrowicach.
  28 LUTEGO

– godz. 18.00 – „Ja, Judasz” 
ks. Mirosława Wądrzyka – spek-
takl w wykonaniu uczniów Ze-
społu Szkół KTK w Domu Żoł-
nierza,

– godz. 19.00 – „Koegzy-
stencja – boski blask dźwięku” 
– koncert grupy „Boanerges” w 
Domu Żołnierza,

– godz. 20.00 – „Życie – 
sztuka bez próby generalnej” 
– adoracja Najświętszego Sa-
kramentu i godz. 21.00 – „Jak 
oswoić lwa? O budowaniu wię-
zi rodzinnej” – prezentacja mul-
timedialna w kościele św. An-
drzeja Boboli (Wspólnota „Bet-
lejem”).
  29 LUTEGO

– godz. 17.00 – Droga Krzy-
żowa (Szkoła Nowej Ewangeli-
zacji ze Skoczowa),

– godz. 18.00 – uroczysta 
Msza św. na zakończenie Ty-
godnia z Ewangelią w katedrze 
św. Mikołaja,

– godz. 20.00 – „A ja dokąd 
mam iść?” – całonocne czuwa-
nie modlitewne dla młodzieży 
prowadzone przez wspólnotę 
przymierza „Miasto na Górze” 
i wspólnotę „Galilea”, z udzia-
łem zespołu „For Vip” i diako-
nii muzycznej, w kaplicy kościo-
ła św. Maksymiliana w Aleksan-
drowicach.

Organizatorzy TzE 
zapraszają także na:
– koncert ewangelizacyjny 

zespołów: „Aslan”, „Anti Ba-
bylon System” i „For Vip” w 
klubie „Rude Boy” – 1 marca, 
godz. 18.00.

– Seminarium Odnowy w 
Duchu Świętym w kaplicy koś-
cioła w Aleksandrowicach (pro-
wadzi wspólnota „Miasto na 
górze”) – 2 marca (przez 7 ko-
lejnych niedziel) o 19.00.

– Kurs „Droga do modli-
twy” w ramach szkół modli-
twy dla młodzieży, prowadzo-
ny przez Diecezjalną Szkołę 
Nowej Ewangelizacji od 29 lu-
tego do 2 marca, w Pogórzu. 
Zapisy: www.sne.bielsko.pl

– Rekolekcje ewangelizacyj-
ne „Do wygrania piękne ży-
cie” w kościele św. Małgorza-
ty w Kamienicy prowadzone 
przez Diecezjalną Szkołę No-
wej Ewangelizacji – od 2 do 5 
marca. 

 R E K L A M A 
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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.

Dwadzieścia siedem lat temu 
6 lutego 1981 roku, w sali bielskiej 
Bewelany, podpisano porozumienie 
kończące dziesięciodniowy 
strajk generalny podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Od dwóch lat ten 
dzień jest obchodzony jako Dzień 
Podbeskidzkiej Solidarności.

W tym roku uroczystości zo-
stały zorganizowane w Bielskim 
Centrum Kultury. Spotkali się 
tam uczestnicy podbeskidzkie-
go strajku, osoby repre-
sjonowane w latach sta-
nu wojennego, dawni i 
obecni działacze „Soli-
darności”.

– Dobrze, że są ta-
kie spotkania, gdy na 
chwilę zatrzymujemy 
się w codziennym bie-
gu i patrzymy w prze-
szłość, na historię, którą współ-
tworzyliśmy. Z dumą i nostalgią 
wspominamy tamten czas na-
szej walki, naszej determinacji i 
solidarności. Zwyciężyliśmy, bo 
byliśmy razem. Tamtej jedności 
i poczucia wspólnoty celów tak 
często brakuje nam dzisiaj – mó-
wił Marcin Tyrna, przewodniczą-
cy podbeskidzkiej „S”.

W trakcie uroczystości związ-
kowcy po raz trzeci wręczyli dy-
plomy „Zasłużony dla podbe-
skidzkiej Solidarności”. W tym 
roku dostało je 15 osób. – Jest 
bardzo wiele osób, którym na-
leży się nasza wdzięczność i pa-
mięć. To symboliczne uhono-
rowanie piętnastu z was jest 
hołdem dla wszystkich zasłu-
żonych, w tym także dla tych 

bohaterów „Solidarno-
ści”, którzy do dziś są 
bezimienni –  podkre-
ślił Marcin Tyrna.

Wśród uhonorowa-
nych znaleźli się bracia 
François i Jean-Pierre Je-
annin, francuscy związ-
kowcy, którzy po 1981 

r. zorganizowali dziesiątki trans-
portów z pomocą humanitarną, 
i z podbeskidzką „S” współpra-
cują do dziś. Tytułem „Zasłużo-
nego dla podbeskidzkiej Soli-
darności” uhonorowano też ks. 
kan. Władysława Walę, emery-
towanego proboszcza parafii w 
Ochabach, który był nieformal-
nym kapelanem „S” ziemi sko-
czowskiej i inicjatorem Mszy św. 
za Ojczyznę w latach stanu wo-
jennego.

Dyplomy otrzymali też: dr 
Anna Byrczek, Ludwik Czarne-
cki, Bożena Ćwiertniewska, Wła-
dysław Dyrcz, Ryszard Fiut, Zofia 
Jędrzejewska, dr Ryszard Orzeł, 
Ryszard Penkala, Erwin Raszka, 
Władysław Sieczak, Stanisława 
Sobczak i Eugeniusz Wanat. AK

Już po raz drugi odbył się kon-
kurs recytatorski towarzyszą-
cy Konkursowi Wiedzy Biblijnej 
„Jonasz”. W odpowiedzi na 
tytułowe wezwanie: „Recytujmy 
Biblię” młodzi recytatorzy przy-
gotowywali fragmenty „Dziejów 
Apostolskich”.

– W ten sposób już na stałe 
udało się poszerzyć kanon kon-
kursowych konkurencji, a jed-
nocześnie zainteresować ucz-
niów także pięknem biblijne-
go tekstu – podkreślają orga-
nizatorzy konkursu. Podjęli się 
tego zadania katecheci: ks. Ro-
bert Kurpios, ks. Sebastian Ru-
cki, Maria Gołąb, Anna Paneth, 
Dorota Kwaśna i Krystyna Zoń. 
Wspólnie też oceniali konkur-
sowe recytacje.

Podczas tegorocznej edycji 
konkursu w Bielsku-Białej i Żyw-
cu z recytacją biblijnych teks-
tów zmierzyło się 130 uczniów 

szkół podsta- 
wowych i gim-
nazjalnych z ca-
łej diecezji.

Wśród naj-
młodszych ucz-
niów zwycięz-
ca został Da-
wid Jasiński 
(SP Rybarzowi-
ce). W gronie 
5- i 6-klasistów 
pierwsze miej-
sce ex aequo zajęli: Izabela Pla-
ta (SP 5 Żywiec), Gabriela Bar-
cik (SP 6 Żywiec), Jan Tarnow-
ski (SP 1 Ustroń), Magdalena Ja-
rosz (ZS-P Wilamowice), Justy-
na Ząbek (SP Buczkowice). Nie 
do pokonania wśród gimnazja-
listów okazał się Stanisław Ro-
kita z Międzybrodzia Bialskie-
go. Jurorzy przyznali też wy-
różnienia za najciekawsze in-
terpretacje i osobowość sce-
niczną. MB

  DROGA KRZYŻOWA  
O TRZEŹWOŚĆ

Duszpasterstwo trzeźwo-
ści naszej diecezji z ks. kan. 
Władysławem Zązlem zaprasza 
w sobotę 23 lutego 2008 r., 
godz. 10.00 na nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej w intencji 
trzeźwości, które odbędzie się 
w Oświęcimiu-Brzezince na te-
renie byłego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau. 
Rozważania przygotowało 
Duszpasterstwo Rodzin. Po 
nabożeństwie – Msza św. w 
oświęcimskim kościele św. 
Maksymiliana.

  ZASADY  
WALKI DUCHOWEJ

„Reguły rozeznawania ducho-

wego i zasady walki ducho-
wej” – to temat rekolekcji wiel-
kopostnych, na które zaprasza-
my w imieniu ojców dominika-
nów z Korbielowa. – To jeden 
z kluczowych tematów ducho-
wości chrześcijańskiej – zapo-
wiada ojciec Piotr Kołacz OP, 
który poprowadzi rekolekcje. 
Odbędą się one w korbielow-
skim domu rekolekcyjnym od 
7 do 9 marca. Zgłoszenia przyj-
mowane są pod adresem: dom.
rekolekcyjny@dominikanie.pl; 
Dom Rekolekcyjny, Korbielów, 
ul. Beskidzka 24, 34-335 
Krzyżowa; lub tel. kom. 664 
050 165. Szczegółowe infor-
macje znajdują się na stronie 
internetowej: www.rekolekcje.
dominikanie.pl. 

Tytuły dla zasłużonych

Dzień Solidarności
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Ks. Władysław 
Wala dziękuje 
w imieniu 
wszystkich 
„Zasłużonych dla 
podbeskidzkiej 
Solidarności”

KR
YS

TY
N

A 
Z

O
Ń

Młodzi 
recytatorzy 

z Rybarzowic 
ze swoimi 

opiekunami. 
Pierwszy 

z prawej 
Dawid Jasiński, 

laureat 
pierwszego 

miejsca wśród 
najmłodszych

Zaproszenia

Recytowali „Dzieje Apostolskie”

„Jonaszowe” zmagania
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– Pani dyrektor, możemy też 
zobaczyć? – piątoklasistki 
zaciekawione zerkają na lotniczą 
kopertę, która trzyma w ręku Cecylia 
Dudys, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego 
w Brzuśniku. To dziś najcenniejszy 
skarb w szkole – list z Tanzanii.

List nie jest długi, ale ile w 
nim radości! Po angielsku napisał 
go nauczyciel ze szkoły w Kisam-
wene, w tanzańskiej Musomie. Są 
pozdrowienia, jest radość z na-
wiązanego kontaktu, jest nadzieja 
na dalszą korespondencję. Dzie-
ciaki ze Szkolnego Koła Misyjne-
go „Murzynek” w Brzuśniku (na-
leżącym do parafii w Wieprzu ko-
ło Żywca) zarówno na katechezie, 
jak i na lekcji angielskiego chłoną 
każde słowo listu.

Nasz rodak
– Od 21 do 27 października 

ub.r. Kościół obchodził 81. Ty- 
dzień Misyjny.  W tym czasie 
po kolejnych trzech latach pra-
cy przyjechał do Polski na urlop 
ks. Piotr Pawlus, nasz rodak, któ-
ry pracuje w Tanzanii – opowia-
da Maria Biegun, katechetka w 
szkole podstawowej w Brzuśni-
ku. Z tej okazji spotkaliśmy się 
razem – uczniowie i nauczyciele 
– z ks. Piotrem, żeby poznać je-
go pracę i warunki życia na tere-
nach misyjnych.

Ks. Piotr Pawlus pochodzi 
z Cięciny. W Brzuśniku chodził 
do Szkoły Podstawowej, potem 
skończył Liceum Zawodowe w 
Żywcu i krakowskie seminarium 
duchowne w 1986 r. Jako neo-
prezbiter został skierowany do 
Trzebini k. Krakowa. Niedługo 
potem rozpoznał powołanie mi-
syjne i od 1989 roku jest misjo-
narzem w Tanzanii, w diecezji 
Musoma.

Podczas spotkania 
była okazja do poznania 
pracy misyjnej i historii 
Tanzanii. Dzieci zasypa-
ły misjonarza pytaniami 
o wszystko, co wiąże się 
z jego pracą i życiem je-
go parafian.

– Ks. Piotr opowiadał 
im o wierzeniach tamtej-
szych plemion, o trudnych warun-
kach życia wielu rodzin, a przede 
wszystkim małych dzieci, które 
już od 5. roku życia pracują, po-
magając rodzicom i opiekując się 
młodszym rodzeństwem – wspo-
mina Maria Biegun. – Innym waż-
nym problemem, na który wska-
zał ksiądz Piotr, są epidemie ma-
larii lub cholery, które przy niedo-
żywieniu i wysokich kosztach le-
ków dziesiątkują ludność. Ksiądz 
misjonarz przybliżył uczniom wy-
gląd kościołów i szkół na terenach 
misyjnych. Pokazał warunki do 
nauki tamtejszych dzieci. Nasze 
dzieci w milczeniu słuchały, kiedy 
mówił, że mają tylko jeden zeszyt 
i na lekcje przynoszą ze sobą ka-
mień, żeby miały na czym usiąść. 
Dzieci dowiedziały się też, jak wy-
glądają przygotowania do Pierw-
szej Komunii Świętej. Pytały, w co 
bawią się dzieci, jak się ubierają i 
co jedzą.

–  Największą ciekawostką by-
ły „kotlety mielone” przyrządzo-
ne z much i „chipsy” z szarańczy! 
– dodają dzieci z Brzuśnika.

Wrażenie wywarła 
na uczniach wiadomość, 
że sam misjonarz 18 lat 
żyje bez prądu, używa-
jąc jedynie baterii.

Kolega z misji
Po spotkaniu z mi-

sjonarzem mali miesz-
kańcy Brzuśnika niemal na każ-
dej lekcji chcieli o nim rozmawiać. 
Uczniowie klas od I do VI przystą-
pili więc do ogólnopolskiego kon-
kursu „Mój szkolny kolega z mi-
sji”. W czasie Adwentu Maria Bie-
gun i anglistka Iwona Szczotka 
zachęciły dzieci do włączenia się 
w tworzenie Szkolnego Koła Mi-
syjnego „Murzynek”. Dziś należą 
do niego niemal wszyscy ucznio-
wie. Każdy podjął się modlitwy w 
intencji misji i otrzymał specjalną 
legitymację.

– Z każdą klasa spotykamy się 
na przerwach, bo nie sposób zor-
ganizować jedno spotkanie dla tak 
licznej grupy – śmieją się nauczy-
cielki. Dzieci przygotowują kącik 
misyjny, gazetki. Podjęły się zbiór-
ki darów dla uczniów ze szkoły Ki-
samwene w Musomie, gdzie pra-
cuje ks. Piotr. Do akcji włączyli się 
nauczyciele i rodzice. Otrzymany 
niedawno pierwszy list z Afryki 
wzbudził ich ogromną radość.

– Wiemy, że prościej – i pew-
nie praktyczniej – zebrać pienią-
dze i przekazać je księdzu mi-

sjonarzowi. Ale jestem przekona-
na, że tego typu działanie, kiedy 
dziecko przekazuje innemu dzie-
cku konkretną rzecz, której nie-
rzadko samo sobie musiało od-
mówić, ma głębszy sens wycho-
wawczy – podkreśla dyrektor Ce-
cylia Dudys. – Mamy nadzieję, że 
nasze dary dotrą do Musomy i z 
niecierpliwością czekamy na ko-
lejny list z Afryki.

– Naszym działaniom towa-
rzyszy motto szkoły, słowa księ-
dza Jana: „Nikt nie żyje dzięki so-
bie i tylko dla siebie”. Widzimy 
na co dzień, że działania misyjne 
uwrażliwiają na potrzeby bliźnich 
nie tylko uczniów, ale i ich rodzi-
ców – dodaje Maria Biegun.

 URSZULA ROGÓLSKA

 

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Szkolne Koło Misyjne „Murzynek” – parafia Niepokalanego Serca NMP w Wieprzu

Kisamwene blisko Brzuśnika

W MOJEJ OPINII
KS. KAN. STANISŁAW JANIA, 
PROBOSZCZ PARAFII W WIEPRZU 
K. ŻYWCA
– Wszystko, co 
jest dobre, jest 
potrzebne, a tak 
jest na pewno z 
kołem misyjnych 
prowadzonym 
przez nauczycielki w szkole 
podstawowej w Brzuśniku. 
Z naszej parafii pochodzi kil-
ku misjonarzy (pracują m.in. 
w Tanzanii, w Kamerunie, w 
Nikaragui). Kiedy odwiedzają 
w czasie urlopu parafię, za-
wsze odprawiają u nas Mszę 
św., opowiadają o swojej pra-
cy. Parafianie chętnie składają 
ofiary na pomoc ich misjom.

Czwartoklasiści 
ze Szkolnego 
Koła Misyjnego 
„Murzynek” 
w Brzuśniku 
ze swoimi 
misyjnymi 
legitymacjami
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