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Ostatnim, 
trzydziestym drugim 
miastem, jakie zostało 
upamiętnione na 
monecie dwuzłotowej 
w wydawanej od 
września 2005 roku 
serii „Historyczne 
miasta w Polsce”, jest 
Bielsko-Biała.

N a monecie przedstawiony zo-
stał bielski ratusz – jedna 

z najbardziej charakterystycz-
nych budowli miasta. Moneta zo-
stała wybita w nakładzie 1,1 mln 
sztuk w imitującym złoto stopie 
metali, zwanym fachowo Nordic 
Gold. Uroczyste wprowadzenie 
„bielskiej” monety do obiegu odby-
ło się w poniedziałek, 21 kwietnia. 
Zorganizowano wówczas okoliczno-
ściową sesję z udziałem przedstawi-
cieli Narodowego Banku Polskiego, 
był festyn i konkursy. Na płycie 
placu Chrobrego osiemdziesię-

ciu studentów bielskiej Akademii 
Techniczno-Humanistycznej, pod 
wodzą artysty plastyka Ernesta 
Zawady, zorganizowało happe-
ning zatytułowany: „Nasze złote 

powszednie...”. Z 84 kartonowych 
arkuszy ułożyli gigantyczne puz-
zle, przedstawiające obie strony 
bielskiej dwuzłotówki.

ak

Bielski ratusz na pięciometrowej monecie

Jedno miasto, dwa złote
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Dwuzłotówka, ułożona przez studentów, miała 5 metrów średnicy

Wielbiąc Pana
Wisła Głębce. Młodzież 
ruchu Światło–Życie 
zaprasza na warsztaty 
teatru ewangelizacyjnego 
oraz teatru uwielbienia, 
które odbędą się od 16 
do 18 maja br. w ośrodku 
rekolekcyjnym „Betel” 
w wiśle Głębcach. to 
warsztaty głównie 
dla młodzieży, dla 
pogłębiania jej twórczych 
kontaktów z panem 
Bogiem i drugim 
człowiekiem. obejmują 
m.in.: tworzenie 
scenek i pantomim 
ewangelizacyjnych, 
kulturę żywego słowa, 
techniki komunikacji 
interpersonalnej, taniec 
uwielbienia, taniec 
żydowski, elementy 
choreografii. szczegółowe 
informacje: Marta 
Drabik: drabik.marta@
gmail.com lub 508722851, 
Anna Bartel: bartel.
anna87@gmail.com lub 
508380310.

Komnata Małego Księcia w Klubie Brukselskim

Młodzi na pierwszym planie
Młodzież i pedagodzy spo-
tkali się 18 kwietnia w biel-
skiej Komnacie Małego Księcia  
z o. Tomaszem Homą SJ, koor-
dynatorem katolickiego Klubu 
Brukselskiego.

Możemy wspólnie wypraco-
wać stanowisko, w jaki spo-

sób nasz krajowy potencjał w za-
kresie inicjatyw prowadzonych 
„z” i „na rzecz” młodzieży wypro-
mować na forum międzynarodo-
wym – mówił w Bielsku-Białej  
o. Tomasz Homa SJ, koordynator 
Katolickiej Sieci Współpracy na 
rzecz Młodzieży w Europie, zwa-
nej także Klubem Brukselskim. 

Spotkanie odbyło się w Kom-
nacie Małego Księcia – miejscu 
twórczych spotkań dzieci i mło-
dzieży, powołanym w Bielsku- 
-Białej przez Stowarzyszenie Fo-
rum Edukacyjne. Stowarzysze-
nie prowadzi działalność w opar-
ciu o program formacyjny dla 
nauczycieli, wychowawców i ka-
techetów: „Ku pełni człowieczeń-
stwa”, którego współautorami są 
o. Tomasz Homa oraz felicjanka 
siostra Teresa Biłyk, inicjatorka 
bielskiego Stowarzyszenia.

O. Homa odwiedza wspólno-
ty, stowarzyszenia i instytucje 
katolickie, podejmujące różnora-
ką pracę z młodzieżą w całej Pol-
sce, przedstawiając im założenia 
Klubu, a także zachęcając do pro-
ponowania tematyki, jaką powi-
nien się on zajmować zarówno 
na szczeblu lokalnym krajów 
członkowskich, jak i międzyna-
rodowym. W bielskim spotka-
niu wzięli udział młodzi z gim-
nazjów w Bielsku-Białej i Kętach, 
duszpasterze i pedagodzy.

Wśród propozycji młodzie-
ży w Bielsku znalazła się m.in. 
problematyka wzajemnych rela-
cji między dziećmi i dorosłymi, 
a także problem przekazywania 
wartości w rodzinie. ur

Opiekunowie, wolontariusze 
i młodzi z bielskiej Komnaty 
Małego Księcia chcą się 
włączyć w działalność Klubu 
Brukselskiego
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Stulecie 
koziańskiej 
Panienki

Kozy. 3 maja koziańscy para-
fianie świętować będą 100. 
rocznicę budowy kapliczki MB 
Różańcowej, z figurą nazywaną 
tu Panienką. Figura w latach 
hitlerowskiej okupacji przenie-
siona została do kościoła para-
fialnego, gdzie znajduje się do 
dzisiaj – w ołtarzu głównym. 
W 2000 r. została koronowana. 
Raz w roku – 3 maja – niesiona 
na czele procesji, wędruje do 
kapliczki. W tym roku 3 maja o 
13.00 na placu kościelnym roz-
pocznie się uroczystość z odda-
niem czci poległym za ojczyznę. 
– Stąd wyruszymy z Panienką 
do odnowionej kapliczki. Tam 
Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczyć będzie biskup 
Tadeusz Rakoczy. Odbędzie się 
też poświęcenie dzwonu i dobu-
dowanej do kapliczki dzwonnicy. 
Zaśpiewamy też po raz pierwszy 
nowe pieśni ku czci koziańskiej 
Panienki. Słowa do nich napi-
sał poeta Kazimierz Węgrzyn, 
a muzykę – ks. prof. Antoni 
Reginek – zaprasza proboszcz 
ks. prał. Emil Dyrda. aśs

O. Tomasz  
Homa SJ

W czerwcu ubiegłego 
roku w Brukseli spotkali 

się przedstawiciele 
środowisk katolickich 

z Niemiec, Węgier, 
Belgii. Luksemburga 
i Polski, zajmujących 

się szeroko rozumianą 
pracą „z” i „na rzecz” 
młodzieży w zakresie 

m.in. edukacji, 
wychowania, integracji 

społecznej, startu 
zawodowego, kultury, 

itp. Praktycy i teoretycy, 
przedstawiciele 

instytucji i organizacji 
pozarządowych, a także 

osoby niezwiązane 
z tego rodzaju 

strukturami powołali 
forum funkcjonujące 

pod nazwą Klub 
Brukselski. Cele, jakie 

sobie stawia Klub, to 
monitoring działań 

dotyczących młodzieży, 
działalność badawcza 

i opiniotwórcza w tym 
obszarze. Klub nawiązał 

już współpracę z Komisją 
Episkopatów Wspólnoty 

Europejskiej, a także 
z eurodeputowanymi. 

Planujemy, by w każdym 
kraju członkowskim 

Klubu powstało jego 
przedstawicielstwo, 
stąd moje spotkania 

ze środowiskami 
podejmującymi  

pracę z młodzieżą  
z całej Polski.  

18 kwietnia spotkaliśmy 
się w tej sprawie 

w Stowarzyszeniu Forum 
Edukacyjne  

w Bielsku-Białej.
O. Tomasz Homa SJ, koordynator 

Klubu Brukselskiego w Polsce, gościł 
w bielskiej Komnacie Małego Księcia, 

prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Forum Edukacyjne.
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Święci w galerii
Jasienica, Biery, Międzyrzecze. 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Jasienicy i parafia NSPJ w Bierach 
po raz trzeci zorganizowały ogól-
nopolski konkurs plastyczny 
„Żywoty świętych”. Nadesłano 
150 prac. Najlepsze zaprezen-
towano w kościele w Bierach, 
a później w Ośrodku Kultury 
Regionalnej w Międzyrzeczu 
Górnym. 17 kwietnia ogłoszono 
zwycięzców. Główną nagrodę 
otrzymał Stanisław Kwaśny z 
Mesznej. Pozostałe równorzęd-
ne nagrody zdobyli: Ewa Czader 

z Jaworza, Teresa Pryczek ze 
Zbytkowa oraz bielszczanie 
Mieczysław Greń i Paweł Pieszka. 
W kategorii dziecięcej nagro-
dzono prace Martyny Chybały, 
Katarzy ny Dobrowolskiej, 
Katarzyny Gruszki i Joanny 
Jędrzejko z Jasienicy, Weroniki 
Kocurek z Łaz, Klaudii Kliś z 
Iłownicy, Agnieszki Alankiewicz 
z Międzyrzecza Górnego, Justyny 
Szlachtowskiej z Bielska-Białej 
i  Małgorzaty Lewanowicz z 
Izabelina.
 ak

Oskar już u księżnej
Żywiec. 17 kwietnia prof. Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu 
Śląskiego i przewodniczący kapituły nagrody godła promocyjnego 
Śląski Oskar, odwiedził arcyksiężną Marię Krystynę Habsburg, 
by wręczyć jej statuetkę Śląskiego Oskara, przyznaną 28 marca w 
Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Nagrodę otrzymały osoby, które 
w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju społecznego i kul-
turowego Śląska. Ze względów zdrowotnych arcyksiężna nie mogła 
osobiście odebrać nagrody. Wizyta rektora była okazją do wyraże-
nia szacunku i uznania śląskiej społeczności akademickiej wobec 
żywieckich Habsburgów. im

Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg odbiera statuetkę 
Śląskiego Oskara z rąk przedstawicieli kapituły nagrody
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Figura koziańskiej 
Panienki 3 maja wyruszy 
do stuletniej kapliczki pod 
lasem
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Benefis pani Hili
Bielsko-Biała.  Hildegarda 
Filas-Gutkowska, bielska poet-
ka, zwana przez przyjaciół Hilą, 
obchodziła w bielskiej Książnicy 
jubileusz 35-lecia pracy twórczej. 
Pierwsze utwory opublikowała 
w 1973 roku, a do dziś jej utwory 
były drukowane w 124 czasopi-
smach. Na swym koncie ma też 

wiele nagród i wyróżnień w kon-
kursach literackich. Pełna radości 
życia i niespożytej energii działa 
w licznych grupach twórczych i 
stowarzyszeniach literackich. Jest 
także aktywnym członkiem alek-
sandrowickiej Akcji Katolickiej. 
Benefis zgromadził tłum osób, 
które podziwiają jej twórczość.
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Hołd pomordowanym
Bielsko-Biała–Warszawa. 
W bielskiej Książnicy bielskie sto-
warzyszenie Rodzina Katyńska 
zorganizowało okolicznościową 
wystawę, a w Warszawie jego 
członkowie wzięli udział w cen-
tralnych uroczystościach katyń-
skich. Mówią, że to ich obowią-
zek. Stowarzyszenie skupia 
przede wszystkim osoby w pode-
szłym wieku. To najczęściej córki 
i synowie oficerów zamordowa-
nych w kwietniu 1940 r. przez 
Sowietów w Katyniu, Miednoje 
i Charkowie. Pamięć o tamtej 
zbrodni chcą przekazać innym, 
zwłaszcza młodym. – Tu nie 
chodzi o sianie nienawiści, ale 

o poznanie prawdy i o hołd należ-
ny bohaterom – mówi Wanda 
Sadlik, córka oficera zamordowa-
nego w Miednoje i prezes bielskiej 
Rodziny Katyńskiej. Na wysta-
wie w Książnicy Beskidzkiej 
zebrano pamiątki i publikacje, 
związane z martyrologią pol-
skich oficerów na Wschodzie. 
Są tam listy jeńców do rodzin, 
fotografie, gazety okupacyjne 
z pierwszymi nazwiskami osób 
ekshumowanych z katyńskich 
mogił, są nielegalnie wydawa-
ne w PRL-u broszury i gazetki 
z prawdą o sowieckim ludobój-
stwie, a także publikacje na ten 
temat, wydane po 1989 r. ak

W Książnicy Beskidzkiej zaprezentowano pamiątki i publikacje, 
związane z martyrologią polskich oficerów na Wschodzie
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Promocja w Żywcu
Żywiec. 14 kwietnia w starostwie 
żywieckim dr Tomasz Kurpierz, 
historyk katowickiego Oddziału 
IPN, mówił na temat działań 
UB na terenie Żywiecczyzny. 
Spotkanie było także okazją do 
promocji książki dr. Kurpierza 
i Przemysława Piątka (prokura-
tora z katowickiego IPN) „Dobić 
wroga – aparat represji wobec 
podziemia zbrojnego na Śląsku 
Cieszyńskim i Żywiecczyźnie”. 
To książka o działaniach podej-
mowanych przez komunistyczny 
aparat represji wobec niepod-
ległościowego podziemia zbroj-
nego na Śląsku Cieszyńskim 
i Żywiecczyźnie w latach 1945–1947. 
Szczegółowo przedstawiono m.in. 
specjalną akcję prowokacyjną 
Urzędu Bezpieczeństwa, w wyni-
ku której wymordowano żołnie-
rzy z największego na tym terenie 
zgrupowania partyzanckiego, 
dowodzonego przez Henryka 
Flamego „Bartka”. Podczas spo-

tkania Tomasz Kurpierz mówił 
również o „Atlasie Polskiego 
Podziemia Niepodległościowego”. 
Jest to pierwsza publikacja wyda-
na przez IPN, opisująca w całości 
podziemie niepodległościowe 
działające na terenie Polski 
w latach 1944–1946. im

Dla rodzin

Ustroń. 14 kwietnia została za- 
inaugurowana działalność De- 
kanalnego Ośrodka Duszpas- 
terstwa Rodzin przy parafii św. 
Klemensa w Ustroniu. Podczas 
Mszy św. ks. kanonik Antoni 
Sapota, pełniący w dekanacie 
wiślańskim funkcję duszpasterza 
rodzin (a od kilku lat opiekun dzia-
łającej przy parafii Poradni Życia 
Rodzinnego), wyraził radość, że 
teraz ta działalność będzie jeszcze 
bardziej prężna i służąca dobru nie 
tylko dekanatu, ale także wszyst-
kich korzystających, głównie mło-

dych ludzi. Uroczystej Mszy św. 
przewodniczył ks. dr Franciszek 
Płonka, diecezjalny duszpasterz 
rodzin. Po Eucharystii goście 
posługujący w diecezjalnym dusz-
pasterstwie rodzin zostali zapro-
szeni do Czytelni Katolickiej, gdzie 
mieści się Dekanalny Ośrodek 
Duszpasterstwa Rodzin. Tam też 
odbyła się konferencja poświęco-
na działalności ośrodka. Więcej 
informacji na temat jego działal-
ności można znaleźć na stronie 
parafii: www.klemens.beskidy.pl.
 Barbara Langhammer

Osoby posługujące w Dekanalnym Ośrodku Duszpasterstwa 
Rodzin w Ustroniu podczas spotkania z duszpasterzem 
diecezjalnym ks. dr. Franciszkiem Płonką

Tomasz Kurpierz 
prezentuje najnowsze 
publikacje IPN-u
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Tropem misjonarzy z Podbeskidzia

Jezus Miłosierny w Chile
Obraz Jezusa 
Miłosiernego 
intronizował w La 
Pintanie (Chile) 
pracujący tutaj 
od kilku miesięcy 
kapłan diecezji 
bielsko-żywieckiej 
ks. Andrzej Ślęczka.

W hurtowni z dewocjonalia-
mi, do której poszedłem z 

plecakiem, by kupić coś do skle-
piku prowadzonego przez mini-
strantów w mojej parafii, wypa-
trzyłem obraz „Jezu, ufam Tobie” 
– mówi ks. Ślęczka. – Sprzedawca 
uprzejmie, acz stanowczo wy-
jaśnił, że wizerunek nie jest na 
sprzedaż. Dodał jednak, że może 
mnie skontaktować z kimś, kto 
taki wizerunek chętnie mi poda-
ruje.

Darczyńcą okazało się mał-
żeństwo Raula i Kely. Po wcze-
śniejszej rozmowie telefonicznej 
przywieźli ks. Andrzejowi upra-
gniony obraz oraz 150 książek o 
Bożym Miłosierdziu. Pozostałą 
wolną przestrzeń w bagażniku 
ich samochodu wypełniały ulotki 

i plakaty propagujące kult Bożego 
Miłosierdzia. Małżonkowie każdą 
wolną chwilę i prawie wszystko to, 
co zarabiają, poświęcają sprawie 
Bożego Miłosierdzia.

Intronizację obrazu Jezusa 
Miłosiernego ks. Andrzej prze-
prowadził w niedzielę po Wiel-
kanocy w obecności miejscowego 
biskupa.

– To wydarzenie – jak podkre-
śla ks. Ślęczka – rozbudziło zain-
teresowanie kultem Miłosierdzia 
Bożego także w sąsiednich para-

fiach. Ich proboszczowie już sta-
rają się o obrazy i modlitewniki 
dla swoich wiernych.

Ks. Andrzej Ślęczka pochodzi 
z Rajczy. Przez siedemnaście lat 
pracował jako wikariusz i kate-
cheta w parafiach diecezji bielsko-
-żywieckiej. Po kilkumiesięcznym 
przygotowaniu, w którym szcze-
gólną pomoc okazał Wolontariat 
Misyjny im. bł. Jana Beyzyma w 
Bielsku-Białej, jesienią ubiegłego 
roku ks. Andrzej wyjechał do Chi-
le. Tutaj jako wikariusz w La Pin-

tanie szlifuje język i poznaje miej-
scowe zwyczaje. Wdrażanie się 
w pracę w chilijskiej parafii idzie 
mu znakomicie, skoro kilka tygo-
dni temu został mianowany kape-
lanem miejscowych szkół katolic-
kich, do których uczęszcza w su-
mie ponad trzy tysiące uczniów.

– Nie katechizuję, gdyż zajmu-
ją się tym nauczyciele – wyjaśnia 
ks. Andrzej. – Ich praca jest nie-
co inna niż w Polsce. Wystarczy 
wspomnieć tylko, że etat nauczy-
cielski w Chile obejmuje ponad 30 
godzin lekcyjnych w tygodniu. Za-
daniem kapelana jest udzielanie 
sakramentów i wsparcie duchowe 
dla uczniów i nauczycieli.

Jeszcze jednym ciekawym do-
świadczeniem, o jakim opowiada 
ks. Ślęczka, jest zwyczaj „Quasi-
modo”: kapłan odwiedza chorych 
z posługą sakramentalną, lecz 
nie sam, ale w asyście wiernych 
świeckich. Na wsi jadą oni kon-
no, w mieście – na rowerach i sa-
mochodami. Również ks. Andrzej 
odwiedził w ten sposób chorych w 
swojej parafii.

Fotograficzny pamiętnik ks. 
Andrzeja można znaleźć na stro-
nie internetowej http://picasaweb.
google.com/sleczka.andrzej.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

zaproszenia

Stać mnie (nas) na więcej. 
„Wędrowcy Małego Księcia” 
ze Stowarzyszenia Forum 
Edukacyjne w Bielsku-Białej 
wyruszyli w podróż konkurso-
wą pod hasłem: „Stać mnie na 
więcej”. Konkurs realizowany 
jest w ramach programu pre-
wencyjnego dla dzieci i nasto-
latków mieszkających, uczących 
się lub należących do organiza-
cji społecznych działających na 
terenie Bielska-Białej. Jak mówi 
Tomasz Michłanowicz ze stowa-
rzyszenia: – Aby wziąć udział 
w konkursie, wystarczy napi-
sać scenariusz opowiadający o 
życiu, problemach, smutkach i 
radościach bielskich nastolat-
ków, których stać na więcej, lub 
tych, którym nie chce się starać, 

a może o jednych i drugich. Na 
podstawie zwycięskich scenariu-
szy powstaną film i fotokomiks. 
Konkursowe szczegóły na stro-
nie: www.mlodebielsko.pl. Prace 
należy oddać do 30 kwietnia 
2008 r. Stowarzyszenie Forum 
Edukacyjne, ul. Łokietka 3, 
43-300 Bielsko-Biała.

Laptop za maskotkę. Bielskie 
Stowarzyszenie Artystyczne 
„Teatr Grodzki” ogłasza kon-
kurs plastyczny pt. „Maskotka 
Teatru Grodzkiego, czyli postać 
sy mbolizująca działalność 
Stowarzyszenia”. W konkursie, 
który trwa do 9 maja 2008 r., 
mogą brać udział wszyscy. Prace 
powinny oddawać charakter 
działalności „Teatru Grodzkiego” 

(bliższe informacje: www.teatr-
grodzki.pl). Każdy uczestnik 
może nadesłać maksymalnie 3 
prace, które powinny być opa-
trzone opisem zawierającym: 
imię i nazwisko autora, adres 
zamieszkania, telefon kontak-
towy, wiek i ewentualnie adres 
e-mail. Prace należy przesyłać na 
adres: Bielskie Stowarzyszenie 
Artystyczne „Teatr Grodzki”, 
ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 
Bielsko-Biała z dopiskiem: 
„Konkurs”. Nagrodą główną w 
konkursie jest laptop. Wyniki 
zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.teatrgrodzki.
pl/konkurs.html, a nagrody wrę-
czone w czasie VII Beskidzkiego 
Święta Małych i Dużych, 26 maja 
2008 roku o godzinie 16.15.

Na anielskiej fali 
90,2 FM 

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.radio.diecezja. 
bielsko.pl

„Gość niedzielny” w Aniele 
Beskidów – w każdą sobotę 
o 9.00 i 19.00.

Obraz Jezusa Miłosiernego przybywa do parafii ks. Andrzeja 
Ślęczki w La Pentanie
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I Międzyrzecki Przegląd Chórów

Święto pieśni

W ystąpiło siedem chórów. 
Cztery znalazły się w gro-

nie laureatów wyróżnionych 
przez jury w składzie: ks. dr 
Wiesław Hudek, ks. prof. Antoni 
Reginek i muzykolog – Paweł 
Sowa. Nie przyznano pierwsze-
go miejsca, a na drugim ex aequo 
znalazły się: chór parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Bielsku-
Białej-Wapienicy – dyrygent 
Marzena Muzyka oraz chór 
„Benedictus” z parafii św. Jana 
Chrzciciela w Brennej – dyrygent 
Jadwiga Tomala.

Równorzędne trzecie miejsca 
zajęły chóry: parafii pw. MB Po-
cieszenia w Bielsku-Białej-Stra-
conce – pod dyrekcją Kazimierza 
Świerka i parafii MB Nieustającej 
Pomocy w Międzybrodziu Ży-

wieckim – pod dyrekcją Katarzy-
ny Sadlik.

Międzyrzecki przegląd chó-
rów zorganizowany został przez 
stowarzyszenie „Agni Novi”, miej-
scową parafię św. Marcina, wójta 
Janusza Pierzynę i GOK w Jasie-
nicy.

– Poziom ogólnej kultury mu-
zycznej w naszym kraju jest bar-
dzo niski, dlatego każda taka ini-
cjatywa jest ze wszech miar god-
na pochwalenia i naśladowania 
– mówi ks. dr Hudek, muzykolog. 
– Poziom chórów uczestniczących 
w przeglądzie był dość wyrówna-
ny. Zwracała uwagę wielka pasja 
chórzystów. Jury stwierdziło też, 
że przydałyby się też zorganizo-
wane przy okazji przeglądu pro-
fesjonalne warsztaty, które były-

by pomocą w coraz lepszym śpie-
waniu.

Słowa podziękowań padły 
pod adresem Ewy i Pawła Sowów, 
którzy prowadzą scholę liturgicz-
ną „Agni Novi”, związaną z dwie-
ma parafiami: w Międzyrzeczu 
i Jasienicy. Od kilku miesięcy pod 
przewodnictwem Krzysztofa Fe-
rugi działa też stowarzyszenie 
„Agni Novi”, wspierające scholę 
i stawiające przed sobą zadanie 
propagowania kultury muzycz-
nej, twórczości religijnej i warto-
ści chrześcijańskich.

– Wychodząc z pomysłem spo-
tkania chórów, chcieliśmy przede 
wszystkim cieszyć się radością 
Zmartwychwstania i to było dla 
nas najważniejsze. To śpiewanie 

zbliża do Pana Boga. Z własnego 
doświadczenia wiemy, że każdy 
udział w konkursie zachęca do 
większego wysiłku i podniesienia 
poziomu – tłumaczy Ewa Sowa. 

Przegląd był też sprawdzia-
nem umiejętności organizacyj-
nych. – Dziś już z większą odwagą 
myślimy, by za rok zaprosić wię-
cej chórów. Przymierzamy się do 
warsztatów dla osób zajmujących 
się muzyką w liturgii, dla opieku-
jących się grupami muzycznymi 
– dodaje Ewa Sowa.

– Drzwi tego kościoła i domu 
katechetycznego będą zawsze 
otwarte – zapewniał proboszcz 
ks. kan. Witold Grzomba, zapra-
szając za rok na kolejny przegląd 
do Międzyrzecza. aśs

Charytatywna akcja tancerzy z Trójwsi

Istebna dla Izy i Jacka
Na tym koncercie tancerze 
Zespołu Regionalnego „Istebna” 
spodziewali się co najwyżej trzy-
stu widzów. Przyszło... dwa razy 
tyle! Połączyła ich pamięć o tra-
gicznie zmarłym Jacku Sikorze 
i chęć okazania pomocy 13-let-
niej Izabeli Kaczmarzyk.

J acek Sikora miał dopiero 30 lat. 
Ale od lat był mocno zaanga-

żowany w codzienność odradza-
jącego się Zespołu Regionalnego 
„Istebna”. Tragicznie zginął mie-
siąc temu... Tak po ludzku trudno 
pogodzić się z tak nagłym odej-
ściem... Dlatego jego przyjaciele 
z „Istebnej” po-
stanowili przy-
gotować kon-
cert, jakiego 
jeszcze nigdy 
nie przedsta-
wili. To z myślą 
o Jacku. Tak jak 

i on kochają muzykę, taniec, grają, 
śpiewają. Ale nie każdemu jest da-
ny taki przywilej. By móc słyszeć, 
13-letnia Iza Kaczmarzyk potrze-
buje specjalistycznego aparatu 
słuchowego. Dlatego też koncert 
pamięci Jacka tancerze połączyli 
z akcją charytatywną dla Izy.

– Zespół nigdy wcześniej nie 
przygotowywał tak bogatego re-
pertuarowego programu, prze-
widzianego na półtorej godziny – 
mówi Tadeusz Papierzyński, kie-
rownik zespołu. – Jesteśmy praw-
dopodobnie najstarszym polskim 
zespołem regionalnym. Nasze po-

czątki sięgają roku 1901. Jesienią 
roku 2006 zespół został reakty-
wowany po prawie dwuletnim za-
wieszeniu. Dziś wciąż prężnie się 
rozwija, a 1 maja minie rok od de-
biutu nowej grupy. Skład tworzy 
ponad 40 osób – głównie uczniów 
gimnazjum  i szkół średnich, choć 
są w nim również studenci.

Na koncercie byli obecni m.in. 
reprezentanci władz samorządo-
wych powiatu, a także wybitni 
przedstawiciele polskiej sekcji 
CIOFF (to Międzynarodowa Rada 
Stowarzyszeń Folklorystycznych, 
Festiwali i Sztuki Ludowej) oraz 

uczestnicy Beskidzkich Integra-
cji Sztuki – pleneru malarskiego 
w Trójwsi.

Mimo wielkiej tremy tance-
rze i soliście nie zawiedli. – Chy-
ba jeszcze nigdy żodyn Wóm tak 
nie klaskoł. A pamiyntejcie, że 
własno publiczność jest nejbar-
dzi wymagajónco! Ale też umiy 
docynić, jak jest robota dobrze 
zrobióno! Uczciliście Jacka na nej-
wyższym poziómie i jeszcze bar-
dzo pómógliście Izie – mówił po 
występie koleżankom i kolegom 
Tadeusz Papierzyński.

O tym, że „robota” jest na pew-
no dobrze wykonywana, świad-
czy grad zaproszeń dla zespołu. 
W najbliższym czasie „Istebna” 
wystąpi w Peczu na Węgrzech i 
3 maja – w Istebnej pod skocznią. 
Szczegóły na internetowej stro-
nie: http://ozespoleistebna.blog.
onet.pl/.

Urszula Rogólska

Reaktywowana 
„Istebna” ma 
już swoje stałe 
miejsce w życiu 
kulturalnym 
gminy, ale 
i regionu

Ewa i Paweł Sowowie skutecznie zachęcają do śpiewania
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Przed publicznością w kościele pw. św. Marcina 
w Międzyrzeczu wystąpiło siedem chórów. Pod 
hasłem „Święto Pieśni Wielkanocnej” odbył się tu  
I Przegląd Chórów.
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K oronacja będzie zna-
kiem wdzięczności za 
wszystkie łaski, jakie 
ludzie za pośrednic-

twem Matki Bożej wypraszali 
w tym miejscu od czasu tamtego 
pamiętnego dnia: 25 lipca 1894 
roku, kiedy Maryja objawiła się 
12-letniej dziewczynce. Tam, gdzie 
Julianna Pezda wraz z innymi 
dziewczynkami widziała Matkę 
Bożą i gdzie wypłynęło cudowne 
źródełko, szczyrkowianie posta-
wili kaplicę, później kościół. 

Od blisko 70 lat opiekę nad 
Górką sprawują księża salezja-
nie, którzy wznieśli tu w latach 

1948–53 sanktuarium. W ołtarzu 
głównym znalazł się obraz Matki 
Bożej – zgodnie ze wskazówkami 
wizjonerek namalowany przez 
Stefana Justa w 1960 r.  W latach 
80. stanął tu także ośrodek reko-
lekcyjny: Salezjański Dom Mło-
dzieżowy.

3 maja 1994 r., w roku setnej 
rocznicy objawień, biskup Tade-
usz Rakoczy podniósł świątynię 
MB Królowej Polski na Górce do 
rangi lokalnego sanktuarium Ma-
ryjnego, a w 2006 r. skierował do 
Stolicy Apostolskiej pismo z proś-
bą o zezwolenie na nałożenie ko-
ron papieskich. 

W dokumencie podpisanym 
w styczniu 2007 r. przez kard. 
Francisa Arinze, prefekta Kon-
gregacji Kultu Bożego i Dyscypli-
ny Sakramentów, wyrażona zosta-
ła zgoda na „koronację papieskimi 
koronami łaskami słynącego ob-
razu Najświętszej Maryi Panny 
z Dzieciątkiem Jezus, którą lud 
chrześcijański w Szczyrku poboż-
nie czci pod wezwaniem Królowej 
Polski”. 

Historyczny rok
W 2008 roku w sanktuarium 

na Górce przypada szereg jubile-
uszy: 27 maja minie 70 lat obecno-

ści opiekunów tego miejsca – księ-
ży salezjanów, a 12 września 60  
rozpoczęcia budowy obecnego 
kościoła. W maju też przypada 25. 
rocznica maryjnych czuwań mo-
dlitewnych, odbywających się tu 
24. dnia każdego miesiąca. 

– Wprawdzie zgodę na koro-
nację otrzymaliśmy już w stycz-
niu 2007 r., ale z uwagi na te ju-
bileusze pragnęliśmy włączyć te 

wszystkie te obchody w przygoto-
wanie do koronacji – tłumaczy ks. 
kustosz Dąbek. 

21 września nastąpi to naj-
większe w dotychczasowej hi-
storii sanktuarium wydarzenie: 
dzień koronacji. Przewodniczyć 
jej będzie kard. Stanisław Dziwisz 
z Krakowa, a wraz z nim w nało-
żeniu papieskich koron wezmą 
udział: biskup Tadeusz Rakoczy, 

■ R e K l A M A ■

Azbest, acekol, eternit
demontaż, utylizacja

na terenie Śląska

Autoryzowany Zakład 
Ogólnobudowlany S.C.
Danuta i Piotr Gawlikowie

Cieszyn, ul. Kresowa 27

tel. 0 792 013 569 
lub 033 858 20 18

Przed koronacją 
Królowej

Szczyrkowska Królowa Polski
pod hasłem: „szczyrkowska wspomożycielka i Królowa – 
wiara, teologia, duszpasterstwo” w piątek i sobotę 9 i 10 maja 
w sanktuarium na Górce odbędzie się sesja naukowa. z okazji 
koronacji obrazu zorganizowana została przez księży salezjanów 
oraz Katedrę Mariologii papieskiej  Akademii teologicznej 
w Krakowie. swój udział zapowiedzieli m.in.  ks. prof. Jan Dyduch 
– rektor pAt i ks. dr Marek Chrzan – inspektor salezjańskiej 
prowincji św. Jacka. piątkowe wykłady rozpoczną się o 14.30 
i poświecone będą tematyce objawień Maryjnych. o nauczaniu 
Jana pawła ii w tym zakresie mówić będzie ks. dr teofil siudy 
(uKsw). istotę przesłania objawień Maryjnych XX wieku 
zatwierdzonych przez Kościół przybliży ks. prof. wojciech Życiński 
(pAt), a ks. Krzysztof pyzik wygłosi referat o objawieniach Matki 
Bożej w szczyrku. o 19.00 sprawowana będzie eucharystia 
i nabożeństwo  majowe. w sobotę 10 maja wykłady rozpoczną 
się o 9.30, a o aspektach koronacji obrazów Matki Bożej mówić 
będą: o. prof. tadeusz D. Łukaszuk (pAt), ks. prof. stefan Koperek 
(pAt) i o. prof. zachariasz Jabłoński (uKsw). zakończenie sesji – 
o godz. 13.00. 

Koronacja. Co roku 3 maja do 
sanktuarium MB Królowej Polski 
w Szczyrku na Górce przybywają 
tysiące pielgrzymów. Tegoroczny 
odpust poprzedzi najważniejsze 
w dziejach sanktuarium wydarzenie: 
zaplanowane na 21 września nałożenie 
papieskich koron na obraz Matki Bożej 
z Dzieciątkiem.

tekst
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl
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arcybiskup Damian Zimoń z Ka-
towic i biskup Adam Śmigielski 
z Sosnowca. 

Będzie to nałożenie trzecich 
na terenie diecezji bielsko-żywiec-
kiej koron papieskich. Wcześniej 
umieszczone zostały na wizerun-
ku MB Rychwałdzkiej oraz na fi-
gurze MB Bolesnej w Hałcnowie. 

Pierwsze przygotowania
Do historycznego wydarzenia 

przygotowano najpierw świąty-
nię: wykonana została nowa po-
sadzka, malowanie wnętrza. Póź-
niej przyszedł czas na przygotowa-
nie samych koron. Korony powsta-
ły z darów złożonych jako wota dla 
Matki Bożej: pierścionków, meda-
lionów, obrączek, naszyjników. 
Perły, które znajdują się w podsta-
wie koron ofiarował, pochodzą ze 
skarbca jasnogórskiego. 

Jako wotum wdzięczności i za-
wierzenia Matce Bożej swój pier-
ścień ofiarował biskup Tadeusz 

Rakoczy. Został umieszczony w 
centralnym punkcie korony dla 
Maryi. Obok niego, po lewej stro-
nie, znajduje się pierścień z her-
bem Szczyrku – ofiarowany w 
2007 r. przez miejskie władze sa-
morządowe za całe lata opieki Mat-
ki Bożej nad miastem, a po prawej 
– pierścień z herbem salezjańskim, 
dar Inspektorii św. Jacka. W koro-
nie dla Dzieciątka Jezus znalazł się 
pierścień biskupa Adama Śmigiel-
skiego, salezjanina. 

– Prosiłem też ludzi o dar mo-
dlitwy, o dar cierpienia w tej in-
tencji – mówi ks. kustosz Dąbek. 
W tę modlitwę od miesięcy an-
gażują się nie tylko mieszkańcy 
Szczyrku, ale także przybywają-
cy tu pielgrzymi. A trzeba pamię-
tać, że rocznie odwiedza Górkę 
około 240 tysięcy osób z różnych 
stron Polski, także z zagranicy. 
W 2007 r. w sanktuarium modli-
ło się blisko 390 grup pielgrzym-
kowych, a związek małżeński 

zawarły 72 pary. Udzielonych 
zostało ponad 80 tysięcy komu-
nii świętych.

Wydane niedawno „Łaski i cu-
da” zawierają nie tylko rys histo-
ryczny sanktuarium, ale przede 
wszystkim świadectwa osób, któ-
re doznały tu uzdrowienia.

Spełnione marzenia
Pierwsze z nich to szczęśliwe 

zakończenie starań o zgodę na 
koronację. Kolejne – już w tym 
roku – przyniosła chwila, kiedy 
9 kwietnia o 12.43 Ojciec Święty 
Benedykt XVI po zakończonej 
audiencji podszedł do delegacji 
ze Szczyrku, przybyłej pod prze-
wodnictwem biskupa Tadeusza 
Rakoczego – i pobłogosławił ko-
rony. Wcześniej dłuższą chwilę 
przyglądał im się z uwagą. 

– Z wielu względów była to 
chwila szczególna – przyznaje 
ks. Dąbek. – Nie tylko dlatego, że 
tak gorąco przez nas oczekiwana. 
Trzeba pamiętać, że przez wiele 
lat papieskie błogosławieństwo 

dla obrazów, kamieni węgielnych 
czy koron można było otrzymać 
przy okazji pielgrzymek Ojca 
Świętego do Polski. Po tej długiej 
przerwie jako pierwsi z Polski po 
to błogosławieństwo musieliśmy 
pojechać do Rzymu. 

Przywiezione z powrotem 
na Górkę korony oczekiwać bę-
dą na wrześniową uroczystość. 
Wtedy przybędzie tu wielu zna-
komitych gości. Sekretarz Stanu 
Stolicy Apostolskiej – salezjanin 
kard. Bertone, wprawdzie nie mo-
że przyjechać w tym terminie, ale 
wyraził gotowość przyjazdu do 
Szczyrku w innym czasie. 

Jak przyznaje ks. kustosz Ma-
rek Dąbek, o koronacji marzyło 
wielu salezjanów posługujących 
na Górce przed nim. Teraz on 
ma jeszcze jedno marzenie: by 
w sanktuarium, przed obrazem 
z papieskimi koronami, pobłogo-
sławionymi przez Papieża, pomo-
dlił się Ojciec Święty. – Ufam, że 
i to marzenie kiedyś się ziści – mó-
wi z uśmiechem... •

Członkowie szczyrkowskiej delegacji z koronami podczas 
spotkania z kard. Bertone na Watykanie

Górka – nasz skarb
ks. kan. Andrzej Loranc, proboszcz parafii św. 
Jakuba w szczyrku
– parafianie są z Górką bardzo związani. to widać 
chociażby po zaangażowaniu w przygotowania do 
koronacji – historycznego wydarzenia dla całej naszej 
wspólnoty. Jeszcze w grudniu, rozpoczynając duchowe 

przygotowanie do uroczystości, uczestniczyliśmy w nocnym 
czuwaniu modlitewnym na Jasnej Górze. Grupa pielgrzymów 
wyjechała też w kwietniu do rzymu i z ogromnym wzruszeniem 
przeżyła moment poświęcenia koron przez ojca Świętego. Była to 
dla nas bardzo podniosła chwila. w intencji obfitych duchowych 
owoców koronacji modlą się szczyrkowskie róże Żywego różańca. 
przygotowaniem do historycznej chwili będzie też modlitewne 
triduum przed koronacją.

Spotkajmy się z Matką!
ks. Marek Dąbek SDB, kustosz sanktuarium 
MB Królowej polski na Górce w szczyrku
– w imieniu opiekunów tego miejsca zapraszam 
wszystkich czcicieli Matki Bożej na wszystkie tegoroczne 
obchody: począwszy od tradycyjnych uroczystości 
odpustowych 3 maja, poprzez jubileuszowe czuwania 

modlitewne po ten kulminacyjny punkt, jakim będzie 21 września 
koronacja słynącego łaskami obrazu.  zachęcam też do udziału 
w organizowanej na Górce sesji naukowej. Będzie ona kolejnym 
krokiem przygotowującym na przeżycie koronacji. to sympozjum 
pozwoli wgłębić się w problematykę związaną z koronacją. 
zapraszam na nie wszystkich chętnych, zwłaszcza ze szczyrku 
i okolicznych parafii. 3 maja odpustowe Msze święte na Górce 
sprawowane będą o 7.30, 9.30, 11.30 i 19.00.
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T adeusz Gołuch pamięta 
ten dzień bardzo dokład-

nie – 22 maja 1996 r., godzina 
11.25, Watykan, audiencja u Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Chwilę 
przedtem i zaraz potem nie 
umiał pozbierać myśli. A przed 
Papieżem – pełny spokój i rozmo-
wa dwóch miłośników gór, którzy 
tam odkrywają Bożą potęgę.

– Nie zapomniałem żadnego 
szczegółu z tamtego spotkania – 
podkreśla Tadeusz Gołuch, prze-
wodnik beskidzki, miłośnik tu-
rystyki górskiej, który od samego 
początku – od 40 lat – jest człon-
kiem Koła PTTK w Węgierskiej 
Górce, od 16 lat pełni funkcję je-
go prezesa. – Bo to było spotkanie 
z człowiekiem świętym, potęgą 
miłości, miłosierdzia i dobroci.

Pasje Tadeusza Gołucha: góry, 
twórczość poetycka i rzeźbiar-
stwo, pełne są odwołań do życia, 
działalności i nauczania Ojca 
Świętego. A postać Jana Pawła II 
stała się dla członków koła PTTK 
w Węgierskiej Górce natchnie-
niem dla najróżniejszych inicja-
tyw turystycznych. Tadeusz Go-
łuch nie waha się mówić o inicja-
tywach turystyczno-pielgrzym-
kowych. Podczas wędrówki ni-
gdy nie brakuje modlitwy, chwil 
na medytacje i osobiste spotkania 
z Panem Bogiem.

Koło na Hali
Początki  koła, które dziś dzia-

ła przy Ośrodku Promocji Gminy 
w Węgierskiej Górce, sięgają ro-
ku 1978, kiedy to powstało ono 
jako zakładowe koło w tutejszej 
Odlewni Żeliwa. 20 lat wcześniej 
– od 9 do 12 lutego 1958 r. – ks. Ka-
rol Wojtyła przebywał na kursie 
narciarskim na Hali Lipowskiej. 
Wtedy to do pamiętnika Marii 
Kiwerskiej wpisał zdanie, które 
do dziś towarzyszy wszystkim 
przedsięwzięciom koła: „W gó-

rach chodź zawsze tak, aby nie 
gubić znaków”.

– W 30. rocznicę tego wyda-
rzenia, w 1988 r., spotkaliśmy się 
na Hali Lipowskiej. Wraz z nami 
były uczestniczki obozu z 1958 r.: 
Maria Kiwerska, Maria Bucholc 
i Elżbieta Ostrowska. W 40-lecie 
obozu narciarskiego była z nami 
żona sługi Bożego Jerzego Cie-
sielskiego, Danuta. Wtedy też 
ufundowaliśmy dwie tablice pa-
miątkowe: jedną poświęconą ks. 
Karolowi Wojtyle, a drugą słu-
dze Bożemu Jerzemu Ciesielskie-
mu. Także w tym roku turyści 
i pielgrzymi spotkali się na hali 
9 lutego, w 50. rocznicę tamtego 
obozu narciarskiego.

Ta działalność przełożyła się 
na popularyzowanie osoby pa-
pieża Jana Pawła II jako turysty 
i narciarza. Jan Paweł II jest hono-
rowym obywatelem gminy Wę-
gierska Górka, a także honoro-
wym członkiem oddziału babio-
górskiego w Żywcu, do którego 
koło należy.

– Nasze koło było inicjatorem 
Szlaków Papieskich w Beskidach 
( w tym m.in. Drogi Światła na Li-
powską), a wynikiem tego są szla-
ki powstałe w gminach Węgierska 
Górka, Milówka, Rajcza i Ujsoły – 
dodaje Tadeusz Gołuch.

Także dzięki działaczom  
PTTK-u na zaniedba-
nym placu w pobliżu 
stacji kolejowej w Wę-
gierskiej Górce powstał 
Skwer Jana Pawła II. 

Osobę Ojca Świętego upamiętnia 
obelisk z wkomponowanym weń 
pastorałem. Rośnie tu dąb z na-
sion poświęconych przez Papieża 
i 27 świerków szlachetnej odmia-
ny, symbolizujących lata papie-
skiego pontyfikatu. Tu spotyka-
ją się mieszkańcy gminy z okazji 
wszystkich papieskich rocznic, 
ale i na co dzień przychodzą, by 
zatrzymać się, odmówić Róża-
niec, odpocząć.

Spotkanie na Mount 
evereście

Tradycją koła z Węgierskiej 
Górki stał się również rajd „Jed-
notysięcznik w jeden rok”. Człon-
kowie PTTK w Węgierskiej Górki 
serdecznie zapraszają wszystkich, 
którzy chcą świętować z nimi to 
osiągniecie i wspólnie modlić się 
o beatyfikację Jana Pawła II.

1 maja na Hali Redykalnej od-
będzie się VIII Spotkanie Ludzi 
Gór. W programie: 8.30 Złatna 
Huta – wędrówka „Drogą Świa-
tła”, sprzątanie szlaków tury-
stycznych, 12.00 Hala Lipowska 
– „Anioł Pański”, modlitwa przy 
krzyżu o beatyfikację Jana Pawła 
II, 13.00 Hala Redykalna – konkurs 
wiedzy turystycznej, podpisywa-
nie listu do kardynała Stanisława 
Dziwisza; 14.00 Hala Boracza – 
ognisko, rozdanie certyfikatów, 

dyplomów i nagród.

Nie zgubić znaków
Koło w Węgierskiej 

Górce liczy ponad 80 

członków. W orga-
nizowanych przez nie rajdach 
górskich biorą udział uczestnicy 
w wieku od 4 do ponad 80 lat! Tu-
ryści i pielgrzymi z PTTK-u wy-
ruszają w góry także z okazji 
urodzin Papieża (18 maja przejdą 
z Przełęczy Kocierskiej, na Lesko-
wiec i Groń Jana Pawła II).

– Myślę, że nasza działalność 
jest dobrze postrzegana w środo-
wisku – dodaje Tadeusz Gołuch. 
– Życzyłbym sobie, abyśmy „cho-
dząc po górach, nie gubili zna-
ków”, które, czasem niewidocz-
ne gołym okiem, są w nas. To one 
czynią nas dobrymi lub niegod-
nymi... Urszula Rogólska

W mojej opinii
Ks. kan. 
Stanisław 
Bogacz, 
proboszcz parafii 
w Cięcinie
taka szczególna 

upartość to na pewno cecha 
ludzie gór. i tacy  
są też mieszkańcy gminy, 
którzy zaangażowali 
się w powstanie szlaku 
papieskiego w węgierskiej 
Górce. szlak zaczyna się 
w pobliżu urzędu gminy. 
tu jest obelisk, tablica 
upamiętniająca obecność  
ks. Karola wojtyły 
w Beskidach; tu mieszkańcy 
zbierają się na modlitwie 
w intencji jego beatyfikacji 
z okazji papieskich rocznic, 
ale i na co dzień. Jestem 
otwarty na tego typu 
inicjatywy. także jako 
duszpasterz, na każde 
życzenie tej grupy, jestem 
gotów włączać się w ich 
działalność służącą dobru 
całej wspólnoty parafialnej.

Jeśli gdzieś w Beskidach spotkasz liczną grupę turystów, którzy 
w południe będą odmawiali „Anioł Pański” i śpiewali „Barkę”, możesz być 
pewien, że trafiłeś na miłośników gór z Koła PTTK przy Ośrodku Promocji 
Gminy w Węgierskiej Górce.

Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa

                Koło PTTK w Węgierskiej Górce – parafia św. Katarzyny w Cięcinie

Po znakach na Everest
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Spotkanie 
turystów na 
Suchej Górze


