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Duszpasterze w Starej Wsi

Ksiądz patronem

Ludzie gór

Dla partnerstwa
Oświęcim. Prezydent
miasta Janusz Marszałek
został przewodniczącym
Komisji ds. Współpracy
Miast Partnerskich
w Radzie Gmin
i Regionów Europy
(CEMR), skupiającej
samorządy z ponad
30 krajów. Nowy
przewodniczący
zapowiedział
troskę o ułatwianie
pozyskiwania unijnych
funduszy na kontakty
partnerskie miast.

W sobotę 10 maja w Starej Wsi odbyła
się uroczystość nadania Szkole
Podstawowej imienia ks. kan.
Stefana Wojtyłki, byłego proboszcza
tutejszej parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego.

Alina Świeży-Sobel

Groń Jana Pawła II. 1500
osób – przewodników,
ratowników górskich,
turystów i pielgrzymów
z całej Polski – 11 maja
wzięło udział w czwartej
Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Ludzi
Gór i modliło się
o beatyfikację
Jana Pawła II.

U

roczystość była podwójnym świętem, bo stała się
zarazem okazją do arcybiskupich prymicji w rodzinnej parafii metropolity warszawskiego abpa Kazimierza
Nycza, który przybył nie tylko jako rodak, ale też jako
absolwent starowiejskiej szkoły i wychowanek jej patrona. Podczas Mszy św. dla szkolnej społeczności wraz
z rodakiem-arcybiskupem przy ołtarzu stanął biskup
Tadeusz Rakoczy, a wśród uczestników było wielu gości,
przedstawiciele władz, a także środowisk oświatowych.
Licznie reprezentowana była też rodzina ks. Wojtyłki
– proboszcza, którzy duszpasterzował w Starej Wsi
w trudnych czasach – od 1940 r. do 1966 r. – zostawiając
po sobie żywą pamięć.
Abp Kazimierz Nycz poświęcił i odsłonił tablicę
patrona szkoły, a wcześniej w serdecznych słowach przywołał postać mądrego kapłana, wspaniałego duszpasterza, któremu sam zawdzięczał wiele cennych wskazań
na drodze kapłańskiego powołania. Bp Rakoczy pobłogosławił płaskorzeźbę przedstawiającą ks. Wojtyłkę,
umieszczoną przy wejściu do szkoły. 
mb

Arcybiskup Kazimierz Nycz poświęcił i odsłonił
tablicę patrona szkoły

Prymicje kardynała Stanisława Ryłki

Powrót do korzeni
Artur Kasprzykowski

W sobotę, 10 maja, w andrychowskim kościele pw. św. Macieja odbyły się kardynalskie prymicje pochodzącego z tej parafii
kard. Stanisława Ryłki, przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Świeckich.
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Artur Kasprzykowski
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Kard. Stanisława Ryłkę serdecznie
witano…

szę św. koncelebrowało ponad sześćdziesięciu kapłanów, a wśród nich kardynałowie: Stanisław Dziwisz i Franciszek
Macharski, biskupi: Tadeusz Rakoczy, Jan
Szkodoń i Jan Zając. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele
władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, reprezentanci stowarzyszeń i grup
parafialnych. – Gromadzimy się w tej
świątyni, z której wyszedłeś, drogi Księże
Kardynale, na drogi pasterskiego posługiwania Kościołowi. Jesteś tu, gdzie wszystko
się zaczęło – witał biskup Tadeusz Rakoczy
w imieniu zgromadzonych.

– Z wielkim wzruszeniem staję przed
wami po raz pierwszy jako kardynał Kościoła świętego, z sercem przepełnionym
wdzięcznością wobec Boga oraz wobec Kościoła krakowskiego i bielsko-żywieckiego,
którym tyle zawdzięczam – mówił kard.
Stanisław Ryłko. Przyznał, że te prymicje
są dla niego powrotem do korzeni. Wspomniał swych rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców, koleżanki i kolegów.
– Andrychów – całe to doświadczenie, które stąd wyniosłem, a zwłaszcza przykład
wiary i pobożności ludu Bożego tej ziemi,
są dla mnie bezcennym doświadczeniem,
z którego czerpię obficie w mojej posłudze
Kościołowi. To jest także mój wielki dług
wdzięczności, jaki wobec was zaciągnąłem
i który staram się spłacić moją modlitwą –
dodał kard. Ryłko.
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Festiwal Muzyki Sakralnej
Alina Świeży-Sobel

Ekumenicznie, czyli razem

W ekumenicznych koncertach wystąpiła m.in. Schola
Dominikańska

Ustroń. Ukazał się właśnie
2. numer czasopisma „U stóp
Krzyża”, wydawanego z inicjatywy
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Ekumenicznego, działającego w
tym mieście od 2004 r. Zawarte w
nim artykuły dokumentują m.in.
ekumeniczne inicjatywy, podejmowane w 2007 r.: nabożeństwa, koncerty i uroczystości patriotyczne.
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć był wprowadzony już
na stałe do kalendarza kulturalnych wydarzeń Ustronia Festiwal
Ekumeniczny, organizowany pod
hasłem: „Śpiewajcie Panu!”. W słowie wstępnym przewodniczący
zarządu Andrzej Georg informuje
też o planach, w tym o podjętych
przez stowarzyszenie przygotowaniach do budowy na Małej
Czantorii „Krzyża jedności”.

W publikacji odnotowano najważniejsze dzieła i wydarzenia
z niedawnej przeszłości, a obecnie ChSE skupia się na kolejnych
przedsięwzięciach. Jednym z
nich była wiosenna piesza pielgrzymka górskimi szlakami do
położonego po czeskiej stronie
granicy Nydka. Przy współpracy
rzymskokatolickiej parafii św.
Klemensa oraz parafii ewangelicko-augsburskiej w kościele
św. Klemensa i św. Jakuba St.
stowarzyszenie zorganizowało
też kwietniowe koncerty poezji
i pieśni religijnej: „Wyznanie
wiary”. Ich program wspólnie
przygotowała katolicka i ewangelicka młodzież z Ustronia, a
poezję prezentował też ks. dr
Henryk Czembor. 
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Czechowice-Dziedzice. Od 23
do 25 maja w czechowickich świątyniach trwać będzie I Festiwal
Muzyki Sakralnej, zorganizowany
przez Urząd Miasta, Miejski Dom
Kultury oraz Diecezjalną Szkołę
Organistowską z Bielska-Białej. W
inauguracyjnym koncercie, dedykowanym Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II, wystąpią młodzi muzycy związani z DSzO, bielską Szkołą
Muzyczną oraz czechowickim
Domem Kultury: Karolina Polok,
Paweł Goliasz, Daniel Strządała,
Krzysztof Weronowski, Ewa
Pawłowska, Kamil Malchar, Anna
Pasz i Sebastian Gabryś. Zagrają
i zaśpiewają w kościele św.
Katarzyny 23 maja o 18.30. W
koncercie „Stabat Mater Dolorosa.
Matko źródło ukochania” – 24
maja o 19.30 w kościele NMP
Królowej Polski – wystąpią
zespół kameralny „Parnassos”
oraz soliści Karolina Brachman
i Piotr Olech. Festiwal zakończy
koncert maryjny – 25 maja o 18.00
w kościele św. Katarzyny. Na organach zagra Julian Gembalski, a
śpiewać będzie Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (sopran). Festiwal
to już kolejne przedsięwzięcie, w
które ostatnio zaangażowali się
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Jan Skrolecki w gronie
mikuszowickich
pielgrzymów

Boska jest Królową całej Polski.
Odkryliśmy, że w każdym zakątku naszego kraju jest poświęcone

Na organach zagrają
słuchacze Diecezjalnej
Szkoły Organistowskiej

słuchacze Diecezjalnej Szkoły
Organistowskiej. Niedawno pisaliśmy o zorganizowanym przez
nich koncercie charytatywnym
na rzecz hospicjum. – Cieszę
się, że tak chętnie dostrzegają
potrzeby środowiska. Obok profesjonalnego przygotowania
muzycznego to ważna umiejętność dla osób pragnących podjąć
posługę liturgiczną jako organista czy dyrygent – podkreśla ks.
dr Sławomir Zawada, dyrektor
DSzO. Zainteresowanych dołączeniem do grona słuchaczy
zaprasza do kontaktu pod nr.
tel. 033 8190670.
aśs

Święto Małych
i Dużych

Odszedł Pielgrzym Królowej
Mikuszowice Krakowskie.
Po ciężkiej chorobie odszedł do
domu Ojca śp. Jan Skrolecki.
– Zachowamy go w pamięci
na zawsze – podkreśla Józef
Niesyto z Akcji Katolickiej w
Mikuszowicach Krakowskich. –
Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej, nadzwyczajnym szafarzem komunii
św., wspaniałym organizatorem
pielgrzymek do sanktuariów
maryjnych, do miejsc związanych
z historią Polski, oddanym czcicielem Matki Bożej i św. Ojca Pio.
– Dzięki talentowi organizatorskiemu, w czasach kiedy wielu
chętniej wybiera podróże zagraniczne, Jan potrafił zafascynować naszą ojczyzną – mówią
przyjaciele Jana Skroleckiego.
– Umiał przekonać, że Matka

Alina Świeży-Sobel
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Jej sanktuarium. Zawsze tak
przygotował trasę pielgrzymki,
byśmy także odwiedzali miejsca
związane z dziejami Polski. Nigdy
nie brakowało śpiewu pieśni religijnych i patriotycznych.
– Lista tych miejsc jest bardzo
długa, a każda pielgrzymka to
zawsze była okazja do praktycznego realizowania głównych
celów Akcji – pogłębiania życia
religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego – mówią
członkowie Akcji z Mikuszowic. –
Dzięki Jasiowi uczyliśmy się tworzyć prawdziwą wspólnotę. Tak
po ludzku bardzo nam go brakuje,
ale wiemy, że pożegnaliśmy się na
krótki czas – bo i nas Bóg powoła
tam, gdzie – jak wierzymy – Jasiu
jest teraz... Pamiętamy w modlitwie o nim i jego najbliższych
.
im

Bielsko - Biał a . Bielskie
Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki zaprasza 26 maja
od 14.00 do 17.00 na Stary Rynek
w Bielsku na specjalną, festiwalową edycję Beskidzkiego Święta
Małych i Dużych, imprezy integracyjnej, organizowanej od
ośmiu lat. Tegoroczne święto
znalazło się w programie prestiżowego Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Lalkarskiej
Teatru Banialuka i jest częścią
projektu Teatru Grodzkiego
„Szlachetne zdrowie”. Zespoły
warsztatowe objęte programami artystyczno-edukacyjnymi
stowarzyszenia zaprezentują
przedstawienia, happeningi
i etiudy teatralne, podejmujące
tematykę zdrowego i aktywnego
stylu życia, walki z uzależnieniami i troski o naturalne środowisko.
im
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Biskup
Tadeusz Rakoczy
Dziś w sposób
szczególny, w warunkach
wolności i zjednoczonej
Europy, a także
w obliczu nowych
zagrożeń, potrzebujemy
dobrych pasterzy.
Starajmy się, by nasza
ojczyzna była ojczyzną
dla wszystkich,
służmy jedności
naszego narodu
w nurcie pluralizmu,
dbajmy o prawdę,
o prawdę w rodzinie
i społeczeństwie,
we wszystkich nurtach
naszego życia.
Bądźmy wierni
zasadom Boga, nawet
gdyby trzeba było za
to cierpieć. Budujmy
lepsze jutro Polski,
Europy i świata prawdą
i miłością
– przez wierność
naszemu powołaniu.
Słowa wygłoszone podczas
uroczystości święceń
diakonatu

zadaniem staje się „budzić i budować poprzez słowo Boże oraz przykład własnego życia i świadectwa
Chrystusową wspólnotę”. Diakoni
przekazali księdzu biskupowi
rocznikową stułę – symboliczny

znak ich oddania i posłuszeństwa.
Po święceniach diakoni rozpoczęli kolejny etap posługi i formacji,
przygotowującej ich do przyjęcia
sakramentu kapłaństwa.

Artur Kasprzykowski

Milówka. Gminny Ośrodek
Kultury oraz miejscowa parafia
Wniebowzięcia NMP zapraszają
dzieci i młodzież z całej diecezji do
udziału w I Międzynarodowym
Przeglądzie Piosenki Religijnej
„Nie lękajcie się”. – Chcemy
zachęcić dzieci i młodzież, by
poprzez śpiew propagowała
wartości chrześcijańskie i niosła
ewangeliczne przesłanie. Ufamy,
że przegląd umożliwi wymianę

O męskiej duszy
Korbielów. – Zapraszamy do
poszukiwania odpowiedzi na
pytanie, co gra w męskiej duszy,
jak to jest z obecnością mężczyzny
w Kościele i tajemnicą ojcostwa –
także na przykładzie Abrahama
i św. Józefa – mówi o. Piotr Kołacz
OP. Rekolekcje dla mężczyzn odbędą się od 6 do 8 czerwca, a zgłaszać
się można telefonicznie: 0 664 050
165 lub e-mailem: dom.rekolekcyjny@dominikanie.pl. 
mb

doświadczeń, a przede wszystkim pozwoli wspólnie radośnie
wychwalać Boga – podkreślają
organizatorzy. Przesłuchania
konkursowe zaplanowano na
7 i 8 czerwca, ale zgłoszenia
uczestnictwa należy składać
w GOK (ul. Dworcowa 1, 34-360
Milówka) najpóźniej 21 maja!
Dodatkowe informacje telefonicznie (033 863 73 99) codziennie
od 8.00 do 16.00.
pm

Laureatka z Kęt
o promocję czytelnictwa, organizację wystaw – zdobyła gminna
biblioteka z Jasienicy, kierowana
przez Marię Hareńczyk. W gronie nagrodzonych znalazła się też
biblioteka z Porąbki, wyróżniona
na opracowanie w internetowej
mapy atrakcji turystycznych
gminy Porąbka, wyposażonej
w opisy i zdjęcia proponowanych
miejsc, a także propozycje gotowych tras wędrówki szlakiem
tych atrakcji. Sylwia Błaszczyk ze
Stowarzyszenia Bibliotek Polskich
podkreślała, że mimo niesprzyjających książce tendencji współczesnej
kultury czytelnictwo w południowej części województwa śląskiego
rozwija się znakomicie . 
aśs

Kęty. Dorota Jura, uczennica
Powiatowego Zespołu nr 9 Szkół
im. Marii Dąbrowskiej w Kętach,
zajęła I miejsce w organizowanym
przez Instytut Tertio Millennio
konkursie „Papież o Młodych,
Młodzi o Papieżu”. Podobnie
jak setki uczniów z całej Polski
w pierwszym etapie Dorota rozwiązywała test wiedzy na temat
biografii Jana Pawła II i jego książki
„Pamięć i tożsamość” i w drugim
etapie pisała esej o rozumieniu
sztuki na podstawie „Listu do artystów” Jana Pawła II. W przygotowaniu do konkursu pomagał diakon
Łukasz Koba. Laureatka zdobyła
nagrodę główną: wycieczkę do
Rzymu. 
tm

Papieski konkurs wygrała
Dorota Jura z Kęt
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Nowi diakoni naszej diecezji

Odważne śpiewanie

Święto bibliotek
Książnica Beskidzka. Od 5 do
18 maja świętowaliśmy Tydzień
Bibliotek. „Biblioteka miejscem
spotkań” – pod takim hasłem
zorganizowany został już po raz
ósmy konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim. Główną
nagrodę – za stworzenie multimedialnej bazy danych, troskę

Artur Kasprzykowski

Bielsko-Biała. – Nie ma na
świecie fabryki diakonów czy
kapłanów. Jest dar powołania ze
strony Boga i odpowiedź: „Jestem,
Panie” ze strony człowieka – mówił
biskup Tadeusz Rakoczy w bielskiej
katedrze pw. św. Mikołaja. W
czwartek, 8 maja, w uroczystość
św. Stanisława BM, patrona Polski i
archidiecezji krakowskiej, udzielił
tam święceń diakonatu 13 klerykom. Mszę świętą w katedrze koncelebrowali m.in. wicerektor seminarium ks. dr Andrzej Mojżeszko
oraz ojciec duchowny kapłanów
naszej diecezji ks. dr Franciszek
Płonka. W świątyni zgromadzili się
alumni diecezji bielsko-żywieckiej
z wszystkich roczników seminaryjnych ze swoimi przełożonymi, a
także rodziny, przyjaciele i znajomi
diakonów. Zwracając się do diakonów, biskup Rakoczy podkreślił,
że od tego dnia ich podstawowym

www.tertio.pl

Alina Świeży-Sobel

Trzynastu nowych diakonów
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Hałcnów–Wilno–Wilkowice…

Wszystko, co polskie
Wśród Polaków w Hałcnowie i Wilkowicach
spędzili tegoroczny Dzień Polonii uczniowie
Polskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
im. Jana Pawła II z Wilna.

T

a wizyta to kolejny krok w
rozwijających się od kilku
lat kontaktach – wyjaśnia Stefan
Zuber z Hałcnowa, jeden z organizatorów. Zaczęło się od pielgrzymki hałcnowskiego parafialnego chóru do Wilna. Później
było wiele spotkań, a wśród
zawiezionych z Bielska darów
był m.in. sztandar ufundowany
dla wileńskiej szkoły staraniem
Kazimierza Grajcarka z NSZZ
„Solidarność”, a także sadzonka
dębu z nasion pobłogosławionych
kiedyś przez Jana Pawła II.
Tym razem uczniowie z Wilna przybyli na zaproszenie wójta
gminy Wilkowice Mieczysława
Rączki. Odwiedzili goszczącą
wcześniej u nich Młodzieżową
Orkiestrę Dętą. Szkolny zespół
wokalny „Nastolatki” z Wilna

wystąpił w Bystrej oraz w hałcnowskim Domu Kultury. W rozegranym turnieju dziewczęcych
drużyn siatkarskich zwyciężyła
reprezentacja Wilna.
Goście odwiedzili Kalwarię
Zebrzydowską i dom rodzinny
Jana Pawła II w Wadowicach.
Spotkali się z burmistrz Ewą Filipiak. – Stąpać po ziemi, z której
pochodził patron naszej szkoły, to
dla nas bardzo ważne – mówili.
– Dla nas patriotyzm wiąże
się zwykle z ważnymi wydarzeniami, a dla nich miłość do Ojczyzny oznacza więź z wszystkim, co
polskie – podkreślali gospodarze. – Patriotyczny wymiar ma
dla nich także modlitwa: Msza
za Ojczyznę.
– Bo na Litwie takich Mszy
nie ma. W kościele za Ojczyznę

Polskie piosenki śpiewają „Nastolatki” z Wilna

modlą się tylko Polacy – tłumaczyli goście.
Okazją do rozmów o Polsce – i
do nawiązania przyjaźni – było
spotkanie z uczniami i nauczycielami hałcnowskiej SP nr 28
im. gen. Kustronia. Młodzież i
jej opiekunowie mieszkali u rodzin w Hałcnowie. Tu też znaleźli
troskliwą opiekę po wypadku, w
jakim uczestniczył wiozący ich
autokar. – Ta wiadomość dotarła
w nocy i natychmiast zgłosili się
chętni do przywiezienia dzieci
własnymi środkami transportu
– podkreśla Stefan Zuber.
– Było groźnie, ale skończyło
się na lekkich obrażeniach. Mamy
za co dziękować Bożej Opatrzności – mówili goście, wyruszając

do hałcnowskiego sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej na Mszę św.
Na czele nieśli szkolny sztandar,
a dyrektor wileńskiej szkoły Janina Wysocka jest przekonana,
że temu sztandarowi zawdzięcza
uratowane życie. W chwili zderzenia zsunął się z górnej półki
i ochronił ją przed wyrzuceniem
z rozbitego autokaru.
– Znamy tu wielu ludzi bardzo nam bliskich, jak Stefan
Zuber czy Szczepan Wojtasik.
Czujemy się tu jak w rodzinie –
mówiła dyr. Wysocka. – Jesteśmy
wdzięczni za okazaną pomoc, za
otwarte serca. Mamy nadzieję,
że ta współpraca będzie się
rozwijać…

aśs

Letni sezon skoków narciarskich otwarty

Artur Kasprzykowski

Najmłodsi na igielicie
Zawodnicy i zawodniczki z aż
trzynastu klubów sportowych
przybyli na Międzynarodowe
Zawody w Skokach Narciarskich
zorganizowane przez Parafialny
Klub Sportowy „Olimpijczyk”
z Gilowic.

Radio
Anioł
Beskidów
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D

ziałacze sportowi z Gilowic
z Henrykiem Pasko, prezesem
„Olimpijczyka”, na czele od lat podejmują się organizacji zawodów
sportowych dla najmłodszych.
Z początkiem maja rozpoczęli letni sezon w skokach narciarskich
na igielicie.
– Zawody o Puchar Śląskiej
Rady Wojewódzkiej LZS przygotowaliśmy na gilowickich obiektach: skoczni HS-19 i HS-20 – mówi
Henryk Pasko. – Wzięło w nich
udział 80 młodych skoczków z całej Polski. Gościliśmy także reprezentację TJTZ Trzyniec-Nydek

Na anielskiej fali
90,2 FM

Na gilowickie obiekty przyjeżdżają najmłodsi skoczkowie
z całego kraju

z Czech. Zawody przeprowadzono w siedmiu kategoriach wiekowych. Organizację gilowickiego
przedsięwzięcia dofinansowało
Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie

LKS w Katowicach. W gronie gości był prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz
Tajner.

im

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.
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Sesja mariologiczna przed koronacją w Szczyrku

Wiara buduje to miejsce
Urszula Rogólska

Wiarę w szczególną
opiekę Matki
Bożej powinniśmy
pogłębiać zdrową
wiedzą teologiczną

M

aryjna sesja naukowa, która
odbyła się w sanktuarium
9 i 10 maja była kolejnym etapem
przygotowań do zaplanowanej na
21 września koronacji wizerunku Królowej Beskidu Śląskiego
ze szczyrkowskiej Górki.
Od 114 lat mieszkańcy Szczyrku
i okolic zawierzają Szczyrkowskiej
Pani wszystkie sprawy swojej codzienności. Dzięki ich zawierzeniu,
kult Matki Bożej w sanktuarium
na Górce trwa i wciąż się rozwija.
O koronacji jej wizerunku papieskimi koronami już dziś informują
afisze i banery w samym mieście,
a specjalny program przygotowań
od ubiegłego roku realizują księża
salezjanie z Górki, którzy trwającą
tu już 70 lat posługą rozszerzają
kult Matki Bożej – Królowej Beskidu Śląskiego – w całym kraju.
– Wiara w szczególną opiekę
Matki Bożej, która pomaga wzrastać w świętości, buduje to miejsce.

Sesja mariologiczna w sanktuarium na Górce zgromadziła
wybitnych polskich teologów i czcicieli Matki Bożej

Idąc śladem encykliki Jana Pawła
II „Fides et ratio”, tę wiarę powinniśmy pogłębiać zdrową wiedzą
teologiczną. Stąd inicjatywa
zorganizowania mariologicznej
sesji naukowej przed uroczystością koronacji wizerunku Matki
Bożej – podkreślał ks. Marek Dąbek SDB, kustosz szczyrkowskiego
sanktuarium.
Sesję „Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa – wiara,
teologia, duszpasterstwo” przygotowali wspólnie księża salezjanie wraz z katedrą mariologii

16 lat posługi

Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. Wagę teologicznego pogłębiania wiedzy o kulcie
Matki Bożej, a także przekładania
jej na wymiar życia codziennego
podkreślał obecny na sesji biskup
Tadeusz Rakoczy. Tematy poruszane w pierwszym dniu sesji
dotyczyły historii i znaczenia
objawień maryjnych na świecie.
O objawieniach maryjnych w nauczaniu Jana Pawła II mówił ks.
dr Teofil Siudy z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
■

r

e

k

l

w Warszawie. Temat „Objawienia
maryjne XX wieku zatwierdzone przez Kościół” przedstawił ks.
prof. Wojciech Życiński z PAT, natomiast o „Objawieniach Matki
Bożej w Szczyrku” mówił salezjanin ks. Krzysztof Pyzik. Pierwszy
dzień sesji zakończyła Eucharystia i nabożeństwo majowe.
Tematyka sobotniej części
sesji dotyczyła samej koronacji
w aspekcie teologicznym (mówił na ten temat o. prof. Tadeusz
Dionizy Łukaszyk), w aspekcie
liturgicznym (wykład przedstawił ks. prof. Stefan Koperek) oraz
aspekcie duszpasterskim (głos zabrał o. prof. dr hab. Zachariusz
Jabłoński.
Sesja to tylko jeden z elementów przygotowań do wrześniowej
koronacji. Są nimi także comiesięczne czuwania, które odbywają się 24 dnia każdego miesiąca
od godz. 17.00 do Mszy św. celebrowanej po Apelu Jasnogórskim
o 21.00. W tym roku mija 25 lat
od ich zainicjowania. Najbliższe
– 24 maja będzie związane z 70-leciem przybycia tutaj księży salezjanów. Czerwcowe poprowadzą prowincjałowie salezjańscy
z całej Polski.
ur
ama

■

W rocznicę ingresu
W piątek 9 maja minęło 16 lat
od ingresu biskupa Tadeusza
Rakoczego do katedry św. Mikołaja
w Bielsku-Białej.

Z

ak
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tej okazji w katedrze odbyła
się uroczysta Msza św. oraz
zaprezentowany został spektakl
z cyklu „Verba Sacra – Modlitwa
katedr polskich”.
Dziękczynnej Mszy św.
przewodniczył dziekan bielski,
ks. prał. Jan Sopicki. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kościelnych stowarzyszeń, władz samorządowych miasta i powiatu oraz
wierni z wielu parafii diecezji.
Głównym organizatorem
uroczystości był Klub Inteligencji

Katolickiej w Bielsku-Białej. Po
Eucharystii jego przedstawiciele, Elżbieta Kralczyńska
i Zbigniew Gebauer, w imieniu
wszystkich zgromadzonych przekazali życzenia dla biskupa Tadeusza Rakoczego, dziękując
za ofiarną posługę w lokalnym Kościele i życząc Bożego
błogosławieństwa.
Po Mszy św. zaprezentowany
został kolejny spektakl z cyklu
„Verba Sacra – Modlitwa katedr polskich”. Starotestamentową Księgę Rut czytała aktorka
Joanna Szczepkowska, a skrzypek Adam Wagner zagrał sonaty
Bacha.
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Wysokie loty
Kaniów i Czechowice-Dziedzice. To tu lokalizację znalazł Bielski
Park Techniki Lotniczej i związane z nim Śląskie Centrum
Badawczo-Rozwojowe – jedne z najciekawszych projektów
realizowanych w Polsce ze środków unijnych.
tekst
Alina Świeży-Sobel

N

asobel@goscniedzielny.pl
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a pokopalnianej hałdzie w ciągu zaledwie
kilkunastu miesięcy
powstał obejmujący
ok. 10 tys. metrów kwadratowych
kompleks hal produkcyjnych
i hangarów, budynek kontroli
lotów, punkt dystrybucji paliwa
z podziemnym zbiornikiem na
30 tys. litrów, droga kołowania
i utwardzone place, a przede
wszystkim pas startowy długości
700 m – dla lekkich samolotów.
Obecnie trwają ostatnie prace
wykończeniowe i budowa drogi
dojazdowej. Całość będzie gotowa
do użytku już w czerwcu.
– Wszystkie prace budowlane
realizowane są zgodnie z zamierzeniami – potwierdza Dariusz
Piecuch, prezes spółki
Bielski Park Techniki Lotniczej.

– Do 28 czerwca zakończone zostaną też specjalistyczne pomiary,
których wyniki pozwolą nam niezwłocznie wystąpić z wnioskiem
o rejestrację pasa i dopuszczenie
do latania. Jeszcze w maju ogłoszona zostanie oferta dla zainteresowanych wynajmem hal,
hangarów i biur.

startowy – dodaje. – Udało się
znaleźć miejsce na taką inwestycję – w Kaniowie, na terenach należących do restrukturyzowanej
wówczas kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Badania
potwierdziły, że jest to hałda ustabilizowana i planowany obiekt
może tam powstać. Odkupiliśmy
od Kompanii Węglowej grunty,
Narodziny Parku
złożony został wniosek i na tej
– Pomysł właściwie należał podstawie otrzymaliśmy ok. 21
do przedsiębiorców, którzy od lat mln zł dofinansowania ze środw Bielsku-Białej i okolicy angażują ków Unii Europejskiej, do których
się w produkcję samolotów, uskar- samorząd powiatu bielskiego dożając się na brak właściwych ku łożył wymaganych 15 proc.
temu warunków. Powstanie taW przygotowania włączyły
kiego zaplecza było jedyną szansą, się zainteresowane firmy lotniby producenci lotniczy nie odeszli cze, piloci Aeroklubu z Bielskaw inne rejony Polski – wspomina -Białej, Górnośląska Agencja
Andrzej Płonka, starosta bielski, Przekształceń Przedsiębiorstw
który jako pierwszy dostrzegł (GAPP), samorząd powiatu bielszansę i przekonał do przedsię- skiego. Powołana została spółka:
wzięcia pozostałych samorządow- Bielski Park Techniki Lotniczej.
ców powiatu bielskiego.
Prace rozpoczęły się wiosną 2007
– Chodziło nie tylko
r. i dziś już można przeo hale i hangary umożliwidywać, że założony
wiające produkowanie W Bielskim
termin otwarcia Parku
samolotów, ale także Parku Techniki w czerwcu 2008 r. nie jest
o profesjonalny pas Lotniczej prace zagrożony.
Wstępny fundusz
budowlane
zakładał wydatkowaweszły już
w końcową fazę nie 24 mln zł. W trakcie
robót okazało się, że dla
zapewnienia
wymaganych

przy inwestycji lotniczej warunków bezpieczeństwa niezbędne
są rozmaite dodatkowe badania
i prace. Ostatecznie budowa pochłonie ok. 30 mln – i te dodatkowe pieniądze zainwestowali sami
przedsiębiorcy.

Na tym nie koniec
– Park już istnieje, ale nie chcemy na tym poprzestać – przyznaje
bielski starosta. – Sprzyja nam
fakt, że są w Unii pieniądze na restrukturyzację takich terenów
jak pokopalniane. Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji drugiego
etapu, jakim będzie utworzenie
przez Starostwo Powiatowe
i GAPP w Katowicach Śląskiego
Centrum Badawczo-Rozwojowego. Centrum obejmowałoby
m.in. utworzenie bazy laboratoryjnej do budowania samolotów, opracowywania elementów
ich konstrukcji, szkolenie kadr.
Pod ten projekt zaadaptowana
zostanie hala dawnych warsztatów szkolnych przy Zespole
Szkół Technicznych i Licealnych
w Czechowicach-Dziedzicach.
Projekt znalazł się już na liście
wniosków zakwalifikowanych do
dofinansowania w wysokości 40
mln zł. Łącznie z zaangażowanymi środkami własnymi niebawem
cała inwestycja będzie więc już
kosztowała blisko 100 mln zł.
– Chcielibyśmy wokół przedsięwzięcia zgromadzić nie tylko
firmy już obecne w naszym regionie, ale także sprowadzić tu
innych poważnych producentów
– podkreśla Andrzej Płonka. – Zainteresowana
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Bez pasa startowego produkowanie samolotów
nie byłoby możliwe
Po prawej: Przyszły budynek kontroli lotów

lokalizacją tu swojej produkcji
jest m.in. Avio Polska – związana
z międzynarodowym potentatem
w branży lotniczej. Nasze działania wspiera Instytut Lotniczy,
a gotowość współpracy naukowej zadeklarował Uniwersytet
Warszawski. Coraz realniejsza
jest szansa, że w Czechowicach-Dziedzicach powstanie znaczące
centrum lotniczej myśli technicznej. Już dziś rozmowami na temat
współdziałania są zainteresowani
właściciele Doliny Lotniczej – podobnego centrum powstającego
koło Mielca.
Już wiadomo, że w BPTL będą
produkowane Orki EM-11C –
określane mianem powietrznej
taksówki samoloty, których konstrukcję opracował w Bielsku-Białej Edward Margański.

Dobry ruch dla regionu

By tradycje były szansą
Andrzej Płonka, starosta bielski
– To u nas budowane są szybowce zaliczane do
najlepszych. Mamy najlepszych pilotów. Ta tradycja
trwała i trwa nadal. Mam nadzieję, że realizacja
Bielskiego Parku Techniki Lotniczej przyczyni się
nie tylko do dalszego jej trwania, ale do rozwoju,
wpływając w podobny sposób na wiele innych dziedzin życia
w naszym regionie. Jako samorządowcy poświęciliśmy temu
projektowi mnóstwo czasu, pokonaliśmy wiele barier. To
inwestycja, której znaczenie wykracza zdecydowanie poza
granice naszego powiatu. Cieszy nas,
bo okazało się, że potrafimy rozsądnie planować, pisać wnioski
i rozliczać unijne fundusze. To daje zadowolenie i powoduje,
że dziś mogę odczuwać ogromną satysfakcję. Cieszymy się,
bo przy pomocy samorządu powstaną nowe miejsca pracy
i warunki dla rozwoju nowoczesnej myśli technicznej. Zwiększy
się nie tylko zatrudnienie bezpośrednio związanych z lotniczą
produkcją. Udział samorządu przewidziany jest do tego etapu,
do kiedy jego zaangażowanie będzie potrzebne. Spełniliśmy
swoją rolę jako organizator, a także podczas składania wniosku
o dofinansowanie. Czuwamy nad realizacją projektu. Całość
prac budowlanych zmierza ku końcowi, a w przyszłości
funkcjonowanie Parku powinno już zależeć od samych
przedsiębiorców… W sąsiedztwie powstanie też Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zamierzamy tam ulokować
w pełni wyposażony magazyn przeciwpowodziowy dla całego
regionu. Chcielibyśmy, aby stacjonował tam także helikopter
pogotowia lotniczego, obsługujący teren Beskidów po Katowice.
Mamy już z Ministerstwa Zdrowia zapewnienia wsparcia dla
tego projektu…
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– Wraz z całą Radą Powiatu
Bielskiego jesteśmy o tym przekonany – zdecydowanie potwierdza
Andrzej Płonka. – Jako samorząd
zdawaliśmy sobie sprawę, że stwarzanie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości jest jednym
z ważnych dla nas zadań. Istotne
jest, by powstawały nowe miejsca
pracy.
Park to ok. 500 nowych
miejsc pracy. Ile ich powstanie

po realizacji drugiego etapu –
tego jeszcze nie wiadomo. Jest
pewne, że będą potrzebne kadry specjalistów, których trzeba
będzie dopiero wyszkolić – i to
także jedno z zadań przyszłego
centrum badawczego.
Na udostępnienie pasa startowego czekają już teraz firmy
z naszego regionu, które mają
własne samoloty i chciałyby
korzystać z nich jak najbliżej
swoich siedzib. Do tego potrzeba
pasa startowego. Obecnie mają
do dyspozycji Pyrzowice czy
Muchowiec, Kaniów jest bliżej,
więc to dla nich zdecydowanie
korzystniejsza oferta. A obecność
i rozwój tych firm to także zysk
dla regionu…
Warto pamiętać, że rozwój
lotnictwa właśnie w dziedzinie
małych samolotów dla kilku pasażerów, następuje niezwykle dynamicznie. W sąsiednich Czechach
lata około dwóch tysięcy prywatnych samolotów, a w Polsce zaledwie dwieście, bo przeszkodą jest
właśnie brak bazy: miejsc, gdzie
mogłyby wystartować, zatankować paliwo. Liczne zapytania zainteresowanych potwierdzają, że
pomysł był strzałem w dziesiątkę,
a park lotniczy będzie dobrze służyć regionowi. .

•
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Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa
Organizatorzy ewangelizacji ProChrist w parafii Trójcy Przenajświętszej w Rajsku

Razem dla Pana
Szymon Waliczek

Czy w ostatnim roku
moja wspólnota
wykorzystała
wszystkie
możliwości
ewangelizowania?

T

o pytanie, które padło w
czasie krajowej kongregacji
Ruchu Światło–Życie w lutym w
Częstochowie, nie dawało spokoju Kamilowi Gałuszce z Rajska.
Kampania ProChrist była podpowiedzią, co robić...
Pomysł ekumenicznej kampanii ProChrist narodził się w Niemczech i do tej pory chrześcijanie organizowali ją właśnie tam. W tym
roku w kwietniu ProChrist odbyła
się po raz siódmy – ale jej centralnym miejscem był katowicki
Spodek. Stąd drogą satelitarną płynął przekaz do ponad stu miejsc
w Polsce i za granicą. Równolegle
ze spotkaniami w Spodku (ekumeniczna modlitwa, świadectwa,
spotkania ewangelizacyjne prowadzone przez teologa ewangelickiego ks. Ulricha Parzanego, scenki
teatralne, koncerty) wiele parafii
przyłączyło się do akcji, organizując u siebie spotkania nawiązujące
do tematyki tych w Katowicach.
Wśród nich była parafia Trójcy
Przenajświętszej w Rajsku.

Gość Niedzielny 18 maja 2008

Jesteśmy razem
– W Częstochowie ks. Ryszard
Nowak, moderator Ruchu Światło–
Życie z Katowic, pytał, jak nasze
wspólnoty wykorzystują możliwości ewangelizacji w parafiach,
gdzie się na co dzień formujemy.
To było pytanie, którego nie mogliśmy zostawić bez odpowiedzi
– mówi Kamil Gałuszka z Rajska.
– Tym bardziej iż tegoroczne hasło
roku oazy brzmi: „Idźcie i głoście”.
Odpowiedzią na to hasło jest m.in.
„Operacja Andrzej”. To projekt, który ma zmobilizować do modlitwy,
zaprzyjaźnienia się, zaproszenia
i przyprowadzenia na konkretne
wydarzenie ewangelizacyjne tych,

Oazowicze zaangażowani w ProChrist w Rajsku

o których wiemy, że potrzebują
Jezusa. Ruch Światło–Życie postanowił zaangażować się także
w kampanię ProChrist – dodaje
Kamil.
– Założenia ProChrist były
proste: dotrzeć z orędziem Jezusa do jak największej liczby ludzi
i drugie: aby w tym głoszeniu
chrześcijanie pokazali, iż mogą
być jednością! – podkreśla Szymon Waliczek. – Dostałem SMS-a
z zapytaniem, czy pojadę na
szkolenie związane z ProChrist
do Dzięgielowa, gdzie mieści się
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Oprócz oazowej ekipy spotkali
się tam przedstawiciele sześciu
Kościołów chrześcijańskich. To
było wspaniałe doświadczenie
jedności.
Kamil podjął się zorganizowania całego przedsięwzięcia w Rajsku. Trzeba było znaleźć osoby,
które przygotują scenki ewangelizacyjne, powiedzą świadectwo,
zagrają.
– „To się nie może udać” – powtarzałem w kółko – uśmiecha się
dziś Szymon. – A Kamil odpowiadał: – „Ufam Jezusowi, jak będzie
chciał, to da ludzi”.
– Od razu otrzymaliśmy wszelaką pomoc, jakiej potrzebowaliśmy od naszych duszpasterzy – ks.
proboszcza Stanisława Koziany
i ks. wikarego Rafała Dendysa.

Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni – podkreśla Kamil. – Pomogli
nam przyjaciele ze wspólnot oazowych młodzieży i rodzin z rejonu
Oświęcimia, Jawiszowic, Brzeszcz,
Kęt i Kóz. Rzesza ludzi, którzy mówili: Zróbmy to razem dla Jezusa!

Wielkie umocnienie
– Pierwsze łączenie z Katowicami… Do salki przybyło kilkadziesiąt osób – opowiada Szymon.
– Rozpoczęliśmy zawiązaniem
wspólnoty, wysłuchaliśmy dwóch
świadectw na temat, kim dla mnie
jest Jezus Chrystus. I łączenie z Katowicami. „Wolnoć Tomku w swoim domku” – to pierwszy temat
ks. Parzanego – mówi Szymon. –
Kolejne spotkanie kolejnego dnia
w Rajsku – podobna atmosfera
– chęć wspólnej modlitwy oraz
wsłuchiwania się w to, co mówi
do nas Pan Bóg. Główny temat krył
się za słowami: „Wszędzie dobrze,
gdzie nas nie ma”. Wiąże się to nie
tylko z przemieszczaniem fizycznym, ale także dotyka duchowości
człowieka i nieustannych ucieczek.
Usłyszałem, iż Bóg czeka na nas,
cały czas ma wyciągniętą rękę.
Następne spotkanie to Diecezjalna Kongregacja Oazy w bielskim
kościele św. Pawła.
Temat orędzia idealnie współgrał z przeżywaną przez oazowiczów kongregacją. „Drzewa
nie istnieją osobno”, czyli rzecz

o wspólnotach ludzi, w których
przecież wzrastamy.
– To było nasze pierwsze tego
typu przedsięwzięcie w parafii.
Dostaliśmy gotowe narzędzie
w postaci akcji ProChrist i nie
mogliśmy go nie wykorzystać
w dziele ewangelizacji – mówi
Kamil Gałuszka. – Trudno już
teraz mówić o owocach spotkań.
Na pewno były dla nas samych,
oazowiczów, wielkim umocnieniem, ale i nauką pokory, że
jeszcze wiele przed nami. Przychodzili też niby przypadkowi
ludzie, coś ich tu ściągnęło i... zostawali z nami. Dziękujemy Bogu,
że znalazły się osoby, które nam
w tym pomogły: nasi duszpasterze, dorośli z Domowego Kościoła,
z parą diecezjalną Marią i Janem
Plewami na czele.
Urszula Rogólska

W naszej opinii
Maria i Jan
Plewowie,
diecezjalna
para
Domowego
Kościoła
– To było dla nas
ważne doświadczenie
ewangelizacyjne,
a jednocześnie
doświadczenie jedności
w całym Ruchu Światło–
Życie, a także jedności
chrześcijan, którzy w całe
przedsięwzięcie się
zaangażowali. Cieszymy
się, że i my, jako członkowie
Ruchu Domowego Kościoła
– Oazy Rodzin, mogliśmy
się w nie włączyć wraz
z młodzieżą Ruchu Światło–
Życie. Każdy z nas mógł
dać świadectwo swojej
przynależności do Jezusa
i tego, jak bardzo Go
potrzebujemy na naszej
drodze dążenia do świętości.
Wierzymy, że nie było
to ostatnie tego rodzaju
wspólne spotkanie.

