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Metropolita lwowski 
obrządku łacińskiego 
abp Mieczysław 
Mokrzycki w sobotę 
7 listopada przybył 
do Wilamowic. Tu 
dokonał poświęcenia 
i wmurowania 
kamienia węgielnego 
w ściany powstającej 
nowej ochronki sióstr 
służebniczek NMP. 

P ierwsza ochronka powstała w Wi- 
lamo-wicach z inicjatywy św. 

Józefa Bilczewskiego, poprzednika 
na lwowskim urzędzie metropoli-
ty, więc naszym pragnieniem było, 
aby tego historycznego aktu dokonał 
jego następca. Ogromnie się z tego 
cieszymy – mówił ks. prał. Michał 
Boguta, wnioskodawca budowy, 
dziękując też gościowi za wszelką 
pomoc, jaką okazywał już wiele lat 

temu jako współpracownik Ojca 
Świętego, podczas przygotowań 
do beatyfikacji i kanonizacji abp. 
Bilczewskiego.  

– Cieszę się, że dziś mogę być 
z wami tutaj, w jego rodzinnej 
miejscowości – mówił abp Mo-
krzycki, podkreślając znaczenie, 
jakie dla tej kanonizacji miały mo-
dlitwy i łaski wyproszone właśnie 
w Wilamowicach. 

Była to pierwsza wizyta, jaką 
abp Mokrzycki złożył w Wilamo-
wicach. Odbyła się w rok po objęciu 
przez niego metropolii lwowskiej. 
Podczas uroczystej Eucharystii w li-
turgii po raz pierwszy posługiwał 
się odnowionym niedawno pasto-
rałem, który należał kiedyś do abp. 
Bilczewskiego.

– Dziękuję, że mogłem się włączyć 
w waszą kontynuację jego dzieła – 
mówił, gratulując zamysłu budowy 

nowej ochronki. 
Szerzej o spotka-
niu z metropolitą 
lwowskim napisze-
my za tydzień. 

mb

Al
in

A 
Św

ie
ży

-S
o

be
l

Kamień dla ochronki

Wilamowickie ślady

Kard. Stanisław Dziwisz w Ciścu

„Kościół jednej doby” ma 37 lat
– Panowały tu wielki entuzjazm i odwaga.  
Ten zapał staje mi dziś przed oczami – 
wspominał kard. Stanisław Dziwisz, który 
przewodniczył obchodom 37. rocznicy cudu 
budowy „kościoła jednej doby” w Ciścu.

K s. Stanisław Dziwisz był w Ciścu wielo-
krotnie, wysyłany tutaj przez kardynała 

Wojtyłę po wzniesieniu kościoła 5 listopada 
1972 roku. Ich wspólną wizytę z okazji kon-
sekracji kamiennego ołtarza w cisieckim 
kościele w 1977 roku upamiętnia witraż znaj-

dujący się w prezbiterium. 
Kard. Dziwisz poświęcił go 
wraz z trzema innymi, któ-
re sprawiono w ostatnim 
czasie.

– Ojciec Święty wspo-
minał budowę kościoła 

w Ciścu jako wyraz walki nie „z kimś”, lecz 
„o coś”: o prawo do wolności religijnej i do 
posiadania własnego kościoła – powiedział 
uczestnikom uroczystości kard. Stanisław 
Dziwisz. – Ks. Władysław Nowobilski staje 
w szeregu kapłanów, którzy mieli odwagę 
powiedzieć „nie” bezbożnej ideologii – dodał 
metropolita krakowski.

W procesji z darami żyjący do dziś 
budowniczowie kościoła ofiarowali kard. 
Dziwiszowi narzędzia użyte przy budowie: 
kielnię, przymiar oraz siekierę. Państwo Śle-
ziakowie, na których działce stanął kościół, 
ofiarowali plany rozbudowy starej piekarni, 
na podstawie których ruszyła budowa. Świą-
tynię z czasem rozbudowano i wyposażono. 
Konsekrował ją w 1982 roku kard. Franciszek 
Macharski. Dwa lata później Cisiec stał się 
samodzielną parafią.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

krótko

Laureat
Bielsko-Biała. w Teatrze 
Polskim odbyło się 
podsumowanie Xi edycji 
nagrody im. ks. Józefa 
londzina – nagrody 
starosty bielskiego 
przyznawanej osobom, 
które poprzez swą 
działalność artystyczną, 
społeczną, kulturalną 
i samorządową wnoszą 
trwałe humanistyczne 
wartości w życie 
społeczeństwa powiatu 
bielskiego. Za promowanie 
małej ojczyzny laureatem 
został rodak patrona 
nagrody – Józef wrzoł 
z Zabrzega, autor szeregu 
publikacji historycznych. 

U św. Katarzyny
Czechowice-Dziedzice. 
w niedzielę 22 listopada 
o 15.00 w kościele pw. św. 
Katarzyny chór parafialny 
uczci koncertem swój 
jubileusz 75-lecia 
istnienia.

Jeden  
z darów: 
siekiera 
budowniczych 
kościoła

Wmurowanie 
kamienia pod 
wilamowicką 
ochronkę
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Ks. kan. 
Władysław 
Nowobilski

Wydarzenia budowy 
kościoła w Ciścu 
wpisują się w dzieje walki 
o wolność religijną naszego 
narodu z panującym 
wówczas totalitaryzmem 
komunistycznym. W tej 
walce najważniejszą 
rolę odegrał sługa Boży 
Jan Paweł II. On też 
w najwyższej mierze 
przyczynił się do budowy 
kościoła w Ciścu i obrony 
go przed zburzeniem, 
jakiego zamierzały 
dokonać ówczesne władze.
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Oświęcim. Tradycją już stała się 
Msza św. za ofiary obozów i o pokój 
na świecie, sprawowana 2 listopada 

w byłym nazistowskim niemieckim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau. Eucharystię sprawowała 

grupa kapłanów deka-
natu oświęcimskiego 
pod przewodnictwem 
dziekana ks. kan. 
Krzysztofa Strauba. 
Na dziedzińcu przylega-

jącym do bloku 11, nieopodal Ściany 
Śmierci modlili się też członkowie 
rodzin byłych więźniów, mieszkań-
cy Oświęcimia i przedstawiciele 
Państwowego Muzeum. Pod Ścianą 
Śmierci złożono znicze i kwiaty.  rk

Bystra k. Żywca. „Wy jesteście 
nadzieją...” – słowa Jana Pawła II były 
mottem uroczystości nadania papie-
skiego imienia Zespołowi Szkolno- 
-Przedszkolnemu w Bystrej. 
Do placówki tej, mogącej poszczy-
cić się blisko stuletnią tradycją, 
uczęszcza 36 przedszkolaków i 79 
uczniów szkoły podstawowej. 
O wyborze Jana Pawła II na patro-
na zadecydowała cała społeczność 
Zespołu – uczniowie, ich rodzice 
i nauczyciele. – Zgodnie uznali-
śmy, że nie ma lepszego patrona, 
który może być dla dzieci i mło-
dzieży wzorem i autorytetem. 
Mamy też świadomość, że takie 

imię to wielki zaszczyt, ale i zobo-
wiązanie – podkreśla Maria Wit-
kowska, dyrektor tej placówki. 
Uroczystość nadania imienia roz-
poczęła się w kościele parafialnym 
w Wieprzu, gdzie biskup Tadeusz 
Rakoczy w asyście proboszcza 
parafii ks. kan. Stanisława Jani, 

i kapłanów dekanatu odprawił 
Mszę św. w intencji bystrzańskiej 
placówki oraz poświęcił sztandar 
i ufundowany przez pracowników 
szkoły wizerunek jej patrona.  ak

Bielsko-Biała-Hałcnów. Modli-
twą w intencji kapłanów zakoń-
czył się tegoroczny cykl czuwań 
w hałcnowskim sanktuarium MB 
Bolesnej. Nabożeństwo, któremu 
przewodniczył bp Tadeusz Rakoczy, 
odbyło się już w częściowo odno-
wionym sanktuarium, w którym 
w ostatnich miesiącach prowadzo-
ne były intensywne prace związane 
z wymianą posadzki na granitową 
oraz montażem ogrzewania podło-
gowego. Wykonano też kamienne 
boazerie. – To dopiero półmetek 

prac w naszym sanktuarium – 
mówi jego kustosz ks. kan. Stani-
sław Morawa. – Już rozpoczęliśmy 
przygotowania do odnowienia poli-
chromii. Przed zimą ściany zosta-
ną odczyszczone ze starej farby. 

Wiosną rozpoczną się prace malar-
skie. Przy sprzyjających warun-
kach być może uda się je zakończyć 
do kwietnia, kiedy rozpoczną się 
przyszłoroczne czuwania.
 jmp

Za ofiary KL Auschwitz

Szkoła z papieskim 
imieniem

Modlitwa 
z remontem w tle
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IX Istebniańskie Zaduszki

Dla szukających 
pracy
Bielsko-Biała. Biuro Karier Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej 
organizuje w środę 18 listopada 
dziesiąte już targi pracy. Swoje 
oferty zatrudnienia przedstawią 
pracodawcy z Bielska i okolic, a tak-
że agencje zatrudnienia, które będą 
proponować pracę w kraju i za gra-
nicą. Swój udział w targach zgłosiły 
takie firmy, jak: Hutchinson, Eaton, 
TRW Steering Systems, Polmotors, 
a także agencje: Adecco, Trenkwal-
der&Partner, Randstad. Dzięki 
wsparciu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego udało się przygotować 
dla poszukujących pracy także roz-
maite materiały i poradniki, m.in. 
dotyczące zakładania własnej firmy. 
Targi odbędą się w siedzibie ATH 
przy ulicy Willowej 2, w budynku 
L na pierwszym piętrze od 10.00 
do 15.00.  tm

Adres redakcji: 
ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon/faks 033 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor 
oddziału, Urszula Rogólska, asystent 
kościelny – ks. Jacek M. Pędziwiatr

bielsko@goscniedzielny.pl

W hałcnowskim sanktuarium remont na półmetku

Okazały obraz Jana Pawła II  
ufundowali pracownicy 
bystrzańskiej szkoły

Msza św. 
za ofiary 
obozów 
i łagrów

Istebna. Już po raz dziewiąty 2 listopada w Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej odbyły się zorganizowane przez 
Oddział Górali Śląskich Związku Podhalan Istebniań-
skie Zaduszki. W programie wiersze znanego artysty 

z Istebnej – Jana Wałacha – recytowali związani z Cie-
szyńskim Studiem Teatralnym: aktor i reżyser Bogu-
sław Słupczyński oraz aktor Tomasz Majorek, a zagrali 
m.in. Wałasi i bracia Lasoniowie. mb
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Jazzowa jesień
Bielsko-Bia-
ła. VII Jazzową 
Jesień rozpocz-
nie 19 listo-
pada o 19.00 
w kościele św. 
Maksymiliana 
w Aleksandro-
w icach kon-
cert, w którym 
wystąpią zna-
komici artyści: 
pianista Chick 
Corea i Gary 
Burton – wir-
t uoz w i bra-
fonu. To duet 
uznawany za 
jedną z najcie-
kawszych jazzowych formacji. 
W kolejnych koncertach od 26 do 
28 listopada w Domu Muzyki BCK 
wystąpią: Arild Andersen, Paolo 
Vinaccia, Tommy Smith i Andy 
Sheppard Quintett, Obara Special 
Quartetm, Tomasz Stańko Quintet 
i pianista Cecil Taylor.

O modlitwie 
Oświęcim. Adwentowe rekolek-
cje „U progu Auchwitz”, „Święć 
się imię Twoje” poświęcone 
będą modlitwie chrześcijańskiej 
i żydowskiej. Wraz z ks. dr. Man-
fredem Desealersem w Centrum 
Dialogu i Modlitwy poprowadzą 
je od 4 do 6 grudnia siostry 
Matki Bożej Syjonu. W progra-
mie: wizyta w celi śmierci św. 
Maksymiliana i w bloku żydow-
skim, Droga Krzyżowa w byłym 
obozie, Msza św. w intencji poko-
ju. Zgłoszenia: Centrum Dialogu 
i Modlitwy w Oświęcimiu, ul. 
Kolbego 1, 32-602 Oświęcim, tel.: 
33 843 10 00, 33 843 08 88, biuro@
cdim.pl, www.cdim.pl.  •

zaproszenia
Krzyż w KL Birkenau

Podwójna droga

Tysiące wiernych, 
z terenu całej 
naszej diecezji 
i pielgrzymów 
z różnych stron 
Polski, w niedzielę  
8 listopada wyruszyło 
za krzyżem i modliło 
się za ofiary obozów 
i gułagów – podczas 
Drogi Krzyżowej 
w byłym obozie 
zagłady Birkenau. 

T o nabożeństwo rozpoczęło 
się jako odpowiedź ludzi na 

obecność w tym miejscu papieża 
Jana Pawła II 30 lat temu i stano-
wi też symboliczny punkt zamy-
kający obchody 30-lecia tamtej 
papieskiej pielgrzymki – przy-
pomina ks. kan. Józef Święcicki, 
proboszcz parafii NMP Królowej 
Polski w Oświęcimiu-Brzezince. 
Wygłoszone przed laty słowa Jana 
Pawła II zapisano w kościele NMP 
Królowej Polski w Brzezince, gdzie 
znalazły się też wizerunki papie-
ża: namalowany przez Jadwigę 
Krzemień oraz uwieczniony 
w jednym z pięknych kościelnych 
witraży. Swój witraż ma tu i papież 
Benedykt XVI, kolejny papież piel-
grzym do byłego KL Birkeanu. 

– Ta modlitwa jest poszukiwa-
niem Boga i godności człowieka. 
W tym poszukiwaniu towarzyszą 
nam świadectwa głębokiej wiary. 
Tu, w Oświęcimiu, puste fraze-
sy byłyby tylko zniewagą ofiar. 

Przemierzamy duchowo podwójną 
drogę: idziemy z ludźmi, którzy tutaj 
cierpieli i ginęli i idziemy drogą męki 
i śmierci Chrystusa, wierząc, że On 
szedł tą drogą z ludźmi – mówił ks. 
kan. Krzysztof Straub na początku 
nabożeństwa. Podczas wędrówki 
obozową drogą, wzdłuż baraków 
i ruin krematoriów, modlitwie towa-
rzyszyły rozważania autorstwa ks. 
dr. Manfreda Desealersa – niemiec-
kiego kapłana z oświęcimskiego 
Centrum Dialogu i Modlitwy.

– Dla nas, mieszkańców, to 
także okazja do modlitwy dzięk-
czynienia, że nie spełniły się 
następne zbrodnicze plany na-
zistów, by na wysiedlonych tere-
nach Brzezinki budować kolejne 
miejsca ludobójstwa, a wiemy, że 
takie były zamiary – mówi Józef 
Kozioł, przewodniczący Rady Pa-
rafialnej w Oświęcimiu-Brzezin-
ce. Co roku parafianie nie tylko 
sami się modlą, ale też troszczą się 
o pielgrzymów; pod kierunkiem 
Stefanii Mańki przygotowują po-
częstunek i gorące napoje. aśs

V Zaduszki Narodowe 

Dali przykład
Od pięciu lat w pierwszych 
dniach listopada pod Krzyżem 
Jubileuszowym na Matysce 
w Radziechowach odbywają się 
Narodowe Zaduszki. Patriotyczna 
uroczystość co roku dedykowana 
jest kolejnym bohaterom naszej 
narodowej historii.

W  tym roku 7 listopada do 
Kurhanu Pamięci została 

dosypana ziemia z grobu bohater-
skich obrońców Poczty Gdańskiej 
oraz z mogiły płk. Stanisława 
Hojnowskiego, który w 1939 r. 
wraz z 110 żołnierzami 45. pułku 
piechoty poległ pod Tomaszowem 
Mazowieckim. – Wspominając 70. 
rocznicę wybuchu II wojny, nie 
wolno nam nie pamiętać o tamtych 
obrońcach Polski – podkreślali or-
ganizatorzy uroczystości.

Mszy św. koncelebrowanej 
w intencji Ojczyzny oraz wszyst-
kich poległych podczas kampanii 
wrześniowej przewodniczył ks. 
kan. Ryszard Kubasiak. Wskazując 
na przykład bohaterskich przod-
ków, wezwał do żywej pamięci na 
temat przeszłości.

Apel Poległych – tekst nagro-
dzonej w konkursie historycznym 
Justyny Polak z Rzyk – odczytał ks. 
Krzysztof Ciurla, jeden z twórców 
Zaduszek Narodowych, który wraz 
ze swoimi uczniami ze szkoły im. 
Jana Pawła II w Łękawicy poprowa-
dził tę część uroczystości. 

Już po raz kolejny i młodym, 
i starszym uczestnikom Zaduszek 
sporych wzruszeń dostarczyli 
Grzegorz Rypień z synem Łuka-
szem,  którzy przybyli na Maty-
skę konno, ubrani w historyczne 
żołnierskie mundury. Tym razem 
były to mundury 8. Pułku Ułanów 
im. Księcia Poniatowskiego. tm

■ R e k l A m A ■

Krzyż nieśli na zmianę 
przedstawiciele różnych 
środowisk zawodowych 
i parafi

Apel Poległych odczytał  
ks. Krzysztof Ciurla

Chick Corea 
(na zdjęciu) 

zagra w duecie 
z Garym 

Burtonem  
– wirtuozem 

wibrafonu
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W Szkole 
Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza 
w Hecznarowicach 
odsłonięta 
została tablica 
upamiętniająca 
postać Edwarda 
Chuchera, byłego 
nauczyciela tej szkoły 
i zarazem walecznego 
żołnierza II wojny 
światowej. 

N iezwykłą sylwetkę przypo-
mniano najpierw podczas 

Mszy św., a potem – uroczystej 
wieczornicy. Tego wieczoru 
na nowo odżyły też opisane przez 
por. Chuchera dramatyczne wo-
jenne doświadczenia. Zebrało się 

ich sporo, bo walczył najpierw 
podczas kampanii wrześniowej 
w 1939 r. pod Stanisławowem. Potem 
uciekł z internowania na Węgrzech 
– przez Jugosławię i Grecję do Syrii 
– i jako żołnierz Brygady Strzelców 
Karpackich walczył m.in. pod 
Tobrukiem i Gazalą. Wraz z 3. 
Dywizją Strzelców przeszedł 
szlak bojowy od Monte Cassino 
po Bolonię. Dwukrotnie otrzymał 
Krzyż Walecznych i szereg innych 
odznaczeń. Po wojnie wraz z innymi 
podkomendnymi gen. Władysława 
Andersa trafił do Wielkiej Brytanii. 
Stamtąd w 1947 r. wrócił w rodzinne 
strony: do Pisarzowic, w których się 
urodził, i Hecznarowic, gdzie mimo 
różnych szykan pracował jako 
skromny nauczyciel. W czasach 
komunizmu, zdaniem niektórych, 
i to było nadmierną karierą. Kiedy 
po latach milczenia opowiadał 
o swoich walkach, dla wielu jego 
słowa były zaskoczeniem. A on chęt-
nie dzielił się wspomnieniami, 

także z uczniami kęckiej SP nr 2 
im. Bohaterów Monte Cassino.

Odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy dokonał por. Adrian Chu-
cher, wnuk Edwarda, a poświęcił 
ją ks. Adam Brzeźniak. W sali 
Domu Ludowego można było też 
obejrzeć wystawę fotograficzną 
i przygotowany przez uczniów 
z Hecznarowic program o żołnie-
rzu i nauczycielu. Jak podkreślał 
dyrektor szkoły Jarosław Konior, 
cenną pamiątką tej uroczystości po-
zostanie też wydana przy wsparciu 
wielu osób i instytucji publikacja: 
„Wspomnienia żołnierza-tułacza 
1939–1947”, obejmująca zapiski wo-
jenne Edwarda Chuchera. 

– To wprawdzie wydanie wzno-
wione, bo pierwsze w niedużym 
nakładzie ukazało się 15 lat temu, 
tuż po śmierci pana Edwarda, 
ale tym razem udało się je posze-
rzyć o wspomnienia ludzi, którzy 
go znali, mogli przybliżyć go jako 
wspaniałego człowieka – tłuma-
czy inicjator przedsięwzięcia Je-
rzy Kubik. We wstępie do książki 
czytamy, że impulsem do przypo-
mnienia pełnej heroizmu postaci 
rodaka i bohatera spod Monte Cas-
sino stała się mijająca w tym roku 
65. rocznica tej krwawej bitwy. 
I poczucie, że pamięć o bohaterze 
jest wypełnieniem długu wdzięcz-
ności wobec niego… mb

500 lat w Porębie Wielkiej

Kościół, który przemawia
Pół tysiąca lat ma modrzewio-
wy kościół w podoświęcimskiej 
Porębie Wielkiej. To jedna z naj-
starszych i najpiękniejszych świą-
tyń w diecezji. Uroczystościom 
jubileuszowym przewodniczył 
bp Tadeusz Rakoczy. Na tę okazję 
odnowiono ołtarz główny i poli-
chromię na suficie kościoła.

T en kościół przemawia. Jest jak 
otwarta księga Biblii. Byleśmy 

tylko chcieli z niej czytać – mówił 
biskup Tadeusz Rakoczy, przy-
pominając również wizytę kard. 
Karola Wojtyły, który w 1968 r. 
przybył tutaj, by poświęcić od-
nowioną polichromię. Życzył 
wówczas porębskim wiernym, by 
kościół służył im jako znak wiecz-
nego przeznaczenia człowieka, 
a obrazy wypełniające jego wnę-
trze „mówiły o tym, jaką drogą do 
Boga się idzie”.

Początki parafii w Porębie 
Wielkiej sięgają XIII wieku. Po 
zniszczeniu pierwszej świątyni 

na początku XVI wieku zbudowa-
no nowy kościół. Jego konsekra-
cja odbyła się w roku 1509. Z tej 
świątyni sprzed pół tysiąca lat 
zachowały się ściany, obraz uko-
ronowania Maryi oraz... jedna 
deska, dziś znajdująca się w ołta-
rzu głównym. Wnętrze kościoła 
z czasem upiększano i wypełnia-
no. Obecny wystrój świątynia 
zawdzięcza w głównej mierze 
pracom budowlanym, przepro-
wadzonym ponad dwieście lat 
temu, oraz malarskim z początku 
20. stulecia.

To, że kościół zachował się 
w dobrym stanie, jest zasługą 
mieszkańców Poręby Wielkiej, 
którzy większość robót około-
konserwacyjnych drewnianego 
budulca wykonują sami. Od kilku 
miesięcy trwają prace renowacyj-
ne wewnątrz świątyni. Parafii po-
maga w nich Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków z Krakowa. 
Nowego blasku nabrało malo-
widło na suficie nawy kościoła, 
przedstawiające Jezusa w chwale 
Przemienienia. Na nowo zachwy-
ca modlących się barokowy ołtarz 
główny z obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej.

Malowniczo położona Poręba 
Wielka ma bogatą historię. Funda-
torem kościoła był hrabia Zygmunt 
Porębski, sekretarz króla Zygmun-
ta Starego. Z jego rodu pochodził 
Stanisław Porębski, ceniony rene-
sansowy poeta. Gościem w poręb-
skim pałacu był Artur Grottger, 
który namalował poświęcony 
powstaniu styczniowemu cykl 
„Wojna”. Wiekowa świątynia za-
chwyca znawców sztuki swym 
pięknem, ale przede wszystkim 
pozostaje żywym świadectwem 
wiary pokoleń.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Wiekowy kościół w Porębie 
Wielkiej jest znakiem 
przeznaczenia człowieka

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał wnuk por. Edwarda 
Chuchera

Pamięci por. Edwarda Chuchera 

Dłużnicy  
– bohaterowi
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O d przeszło 26 lat pracuje 
w jawiszowickiej parafii 
jako organista, dając przy-

kład nieustannego doskonalenia 
własnych artystycznych umie-
jętności. – To sprawia, że nieraz 
nawet podczas Mszy świętej 
mamy pokusę oklaskiwać go, choć 
to przecież nie koncert – przyznają 
parafianie. 

Od 16 lat skupia się wokół nie-
go również spora grupa młodych 
i starszych śpiewaków: chór „Can-
ticum Novum”, znany i ceniony 
również poza parafią, koncertu-
jący w Polsce i za granicą. Chór 
otrzymał m. in. Oskarda – nagro-
dę Burmistrza Gminy Brzeszcze 
za wysoki poziom artystyczny i ak-
tywne uczestnictwo w życiu kultu-
ralnym. Zdzisław Kołodziej jest za-
łożycielem oraz dyrygentem chóru 
i zarazem jego prezesem, a chórzy-
ści nie ukrywają, że oprócz pasji 
muzycznej do śpiewania zachęca 
ich też wspaniała rodzinna atmo- 
sfera, jaka panuje w zespole dzięki 
panu Zdzisławowi.

– Bardzo się cieszę, że nasz 
organista i dyrygent Zdzisław 
Kołodziej otrzymał to wyróż-
nienie – przede wszystkim dla-
tego, że na nie w pełni zasłużył. 
Jest wspaniałym artystą i jednocze-
śnie bardzo dobrym człowiekiem, 

wzorowym chrześcijaninem także 
w życiu rodzinnym. Przykładnie 
wykonuje swoje obowiązki orga-
nisty i społecznie prowadzi chór. 
Jego wkład w życie nie tylko na-
szej parafii jest wielki, a parafianie 
bardzo go cenią – mówi ks. kan. 
Franciszek Janczy, proboszcz ja-
wiszowickiej parafii. 

Medal oraz dyplom Zdzisław 
Kołodziej odebrał z rąk biskupa 
Janusza Zimniaka, a przypomina-
jąc jego dorobek i zasługi, dziekan 
ks. kan. Kazimierz Kulpa mówił: 
– Pan Zdzisław jest osobą głęboko 
religijną, o wysokiej kulturze oso-
bistej, a kunszt artystyczny mogli-
śmy poznać przed chwilą. Kościół 
zawsze cieszy się z ludzi wielkiego 
serca i wielkiego talentu. 

Licznie zgromadzeni w świą-
tyni wierni tym razem swobodnie 
i długo oklaskiwali swego organi-
stę, a Zdzisław Kołodziej tłuma-
czył z właściwą sobie skromnością, 
że odznaczenie jest zasługą… całej 
parafii, bo bez parafian jego praca 
nie byłaby tak owocna. A do swo-
ich chórzystów mówił: – Jesteście 
dla mnie jak ciche anioły, które 
podnoszą mnie, gdy moje skrzydła 
zapominają, że mają latać.

– Gratulujemy ci tego piękna, 
które masz w sobie i dziękujemy 
– odpowiadali chórzyści.  mb

Trwają przygotowania do kolejnej 
edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. Księdza 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie. 
To jeden z największych konkur-
sów służących krzewieniu tradycji 
śpiewu najpiękniejszych polskich 
kolęd i pastorałek. 

Z aproszenie do udziału w tym 
przeglądzie kierowane jest wy-

łącznie do wykonawców amatorów, 
którzy mogą zgłosić się do eliminacji 
przeprowadzanych w 32 miastach 
w Polsce i na Ukrainie – wyja-
śnia ks. Piotr Pilśniak, dyrektor 

festiwalu. Na terenie naszej diecezji 
takie eliminacje odbędą się 10 grud-
nia w Domu Kultury „Włókniarzy” 
w Bielsku-Białej. Wszyscy chętni 
soliści, duety, zespoły wokalne, 
wokalno-instrumentalne, chóry 
w trzech kategoriach wiekowych: 
dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych 
mogą zgłaszać się do 25 listopada. 
Finałowe występy zaplanowane zo-
stały od 7 do 9 stycznia w Będzinie. 
Tam także, w sanktuarium Polskiej 
Golgoty Wschodu, 10 stycznia odbę-
dzie się koncert laureatów. 

Szczegółowe informacje na te-
mat regulaminu oraz karty zgło-
szenia, pod adresem: Ogólnopolski 
Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Księ-
dza Kazimierza Szwarlika, 42-500 
Będzin, skrytka pocztowa 49, tel. +48 
32 762 28 55; +48 694 84 05 09; fax: +48 
32 762 2856 i na stronie internetowej: 
www.ofkip.pl.  mb

Kolędy w Będzinie

Zaśpiewaj 
w konkursie

Medalista z Jawiszowic

Na skrzydłach 
muzyki

Zdzisław Kołodziej, 
organista w parafii 
MB Bolesnej 
w Jawiszowicach-
-Osiedlu Brzeszcze 
i dyrygent chóru 
„Canticum Novum”, 
otrzymał „Pro 
Ecclesia et Pontifice” 
– najwyższe kościelne 
odznaczenie dla osób 
świeckich. 

W  programie modlitewnego 
spotkania, w którym swój 

udział zapowiedzieli krajowy dy-
rektor ADŚ ks. Antoni Żebrowski 
MSF oraz diecezjalny opiekun 
ks. prał. Alojzy Zuber, przewidzia-
no od 9.30 do 15.15 m.in. nabożeństwa 
do Matki Bożej oraz św. Mikołaja, 
adorację Najświętszego Sakramentu 
i o 11.00 Mszę św. w intencji członków 
ADŚ i ich bliskich. Odbędzie się też 
wręczenie statuetek św. Mikołaja, 
przyznawanych za wspieranie 
Apostolstwa. Po raz pierwszy będzie 
to zarazem także regionalny dzień 
turystyki pielgrzymkowej. Historię 
figury św. Mikołaja i sanktuariów 
na Śląsku Cieszyńskim przybliży 
ks. kan. Jerzy Horzela, a poczęstu-
nek dla pielgrzymów będzie też 
czasem wymiany doświadczeń 
na temat pielgrzymowania do za-
bytkowych obiektów sakralnych 
w regionie. tm

Pierścieckie spotkania 
ADŚ u św. Mikołaja 
są już tradycją

U św. Mikołaja w Pierśćcu

Pielgrzymi 
i apostołowie
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Już po raz siódmy w sobotę poprzedzającą 
pierwszą adwentową niedzielę – w tym roku 
będzie to 27 listopada – w sanktuarium św. 
Mikołaja w Pierśćcu odbędzie się regionalny dzień 
skupienia członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
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W  2008 r. na drogach 
województwa ślą- 
skiego zginęło 
w wypadkach aż 219 

pieszych. To blisko połowa wszyst-
kich ofiar wypadków. Ta informacja 
była impulsem do ogłoszenia roku 
2009 rokiem bezpieczeństwa pie-
szych – i szerokiej kampanii pro-
pagującej bezpieczne poruszanie się 
pieszych na drodze. – I już mamy 
efekty – mówi komisarz Robert 
Tarapacz z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Wojewódzkiej 
w Katowicach. – Choć statystyki 

są nadal zatrważające, tylko w ciągu 
ośmiu miesięcy tego roku porów-
nanych do analogicznego okresu 
ubiegłego roku o 176 zmalała w woje-
wództwie śląskim liczba wypadków 
z udziałem pieszych, liczba zabitych 
była mniejsza o 47 osób, a rannych 
– o 144 osoby. To oznacza, że tylko 
w ciągu tych ośmiu miesięcy ponad 
47 osób ocaliło swoje życie i pozosta-
ło wśród nas...

edukacja w szkole…
Prowadzona od lat akcja przy-

gotowania najmłodszych do bez-
piecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym przyniosła efekty i spa-
dła liczba wypadków z udziałem 
dzieci. Od lat uczestniczy w niej 

m.in. Bielska Fundacja na rzecz 
Ruchu Drogowego, która wyposa-
ża dzieci w światełka odblaskowe, 
organizuje Ogólnopolskie Dni 
Bezpieczeństwa, Kultury Ruchu 
i Ratownictwa Drogowego z kon-
kursami wiedzy oraz akcję „Bądź 
i ty bezpieczny”. Ta ostatnia popu-
laryzuje wśród dzieci i młodzieży 
wiedzę z zakresu ruchu drogowego 
na przykład poprzez przedstawie-
nia teatralne. 

Również w tym roku z udzia-
łem policjantów w szkołach odby-
wały się spotkania przygotowujące 
do bezpiecznego spędzenia wakacji, 
a później – do bezpiecznego powro-
tu do szkoły. W ramach akcji „Bez-
pieczna droga do szkoły” bielscy 

policjanci urządzili pokazy sprzętu 
połączone z konkursami dla dzieci, 
najmłodszym rozdawali kolorowan-
ki „Wychowanie komunikacyjne”, 
a we wrześniu zorganizowali kon-
ferencję na temat działań profilak-
tycznych wśród uczniów, połączo-
ną z przekazaniem pakietów kilku 
tysięcy edukacyjnych pakietów dla 
pierwszoklasistów. 

… w barze i kościele
Tegoroczna kampania na rzecz 

bezpieczeństwa pieszych skiero-
wana jest głównie do osób powy-
żej 41 roku życia, gdyż jak wynika 
z danych statystycznych, na Śląsku 
to właśnie do tej grupy należy bli-
sko 80 procent ofiar wypadków 
drogowych.

Co zrobić, żeby ta liczba była niż-
sza? Policjanci udowodnili w ciągu 
tego roku, że mogą wiele. I to nie tyl-
ko nakładając mandaty tym, którzy 
nie przestrzegają przepisów dro-
gowych. Odbyło się sporo imprez 
popularyzujących wiedzę na temat 
bezpieczeństwa na drogach, od zor-
ganizowanej w Bielskim Centrum 
Kultury konferencji „Bezpiecznie 

Bezpieczny i widoczny
katecheci z policją. W ramach ogólnopolskiej kampanii 
profilaktycznej „2009 – rokiem bezpieczeństwa pieszych” 
policjanci podejmują szereg akcji profilaktycznych zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa osób pieszych na drodze. 
Do wspierających te działania na naszym terenie dołączyli  
także księża i katecheci. 

tekst i zdjęcia 
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl



VIIGość bielsko-żywiecki
G

o
ść N

iedzielN
y

15 listopada 2009

Bezpieczny i widoczny
– chce się żyć!”, po odbywający się 
w październiku w Katowicach Dzień 
Pamięci o Ofiarach Wypadków Dro-
gowych. Policjanci oddawali krew 
w ramach akcji „Krew dla każdego 
– krew dla pieszego”, wygłaszali 
prelekcje i wykorzystywali każ-
dą okazję do propagowania mody 
na odblaski, niezwykle istotne dla 
bezpieczeństwa pieszego.

Cieszyńscy policjanci podjęli ak-
cję rozprowadzania elementów od-
blaskowych wśród klientów barów 
i restauracji, a do wspierania kam-
panii udało im się namówić Adama 
Małysza. Żywieccy funkcjonariusze 
przeprowadzili m.in. warsztaty dla 
młodzieży, a niebawem rozstrzy-
gnięty zostanie konkurs plastycz-
ny na plakat poświęcony tematyce 
bezpieczeństwa pieszych. Od kilku 
tygodni trwa akcja przekazywania 
wiedzy na temat bezpiecznego po-
ruszania się pieszych prowadzona 
przez bielską policję w kościołach, 
podczas Mszy świętych. Wierni 
mogą też po nabożeństwach otrzy-
mać opaski i zawieszki odblaskowe, 
alkomaty.

Zamiast kazania
– To był dobry pomysł, bo zain-

teresowanie jest naprawdę duże, 
ludzie słuchają z uwagą i udaje się 
dotrzeć do wielu osób starszych 
– przyznaje asp. szt. Wiesław Go-
łuch z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Policji w Bielsku-Białej, 
który od października odwiedza 
w niedzielę kościoły naszej diecezji,  
wygłasza krótkie prelekcje i przy-
pomina, że pieszy na drodze ma pra-
wa, ale ma też i obowiązki. Cieszy 
go przede wszystkim popularność 
elementów odblaskowych. Ostatnio 
w parafii w Czańcu przygotowany 
zapas kilkuset opasek wyczerpał się 
jeszcze przed Mszą św. w południe 
i trzeba było dodatkowej dostawy. 
To dobry znak, bo mieszkańcy miej-
scowości położonej obok ruchli-
wej drogi są szczególnie narażeni 
na wypadki.

– To dotyczy wszystkich pie-
szych, ale ryzyko szczególnie  
nasila się, gdy zmuszeni są po-
ruszać się drogą, przy której 
nie ma chodników. Jeśli idziemy 

po zmierzchu, ubrani w ciemną 
odzież, posiadanie na sobie elemen-
tu odblaskowego jest nieodzowne. 
To konieczny warunek bezpiecz-
nego poruszania się po drodze – 
przekonywał wiernych w Czańcu 
asp. Gołuch, przestrzegając też 
przed popełnianiem najczęstszych 
błędów pieszego: przechodzeniem 
przez jezdnię w miejscu niedozwo-
lonym, przy czerwonym świetle, 
wchodzeniem bezpośrednio przed 
jadący pojazd. Po Mszy odpowiadał 
na pytania mieszkańców. Wkrótce 
spotka się z parafianami z Kobiernic 
i Bujakowa. 

– Takie spotkanie z policjantem 
skłoni parafian do większej dbało-
ści o bezpieczeństwo i troski o życie 
własne, o życie innych ludzi – uwa-
ża czaniecki proboszcz ks. prał. Sta-
nisław Śmietana.

Na katechezie
Do propagowania bezpiecz-

nych zachowań na drodze włączy-
li się też katecheci. W listopadzie 
do wszystkich katechetów trafił 
przygotowany we współpracy 
Wydziału Katechetycznego z poli-
cjantami „Biuletyn Katechetyczny” 
poświęcony tej właśnie problema-
tyce, wysoko oceniony przez poli-
cyjnych ekspertów. Są w nim wy-
wiady z funkcjonariuszami, a także 
konspekty katechez i zajęć na temat 
bezpieczeństwa na drodze. – W po-
łowie listopada przekażemy też ka-
techetom najnowszy film edukacyj-
ny dla najmłodszych, zrealizowany 
przy współpracy z naszą diecezją. 
Film nosi tytuł „Sznupek radzi, jak 
być bezpiecznym na drodze”, a jego 
bohater – lubiany przez najmłod-
szych pies-maskotka śląskiej policji 
– poprowadzi dzieci na wyprawę 
przez miasto – mówi ks. dr Marek 
Studenski, dyrektor Wydziału Ka-
techetycznego Kurii Diecezjalnej. 
– Teraz chodzi o to, by katecheci 
skorzystali z tych materiałów i włą-
czyli się do kampanii. Film trwa 
kilkanaście minut, więc projekcja 

będzie świetnym wprowadzeniem 
do katechezy, pozostawiając czas 
na dyskusję i omówienie, wycią-
gnięcie wniosków. 

– Wesprzyjcie nas w tych dzia-
łaniach, bo jeżeli razem zadbamy 
o bezpieczeństwo, będziemy dłu-
żej cieszyć się życiem – wspólnie 
otoczmy troską życie – apelował 
podczas niedawnej wizyty u kate-
chetów diecezji bielsko-żywieckiej 
komisarz Robert Tarapacz, dzię-
kując za wsparcie Kościoła dla 
akcji. 

Podinsp. Tomasz Michalczyk, 
naczelnik Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, wspomi-
na, że rozpoczynając kampanię, 
nie zdawał sobie sprawy, jak zbie-
ga się ona z podjętym w Kościele 
hasłem „Otoczmy troską życie”. Po-
czątkowo był tym zaskoczony. Dziś 
uważa, że tak widocznie miało być, 
i z nadzieją patrzy na możliwości 
przyszłej współpracy policjantów, 
księży i katechetów w dziedzinie 
troski o człowieka. •

Przez dzieci 
– do dorosłych

Ks. dr Marek 
Studenski, 
dyrektor wydziału 
Katechetycznego 
Kurii
– Propozycja 

udziału w akcji na rzecz 
bezpieczeństwa pieszych 
na drodze została nadzwyczaj 
dobrze przyjęta przez kate-
chetów, o czym najlepiej 
świadczy zainteresowanie 
dla przygotowanych przez 
nas materiałów. Katecheci 
widzą potrzebę takich działań 
i rozumieją, że propagowanie 
wiedzy na temat bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego 
jest faktycznym ochranianiem 
życia. Myślę, że ta akcja 
jest początkiem naszej syste- 
matycznej współpracy  
z poli-cjantami. Staraniem 
wydziału Katechetycznego 
powstał też film propagujący 
kampanię. Można go oglądać 
na naszej stronie: www.
katecheza.diecezja.bielsko.
pl, gdzie zamieszczać 
będziemy bieżące  informacje 
na temat akcji. warto, by 
zainteresowali się nią również 
rodzice. 

Komisarz 
Robert Tarapacz 
z Komendy 
wojewódzkiej 
Policji 
w Katowicach

– w akcji, która zasadniczo 
adresowana jest do osób 
dorosłych, bardzo ważne jest 
docieranie z informacjami 
na temat bezpieczeństwa 
również do dzieci. chodzi o to, 
żeby dzieci były ostrożniejsze 
i same wiedziały, jak się bez- 
piecznie zachować na drodze, 
ale nie można zapominać 
i o tym, że są one ważnymi 
pomocnikami w przekazywa-
niu, a nawet egzekwowaniu 
tej wiedzy od dorosłych. 
bo upomnienie przez własne 
dziecko, które zwróci  
uwagę rodzicom, by 
nie przechodzić przy 
czerwonym świetle 
czy w niedozwolonym 
miejscu, może być 
skuteczniejsze niż mandat…

Sznupek zagościł na okładce 
listopadowego „Biuletynu 
Katechetycznego”, 
a niebawem pojawi się też 
na katechezach 
z lewej: Pieszy na drodze 
ma swoje prawa, ale ma też 
obowiązki – przypominają 
policjanci

Asp. szt. 
Wiesław 
Gołuch 
w kościele 
w Czańcu 
odpowiadał 
też na pytania 
mieszkańców
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Przeszło 200-letni 
kościół św. Jana 
Chrzciciela w Brennej 
to miejsce, w którym 
gromadzą się 
na modlitwie 
nie tylko miejscowi 
parafianie. Często 
dołączają do nich 
odwiedzający Beskidy 
turyści. Wspólnymi 
ofiarami jedni 
i drudzy wspierają 
troskę o zachowanie 
jego dawnego piękna.

Z budowany w pod koniec XVIII 
wieku jest jednym z cenniej-

szych obiektów zabytkowych 
w okolicy. Z tego też względu 
nie brak tu gości, którzy przycho-
dzą na modlitwę, ale podziwiają 
też bogaty wystrój wnętrza. Latem 
służy jako miejsce ciekawych wy-
darzeń artystycznych, w których 
swój udział mają również pięknie 
brzmiące zabytkowe organy firmy 
Rieger. 

Kiedy w ostatnią niedzielę 
października w całym Kościele 
wspominano uroczystość roczni-
cy poświęcenia kościoła własnego, 
parafianie w Brennej z uzasad-
nioną dumą spoglądali na swoją 
świątynię. Modlitwę o ten kościół 
wspierają przecież na co dzień 
wielką troską i pracą.

Właściwie zaczęło się od szwan-
kującej instalacji elektrycznej. – 
Kiedy niespełna cztery lata temu 
okazało się, że powinniśmy ją wy-
mienić, parafianie wskazywali, 
co jeszcze warto „przy okazji” odno-
wić, kontynuując prace renowacyj-
ne przy świątyni, rozpoczęte jesz-
cze przez poprzedniego proboszcza 
ks. prof. Józefa Budniaka. I tak 
w szybkim tempie wymieniliśmy: 
ogrzewanie, boazerię, ławki, kon-
fesjonały, okna, oświetlenie, poło-
żyliśmy granitową posadzkę, prze-
prowadziliśmy renowację witraży, 
a teraz jesteśmy już przygotowani 

do odnowienia polichromii, nad 
czym czuwać będzie konserwator 
Lucyna Chrzan – mówi proboszcz 
ks. kan. Czesław Szwed.

Własnymi rękami
Znaleźli na strychu jedną ławkę 

i udało się odtworzyć pierwotny 
wygląd wszystkich ławek w koście-
le, zarówno w nawie, jak i na chó-
rze. Ich rekonstrukcja, podobnie 
jak większość pozostałych prac 
w kościele, to dzieło samych para-
fian. – To owoc pracy miejscowych 
rzemieślników, którzy potwierdzili 
nie tylko wysoki poziom warszta-
towych umiejętności, ale przede 
wszystkim swoją troskę o Boży 
dom, wkładając wiele serca w każ-
dą wykonaną czynność – dodaje 
ks. Szwed. 

Tak powstały zdobione orna-
mentem solidne ławki z drewna 
sosny syberyjskiej – takie jak 
200 lat temu. Na podstawie starej 
fotografii przywrócone zostały 
również dawne drewniane bala-
ski przed ołtarzem. Odtworzono 
też stare konfesjonały.

Wyzwania czasu
Starsze niż świątynia jest 

213-letnie brenneńskie probostwo. 
Wysłużony budynek wznoszony 
dla jednego duszpasterza dziś 
jest miejscem zamieszkiwania 
trzech księży i również z tego po-
wodu, nie tylko za sprawą wieku, 
przestał spełniać należycie swoją 
funkcję. Rozważane są inne jego 
przeznaczenia: na cele religijne 
lub kulturalne. Jeszcze nie ma 
w tej sprawie decyzji, natomiast 
od roku trwają prace przy budo-
wie nowego probostwa, które ma 
już ukończony w stanie surowym 
parter. Zgodnie z projektem, swo-
ją architekturą będzie harmoni-
zować z sylwetką świątyni. 

– Równolegle dzięki rozbu-
dowie domu katechetycznego 
zdołaliśmy przygotować nową 
salę na spotkania większych 
grup parafialnych, z zapleczem 
kuchennym i sanitarnym. Jeśli 
do tego dodać remont ogrzewania 
i odnowienie filialnego kościoła 
św. Melchiora w Brennej-Lachach, 
gdzie też właśnie powstaje pierw-
szy witraż do prezbiterium, łatwo 
sobie wyobrazić, jakim te wszyst-
kie prace były w yzwaniem, 

również finansowym. Udało się 
im sprostać dzięki niespotyka-
nej wręcz ofiarności – podkreśla 
ks. Szwed.

Alina Świeży-Sobel

 – Tak wyglądały pierwsze 
ławki, te sprzed 200 lat 
– mówi ks. kan. Czesław 
Szwed
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W mojej opinii
Ks. kan. Czesław 
Szwed, proboszcz
– w rodzinie 
nie da się żyć 
i prawidłowo 
wychować 

młodego człowieka, jeśli 
nie ma domu: czterech ścian, 
dachu nad głową i stołu, przy 
którym spotyka się rodzina. 
Podobnie jest z parafią:  
bez świątyni, miejsca, 
w którym wspólnota 
spotyka się z bogiem,  
nie ma właściwych 
warunków religijnego 
wzrastania. w brennej widać 
u parafian, że wiele można 
zrobić z miłości do Kościoła 
i do przodków. Jestem pełen 
uznania za tę skierowaną 
i do przyszłych pokoleń troskę 
o boży dom. naturalnie  
ma ona też imponujący 
wymiar materialny, 
ale jest przede wszystkim 
świadectwem wielkiego 
serca i miłości do Pana boga. 

Panorama parafii – świadkowie Chrystusa 
Parafia św. Jana Chrzciciela w Brennej

Zabytek jak nowy

W zabytkowej świątyni w Brennej modlą się parafianie i turyści


