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NajpIlNIejsze zadaNIe

Różne ograniczenia, które przyniósł 
czas pandemii, trudności w kolportażu, 
sprawiły, że ten listopadowy numer na-
szego miesięcznika ukazuje się pod ko-
niec miesiąca i to w wersji tylko elektro-
nicznej. Mimo wszystko mam nadzieję,  
że dostarczy czytelnikom wiele cieka-
wych informacji i inspiracji do dobra. 
Znajdziemy w nim przede wszystkim 
myśli związane, z tym co najważniejsze  
w naszym życiu, z tym co jest podstawo-
wym powołaniem każdego z nas: święto-
ścią. W tym krótkim wstępniaku powtórzę 
kilka myśli, którymi dzieliłem się w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych.  

Ten czas pandemii, zabrał nam wiele 
rzeczy, ale nie może zabrać tego co naj-
ważniejsze. Zewnętrznie ograniczył naszą 
wolność, ale nie jest wstanie ograniczyć 
naszej wolności wewnętrznej. To tylko od 

nas zależy, czy ten czas przeżyjemy do-
brze czy źle. Wiele rzeczy w tym czasie nie 
możemy uczynić, zawsze jednak możemy 
uczynić to, co istotne, to co nadaje sens 
i piękno naszemu życiu, co zbliża nas do 
Boga, a przez to pomnaża naszą świętość. 
Patrząc na to co dzieje się wokół nas, 
przychodzi mi do głowy myśl: „Potrzebu-
jemy świętości jak zdrowia, potrzebujemy 
świętości jak szczepionki, potrzebujemy 
świętości, jak czystego powietrza” 

Mam nadzieję, że czytając ten nu-
mer „W moim Kościele” umocnimy się  
w przekonaniu, że zawsze możemy kochać 
Boga i bliźniego! Zawsze możemy zło, do-
brem zwyciężać. Zawsze możemy żyć tak, 
aby pod koniec naszego życia być święty-
mi. I tego wszystkim nam życzę.

Ks. Piotr Konieczny
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Istota świętości

Bądźcie świętymi, ponieważ ja je-
stem święty! (Kpł 11,44b) – mówi do nas 
Bóg w swym słowie. Wzywa do świętości 
każdego człowieka, ukazując mu drogę 
do jej osiągnięcia. Czym więc jest owa 
świętość?

Święty Jan Damasceński, żyjący na 
przełomie VII i VIII wieku, rozsławiony 
w świecie chrześcijańskim głównie z po-
wodu swej gorliwej obrony kultu obrazów, 
mówił o świętych jako o tych, którzy są 
obrazem Boga na ziemi. W nich znajduje 
On wytchnienie, ponieważ na duchowe 
wybranie odpowiadają współpracą. Świę-
ty mówi, że przypominają oni rozgrzane 
do czerwoności żelazo, które samo z sie-
bie nie jest ogniem, ale uczestniczy w na-
turze ognia. Podobnie święci, po uprzed-

nim wybraniu przez Boga i odpowiedzeniu 
na Jego wezwanie, uczestniczą w boskiej 
naturze – to z Boga wypływa źródło ich 
świętości. Jan Damasceński mówi dalej, 
że przed dotknięciem rozpalonego że-
laza wzdrygamy się nie z powodu jego 
natury, ale wskutek jego uczestnictwa 
w tym, co jest ogniem samo w sobie. 
Święci, przez Boga uczczeni, mając udział 
w Jego świętości, podobnie – stają się 
postrachem dla wrogów zbawienia, zaś 
dla wiernych – błogosławieństwem.1

pOKOra maTKą ŚWIĘTOŚCI
Punktem wyjścia stały się dla nas 

myśli świętego Jana Damasceńskiego, 
ponieważ dają one dobre światło dla 
zrozumienia fenomenu chrześcijań-
skiej świętości. Kluczową kwestią jest 
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w niej to, że ma swoje źródło w Bogu 
i jest uczestnictwem w świętości samego 
Boga, co tak wyraziście podkreślał Jan 
Damasceński. Stwórca, wzywając czło-
wieka do świętości, wezwał go przede 
wszystkim do relacji z Sobą, zapewniając 
człowiekowi wszelkie łaski potrzebne do 
spełnienia tego wezwania. Święty więc to 
po pierwsze ten, który potrafi otworzyć 
swoje serce na Boże działanie w pokor-
nym uniżeniu i świadomości własnej sła-
bości i niemocy. Doskonałym przykładem 
tak rozumianej świętości stała się dla 
chrześcijan Maryja, będąca, dzięki swemu 
posłuszeństwu, obrazem Kościoła i Jego 
Matką. Pokora Maryi była kluczowym ele-
mentem, dzięki któremu łaska Boża tak 
obficie na nią spłynęła. Widzimy zatem na 
jej przykładzie, że świętość człowieka jest 
w pierwszej kolejności i przede wszystkim 
dziełem samego Boga. Rolą człowieka nie 
jest bycie doskonałym i zwalczanie o wła-
snych siłach swego grzechu – to rzecz 

niemożliwa do zrealizowania. Prawdzi-
wym zadaniem każdego z nas jest zrozu-
mienie swej słabości i stanięcie w praw-
dzie o sobie samym. Z chwilą uniżonego, 
pokornego otwarcia serca, w człowieku 
rozpoczyna się wielkie dzieło łaski, która 
zbliża go do Boga i rozpala coraz silniej 
ogniem miłości, ogniem, którym nieustan-
nie płonie Pan. Świętość nie jest zatem 
niczym innym, jak tylko otwarciem się na 
współpracę człowieka z Bogiem. Widzimy 
to na przykładzie Maryi, ale również całej 
rzeszy innych wielkich świętych Kościoła.

realIzaCja ŚWIĘTOŚCI 
W żyCIu COdzIeNNym

Przykład świętych pokazuje nam jesz-
cze jeden aspekt świętości – niezwykłą 
różnorodność sposobów jej realizacji, 
przy jednoczesnym zachowaniu jedności 
jej źródła. Punktem wyjścia i celem świę-
tości jest Jeden Bóg, On jednak, stwarza-
jąc człowieka, uczynił każdego w sposób 
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niepowtarzalny. Świętość jest stanięciem 
w prawdzie o samym sobie i współpracą 
z łaską Bożą, ta jednak przede wszystkim 
bazuje na tych darach, którymi obdarzył 
nas Bóg. Wiemy zaś, że obdarzył każdego 
z nas różnorakimi talentami. Tu tkwi sed-
no różnorodnych sposobów stawania się 
świętym. Jako że wszyscy ludzie zostali 
stworzeni na obraz Boga i Jego podo-
bieństwo, i zostali stworzeni jako dobrzy, 
świętość jest w gruncie rzeczy stawaniem 
się każdego dnia coraz bardziej sobą. Sta-
waniem się sobą, czyli rozwijaniem tych 
darów i łask, którymi obdarzył nas Bóg. Tę 
prawidłowość dostrzegamy w życiorysach 
wielu świętych. Wielu postanawiało odda-
wać się Bogu przez kontemplację, ukryte 
życie w samotności. Równie liczni byli ci, 
którzy swą wiarę przeżywali w nieustan-
nym otwarciu na pomoc bliźniemu, gorli-
wie pełniący uczynki miłosierdzia i spala-
jący się każdego dnia w służbie braciom. 
Zarówno jedni, jak i drudzy mieli ten sam 

cel – codzienne otwieranie się na Boga 
i pozwolenie Mu na to, aby rozpalał ich 
żarem Swej świętości i coraz silniej jed-
noczył ich z Sobą. 

Warto na koniec naszego krótkiego 
rozważania przytoczyć słowa świętego 
Jana Chryzostoma, który w ten sposób 
mówił o świętych, którzy swe życie od-
dali Panu aż po męczeńską śmierć: „Ze 
słonecznej tarczy nie płyną na ziemię takie 
promienie, jakie ze świętych ciał wycho-
dzące blaski oślepiają oczy diabła. Jak 
bowiem zbójcy i złodzieje na widok błysz-
czącej od złota królewskiej broni, pance-
rza, tarczy, hełmu, natychmiast uciekają, 
czując wielkie niebezpieczeństwo, i nie 
śmią nawet przystąpić i ich dotknąć, tak 
i prawdziwi wodzowie zbójców, szatani, 
gdy tylko zobaczą ciała Męczenników, 
natychmiast uciekają i znikają; nie patrzą 
na ich śmiertelną naturę, lecz na ukrytą 
w nich godność Chrystusa”2.

1 Por. J. Damasceński, III mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy, 
tłum. M. M. Dylewska, „Vox Patrum” 29 (2009), t. 53-54, ss. 647-648.
2 Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, tłum. W. Kania, Warszawa 1971, s. 150.

ŚWIęTOŚć nIe JeST ZaTeM 
nICZyM InnyM, JaK 

TylKO OTWaRCIeM SIę na 
WSPółPRaCę CZłOWIeKa 

Z BOgIeM. 
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Czytając księgi Pisma Świętego, bardzo 
często możemy natrafić na wspomnienie o 
wodzie. nie dziwi to, gdyż jest ona elemen-
tem nieodzownym do życia, zatem może 
być bardzo czytelnym symbolem. Spośród 
wielu przykładów nadających jej głębszy 
sens, wyłaniają się dwa wiodące znaczenia: 
oczyszczenie oraz element dający życie. 
Rozpatrzmy zatem pod tym kątem frag-
menty Pisma Świętego mówiące o wodzie.

Po pierwsze jest ona oczywistym sym-
bolem oczyszczenia. Jedno z najwcze-
śniejszych wspomnień o tym znajdujemy 
w Księdze Rodzaju, gdzie w rozdziałach 6,5 
- 8,19 czytamy o historii potopu:

„Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest 
niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobie-
nie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył 
ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan 
rzekł: „Zgładzę ludzi, których stworzyłem, 
z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwie-
rzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal 
mi, że ich stworzyłem”. […] za siedem dni 

Znak wody w Piśmie Świętym

spuszczę na ziemię deszcz, który będzie 
padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na 
powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem. 
[…]”

Bóg postanowił oczyścić ziemię z całej 
niegodziwości, pozostawiając tylko noego 
z rodziną, który to jako jedyny żył z nim w 
przyjaźni oraz po jednej parze z każdego 
gatunku zwierząt, przy użyciu ogromnej 
ilości wody. Jest ona tu nie tyle symbolem 
zagłady, co właśnie obmycia z tego, co złe. 
Użycie wody pokazuje, że Bóg nie mści się 
ani nie karze swojego stworzenia, ale je 
oczyszcza, by mogło wrócić do życia bez 
dawnych przewinień i niedoskonałości.

Innym miejscem, wykazującym po-
dobną symbolikę jest scena uzdrowienia 
niewidomego od urodzenia ukazana w Mt 
9,1-7: „Przechodząc obok ujrzał pewne-
go człowieka, niewidomego od urodzenia. 
[…] To powiedziawszy splunął na ziemię, 
uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
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niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj 
się w sadzawce Siloam» - co się tłumaczy: 
Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił 
widząc”.

Pan Jezus przywraca wzrok temu czło-
wiekowi, ale wymaga od niego jego własne-
go wkładu w obmycie siebie, by uzdrowie-
nie mogło być skuteczne. Rozumiemy przez 
to, że nasze wyjście z jakiegoś problemu 
wymaga Bożej pomocy i naszego wkładu 
w oczyszczenie naszego życia. Musimy po-
zbyć się grzechu, który nas plami, by całe 
to doświadczenie było naprawdę owocne 
dla nas. Wyjście z jakiegoś problemu bez 
refleksji i wyeliminowania tego, co w nas 
złe nie przyniosłoby prawdziwej poprawy 
naszego życia duchowego, zatem zawsze 
potrzebne jest nasze nawrócenie.

O tym, jak ważne jest nasze oczysz-
czenie mówi fragment z J 13,1-11 „Było 
to przed Świętem Paschy. Jezus […] wstał 
od wieczerzy i złożył szaty. a wziąwszy 
prześcieradło nim się przepasał. Potem 

nalał wody do miednicy. I zaczął umywać 
uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, 
którym był przepasany. […] Rzekł do nie-
go Piotr: «nie, nigdy mi nie będziesz nóg 
umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli 
cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze 
Mną». Rzekł do niego Szymon Piotr: «Panie, 
nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». […]”

Widzimy tu scenę, w której to Jezus ob-
mywa swoich uczniów. Zaznacza, że jest 
to konieczne, by mogli być z nim w relacji. 
To samo dotyczy nas. gdy już dostrzeżemy 
grzech ciężki u siebie, musimy udać się do 
Pana, by obmył nas całych – symbolicz-
nie nasze nogi, ręce i głowę; to czynimy 
w Sakramencie Pokuty i Pojednania. lecz 
następnie, kiedy już „cali jesteśmy czyści” 
i chcemy się z nim w pełni zjednoczyć 
w Sakramencie eucharystii, na wzór 
uczniów w czasie Ostatniej Wieczerzy, 
Pan musi jeszcze „obmyć nam nogi”, czyli 
zgładzić wszystkie nasze grzechy lekkie 
i niedoskonałości. O to prosimy w akcie po-
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kutnym a także zaraz przed przystąpieniem 
do Komunii Świętej w słowach: „Panie nie 
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale 
powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona 
dusza moja.” Widzimy zatem, jak funda-
mentalne są dla naszej relacji z Jezusem 
te dwa sakramenty oraz jak ważne jest 
uczestniczenie w całej Mszy Świętej.

Wodę jako symbol życia widzimy m. in. 
Księdze Wyjścia. W trakcie ucieczki z egiptu 
w Wj 14,9-30 Bóg wodami Morza Czerwo-
nego ocala swój lud od zagłady: „egipcja-
nie więc ścigali ich i dopędzili obozujących 
nad morzem - wszystkie konie i rydwany 
faraona, jeźdź-
cy i całe wojsko 
jego - pod Pi-
-Hachirot na-
przeciw Baal-
-Sefon. […] Pan 
rzekł do Moj-
żesza: «Czemu 
głośno wołasz 
do Mnie? Po-
wiedz Izraeli-
tom, niech ru-
szają w drogę. 
Ty zaś podnieś 
swą laskę i wy-
ciągnij rękę nad 
morze i rozdziel 
je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na 
suchą ziemię. […] a gdy okażę moją potę-
gę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdź-
ców, wtedy poznają egipcjanie, że ja jestem 
Pan». […] O świcie spojrzał Pan ze słupa 
ognia i ze słupa obłoku na wojsko egip-
skie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła 
ich rydwanów, tak że z wielką trudnością 
mogli się naprzód posuwać. egipcjanie 
krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo 
w jego obronie Pan walczy z egipcjanami». 
a Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę 
nad morze, aby wody zalały egipcjan, ich 
rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz 
rękę nad morze, które o brzasku dnia wró-

ciło na swoje miejsce. egipcjanie uciekając 
biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan 
w środku morza. Powracające fale zatopiły 
rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, 
którzy weszli w morze, ścigając tamtych, 
nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli 
po suchym dnie morskim, mając mur [wod-
ny] po prawej i po lewej stronie. W tym to 
dniu wybawił Pan Izraela z rąk egipcjan”.

Woda jest w tym miejscu symbolem 
ocalenia, a całe przejście przez Morze Czer-
wone – nawrócenia jako pełnego zerwa-
nia z dawnym życiem i wejścia w całkiem 
nową drogę, wiodącą do zbawienia. Bóg 

wprowadza nas 
w to nowe życie, 
ocalając nas od 
śmierci. W takim 
momencie, który 
może wydawać 
się nam równie 
beznadziejny jak 
sytuacja Izraeli-
tów na brzegu 
morza, musimy 
zaufać Bogu na 
wzór Mojżesza 
i dać się popro-
wadzić drogą, 
której sami by-
śmy nie odkryli, 

a zostaniemy ocaleni i wprowadzeni w tą 
nową drogę.

W tej samej księdze we fragmencie 
17,1-7 Bóg daje Izraelitom wodę, by mogli 
iść dalej przez pustynię: „[…] Potem rozbili 
obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody 
do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem mó-
wiąc: «Daj nam wody do picia!» Mojżesz 
odpowiedział im: «Czemu kłócicie się ze 
mną? I czemu wystawiacie Pana na pró-
bę?» ale lud pragnął tam wody i dlatego 
szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy 
po to wyprowadziłeś nas z egiptu, aby nas, 
nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć 
z pragnienia?» Mojżesz wołał wtedy do 
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Pana i mówił: «Co mam uczynić z tym 
ludem? niewiele brakuje, a ukamienu-
ją mnie!» Pan odpowiedział Mojżeszowi: 
«[…] Oto Ja stanę przed tobą na skale, na 
Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z 
niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie». 
Mojżesz uczynił tak na oczach starszy-
zny izraelskiej. […]” naród wybrany, idący 
przez pustynię, zaczyna wątpić, że wyjście 
z egiptu, które było dziełem Boga, było dla 
nich dobre. Widzimy, że gdy nie znajdują 
wody, od razu mają pretensje do Mojżesza, 
że poprowadził ich wyzwolenie. Pokazuje 
to brak zaufania do Bożego wysłannika, a 
więc i do Boga. Ten jednak, cierpliwie za-
spokaja pragnienie ludu, mimo jego złego 
stosunku. Woda jest tu symbolem czegoś 
niezbędnego do życia, co uczy nas, że po-
winniśmy zawsze ufać Bogu, gdyż On da 
nam wszystko, co jest dla nas konieczne, 
nawet jeżeli znajdziemy się w sytuacji po-
zornego braku tych rzeczy i wartości.

O wodzie jako elemencie dającym 

życie możemy usłyszeć od Pana Jezusa 
w J 4,6-14:

„Jezus zmęczony drogą siedział sobie 
przy studni. […] nadeszła [tam] kobieta 
z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus 
rzekł do niej: «Daj Mi pić!» […] na to rzekła 
do niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc 
Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym 
Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Sama-
rytanami unikają się nawzajem. Jezus od-
powiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar 
Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: 
„Daj Mi się napić” - prosiłabyś go wówczas, 
a dałby ci wody żywej» Powiedziała do 
niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, 
a studnia jest głęboka. Skądże więc weź-
miesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy 
od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę 
studnię, z której pił i on sam, i jego synowie 
i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do 
niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów 
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na 
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wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie 
się w nim źródłem wody wytryskającej ku 
życiu wiecznemu».

Jak podają przypisy, woda żywa to 
woda źródlana, bardzo upragniona w tam-
tych terenach. generalnie symbolizuje ona 
życie dane przez Boga, a w tym fragmencie 
oznacza jeszcze źródło naszego życia du-
chowego - Ducha Świętego. Jezus zatem 
podkreśla, jak ważna jest dla nas Ta osoba. 
Zaleca nam, byśmy go prosili o tego Ducha, 
gdyż On zaspokoi nasze duchowe pragnie-
nie i stanie się źródłem naszego zbawienia. 
Dzięki temu nie będziemy wypełniali swo-
jego wnętrza rzeczami, które nas niszczą 
oraz będziemy mieli w świadomości główny 
cel naszego życia – osiągnięcie zbawienia 
i nasze dążenia będą mogły być na niego 
skierowane. Widzimy tu zatem głębokie 
uzasadnienie, dlaczego Bierzmowanie, czyli 
sakrament w głównej mierze poświęcony 
pełnemu przyjęciu Ducha Świętego, jest 
nieodzowny do dojrzałego życia chrześci-
jańskiego.

Patrząc na powyższe fragmenty i ich 
interpretacje, możemy zauważyć, że woda 
jest niezwykle ważnym symbolem w Piśmie 
Świętym. Ze względu na jej nieodzowność 
do życia, użycie jej w metaforycznym sen-
sie świadczy, że przekaz płynący z tekstu 
ma znaczenie fundamentalne dla naszej 
wiary. Musimy zatem pamiętać, jak istot-
ne są dla nas: oczyszczenie duszy, pełne 
zaufanie Bogu i obecność Ducha Świętego.

najpiękniejsze urzeczywistnienie 
tych wszystkich elementów znajdujemy 
w pierwszym i podstawowym Sakramencie 
naszej wiary: w Chrzcie Świętym. Jedynym 
koniecznym rekwizytem jego wypełnienia 
jest właśnie woda. Dzięki temu doskonale 
widzimy, że ten Sakrament przynosi nam 
pełne oczyszczenie naszej duszy i daje nam 
nowe życie, zarówno to, we wspólnocie Ko-
ścioła i w łasce uświęcającej, jak również 
możliwość życia wiecznego w niebie.
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Dawne domy w Hałcnowie
od zarania do 1918 roku

Władysław Mirota

Na pOCząTKu Była sadyBa
Sadyba oznacza siedlisko, skupisko 

kilku chałup (coś w rodzaju mikro osiedla). 
W przypadku Hałcnowa była to osada śród-
leśna przy trakcie prowadzącym od strony 
Kóz do Biertułtowic (Komorowic), usytu-
owana po obu stronach potoku (dopływ 
Kromparku), mającego początek obok Domu 
Kultury. Po raz pierwszy źródła wymienia-
ją Hałcnów w roku 1399. Chociaż można 
domniemywać, że owa sadyba (osada) po-
wstała podobnie jak inne osady skupione 
wokół Bielska – na przełomie XIII/XIV wieku.

Zapewne mieszkańcy wytrzebili rosną-
cy w tych okolicach las i w wyniku tego 
powstała osada gruntowa łanów leśnych 
(zarębków). najprawdopodobniej osadę 
zamieszkiwało nieco ponad 50 mieszkań-
ców. W tym czasie (1340 rok) cała parafia 
w Biertułtowicach liczyła 330 mieszkań-
ców. Od początku XV wieku Hałcnów był 
wsią szlachecką, należącą do rodu Hałc-
nowskich w Księstwie Oświęcimskim. Wieś 
wchodziła w skład parafii w Biertułtowi-
cach (obecne Komorowice Krakowskie).

Możemy sobie wyobrazić, że w XIII 

Dom ze strzechą z I połowy XIX wieku. Ściany domu z belkami łączonymi na zręb. Dom z jednym 
wspólnym kominem. Przy obejściu dzieci i kobiety w charakterystycznych strojach hałcnowskich.
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wieku nasi hałcnowscy praprzodkowie 
mieszkali początkowo w XIII wieku w le-
piankach. Ściany tworzyły pale (słupy) 
podtrzymujących plecionkę składającą 
się z dwóch warstw gałęzi i wikliny, wy-
pełnione kamieniami i gliną. Także ścia-
ny od zewnątrz i wewnątrz były wylepione 
gliną. Oczywiście dom był kryty snopka-
mi ze słomy żytniej. Wewnątrz znajdo-
wał się spory piec kamienno-gliniany, 
a wydobywający się z niego dym wypeł-
niał cały dom, wydostając się następnie 
przez szczeliny dachu na zewnątrz. Były 
to pierwsze „kurne chaty”.

pOCząTKI zaBudOWy WsI
Z biegiem czasu, prawdopodobnie na 

przełomie XV i XVI wieku, zaczęto sto-
sować dwustronnie ociosane kloce, na 
ściany, więźbę dachową i powałę (belki 
nośne stropu). Ściany były „gacone” tzn. 
uszczelniane gliną i „sznurem” wykona-
nym z suchej trawy lub słomy. Pokrycie 
dachu tworzyła strzecha (snopki). Zaletą 
takiego dachu było to, że zabezpieczał 
przed deszczem, tworzył warstwę ciepło-
chronną, a ponieważ surowiec był na miej-
scu dach był tani. Z kolei dużą wadą była 
jego łatwopalność, trudności związane 
z naprawą dachu oraz jego krótkotrwałość.

Stopniowo w regionie rozpoczęto 
„produkcję” cegły przez suszenie a póź-
niej palonej, odbywało się to na miejscu, 
systemem polowym. W taki sposób po-
zyskano cegłę na budowę kościoła (po-
czątek budowy 1777 rok). Jako paliwa 
do wypalania cegły używano twardego 
drewna pozyskiwanego z licznych dębów 
rosnących w okolicy. Spoiwem do wzno-
szenia ścian była już nie glina, a zaprawa 
wapienna. Wapno pochodziło z „wapienni-
ków”, jakie powstały na bazie złóż kamie-
nia wapiennego na Kopcu Hałcnowskim 
(Sztambrochy). autor pamięta, jak jeszcze 
w 50. latach XX w. furmankami wożono 
ze wspomnianych wapienników, wapno 

na budowy domów i do upraw rolnych. 
Zastosowanie cegły umożliwiło budowę 
kominów wyprowadzonych nad słomia-
ne dachy. Do Hałcnowa początkiem XVIII 
wieku dotarła technika wykonywania gon-
tu tzn. drewnianych deszczułek, którymi 
zaczęto kryć dachy.

Zachował się zapis ks. Józefa Rączki 
w liber Memorabilium ecclesiae in Hałc-
nów: „Szkoła pierwotna parafialna mie-
ściła się w budynku ufundowanym w r. 
1791 przez adama Pruszyńskiego na po-
mieszkanie organisty, który był zarazem 
i nauczycielem. Był to budynek skromny, 
murowany, dach gontowy nawet bez ko-
mina”.

analiza rozmieszczenie zabudowy do 
połowy XVIII w. wskazuje, że domy sytu-
owano:

1) Wzdłuż potoków lub w ich sąsiedz-
twie. Przykładem była zabudowa pierwszej 
osady w rejonie potoku (dopływ Krompar-
ku) między obecnymi ul. Hałcnowską i ul. 
grenady – Odyseji. Pozostałości tej zabu-
dowy (po przekształceniach) dotrwały do 
czasów po II wojnie światowej, co pamięta 
autor.

2) Obok różnych i licznych stawów, 
zbiorników wody np. po północnej stronie 
lasu Księżego, w źródłowej części potoku 
Słonica po dzisiejszą ul. Wyzwolenia, daw-
niej istniały trzy stawy, co potwierdzają 
mapy austriackie.

3) Zabudowa w bezpośrednim sąsiedz-
twie potoku Słonica i licznych stawów nad 
potokiem stopniowo utworzyła dwa ciągi 
zabudowy wzdłuż obecnych ulic: Zagrody 
i Janowicka, tworząc dwie osie urbani-
styczne istniejące do dzisiaj.

zaBudOWa WsI przed 
I WOjNą ŚWIaTOWą

W połowie XIX wieku znana była prze-
mysłowa produkcja cegły w cegielniach, co 
zmieniło system budownictwa w regionie. 
Były to cegielnie: „Rosta” w Komorowicach, 
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Zipsera w Krzywej i w Bestwinie u Szlo-
sarczyków. Z początkiem XX wieku na ba-
zie Rafinerii nafty „Vacum Oil Company” 
w Dziedzicach (1905) powstały fabryki 
papy. Stąd w Hałcnowie zaczęły się poja-
wiać domy murowane z dachami krytymi 
papą asfaltową lub gontem, wypierając 
strzechy ze słomy. autor pamięta domy 
ze strzechami, jakie dotrwały czasów po 
1945 roku. Oto kilka przykładów:

- na Barku I: dom nr 58 alojzy Damek 
(nieistniejący, w to miejsce nowy dom ul. 
grenady 11),

- na Barku II: dom nr 83 Bagier – Jó-
zef Świergała (nieistniejący, nowy dom ul. 
13 zakrętów 289a) oraz dom nr 70 antoni 
Pysz (ps. Biskup) (nieistniejący, nowy ul. 
Pod dębem nr 65),

- na Zagrodach stodoła sześciokątna 
u Olejaków przy domie nr 113, rozebrana 
w 70. latach XX wieku,

- w rejonie Budzyna – ul. Wyzwolenia: 
dom nr 270 Franciszka giertlera zburzony 
ok. 1955 roku, w to miejsce obok powstał 
dom Dudek Heleny.

- w dolince pod lasem Pisarskim dom 
Chłopczyków na przedłużeniu obecnej ul. 
Pisarskiej (dom nie istnieje).

Z końcem II połowy XIX wieku zabu-
dowa przybiera formę zblokowaną tzn. 
izby mieszkalne z kuchnią i stajnią, dalej 
stodoła mniejsza lub większa oraz różne 
chlewiki, kurnik oraz „wychodek”. Całość 
o konstrukcji drewniano-murowanej, 
umiejscowiona pod jednym dachem, zwy-
kle z pokryciem papą. Tego typu zabudowa 
istniała jeszcze po II wojnie światowej.

Rozwój ośrodka przemysłowego dwu-
-miasta Bielska i Białej spowodował, że 
od początku XX wieku budowano w Hałc-

Dom mieszkalny zblokowany ze stodołą, rodziny Franza Olmy (nr 32), z charakterystycznym po-
kryciem papą. Po II wojnie światowej zamieszkała w nim rodzina Władysława Zemanka, obecnie ul 
13 zakrętów 5B. Foto z 20. lat XX wieku.
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nowie samodzielne muro-
wane domy mieszkalne na 
solidnych fundamentach 
i częściowo podpiwniczo-
ne. Były to domy oddzie-
lone od części gospo-
darskiej (stajni, stodół), 
a  nawet  powstawały 
obiekty stylowe np. dom nr 
9 w centrum wsi (podpalo-
ny i zlikwidowany w 2013 
r.) i narożna willa przy ron-
dzie. Dzisiejsze centrum 
z zabudową przy rondzie 
i wzdłuż ul. Wyzwolenia 
zostało ukształtowane 
w pierwszych dekadach 
XX wieku.

Szkic zabudowy z XIX i XX wieku. Funkcja zblokowana: mieszkanie, stajnia, stodoła i część go-
spodarcza.

Villa nr 28 Franza Olmy (zwanego Pal-Franz tzn. Wielki Franz) zbudowana w l. 1912-1913. W willi 
zamieszkała rodzina Rudolfa Rosnera zięcia Franciszka Olmy. Obecnie budynek stoi u zbiegu ul. 
Hałcnowskiej 249 i ul. Janowickiej 1. Foto z przełomu 70 i 8o. lat XX wieku
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Bronisław Szafarczyk
radny Rady Miejskiej Bielska-Białej 

Dyżury radnego w siedzibie Rady Osiedla Hałcnów w pierwszą środę miesiąca 
w godzinach 18.00 – 19.00, kontakt mailowy: b.szafarczyk@bielsko-biala.pl 

Radny informuje

z praC rady mIejsKIej 
W październiku Rada Miejska obradowała 
dwukrotnie, pierwsza sesja odbywała się 
jeszcze stacjonarnie w ratuszu, natomiast 
druga, zwołana dodatkowo na prośbę Pre-
zydenta Miasta, przeprowadzona została 
zdalnie – przy wykorzystaniu specjalnego 
oprogramowania komputerowego. Sytu-
acja finansowa miasta staje się coraz 
bardziej trudna. Wskutek wprowadzo-
nych ostatnio zwolnień podatkowych, ale 
także wskutek zmniejszonych obrotów 
gospodarki spowodowanych pandemią, 
zdecydowanie zmniejszyły się wpływy do 
budżetu miasta z podatków PIT (o ok. 40 
mln zł) i CIT (o ok. 15 mln zł). Prawie dwu-
krotnie zmniejszyły się wpływy ze sprze-
daży biletów MZK – przy równoczesnym 
wzroście kosztów funkcjonowania tego 
transportu o 8,4 mln zł. W tej sytuacji Pre-
zydent Miasta i Rada Miejska podejmują 
działania zmierzające do zrównoważenia 
budżetu miasta. Od stycznia 2021 roku 
nastąpi wycofanie wprowadzonej parę 
lat temu ulgi w opłacie za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego. Bezpłatny 
będzie pobyt dziecka w przedszkolu w wy-
miarze 5 godzin dziennie. Za każdą kolejną 
rozpoczętą godzinę rodzice płacić będą 
1 zł. Podwyższeniu ulegają stawki podat-
ku od nieruchomości – w wymiarze pro-
porcjonalnym do wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. Dla przykładu, 
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego stawka wzrośnie z 0,81 zł 
do 0,85 zł. Duże zmiany wprowadza się 

w nowej taryfie biletowej MZK – oprócz 
zmian obejmujących bilety okresowe, pod-
wyższone zostają ceny biletów jednorazo-
wych: z 3 zł na 4 zł bilet normalny i z 1,5 
zł na 2 zł bilet ulgowy. Rada upoważniła 
Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w europejskim Banku 
Inwestycyjnym w wysokości 400 mln zł – 
z przeznaczeniem na finasowanie przede 
wszystkim projektów wspierających cele 
Unii europejskiej w zakresie poprawy sieci 
komunikacji miejskiej, mobilności, eduka-
cji, efektywności energetycznej, ochrony 
środowiska, opieki zdrowotnej i innych 
dziedzin. Kredyt ma być uruchomiony 
w transzach w latach 2020 – 2024.

mOje INTerWeNCje
na przestrzeni ostatniego miesiąca po-
dejmowałem interpelacje i interwencje – 
między innymi:
• Interpelacja w sprawie wykonania na-

kładki asfaltowej na ul. Jowisza
• Interpelacja w sprawie wykonania na-

kładki asfaltowej na ul. 13 Zakrętów
• Interpelacja w sprawie wykonania  na-

kładki asfaltowej na pętli autobusowej 
przy ul. Pisarskiej

• Interpelacja w sprawie wykonania  na-
kładki asfaltowej na ul. Bobka

• Interpelacja w sprawie remontu tzw. 
sięgaczy przy ulicach architektów 
i Kolonia

• Interpelacja w sprawie remontu się-
gacza przy ul. Witosa 139

• Interpelacja w sprawie stacji ładowa-
nia rowerów elektrycznych

• Interwencja w sprawie zniszczonej 
nawierzchni ulicy głośnej
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remONT OTOCzeNIa BudyNKu przy 
hałCNOWsKIm rONdzIe

W poniedziałek 12 października br. roz-
poczęto roboty remontowe w otoczeniu 
budynku, w którym jest poczta. Pomimo 
niesprzyjającej pogody dość szybko wy-
konano kanalizację deszczową. W planie 
jest wybudowanie parkingu po północnej 
stronie budynku oraz przebudowa terenu 
pomiędzy budynkiem a ul. Wyzwolenia, 
gdzie przewidziano budowę pochylni dla 
osób niepełnosprawnych, przebudowę 
schodów, wykonanie małej architektu-
ry i nowego zagospodarowania zielenią, 
ustawienie stojaków na rowery oraz nowej 
tablicy ogłoszeń rady osiedla.

NOWy rOzKład jazdy mzK 
Z dniem 2 listopada wprowadzone zosta-
ły znaczące zmiany w rozkładach jazdy 

autobusów MZK dotyczące kilku linii au-
tobusowych. Dla mieszkańców Hałcnowa 
najbardziej istotne są zmiany w zakresie 
godzin kursowania autobusów linii nr 12. 
Zlikwidowane zostały kursy z przystan-
ku Hałcnów Kościół o godz. 10:00, 11:40, 
19:00 oraz z przystanku Mikuszowice Bło-
nia o godz. 9:10, 10:50, 12:30 i 18:00. Prze-
sunięte zostały godziny odjazdu z przy-
stanku Mikuszowice Błonia aTH z godz. 
20:00 na godz. 20:35 oraz z przystanku 
Hałcnów Kościół z godz. 13:20 i 21:00 na 
godz. 13:15 i 21:20.

NOWy przysTaNeK 
Na ul. hałCNOWsKIej

W konsekwencji mojego wniosku, zapla-
nowano usytuowanie nowego przystan-
ku autobusowego na ul. Hałcnowskiej – 
w rejonie skrzyżowania z ul. Barkowską 
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i ul. architektów. Jego urządzenie wyma-
ga wykonania odpowiednich robót drogo-
wych polegających na zarurowaniu rowu, 
przebudowie słupa sieci energetycznej 
i budowie kilkudziesięciu metrów chodnika 
mającego pełnić rolę peronu przystanko-
wego. Jak informuje mnie MZD, odpo-
wiednia dokumentacja projektowa została 
już opracowana i odebrana przez zarząd 
drogi. Czynię teraz starania, by zadanie 
zostało umieszczone w budżecie miasta 
na rok 2021.

BudOWa OBWOdNICy 
CeNTrum hałCNOWa

Miasto przystępuje do projektowania 
i budowy „Południowej obwodnicy cen-
trum Hałcnowa” wspólnymi (według mo-
jej propozycji) siłami MZD oraz gDDKia. 
W poniedziałek 19 października br. Miejski 
Zarząd Dróg ogłosił przetarg na opracowa-
nie dokumentacji projektowej. Obwodnica 
będzie projektowana w dwóch odcinkach 
- część od skrzyżowania ul. Wyzwolenia 
z ul. Księżycową do ul. Księży las bę-
dzie projektowana siłami gDDKia wraz 
z projektem drogi S1 i węzła Suchy Potok. 
Za projekt odcinka od ul. Księży las do 
skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Kolonia 
odpowiada miasto. Projektant „naszego” 
odcinka ma 400 dni na opracowanie do-
kumentacji (od dnia podpisania umowy 
począwszy). Otwarcie ofert zaplanowano 
na 25 listopada br.
Inne zadania drogowe istotne dla naszej 
dzielnicy
• MZD ogłosił przetarg na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania 
pn.: „Budowa odwodnienia ulicy agro-
nomówka w Bielsku-Białej”

• MZD ogłosił przetarg na zaktualizo-
wanie dokumentacji projektowej dla 
zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowa-
nia ulic Daszyńskiego, Hałcnowskiej 
i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej”

Przypomnę, że na tym skrzyżowaniu za-

projektowano budowę ronda – które po-
winno ułatwić wyjazd z ul. Hałcnowskiej 
na ul. Daszyńskiego (szczególnie dla 
skrętu w lewo). Zadanie planowane jest 
do wprowadzenia do budżetu na rok 2021, 
więc zaistniała potrzeba dokonania aktu-
alizacji niektórych uzgodnień i rozwiązań 
ujętych w dokumentacji.

CzysTe pOWIeTrze
gorąco namawiam mieszkańców do wy-
miany pieców CO starego typu na węgiel 
(tzw. „kopciuchów”) – na nowe, ekologicz-
ne źródła ciepła i skorzystania z dopłat 
oferowanych przez Urząd Miejski. Dotacja 
do takiej wymiany wynosi 80% tzw. kosz-
tów kwalifikowanych, jednak nie więcej 
niż 8 tys. zł. Szczegółowe informacje 
o programie ochrony powietrza atmosfe-
rycznego i o sposobie pozyskania takiej 
dopłaty uzyskać można w Wydziale Ochro-
ny Środowiska i gospodarki energią, pod 
numerami telefonu 33 4971 517 oraz 33 
4971 709. Dodatkowo skorzystać moż-
na z ogólnopolskiego programu „Czyste 
Powietrze” lub skorzystać z podatkowej 
ulgi termoizolacyjnej. Dbałość o czystość 
powietrza, o ograniczenie niskiej emisji, to 
nasz wspólny obowiązek i potrzeba dzi-
siejszych czasów.

praCa urzĘdu I mOje dyżury 
W zWIązKu z COvId-19

Przypominam, że z uwagi na zagrożenie 
wynikające z pandemii, Urząd Miejski 
pracuje w ograniczonym zakresie. Pe-
tenci przyjmowani są po umówieniu się 
telefonicznym w danym wydziale, stron 
nie przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta, 
a podania składać można w specjalnej 
skrzynce wystawionej przed Urzędem.
Z powodu występującego zagrożenia za-
wiesiłem też pełnienie dyżurów radnego. 
W razie potrzeby proszę o kontakt mailo-
wy. apeluję o odpowiedzialność i ostroż-
ność w kontaktach. Wszystkim życzę 
zdrowia!
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WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Telefony:
Telefon do księdza dyżurnego: 515 599 350
Kancelaria parafialna: 33 810 72 50
ks. Proboszcz Piotr Konieczny: 33 810 72 50
Ks. Stanisław Śmietana: 601 504 834
Ks. Michał Marek: 502 942 197

Strona na                 : 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P.
ul. Wyzwolenia 336
43-344 Bielsko-Biała Hałcnów 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
34 2030 0045 1110 0000 0410 1720

Uwagi i propozycje dotyczące gazetki przyjmuje ks. Piotr Bułka: toptus011@gmail.com
Redakcja: ks. Piotr Konieczny, ks. Piotr Bułka, Anita Szymańska, Małgorzata Kunicka
zdjęcia: Andrzej Rojek, Depositphotos, Pixabay. druk: Dimograf
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w otrzymanych artykułach. 

Msze św. w tygodniu: 
6.30, 7.15 i 18.15

Msze św. w niedziele:  
6.15, 7.30, 9.15, 10.30, 12.15, 18.15

wtorek:  16.00–17.30
środa:   8.00 – 9.00
czwartek:  16.00–17.30
sobota:  8.00 – 9.00

Wspólnota Opiekun Spotkania
Ministranci i lektorzy ks. Michał Co druga sobota miesiąca godzina 

9:00
Dzieci Maryi s. ligia Środy o godzinie 15:15
Oaza ks. Piotr Piątki po wieczornej Mszy Świętej
Domowy Kościół ks. Proboszcz Raz w miesiącu
Schola młodzieżowa „Verba 
Dei”

Pan Daniel - organista  Wtorki po wieczornej Mszy Świętej

arcybractwo Serca Pana 
Jezusa

ks. Stanisław Pierwsza sobota miesiąca 16:45

Zespół charytatywny ks. Proboszcz Ostatni czwartek miesiąca 19:00
akcja Katolicka Ks. Proboszcz Drugi wtorek miesiąca 19:00
Chór parafialny „Jubilaeum” Pan Daniel - organista  Ustala organista
Róże żywego różańca Ks. Proboszcz Pierwsza niedziela miesiąca po 

Mszy Świętej o godzinie 7:30 (w 
kościele)

apostolstwo dobrej śmierci ks. Michał Pierwsz wtorek miesiąca, Msza 
Święta o godzinie 18:15

Krąg Biblijny ks. Piotr 2 i 4 środa miesiąca po wieczornej 
Mszy Świętej

Wspólnota „Samuel” ks. Proboszcz niedziela po wieczornej Mszy 
Świętej 
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