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Onieprzeciętnej historii tego 
uroczego kościółka pod wez- 

waniem Matki Bożej Fatimskiej 
w Istebnej pisałem w 32. numerze 
„Niedzieli” z 2009 r. i nigdy bym 
nie pomyślał, że mogę go już nie 
zobaczyć. Nie będą go też mogli 
podziwiać turyści wędrujący tędy 
szlakiem na Baranią Górę. Pożar 
wybuchł 3 grudnia o godz. 1.21 
w nocy. Ks. Grzegorz Kotarba, pro-
boszcz parafii na Stecówce, natych-
miast wezwał straż pożarną, gdyż 
włączył się alarm przeciwpożarowy. 
Przybiegli też okoliczni mieszkańcy, 
ale mogli już tylko bezradnie patrzeć, 
jak ogień zabiera im miejsce modli-
twy. Pierwszy dobiegł do płonące-
go kościoła pan Henryk Kukuczka, 
któremu udało się jeszcze wynieść 
z zakrystii szaty i księgi liturgiczne. 
Dalej nie dało się wejść z racji wiel-
kiego zadymienia i wysokiej tempe-
ratury. 116 ratowników, w sumie 
23 jednostki PSP i OSP, walczyło 
z ogniem, który trawił drewniany 
kościół z niesamowitą siłą. Wnę-
trze kościoła spłonęło całkowicie, 
zostały tylko częściowo zachowa-
ne ściany zewnętrzne, które i tak 
będzie trzeba rozebrać, by zacząć 
odbudowę. Ogień pochłonął m.in. 

ołtarz, ławy, organy i wiele arcy-
dzieł sztuki góralskiej, w tym obraz 
Matki Bożej Fatimskiej z głównego 
ołtarza autorstwa Jana Wałacha 
z 1957 r. Ramię tego obrazu oraz 
tabernakulum (jedyne, które ocalało 
z pożaru, cudem wyniesione z pło-
mieni przez strażaków) pochodziły 
z warsztatu Ludwika Konarzew-
skiego juniora. Z kolei rzeźba Chry-
stusa, płaskorzeźba Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i rzeźbione stacje 
Drogi Krzyżowej były autorstwa 
Jana Krężeloka z Koniakowa. Ołtarz, 
balaski i kropielnicę wykonał sny-

cerz Józef Bock, natomiast witraże 
Teresa Stankiewicz – a to jest jeszcze 
niepełna lista artystów ludowych, 
którzy swymi pracami upiększali 
tę świątynię. Kościół znajdował się 
na Szlaku Architektury Drewnia-
nej województwa śląskiego w tzw. 
pętli beskidzkiej, a teraz... już go 
nie ma.

Licząca zaledwie 480 wiernych, 
bardzo rozległa parafia na Stecówce, 
jest jedną z najmniejszych w diece-
zji bielsko-żywieckiej. Zawiązał się 
komitet odbudowy kościoła, ale już 
wiadomo, że historyczne wnętrze 

będzie bardzo trudne do odtworze-
nia, a szczególnie twórczość tych 
artystów, którzy już nie żyją.

Spłonęła „owczarnia” na Ste-
cówce – pomóżmy góralom ją 
odbudować. Ofiary na fundusz 
odbudowy kościoła na Stecówce 
można wpłacać na specjalnie do 
tego celu utworzone konto nr: 05 
8129 1014 3002 0029 8087 0001. 
Członkowie Komitetu odbudowy 
proszą darczyńców o podanie 
danych, aby można ich było wpi-
sać do pamiątkowej księgi ofiaro- 
dawców.  q

witold iwańczak

pomagamy góralom odbudować  
kościół na stecówce

Kościół na Stecówce w Istebnej, który spłonął 3 grudnia 2013 r.
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Czytajmy „Jasną Górę”!

Wnajnowszym numerze dwu-
miesięcznika „Jasna góra” 

o. Mieczysław Polak dzieli się „Listo-
padowymi zamyśleniami” nad cza-
sem, przemijaniem i pamięcią. kilka 
kolejnych artykułów wprowadza nas 
w klimat Adwentu i Bożego Narodze-
nia. o. Izydor Matuszewski – generał 
Zakonu Paulinów swoje rozważa-
nia „A to będzie znakiem dla was” 
rozpoczyna od refleksji: „Pasterka 
wigilijna ma to do siebie, że przed 
wierzącym człowiekiem otwiera wiel-
ką perspektywę Bożej prawdy”. Pisząc 
dalej o wymowie betlejemskiego 
żłóbka, zauważa: „Żłóbek przypo-
mina, że jest dusza nieśmiertelna, że 

nie ma nic ważniejszego nad duszę 
człowieka, bo dla jej ratowania sam 
Bóg zstępuje na ziemię, by stać się 
człowiekiem”. Poruszające są wspo-
mnienia Marii okońskiej – zmarłej 
w 2013 r. założycielki Instytutu 
Prymasowskiego – o wigilii obcho-
dzonej w niecałe trzy miesiące po 
upadku Powstania warszawskiego. 
Inne historyczne Boże Narodzenie 
przypomniane w „Jasnej górze” to 
radosny dla walczących ze szwedzką 
nawałą obrońców Jasnej góry dzień 
św. Szczepana, kiedy wroga armia 
odstąpiła od oblężenia.
w wywiadzie o. Roberta Jasiule-
wicza z samotnym pielgrzymem 

z Budapesztu – Molnárem 
Andrásem przedstawiona 
jest ciekawa idea utworzenia 
trasy pielgrzymkowej łączą-
cej europejskie sanktuaria 
maryjne. o. Eustachy Rako-
czy przypomina zmarłego przed 
25 laty rzeźbiarza Leona Machow-
skiego, autora wielu pomników, 
a także Płaszcza Hetmańskiego Matki 
Bożej częstochowskiej. to niezwykłe 
wotum, powstało z 272 odznak woj-
skowych z lat 1914-45. S. genowe-
fa – salezjanka publikuje obszerne 
świadectwo swojego uzdrowienia 
za przyczyną Matki Najświętszej. 
Jest również artykuł o Jasnogór-

skim Punkcie chary-
tatywnym, który od 
5 września 2013 r. dzia-
ła w nowej siedzibie.  
Jak w każdym numerze, 
znajdziemy prezentację 

skarbów Jasnej góry oraz 
darów bł. Jana Pawła II, a także inne 
stałe rubryki. (akw) 
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