
 
 

Radziechowy, dnia 11.12.2013 r.  
Stowarzyszenie Dzieci Serc 
Ul. Abramska 2 
23 – 381 Radziechowy  
Tel. 501 355 794  

Pan Andrzej Zieliński 
Starosta Powiatu Żywieckiego, 

Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, 
  

Wójtowie Gmin,  
Gminne Ośrodki Promocji,  
Gminne Zarządy Oświaty,  

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli 
PSP, 

Kluby Sportowe. Organizacje Społeczne, OSP, KGW i KHG 
PROŚBA  

 
Stowarzyszenie Dzieci Serc zwraca się z prośbą o włączenie się w organizację  

X Zaduszek Narodowych na Matysce, które odbędą się  4 października 2014 r.  
 
Dlaczego taka prośba? 
 

Otóż są to już jubileuszowe, X Zaduszki Narodowe, a że są rzeczywiście narodowe to 
chyba nikt nie wątpi. Przyjeżdżają na nie liczne delegacje nawet z tak odległych miejsc Polski 
jak z  Tomaszowa Mazowieckiego, Gminy Fajsławice czy z kresów północno – wschodnich  
z Gminy Hanna, wspomnę jeszcze tych z bliska – górników z  KWK ,,Wujek” i gości  
z Podbeskidzia. 
 
Dlaczego uważamy, że w ty roku powinniśmy wszyscy włączyć się w organizację tych 
uroczystości?  
 
 Temat Zaduszek zawsze jest bardzo ważny, jednak z żalem trzeba stwierdzić, że 
historia Polski nadal traktowana jest po macoszemu. Ale w 2014 r. musi się to zmienić, wszak  
27 czerwca, nasz ukochany rodak, Bł. JP II będzie zaliczony do grona Świętych  i nie wypada 
byśmy nie przeczytali i nie zaczęli realizowali Jego słów: ,,Naród, który nie pamięta swojej 
historii nie wart jest przeżycia”  tak więc prosimy, by tego dnia 04.10.2014 r. nie planować 
uroczystości, imprez, spotkań. Tego dnia stańmy wszyscy razem i tu czeka na Was 
NIESPODZIANKA!  
 
Ma Grunwald swoją bitwę – rekonstrukcję?, mają Fajsławice swoje Powstanie Styczniowe – 
rekonstrukcję?…., a dlaczego nasza Ziemia Żywiecka nie ma?; 

1. Wymarszu pod wodzą Ks. Stanisława Koszkowica, dziekana żywieckiego, a 
proboszcza radziechowskiego, z odsieczą górali na Częstochowę, kiedy to Szwedzi 
próbowali zdobyć Jasną Górę? – przecież ten fakt jest odnotowany w historii? 

 
2. Bitwy Górali ze Szwedami pod Horolną i uwolnienie króla Jana Kazimierza z rąk 

najeźdźców?  
 



3. A skoro Król Jan Kazimierz to i Jego Śluby Jasnogórskie, które złożył z wdzięczności 
za Opiekę Matki Najświętszej nad Ojczyzną w czasie najazdu szwedzkiego i za 
cudowną obronę Częstochowy obierając Najświętszą Maryję Pannę za Królową Polski 
i złożył Jej ślub w katedrze Matki Bożej Łaskawej we Lwowie w dniu 1 kwietnia 1656 
r.  

 
4. Jeszcze brak Prymasa Tysiąclecia. Śluby Jana Kazimierza odnowili wierni w dniu 26 

sierpnia 1956 r. w Częstochowie na Jasnej Górze i zobowiązali się do ich pełnej 
realizacji, ale tutaj należy przypomnieć postać ich autora, Prymasa Tysiąclecia – 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pusty fotel z biało czerwonym bukietem róż na 
Wałach Jasnogórskich. A potem jeszcze puste ramy wędrujące po polskich parafiach i 
wreszcie słynne słowa: 16.10.1978 r. habemus papam – mamy papieża, nasz rodak 
zostaje wybrany Papieżem, 2 kwietnia 2005 roku, godz. 21.37 - papież Jan Paweł 
II umiera w Watykanie, a  27.04. 2014 r. zostaje zaliczony do grona Świętych.  

 
5. Jest jeszcze jedno ważne wydarzenie, 6 stycznia ks. prałat Roman Pindel przyjmie 

sakrę biskupią  i zostanie bp. naszej diecezji po odchodzącym na zasłużoną emeryturę 
bp. Ordynariuszem Tadeuszem Rakoczym, pierwszym biskupem diecezji bielsko – 
żywieckiej.  

 
 
Czyż to nie wielkie szczęście i ogromny zaszczyt, żyć w takich czasach?   
I czas najwyższy, by nasze dzieci, młodzież, a i my sami byśmy docenili te fakty i 
zagłębili się w dziejach naszej małej Ojczyzny. A 4 października 2014 r. wzięli udział 
w spektaklu plenerowym ,,Ojczyzno ma..” 

 
Sądzę, że zgodzicie się z nami, iż Taki temat Zaduszek Narodowych wart jest wielkiej 
mobilizacji.  
Dodam jeszcze, że stowarzyszenie w 2014 roku będzie obchodziło swoje XV urodziny i na 
pewno warto nas wesprzeć w tym przedsięwzięciu. Czekamy na Pospolite Ruszenie   

 
Z wyrazami szacunku  

 
w imieniu Stowarzyszenia Dzieci Serc  

 
Jadwiga Klimonda  

Ad 1.  

W dniu 10 października, uchodzący przed potopem król Jan Kazimierz schronił się w Żywcu. 

W czasie kilkudniowego pobytu na zamku wziął udział w naradach poświęconych 

organizowaniu zbrojnego oporu górali żywieckich przeciw Szwedom. W obradach brali 

udział: Mikołaj Wieczorek burmistrz Żywca, Jan Torysiński administrator dóbr 

łodygowickich, Marcin Piegłowski, Jan Karwacki podstarości czorsztyński oraz ksiądz 

Stanisław Kaszkowic (wielki dobrodziej cięciński). Wynikiem obrad było posłanie 

królewskie skierowane do chłopów. Opuszczony przez większość szlachty i senatorów król 

zwraca się do górali żywieckich, aby chwycili za broń i wystąpili przeciw Szwedom. Prosty w 

słowach uniwersał dotarł do poddanych z Państwa Żywieckiego. 



Wszem i wobec, każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, osobliwie jednak pracowitym 

poddanym naszym majętności naszej żywieckiej, wiernie nam miłych, łaskę naszą królewską. 

Wierni nam mili! Iż nieprzyjaciel zewsząd gwałtownie na państwa nasze następuje, a wojska 

nasze na troje będąc przeciwko trojakiemu nieprzyjacielowi, Moskwie, Kozakom i Szwedom, 

rozdzielone, siłom jego i potędze wystarczyć nie mogą, przyszło nam wierność waszą zwołać, 

to po nich koniecznie mieć chcąc, abyście się w rusznice, kosy, siekiery, cepy i inne wszelakie 

oręża, na jakie się, kto zdobyć będzie mógł, jako najporządniej przysposobiwszy, do 

urodzonego Jana Karwackiego, oficera naszego kupili i z nim zasieki porobiwszy, przeprawy i 

pasy popsowawszy nieprzyjaciela gromili i znosili. A my w nagrodę tego wierności wasze od 

wszystkich czynszów zamkowych od lat trzech uwalniamy, podatki jednak przez 

Rzeczpospolitą uchwalone w całości zachowujemy. 

 
Ad. 2  

Zmobilizowani Szwedzi pod wodzą generała Wrzesowicza zaciekłego wroga króla Jana 

Kazimierza, w sile 800 rajtarów i 200 dragonów ruszyli w kierunku Żywca. Jeżeli chodzi o 

Żywiecczyznę, to do głównego starcia doszło na Horolnej (Radziechowskie Wzgórze). Do 

starcia przygotowało się tam chłopstwo żywieckie i orawskie. Doszło do krwawej bitwy, po 

której górale wycofali się w bezpieczne góry i lasy, pozostawiając na pobojowisku wielką 

ilość zabitych i rannych. Duże straty musieli ponieść również Szwedzi ponieważ wkrótce 

wycofali się, obawiając się kolejnych ataków. Ten ostatni epizod Szwedów z chłopstwem, był 

jednym z ostatnich na południu Polski, po którym zaczęli się wycofywać pozostawiając po 

sobie ogrom zniszczeń. 

Ad. 3  

„Tak często słyszymy zdanie: »Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę«. 

Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla Ojczyzny" 1981 r.  

„Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub 

mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! 

Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i 

służby" 1970 r. 

 

„Człowiek ma nie tylko pracować, ale ma prawo do godnego życia i godności w pracy! Praca 

wolnych – nie niewolników! – tworzy postęp" 1971 



Dane dotyczące parafii radziechowskiej 

Głównym powodem utworzenia dekanatu żywieckiego, była duża odległość, jaką musieli 
przebyć proboszczowie z żywiecczyzny, udając się na kongregacje dziekańskie do 
Oświęcimia. Dodatkowym utrudnieniem były częste wystąpienia z brzegów rzek, a zwłaszcza 
Soły i Koszarawy, niezmiernie utrudniając podróż, a nierzadko ją po prostu uniemożliwiając. 
Urząd nowego dziekana, objął główny postulator utworzenia nowego dekanatu 
żywieckiego - ks. Stanisław Kaszkowic, były dziekan oświęcimski, proboszcz 
radziechowski i łodygowicki. Jego następcą w 1667 r. został Jan Nemetius, po którym w 
1643 r. urząd ten objął Albert Symelius. Na jego miejsce w 1692 r. przyszedł Urban 
Kupiszowski, a w 1703 r. Jan Polak. Od 1735 r. urząd dziekana pełnił Błażej Maryńczak, po 
którym nastał w 1750 r. Wojciech Bielewicz. Ostatnim dziekanem żywieckim doby 
przedrozbiorowej, był ks. Walentyn Frankiewicz. Uroczysta introdukcja nowego dziekana, a 
zarazem pierwsza kongregacja zwyczajna, odbyła się w Żywcu. Uroczystości rozpoczęto 
wielkim nabożeństwem z wotywą o Duchu Św. w kościele farnym pw. Narodzenia NMP, po 
których nowy dziekan Stanisław Kaszkowic, wydał w szpitalu żywieckim wystawne 
przyjęcie. 
 
Pierwsze wiarygodne wzmianki o parafiach, które w 1644 r. weszły w skład dekanatu 
żywieckiego, pochodzą z księgi zawierających najstarszy zachowany spis świętopietrza z lat 
1325 - 1327. Na jego podstawie można stwierdzić, iż przed 1325 r. istniała już miejska 
parafia w Żywcu oraz parafia w Bestwinie, Lipniku i Komorowicach. Jan Długosz w Liber 
beneficiorum pisanym w latach 1470 - 1480 oprócz parafii w Żywcu, Bestwinie, i Lipniku, 
wymienia także parafie w Łodygowicach, Rychwałdzie i w Radziechowach. Za datę 
powstania parafii w Radziechowach powszechnie przyjmuje się rok 1390. Tuż przed 
powstaniem dekanatu żywieckiego w 1628 r. do życia powołano parafie w Jeleśni i Milówce. 
Ostatnią parafię w tym dekanacie erygowano w 1672 r. w Ślemieniu. 
 
 


