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Miało być świątecz-
nie. Zamierzaliśmy 

napisać pogodnie o gór-
nikach. Ale ich zmaganie 
z naturą jest ryzykowne 
każdego dnia. W kopal-
ni „Zofiówka” zdarzył 
się wypadek. Dlatego pi-
szemy dzisiaj o akcji ra-
towniczej i śmierci pod 
ziemią. Sporo też o na-
dziei. Nadzieja bowiem 
jest potrzebna nie tylko 
górnikom. Adwent jest 
znakomitą okazją, by na 
nowo nadzieję dostrzec i 
zacząć nią żyć. Z barbór-
kowym „Szczęść Boże!” 
właśnie nadziei wszyst-
kim Państwu życzę. 
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Wystawa fotogramów Arturo Mari w GCK

Europa Jana Pawła II

ZA TYDZIEŃ
  Kościół JASTRZĘBSKIEJ 

„SOLIDARNOŚCI” ma 25 lat
  Jeszcze o górnictwie

i GÓRNICZYCH EMERYTURACH

„Zarówno na Wschodzie,
jak i na Zachodzie Europy 
najbardziej chyba palącą
kwestią jest wzrastająca
potrzeba nadziei, która może 
nadać sens życiu i historii,
i pozwala iść razem. Źródłem
nadziei dla Europy i dla
całego świata jest Chrystus”. 
– Tak zwraca się do nas
Jan Paweł II.

Słowa te pochodzą z adhor-
tacji apostolskiej „Ecclesia in 
Europa” z 2003 roku. Autorzy 
wystawy „...myśląc Europa. Eu-
ropejskie pielgrzymowanie Ja-
na Pawła II – fotografie Arturo 
Mari”  fragmenty encykliki pa-
pieskiej umieścili jako komen-
tarze do ponad 80 zdjęć. Przed-
stawiają one naszego wielkiego 
Rodaka nie tylko podczas piel-
grzymek po Europie, ale rów-
nież podczas spotkań w Waty-
kanie (między innymi z Gorba-
czowem, Wałęsą).

Autorzy wystawy 
podkreślają, iż ich ce-
lem nie jest narzuca-
nie odbioru odczyta-
nia refleksji Jana Pawła 
II na temat Europy. I to 
zadanie zostało wyko-
nane – wybrane zdjęcia dosko-
nale komponują się ze słowami 
adhortacji. Większość z nich 
mówi o nadziei oraz o zwy-
cięstwie w przyszłości Prawdy, 
Dobra i Piękna. Zadania, które  
postawiono przed wiernymi, 
nie są łatwe, ale obrazy uka-

zują, iż Ojciec Święty 
sam je wypełniał.

Ekspozycję po-
wstałą w  2004 roku 
można od 23 listopada 
oglądać w Galerii Pię-
tro Wyżej w Górnoślą-

skim Centrum Kultury. Do tej 
pory była ona już w kilku mia-
stach w Polsce, teraz przyje-
chała do Katowic. Ekspozycja 
będzie prezentowana do koń-
ca roku. Z pewnością warto ją 
obejrzeć.

ANNA DERKOWSKA

Najwięcej 
zwiedzających 
można spotkać 
po zakończeniu 
koncertu 
symfonicznego

MIROSŁAW RZEPKA
redaktor wydania

Tak między innymi zdefiniował na-
dzieję dominikanin prof. Jan Andrzej 

Kłoczowski. 23 listopada był on gościem 
XI Forum Akademickiego w Katowicach, 
zorganizowanego pod hasłem: „Jeśli żyć, 
to tylko z nadzieją”. Jak zauważył o. 
Kłoczowski, „nadzieja jest trudna, ponie-
waż zmusza nas do tego, by nie pozwolić 
sobie odebrać człowieczeństwa”. Wśród 
gości forum znaleźli się także ceniony 
w świecie prawnik ks. prof. Remigiusz 
Sobański, założycielka Wspólnoty Bożej 
Miłości s. Regina M. Collins i dzien-
nikarz Kamil Durczok, który zmagał 
się z chorobą nowotworową. Ponadto 

Teatr A zaprezentował 
„ Jonasza”. Całość za-
kończyła się wieczorem 
andrzejkowym w sie-
dzibie Duszpasterstwa 
Akademickiego. 

BONUM ARDUUM FUTURUM – DOBRO TRUDNE I PRZYSZŁE
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Nadzieja
jest warunkiem 
życia
– mówił
prof. Kłoczowski
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KATOWICE. W Teatrze Lalki i 
Aktora „Ateneum” można oglą-
dać nową bajkę śląską „O smo-
ku grubeloku” pióra Edmunda 
Wojnarowskiego. To opowieść 
o wędrowniku, głupim Jasiu – 
Torgoliku, który przybywa do 
nieznanej krainy. Niestety, nie 
znajduje tam żadnej okazji do 

zabawy, bo tutejszym mieszkań-
com siedmiogłowy smok poza-
bierał uśmiechy i wszędzie jest 
smutno. Torgolik swoimi sposo-
bami zwycięża bestię, a uśmie-
chy wracają do ludzi. Autor 
sztuki oscyluje między poezją 
a komizmem, bawi się teatrem. 
Bawią się też mali widzowie.

Smok w „Ateneum”
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Wice-, ale mistrz

MIAMI. Dwudziestoczteroletni 
Michał Wilk (na zdjęciu), ab-
solwent, a obecnie pracow-
nik dydaktyczny katowickiej 
AWF, przywiózł z Miami srebr-
ny medal i rekord Polski w 
trójboju siłowym. Startował 
w 35. Mistrzostwach Świata 
w Trójboju Siłowym. Tylko 25 

kg zabrakło mu do tytułu mi-
strza świata. W sumie zaliczył 
925 kg i poprawił o 20 kg re-
kord Polski. Lepszy od Polaka 
był tylko Rosjanin, wielokrotny 
mistrz świata i Europy, Andriej 
Tarasenko, starszy od Wilka o 
6 lat. Michał Wilk pochodzi z 
Chorzowa. Trenuje od 11 lat.
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Arcybiskup do górników
RZYM. Górnictwo przez ostat-
nie lata było poddawane głębo-
kiej restrukturyzacji. Zmniejszano 
zatrudnienie, likwidowano kopal-
nie. Tworzyło to wie-
le obaw o dalszą przy-
szłość górników i gór-
nictwa.
W zmieniającej się 
rzeczywistości gospo-
darczej trzeba poszu-
kiwać drogi do zrów-
noważonego rozwo-
ju. To ważne, aby o 
nikim nie zapomnieć. 
Miejsca pracy to godne życie dla 
każdego człowieka.
Dzisiaj jest więcej nadziei. 
Kopalnie się łączy, poszuku-
je drogi do zachowania miejsc 
pracy. Więcej się inwestuje w 
bezpieczeństwo pracy, efek-
tywność ekonomiczną i posza-
nowanie środowiska natural-
nego. Należy to kontynuować. 
Trzeba dużo rozwagi i odpo-
wiedzialnych decyzji dla przy-
szłości górnictwa. W budowie 
lepszej jego przyszłości muszą 
wziąć udział wszyscy, zarówno 
rządzący, jak i związki zawodo-
we oraz sami górnicy. Emocje 
trzeba skierować na ochronę 

miejsc pracy – jest to powin-
ność pracodawców i organiza-
cji związkowych. Wygórowane 
roszczenia to nie sposób na 

lepszą przyszłość. 
Dialog, troska o 
miejsce pracy i wza-
jemny szacunek to 
droga do lepszej 
przyszłości.
Przyszłość kopalń 
i górnictwa muszą 
budować odpowie-
dzialni menedżero-
wie. Trzeba im dać 

odpowiednie kompetencje. 
Górnictwo to przyszłość oraz 
pewność zatrudnienia i pra-
cy wielu tysięcy ludzi w ca-
łym kraju, zwłaszcza na Śląsku. 
Pamiętajmy o tym.
W dniu świętej Barbary błogo-
sławię wszystkim Pracownikom 
górnictwa i ich Rodzinom. 
Modlę się za dusze zmarłych 
górników, zwłaszcza w ostat-
nich górniczych katastrofach.
Przebywając w Rzymie, pole-
cam Was Bogu przy grobie słu-
gi Bożego Jana Pawła II.
Szczęść Boże!

ARCYBISKUP DAMIAN ZIMOŃ
Metropolita Katowicki 

Międzyszkolny konkurs o Papieżu
MYSŁOWICE. 24 listopada w 
Miejskim Centrum Kultury  od-
był się finał I Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o Osobie 
i Nauczaniu Jana Pawła II – 
Wielkiego: „Szukałem Was, te-
raz Wy przyszliście do mnie”. 
Pomysłodawcami i organizato-
rami konkursu byli nauczycie-
le ZSP nr 1 im gen. J. Ziętka 
w Mysłowicach. Całość obej-
mowała dwie kategorie: lite-
racką i dokumentalno-arty-
styczną. Uczestnicy nadesła-

li na konkurs prace literackie, 
albumy, prezentacje multime-
dialne, reportaże oraz przy-
gotowali strony internetowe. 
Natomiast podczas finału mieli 
możliwość wykazania się wie-
dzą, pisząc test dotyczący na-
uczania Jana Pawła II. W ka-
tegorii literackiej zwycięży-
ła Agnieszka Tomaszewska z I 
LO. W kategorii dokumental-
no-artystycznej najlepsza oka-
zała się Dagmara Maciong  – 
również z I LO. 

Uśmiech nieba
KONCERT. 10 grudnia o godz. 
18.30 w Teatrze Muzycznym w 
Gliwicach odbędzie się spektakl 
„Niebo w dobrym humorze” do 
słów ks. Jana Twardowskiego. 
Przedstawienie przygotował 
Zespół Wokalno-Taneczny „Ychtis”. 
Wystąpią też Ewa Uryga, Jacek 
Wójcicki i Bernard Krawczyk.

Archiwiści kościelni poszukiwani
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY. 
Zaczyna się nowy rok studiów (2 
semestry) archiwistyki kościelnej 
w Katowicach. Są one skierowa-
ne  do zainteresowanych pracą w 
archiwach kościelnych: diecezjal-
nych, zakonnych i innych insty-
tucji kościelnych; zarządzaniem 
dawną i współczesną dokumen-
tacją kościelną. Zajęcia odbywają 
się w blokach tematycznych: hi-
storia i teoria archiwistyki kościel-

nej, informatyka i jej zastosowa-
nie, paleografia i neografia; zaję-
cia praktyczne w archiwach koś-
cielnych, elementy wiedzy o kon-
serwacji papieru. Termin zgło-
szeń upływa 15 stycznia 2006 
roku. Odpłatność za semestr: 
1500 zł. Zgłoszenia są przyjmo-
wane w sekretariacie studiów 
w Archiwum Archidiecezjalnym, 
przy ul. Jordana 39, tel. 0-32/
608-15-16.

O co chodzi 
Panu Bogu?
ADWENTOWE REKOLEK-
CJE AKADEMICKIE odbędą 
się od 6 do 8 grudnia o godz. 
19.00 w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej w Rybniku. Poprowadzi 
je ks. Tomasz Jaklewicz, red. 
„Gościa Niedzielnego”.  
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Kluby samopomocowe „Praca” 
zadomowiły się już na terenie 
naszej archidiecezji. Choć działają 
od kilku lat, ich liderzy wciąż 
zaskakują nowymi pomysłami. 

Ewa Gliwicka wspomina po-
czątki swojej współpracy z Koś-
ciołem. – Wszystko zaczęło się 
siedem lat temu. Mieliśmy kon-
takt z amerykańską działaczką, 
która pomogła stworzyć gru-
py wsparcia dla bezrobotnych. 
Po jakimś czasie współpraca się 
skończyła, ale został zapał i pod-
ręczniki.

Ks. Stanisław Noga z para-
fii Matki Bożej Piekarskiej na Ty-
siącleciu Górnym mówi, że miał 
szczęście. – Na terenie mojej pa-
rafii – wspomina – mieszkali do-
brze przeszkoleni ludzie. Ich do-
świadczenie nie mogło się prze-
cież zmarnować. Pewnego dnia 
przyszli do mnie parafianie z 
prośbą o pomoc. – My daliśmy 
doświadczenie i zapał – dodaje 
pani Ewa – a proboszcz zaofero-
wał salki.

Nowe szanse

Dziś sytuacja bezrobotnych 
różni się od tej, kiedy rodziła się 
inicjatywa. – Mamy już tak zwa-
nych długotrwałych bezrobot-
nych – mówi Andrzej Tomeczek 
z Instytutu Współpracy i Partner-
stwa Lokalnego. Ponadto wstąpi-
liśmy do Unii Europejskiej, więc 
zrodziły się możliwości na pozy-
skanie ewentualnych środków do 
zagospodarowania. 

Dzięki tym okolicznościom 
na Śląsku zrodziła się nowa ini-
cjatywa na rzecz bezrobotnych. 
W 10 miastach aglomeracji ru-
szył w ubiegłym miesiącu pro-
gram obejmujący 39 Punktów 
Pomocy Koleżeńskiej. Tworzą go 
powiatowe urzędy pracy oraz In-
stytut Współpracy i Partnerstwa 
Lokalnego. Ponad połowa punk-
tów mieści się w parafiach i sie-
dzibach organizacji katolickich. 

– Ważną sprawą jest angażo-
wanie osób bezrobotnych – mó-
wi Andrzej Tomeczek. – W ra-
mach tej inicjatywy nie tylko bę-

dziemy zabiegać o in-
formacje czy szkolenia 
dla osób, które straci-
ły pracę, ale chcemy też 
w punktach uruchomić 
możliwość stażu dla 
osób bezrobotnych, które tych 
informacji będą udzielać. – Cho-
dzi o to – mówi Ewa Gliwicka – 
by te osoby miały szansę na po-
wrót. Choć z oczywistych wzglę-
dów nasi podopieczni nie zaro-
bią wiele, dzięki naszej inicjaty-
wie znów będą na rynku pracy. 

W ciągu najbliższych 22 mie-
sięcy 273 osoby, które posiadają 
co najmniej wykształcenie śred-
nie i od ponad 2 lat pozostają bez 
pracy, odbędą półroczny staż w 
Punktach Pomocy Koleżeńskiej. 
Będą zajmować się zbieraniem 
i przekazywaniem bezrobotnym 
różnych, niezbędnych dla nich in-
formacji, w tym ofert pracy. Orga-
nizatorzy projektu liczą, że szu-
kając pracy dla innych, pracow-
nicy punktów znajdą także sta-
łą pracę dla siebie. Koszt całego 
projektu wyniesie ponad 3,5 mln 
zł, z tego prawie 3 mln pochodzić 
będzie ze środków unijnych. 

– Punkty mają współpraco-
wać z założonymi już wcześniej 
klubami pomocy koleżeńskiej 
„Praca” – mówi Andrzej Tome-
czek. Oparte są na wolontaria-
cie i nakierowane przede wszyst-
kim na koleżeńskie wsparcie psy-
chiczne dla ludzi, którzy czują się 
osamotnieni w swoim zmaganiu 
z bezrobociem. Dzięki finansom 
z Brukseli Punkty Pomocy Kole-

żeńskiej są bardziej pro-
fesjonalne i lepiej wy-
posażone, zwłaszcza w 
sprzęt komputerowy i 
dostęp do Internetu.

Jak powiedział ks. 
Stanisław Noga, zainteresowanie 
klubem w jego parafii ostatnio 
zmalało, choć nadal zgłaszają się 
do niego potrzebujący, i to czę-
sto spoza parafii. – Nowy punkt 
będzie dysponował lepszym wy-
posażeniem, a to jest bardzo po-
trzebne – uważa ks. Noga.

Logika małych kroków

Działacze Klubu nie wstydzą 
się swoich osiągnięć. – Nam nie 
chodzi o spektakularne sukce-
sy – mówi Andrzej Tomeczek. – 
To przecież oczywiste, że orga-
nizacje pozarządowe i wolonta-
riusze nie mogą się czuć odpo-
wiedzialni za brak pracy. – Nasi 
wolontariusze nie są też psycho-

logami czy cudotwórcami – do-
daje Ewa Gliwicka. – Muszą jed-
nak wiedzieć, gdzie trzeba szu-
kać pomocy i służyć tą informa-
cją innym.

Mimo to ich skuteczność 
nie może wprawiać w komplek-
sy. Program „Od wolontariatu 
do zatrudnienia” skutkował na 
przykład prawie 10-procento-
wą skutecznością w znalezie-
niu pracy. Programem finanso-
wanym przez Unię Europejską 
objętych zostało 160 osób. Prze-
szły one szkolenia, dzięki któ-
rym zyskały wiedzę, jak poma-
gać innym bezrobotnym w po-
szukiwaniu pracy. 

Inicjatywy te spotkały się z 
poparciem abp. Damiana Zimo-
nia, który szczególnie w bie-
żącym roku zachęca do aktyw-
ności. Od Adwentu w Kościele 
przeżywany jest rok poświęco-
ny pomocy potrzebującym.

KS. MAREK ŁUCZAK

Niedziela Solidarności z Bezrobotnymi

Bezrobotni dla bezrobotnych

Punkty Pomocy Koleżeńskiej

Dariusz 
Polakowski 
przeprowadza 
szkolenie
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Wtorek, 22 listopa-
da 2005 roku, ko-
palnia „Zofiówka” 
w Jastrzębiu 

Zdroju. W przodku jednego z 
chodników, 900 metrów pod zie-
mią,  pracuje pięciu górników. 
Jest godz. 8.43. Nagle słychać 
głuche stęknięcie, suchy trzask. 
Wyrzut metanu jest tak silny, 
że podmuch ciepłych gazów wy-
rzuca z przodka zmiażdżony na 
pył węgiel. Zasypuje 35 metrów 
chodnika. Pod tonami miału, w 
beztlenowej atmosferze znala-
zło się trzech górników. Dwóm 
pozostałym, którzy są 40 me-
trów od czoła przodka, udaje 
się uciec. Jednemu z nich miał 
węglowy sypie się jeszcze po 
nogach. Tych dwóch górników 
ma ogromne szczęście. Razem 
z resztą załogi pracującej w stre-
fie zagrożenia  wyjeżdżają na po-
wierzchnię. Nie wiedzą, czy ich 
trzej koledzy żyją. Może udało 
im się schować pod kombajnem, 
założyć maski tlenowe. 

Zero paniki

O 9.10 rozpoczyna się ak-
cja ratunkowa. Pierwsi przy-
stępują do niej ratownicy ze 
Stacji Ratownictwa Górnicze-
go kopalni „Zofiówka”. Potem 

z pomocą przychodzą 
im zastępy ratownicze 
z „Pniówka”, „Boryni” i 
z Okręgowej Stacji Ra-
townictwa Górnicze-
go z Wodzisławia Ślą-
skiego. 

38-letni ratownik Krzysztof 
Paździor  w górnictwie prze-
pracował już 18 lat. – Najtrud-
niejszy zawsze jest początek 
akcji – mówi. – Trzeba zor-
ganizować bazę, rozplanować 
zadania. Podczas tej akcji ba-
za ratownicza znajdowała się 
około 700 metrów od miejsca 
wypadku. 

Jeden z ratowników spe-
cjalnym przyrządem lokalizu-
je zasypanych. W każdej lam-
pie górniczej znajduje się na-
dajnik, dzięki któremu możli-
wa jest lokalizacja. 

Pięcioosobowy zastęp ra-
towników przystępuje do akcji. 
Zastępowy Krzysztof Paździor 
wie, że  może liczyć na swoich 

ludzi. – Mamy do sie-
bie zaufanie – mówi. 
– Tworzymy jedną ca-
łość. Każdy wie, co ma 
robić. Ta praca wyma-
ga ogromnej wytrzy-
małości fizycznej i psy-

chicznej. W czasie akcji zero 
paniki. Nie możemy zawieść. 
Przecież tam ktoś czeka na na-
szą pomoc. 

– Podczas akcji ratowniczej 
myśli się tylko o tym, żeby jak 
najszybciej dotrzeć do zasy-
panych, żeby ich stamtąd wy-
ciągnąć – mówi ratownik Karol 
Szmaciński.

Każdy z ratowników dźwi-
ga na plecach 14-kilogramowy 
tzw. aparat regeneracyjny po-
zwalający na oddychanie. Tlenu 
wystarcza na ok. 4 godziny. Na 
twarz ratownicy zakładają ma-
ski. Na dole, w kopalni, tempe-
ratura powietrza wynosi 27°C.  
Ratownicy klęcząc, łopatami 
zaczynają wybierać drobny jak 
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Trzech górników zginęło w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu

Zawsze jest nadzieja

Zastępy 
ratownicze 
zmieniały się 
w czasie akcji  
co dwie 
godziny
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tekst 
ANNA BURDA-SZOSTEK

Kopalniany chodnik. 
900 metrów pod ziemią. 

Nagle słychać głuche 
stęknięcie. 

Dwóch górników ucieka. 
Trzech nie zdążyło. 
Zostają przywaleni tonami 

węglowego miału.
Od początku roku 

w kopalniach węgla 
kamiennego 

zginęło 16 górników.

ZGINĘLI
22 listopada 2005 roku w kopalni 
„Zofiówka” zginęli: 
  Paweł Marek, miał  43 la-

ta. Pochodził z Iskrzyczyna, nie-
daleko Skoczowa. Był żonaty, 
osierocił troje dzieci. Pracował 
jako kombajnista, w górnictwie 
przepracował 23 lata.

  Franciszek Szkutek, 
41 lat. Pochodził z Pogwizdowa. 
Żonaty, osierocił dwoje dzie-
ci. Kombajnista, w górnictwie 
przepracował 22 lata.

  Wacław Handzel, 36 lat. 
Pochodził z Iłownicy koło 
Chybia. Żonaty, osierocił córkę. 
Pracował jako górnik, w górni-
ctwie przepracował 18 lat.
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Trzech górników zginęło w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu

Zawsze jest nadzieja
mąka węgiel. Ustawiają się je-
den za drugim, tworząc  ży-
wą taśmę przenoszącą węgiel.  
Każdy z ratowników ma ze-
staw głośnomówiący. Są na na-
słuchu. Wszystko jest nagry-
wane. 

Trwa walka z czasem. Miał 
węglowy miesza się z potem, 
zalepia okulary maski. 

Wierzyłem,
że się im udało 
Po dwóch godzinach mor-

derczej pracy zastępy ratowni-
ków zmieniają się. Mobilizowa-
ne są kolejne. W tej akcji na „Zo-
fiówce” na każdej zmianie praco-
wało 10 zastępów ratunkowych. 
Akcja trwała przez 5 zmian, 27 
godzin.

Kiedy zastęp odpoczywa, 
mechanik sprzętu ratowni-
czego wymienia butle tleno-
we i pochłaniacze. – Po każ-
dym użyciu aparat regenera-
cyjny jest rozbierany w drobny 
mak – mówi mechanik Andrzej 
Rzok. Trwa to około 10 minut.

Do pierwszego z zasypanych 
górników ratownicy docierają 
około godz. 13.00.

33-letni Tomasz Kolanow-
ski brał już udział w kilku ko-
palnianych akcjach ratujących 
życie. – Zawsze jest nadzieja  – 
mówi. – Podczas akcji, myśląc 
o zasypanych kolegach, wie-
rzyłem, że im się udało. A kie-
dy znajdujemy martwych ko-
legów...Człowiek jest przybity. 

Otumaniony. Pozostaje ogrom-
ny żal. I współczucie dla rodzin 
górników, którzy zginęli. 

Tomasz wspólnie z kolega-
mi odkopał jednego z zasypa-
nych. Najpierw odkryli rękę, 
potem głowę, plecy...Położyli 
ciało na nosze. Pochylnią zmar-
ły został przetransportowany 
do bazy. Tam lekarz stwier-
dził zgon.

Takie jest górnictwo

Mirosław Wypych, 29-letni 
ratownik, zawsze ma nadzie-
ję, że podczas takiej akcji jak 
ta odnajdą żywych kolegów. – 
A co powiedzieć, kiedy znaj-
dujesz człowieka, który jesz-
cze przed chwilą żył? – spusz-
cza głowę. – Nie da się tego 
opisać. 

– W przodku jest tyle 
miejsc, gdzie można się scho-
wać – dodaje inny ratownik, 
Krzysztof Banaś. – Ale z natu-
rą nie da się wygrać. Oczywi-
ście każdy z nas się boi, ale nie 
myślimy o tym. W przeciwnym 
razie nie moglibyśmy wykony-
wać tego zawodu. Podczas ak-
cji myślę tylko o tym, żeby dać 
z siebie wszystko.

Janusz Jurczyk w zastępie ra-
towniczym przepracował 19 lat. 
Wspomina inny wypadek, który 
miał miejsce na „Zofiówce” pod 
koniec lat 80. ubiegłego wieku. – 
W przodku, 700 metrów pod zie-
mią, zawaliła się obudowa chod-
nika – mówi. – Skały posypały się 

do środka. Zginęło dwóch gór-
ników. Jednak siedmiu uratowa-
ło się, chowając się pod kombaj-
nem. Nawoływaliśmy kolegów. 
Usłyszeli nas i sami do nas wyszli. 
To była radość.

Przy figurze św. Barbary, w ce-
chowni kopalni „Zofiówka”, stoi 
Czesław Marut. Na dole przepra-
cował 23 lata. W tym roku prze-
chodzi na emeryturę. – No, co 
mam powiedzieć? Zginęli ludzie. 
Włosy dęba stają – mówi ze łza-
mi w oczach. – Wyrzutu metanu 
nikt nie przewidzi. Akurat trafiło 
na tych kolegów. Takie jest gór-
nictwo. Nikt z nas nie wie, czy 
kolejny zjazd na dół nie będzie 
tym ostatnim. Dlatego nam, gór-
nikom, trzeba życzyć tyle samo 
wyjazdów, ile zjazdów. 

MOIM 
ZDANIEM

ALEKSANDER KOCJAN

pełnomocnik dyrektora kopalni „Zofiówka” do spraw systemów zarządzania

Praca, którą wykonywali tragicznie zmarli górnicy, wy-
magała kwalifikacji. To byli doświadczeni pracownicy, z 

wieloletnim stażem. Ale niezależnie od tego, czy pracowa-
liby pół roku, czy rok, i tak nie można było przewidzieć tej 
tragedii. Tam, 900 metrów pod ziemią, wszystko działo się w 
ułamkach sekund. Ci górnicy po prostu nie zdążyli uciec, nie 
zdążyli założyć masek tlenowych. Zginęli uduszeni zmiaż-
dżonym na pył węglem. W kopalni „Zofiówka” taki wyrzut 
metanu i zmiażdżonego węgla zdarzył się po raz pierwszy. 
Chodnik, w którym doszło do tragedii, nie był szczególnie 
zagrożony wyrzutami metanu i skał.

 R E K L A M A 

WYRZUT METANU
Węgiel absorbuje w sobie metan. 
W zależności od głębokości, warun-
ków geologicznych uwięziony w wę-
glu metan znajduje się pod różnym 
ciśnieniem. Może ono być tak duże, 
że metan niszczy węgiel i wyrzuca 
go do wyrobiska. Wyrzuty metanu 
połączone z wyrzutami skał znane 
były już na początku XX wieku w 
Zagłębiu Dolnośląskim.
Gdyby w „Zofiówce” doszło do wy-
buchu metanu, ofiar byłoby znacz-
nie więcej. Wybuch dodatkowo nie-
sie bowiem ze sobą gazy pożaro-
we, które palą wszystko na swo-
jej drodze. W strefie zagrożenia na 
„Zofiówce” w dniu wypadku praco-
wało ponad 90 osób. Pamiętny tra-
giczny w skutkach wybuch meta-
nu miał miejsce w lutym 2002 roku 
w kopalni „Jas-Mos” w Jastrzębiu 
Zdroju. 700 metrów pod ziemią zgi-
nęło wówczas 10 górników.
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Za modlitwy, wyrazy współczucia oraz liczny udział 
w ceremonii eksportacji i uroczystościach pogrzebowych

ŚP. KS. HENRYKA BEDNARCZYKA

emerytowanego proboszcza parafii w Gardawicach;
ks. abp. Damianowi Zimoniowi za przewodniczenie 
Eucharystii i liturgii pogrzebowej, kanclerzowi Kurii 

Metropolitalnej ks. Józefowi Pawliczkowi 
za przewodniczenie Eucharystii w dniu eksportacji, 
ks. dziek. Januszowi Lasokowi i ks. prob. Józefowi 

Wojciechowi za wygłoszone homilie, 
ks. prob. Bernardowi Halembie z Brzęczkowic oraz 
ks. Marianowi Piskorzowi, obecnemu proboszczowi 
z Gardawic, za współudział w uroczystościach oraz 

wszelką życzliwość i pomoc w ich organizacji, wszystkim 
Księżom koncelebrującym Mszę św. eksportacyjną 
i pogrzebową oraz Klerykom, wszystkim Siostrom 
Zakonnym, Burmistrzowi i Radzie Miasta Orzesze, 

krewnym i znajomym, parafianom i radzie parafialnej 
z parafii MB Bolesnej w Brzęczkowicach, pocztom 

sztandarowym, służbie kościelnej i wszystkim parafianom, 
o których zmarły ks. Henryk zawsze pamiętał 

w modlitwie, miał ich w swoim sercu, z którymi budował 
wspólnotę parafialną i kościół w Gardawicach, a którzy 
tak godnie pożegnali swojego pierwszego proboszcza

serdeczne „Bóg zapłać”
składa rodzina

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

– To był człowiek o niezwykłej 
kulturze słowa. Solidarny, 
życzliwy, niesamowicie uprzejmy, 
punktualny. Powiedziałbym, 
solidna firma – mówi o Zmarłym 
ksiądz Ludwik Kieras. 

Ksiądz Konrad 
Seligman urodził 
się w 1937 roku we 
Lwowie. W 1946 
roku  wraz z rodzi-
cami zamieszkał w 
Katowicach, na te-
renie parafii Niepo-
kalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi 
Panny. 

Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej uczył się w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Miko-
łaja Kopernika w Katowicach. 
Uczęszczał wtedy na lekcje re-
ligii prowadzone przez księdza 
Ignacego Jeża (późniejszego bi-
skupa koszalińsko-kołobrzeskie-
go) w kościele garnizonowym 
św. Kazimierza. Maturę zdał w 
1955 roku. W tym roku wstąpił 
do Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie

W 1961 roku w katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach 
biskup Herbert Bednorz udzielił 
mu święceń kapłańskich.

W 1963 roku rozpoczął stu-
dia na Wydziale Teologicznym 
Sekcji Pastoralnej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, ze 
specjalizacją w zakresie litur-
giki pastoralnej. Jako pracę se-
minaryjną opracował 17 haseł 
z dziedziny liturgii do Encyklo-
pedii Katolickiej, wydanej przez 
Towarzystwo Naukowe KUL.

W 1964 roku został wika-
rym w parafii w Morgach. W 
tym samym roku został mia-
nowany wikariuszem w Gorzy-
cach. Nie zdążył się tam prze-
prowadzić, bo polecono mu ob-
jęcie zastępstwa chorego pro-
boszcza w Bujakowie. Stamtąd 
został przeniesiony do parafii 
śś. Apostołów Piotra i Pawła w 
Skoczowie.

W 1968 roku prowadził 
duszpasterstwo przy kościele 
św. Anny w Nierodzimiu. Trzy 

lata później biskup nadał mu 
tytuł proboszcza.

Od 1973 roku duszpaste-
rzował w parafii św. Wojcie-
cha w Radzionkowie. Kolejny-
mi placówkami duszpasterski-
mi były dla ks.  Konrada Se-
ligmana parafie: św. Wawrzyń-

ca i św. Antoniego 
z Padwy w Wirku 
oraz Najświętszej 
Maryi Panny Kró-
lowej Aniołów w 
Adamowicach. Pro-
boszczem tej pa-
rafii został w 1989 
roku. Był tam też 
katechetą w Szkole 
Podstawowej.

– Księdza Kon-
rada Seligmana znałem od 30 
lat. Poznałem go, będąc jesz-
cze diakonem – wspomina ks. 
Ludwik Kieras. – Łączyła nas 
serdeczna przyjaźń. To był 
prawdziwy sługa Boży. Solid-
na liturgia, Słowo Boże, kate-
cheza – na tym opierał swoje 
kapłaństwo.

Przyjaciele Zmarłego mó-
wią o jego wyrozumiałości i 
wielkiej wrażliwości na ludzi, 
inteligencji i poczuciu humo-
ru. – Był bardzo oczytany, lu-
bił gry intelektualne – mówi 
ks. Ludwik Kieras. – Potrafił 
słuchać.

W ramach prac I Synodu 
Diecezji Katowickiej ks. Se-
ligman był przewodniczącym 
Zespołu Studyjnego ds. czasu 
wolnego i turystyki. Zespół ten 
opracował dokument: „Czas 
wolny, odpoczynek, turystyka 
i sport”.  W 1986 roku miano-
wany został kanonikiem hono-
rowym Kapituły Katedralnej w 
Katowicach.

W grudniu 2001 doznał 
częściowego paraliżu. Poprosił 
o zwolnienie z funkcji probosz-
cza. Na emeryturę przeszedł w 
2002 roku. Zamieszkał u brata 
w Brennej Leśnicy.

Przez ostatnie miesiące ży-
cia mieszkał w parafii śś. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Kamie-
niu. Tam nagle zmarł 16 listo-
pada 2005 roku. Pochowany 
został w Radzionkowie.

ANNA BURDA-SZOSTEK

Zmarł ksiądz Konrad Seligman

Solidna firma

Układanie puzzli przedsta-
wiających wjazd Jezusa 

do Jerozolimy, rozpoznawanie 
przedmiotów użytych podczas 
Ostatniej Wieczerzy czy szukanie 
brakującego elementu w scence 
o rozmnożeniu chleba – to tyl-
ko niektóre z zadań, jakie czeka-
ły uczestników II Diecezjalnego 
Konkursu Ewangelicznego. Kon- 
kurs, przeznaczony dla uczniów 
szkół specjalnych, odbył się 24 lis- 
topada w Zespole Szkół Spec- 

jalnych nr 8 w Katowicach. Pytania 
dotyczyły Ewangelii św. Marka. – 
Nasze dzieci mają często prob-
lem z czytaniem i rozumieniem 
tekstu. Forma, którą zapropono-
waliśmy, nie tylko przybliża im 
życie Pana Jezusa, ale uczy także 
wartości moralnych i funkcjono-
wania w społeczeństwie – twier-
dzi Ewa Plura (na zdjęciu), kate-
chetka. Najlepsza okazała się dru-
żyna z Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 9 w Katowicach.  SZB

II Diecezjalny Konkurs Ewangeliczny

Jezus na puzzlach
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– Są ogromnie stremowane – 
powiedziała starszy sierżant Grażyna 
Pyka, która przyjechała z aktorkami 
z Lublińca. – Chcą dobrze wypaść 
przed koleżankami z katowickiego 
aresztu. To dobre dziewczyny. Siedzą 
za czyny z przeszłości.

Więźniarki z Lublińca zapre-
zentowały w świetlicy katowi-
ckiego Aresztu Śledczego spek-
takl o cierpieniu i przemocy w 
rodzinie. Inspiratorem przedsta-
wienia i reżyserem jest Adam 
Szymura.

– Kiedy zapoznałem się z ak-
tami tych kobiet i zacząłem się z 
nimi spotykać, pomyślałem, że 
o ich dramacie warto mówić – 
opowiada o swoim pomyśle. – 
Zacząłem z nimi pracować. To 
było niezwykłe, gdy pokazywa-
ły, jak należy uderzyć, żeby bar-
dziej bolało i było mniej śladów. 
Dla mnie nie jest ważne, kto za 
co siedzi. Istotne jest samo two-
rzenie sztuki. Omawianie życio-
wych sytuacji i przetwarzanie 
ich na sytuację sceniczną.

Kobiety trafiły do więzienia 
za zabicie swych mężów. Za-
nim to zrobiły, były przez nich 
maltretowane, poniżane, gwał-
cone, bite. Często cierpiały tak-
że dzieci.

– Nie chciałam brać udziału 
w spektaklu, bo ożyły moje naj-
gorsze wspomnienia– mówi Re-

nata. – Dzisiaj wiem, że wiele 
spraw mogło się potoczyć ina-
czej, gdybym poprosiła o po-
moc. Powinnam odejść, a nie 
czekać, aż mąż się zmieni. Dzi-
siaj zostało mi jeszcze dziewięć 
lat w więzieniu. To trudne, bo 
każda z nas ma inny charakter, a 
jesteśmy wciąż razem. Najważ-
niejsze, by się nie poddawać. Za 
dwa lata będę mogła starać się o 
przedterminowe zwolnienie.

– To spektakl o nich, o ich 
życiu, napisałem go dla nich – 
mówi Adam. – Teraz one opo-
wiadają na scenie kawałek włas-
nego życia.

– Dopiero w więzieniu do-
wiedziałam się o niebieskiej linii, 
o organizacjach pomocowych – 
opowiada Iwona. – Gdybym wie-
działa to wszystko wcześniej, nie 
doszłoby do tragedii. Mąż był al-
koholikiem i znęcał się nade mną 
i nad dziećmi. Najbardziej się 
martwię o dzieci, bo zamknę-
ły się w sobie. Myślę też o wol-
ności. Będę się mogła starać o 
przedterminowe zwolnienie już 
w grudniu. Chciałabym pomagać 
innym kobietom w podobnej sy-
tuacji, które nie wiedzą, jak so-
bie poradzić. Najlepiej uchronić 
je przed tragedią.

Kiedy spektakl się skończył, 
w świetlicy aresztu zaległa dłu-
ga cisza. Dopiero później osa-
dzone zaczęły klaskać. I klaska-
ły coraz głośniej.

MIROSŁAW RZEPKA

Koncert wiolonczelowy „Dla 
Cierpiących Aniołów” Woj- 
ciecha Stępnia zabrzmiał po raz 
pierwszy w Katowicach.

19 listopada w Filharmonii Ślą-
skiej w Katowicach odbył się kon-
cert charytatywny na rzecz Stowa-
rzyszenia „Serce dla dziecka”. Wy-
konali go Orkiestra Liceum Mu-
zycznego im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach oraz studenci kato-
wickiej Akademii Muzycznej pod 
dyrekcją Szymona Bywalca. Na 
wiolonczeli zagrał Mikołaj Kono-
pelski – laureat wielu konkursów 
krajowych i zagranicznych.

Koncert pod hasłem „Cierpią-
ce Anioły” pomógł zebrać środ-
ki na zakup nowego sprzętu me-
dycznego na oddział Hemato-
logii i Onkologii Dziecięcej w 
Chorzowskim Centrum Pediatrii i 
Onkologii. Stowarzyszenie „Ser-
ce dla dziecka” działa przy cho-
rzowskim szpitalu od 10 lat.

Koncert poprowadził prof. 
Tadeusz Sławek. Zachęcał do 
wspólnej medytacji nad kruchoś-
cią ludzkiego życia. Wskazał rów-
nież na słowo „pomagać”. „Po-
moc jest wcześniejsza od wszel-
kich przepisów i reguł – mówił. – 
Wypływa z moralnego impulsu”. 
Wskazał na małych pacjentów, 
którzy z pewnością na swe cier-
pienia nie zasłużyli, gdyż nie zdą-
żyli prowadzić niezdrowego try-
bu życia, nie zdążyli też nagrze-
szyć. Podkreślił, że prawdziwa 
pomoc to gotowość, aby wyciąg-
nąć do chorego rękę – bez gnie-
wu, ze zrozumieniem, ciepło. Tyl-
ko taki gest może leczyć. MR

 R E K L A M A 

Koncert charytatywny 
w Filharmonii Śląskiej

Pomoc 
to impuls

W przerwie można było poznać 
ofertę stowarzyszenia

Spektakle terapeutyczne w katowickim Areszcie Śledczym

Gdybym wcześniej wiedziała...

Więźniarki opowiadały na scenie 
o sobie, o swoim cierpieniu 

i o przemocy w rodzinie
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Choć uroczystości odbyły się 
w czerwcu, dopiero w Wigilię 
kościół św. Mikołaja 
w Pstrążnej będzie miał 
równe 100 lat. Patronką 
parafii jest też Matka Boża 
Nieustającej Pomocy.

Do 1998 roku świą-
tynia służyła jednej z 
większych terytorialnie 
parafii w naszej diece-
zji. Między najbardziej 
odległymi wioskami by-
ło 13 kilometrów. Obec-
nie parafia liczy około 
2750 wiernych. Jej ko-
rzenie sięgają XIII wie-
ku.

– Mamy tu bardzo 
tradycyjną i żywą wiarę 
– opowiada miejscowy 
proboszcz ks. Krzysztof 
Spyra. – Bardzo szanu-
ję moich parafian, a oni 
ten szacunek odwza-
jemniają, więc bardzo 
dobrze nam się współ-
pracuje. Grupa parafian 
na przykład codziennie 
odmawia przed Mszą 
św. Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia.

Proboszcz podkre-
śla zwłaszcza współpra-
cę ze szkołami, która 
układa się znakomicie. 
Podstawówki są w sa-
mej Pstrążnej i Rzucho-
wie Lęgowie. Wyjaśnia, 
że stara się pomagać, 
zwłaszcza dzieciom z 
biednych rodzin.

Zaskakujące jest, że 
wspólnota rejestruje 
przyrost naturalny. Na 
przykład w tym roku by-
ło już 35 chrztów, a tyl-
ko 25 pogrzebów. To 
jednak wynika z napły-
wu do parafii nowych 
rodzin.

– Powstaje u nas bar-
dzo dużo nowych do-
mów – mówi ks. Krzysz-
tof. – Ale taka statystyka 
i tak jest radosna, opty-
mistyczna. Domy budu-
ją najczęściej osoby nie 
stąd. Uciekają z miast, bo 
u nas jest wspaniała oko-
lica i dość dobry dojazd.

Niestety, młodzież 
zostaje w Pstrążnej dość 
rzadko. Jedni wyjeżdża-
ją w poszukiwaniu pra-
cy za granicę, inni prze-
prowadzają się do więk-
szych miast, gdzie ła-
twiej można znaleźć za-
trudnienie.

Kiedyś zatrudnienie 
dawały okoliczne ko-
palnie, dzisiaj trudno w 
nich dostać pracę. Dlate-
go społeczność parafial-
na zmienia swą struktu-
rę. Mniej jest dzisiaj gór-
ników. Pozostała spora 
grupa emerytów górni-
czych. Coraz więcej jest 
osób pracujących w in-
nych zakładach w oko-
licznych miastach. Na te-
renie parafii zakładów 
pracy jest niewiele. Skle-

py, kilka stolarni, stadni-
na koni i – oczywiście – 
hodowle pstrągów.

Bolączką wspólnoty 
jest też alkohol. Wpraw-
dzie rzadko można spot-
kać „zawianą” osobę na 
ulicy, ale, według gmin-
nych danych, zyski ze 
sprzedaży różnych trun-
ków są porównywalne z 
całym gminnym budże-
tem.

Wśród działających 
we wspólnocie małych 
grup proboszcz zwra-
ca uwagę na Dzieci Ma-
ryi, którymi opiekuje się 
wikariusz, ks. Zbigniew 
Stalmach. Spora jest też 
grupa ministrantów.

Przez Rzuchów Lę-
gów wiedzie droga łą-
cząca Rybnik z Racibo-
rzem. Ze względu na 
sporą liczbę wypadków 
zbudowanej tam kaplicy 
filialnej nadano wezwa-
nie św. Krzysztofa, by pa-
tron motoryzacji strzegł 
kierowców i mieszkań-
ców. Do parafii należy 
również Dźmierz.

MIROSŁAW RZEPKA

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Mikołaja w Pstrążnej

Piękna okolica i pstrągi
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KS. KRZYSZTOF 
SPYRA

Pochodzi z Pszczyny. Świę- 
cenia kapłańskie przyjął 
w 1974 roku. Pracował 
w Chorzowie, Siemiano- 
wicach, Bytkowie i Wiśle. 
Proboszczem w Pstrążnej 
jest od 21 lat.

Stuletni kościół 
prezentuje się okazale 

o każdej porze roku 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jako wikariusz pracowałem w dużych para-
fiach, gdzie człowiek jest bardziej anonimo-
wy. Tutaj musiałem się na początku „prze-
stawić”. Ale teraz mi dobrze wśród parafian. 
Coraz lepiej się rozumiemy i dlatego wiele 
rzeczy się udaje. Trwa właśnie budowa świet-
licy parafialnej, w której będzie dla młodzieży 
kilka internetowych stanowisk.
Chciałbym podkreślić ich dbałość o groby 
najbliższych i o świątynię. Mam też świetnych 
współpracowników.
Parafianie często zamawiają Msze św. dzięk-
czynne z okazji małżeńskich jubileuszy czy 
urodzin. Zawsze też chcą się modlić za wsta-
wiennictwem naszego patrona. Bo on nad na-
mi czuwa i pomaga nam każdego dnia.
Chciałbym, żeby w naszej wspólnocie rodziło 
się więcej powołań kapłańskich i zakonnych, 
bo podczas mojego proboszczowania było tyl-
ko dwóch zakonnych księży i jedna siostra.
Lubię jeździć na rowerze, ale robię to wie-
czorami, bo w dzień wszyscy mnie pozdra-
wiają. Czasem wybieram się też na basen po-
pływać.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne o godz. 8.00, 10.30, 16.30
  Msze św. niedzielne w kaplicy filialnej o godz. 9.15, 

15.00
  Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 18.00 – nabożeń-

stwo do św. Mikołaja
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