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Za tydzień, w niedzielę 
19 sierpnia, w tradycyj-

nej pielgrzymce do Matki 
Bożej Piekarskiej wyruszą 
kobiety. Z tej okazji przygo-
towaliśmy specjalne wyda-
nie „Gościa Niedzielnego”. 
O tym, co będzie zawierał 
– na str. II.

W bieżącym numerze 
także tegoroczne wspo-
mnienia pielgrzymów wę-
drujących z Rybnika na Jas-
ną Górę (s. X–XI) i o pra-
cy misyjnej śląskich księży 
– w artykule „Oswoić tro-
pik”. 
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BURDA-SZOSTEK

redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Jak spędzają WAKACJE DZIE-

CI z parafii bł. Karoliny w 
Tychach

  Pozostałości PO ŚLĄSKICH RO-
DACH

  Wrócimy do TEMATU SŁUŻBY 
ZDROWIA 

Działają od 15 lat. Dla członków 
Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego naj-

ważniejszym dniem w roku jest ten, kie-
dy walczą o tytuł króla kurkowego. Nazwa 
pochodzi z czasów, kiedy to za tarczę słu-
żył przywiązany do żerdzi kogut, czyli kur. 
Później żywe zwierzę zastąpiono kurem wy-
konanym z drewna.  Pszczyńskie Bractwo li-
czy około 33 członków. Chętnych jest du-
żo, jednak wykruszają się, kiedy w grę za-

czynają wchodzić duże 
pieniądze związane cho-
ciażby z zakupem broni  
czy uszyciem munduru. 
Ale dla członków Bractwa 
Kurkowego działalność w 
stowarzyszeniu to nie tyl-
ko hobby, to filozofia ży-
cia, o której opowiadają z 
wielką pasją.  
 Więcej na s. XII–XIII

JUBILEUSZ BRACTWA KURKOWEGO Z PSZCZYNY
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Władysław 
Frydel, 
pszczyński 
wicehetman 
z repliką hafkena 
– strzelbą 
czarnoprochową, 
z której dawniej 
strzelano 
do bizonów

W sobotę, 4 sierpnia na Jasną 
Górę dotarła 62. Archidiecezjalna 
Rybnicka Pielgrzymka Piesza. 
Wzięło w niej udział blisko 
4 tysiące osób. 

W tym roku hasłem rybnickiej 
pielgrzymki były słowa: „Powo-
łani do świętości”. – Wy wiecie, 
gdzie jest skarb królestwa Boże-
go – mówił bp Józef Kupny w ba-
zylice św. Antoniego w Rybniku. – 
Idziecie po skarb do Matki Bożej 
Jasnogórskiej, by przyjąć go do 
serca i u Matki spotkać się z Chry-
stusem. Idziecie z miłości do Bo-
ga i bliźnich, którym chcecie wy-
praszać łaski przez swój trud piel-
grzymowania. Dawajcie na szla-
ku świadectwo miłości. Pielgrzy-
mi, skupieni w ośmiu grupach, w 
ciągu 4 dni musieli pokonać trasę 
ponad 120 km. Najmłodszy pąt-
nik miał 6 miesięcy i jest jeszcze 
w łonie matki. Najstarsi pielgrzy-
mi przekroczyli 80. lat. W drodze 
odbył się także ślub. Marzena Kita 
i Dariusz Wawoczny poznali się 2 
sierpnia 2001 r., właśnie podczas 
pielgrzymki rybnickiej na Jasną 

Górę. Dlatego też posta-
nowili się pobrać w tym 
samym czasie i miejscu: 
2.08 w kościele w Górni-
kach. W Częstochowie, 
jak co roku, do pielgrzy-
mów dołączył metropolita katowi-
cki abp Damian Zimoń. Przewod-
nicząc Mszy św. na Wałach Jasno-
górskich, rozważał temat powoła-
nia. Wskazał na wzór patrona die-
cezji św. Jacka i żarliwość, z jaką 
ewangelizował on średniowiecz-
ną Europę. – Przez ostatnie kilo-
metry wsłuchiwałem się w to, jak 
mówicie o swoich sprawach. W 
intencjach, które zanosicie przed 
tron Matki Boskiej jest wiele nie-

rzadko bolesnej pamię-
ci o ludziach wam bli-
skich – mówił metropo-
lita w homilii. – Współ-
czesne pielgrzymowanie 
za chlebem winno na-

brać cech Bożych. Pamiętajcie o 
swoich dzieciach, które opuszcza-
ją rodzinny dom w poszukiwaniu 
pracy. Abp Zimoń mówił także o 
świętowaniu niedzieli: – Starajmy 
się wysupłać z codziennych obo-
wiązków i problemów tę godzinę 
na niedzielną Mszę, aby przyjść 
do Kany swojego kościoła para-
fialnego.  JK, AB

Więcej o pielgrzymce na str. X–XI
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62. Archidiecezjalna Rybnicka Pielgrzymka Piesza

Znaleźli skarb

Na Jasnej Górze 
do pielgrzymów 
dołączył abp 
Damian Zimoń



Jerzy Polaczek 
minister transportu 

Nowy terminal pasażerski 
w Międzynarodowym Porcie 
Lotniczym Katowice  
w Pyrzowicach to śląskie 
okno na świat. Rolę 
nowego terminala należy 
widzieć zarówno w kontekście 
przygotowań Polski do 
mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej, jak i absorpcji środków 
unijnych przeznaczonych 
na poprawę infrastruktury 
lotniskowej w Polsce.
Uruchomienie nowego 
terminala stawia katowickie 
lotnisko na pierwszym miejscu 
wśród polskich regionalnych 
portów lotniczych pod 
względem wielkości. Rozwojowi 
regionalnych portów lotniczych 
towarzyszyć będą projekty 
lepszego ich skomunikowania 
z drogami oraz liniami 
kolejowymi. Jeszcze przed 
2012 r. lotniska w Pyrzowicach 
i Balicach pod Krakowem 
uzyskają połączenia szybką 
koleją z Katowicami oraz innymi 
miastami aglomeracji śląskiej  
i Krakowem.
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Na miarę Euro 2012
CHORZÓW. Trwa mo-
dernizacja Stadionu 
Śląskiego w Chorzowie 
oraz jego otoczenia (na 
zdjęciu). Dobiega koń-
ca budowa nowoczes-
nego zaplecza – szatni i  
pomieszczeń odnowy 
biologicznej. Wkrótce 
rozpocznie się przebu-
dowa płyty głównej boi-
ska. 

W pierwszym eta-
pie robót, do 30 paź-
dziernika br., przebudo-
wana zostanie główna 
arena boiska oraz tym-
czasowo ułożona trawa 
z rolek. Dyrekcja Sta-
dionu Śląskiego zabie-
ga bowiem o organi-
zację w listopadzie br. 
meczu eliminacyjne-
go Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej Polska–
Belgia. Do tego czasu 
niemożliwe jest wysia-
nie trawy wraz z zacho-
waniem wszelkich pro-
cedur pielęgnacyjnych. 

Firma Zielona Architek-
tura wypożyczy nieod-
płatnie trawę z rolek. 
W drugim etapie, który 
zakończy się 30 czerw-
ca 2008 roku, usunięta 
zostanie nawierzchnia 
z rolek i wysiana trawa, 
która już na trwałe po-
kryje płytę boiska. 

Jej pielęgnacja po-
trwa do 30 września 
2008 roku. Nawierzch-
nia boiska głównego 
wzmocniona zostanie 
włóknami polimerowy-
mi typu Fiberturf. Wy-
konane zostanie pod-
grzewanie płyty boiska 
oraz jej automatyczne 
odwadnianie i nawad-
nianie. Koszty przed-
sięwzięcia wyniosą  
6 485 638 zł, z czego 
ponad 90 proc. pochło-
nie przebudowa głów-
nej areny boiska. Roz-
poczęcie prac zapla-
nowano na 20 sierpnia 
bieżącego roku. 

Uwaga! „Gość” piekarski

PIELGRZYMKA KO-
BIET. Jak co roku, na piel-
grzymkę kobiet do Piekar 
przygotowaliśmy specjal-
ny numer „Gościa”. Będzie 
on nosił tytuł „Porozmawiaj 
z Nią”. W numerze m.in. 
rozmowa z tegorocznym 
kaznodzieją piekarskim – 
arcybiskupem Szczepanem 
Wesołym z Rzymu, który 
odpowie m.in. na pytanie, 
czy był grzecznym dzie-
ckiem i czy dostał kiedyś 
lanie od mamy. Ksiądz ar-
cybiskup opowie, o czym 
rozmawiał ze swoją ma-
mą i o co w tym roku bę-
dzie prosił Matkę Bożą 
Piekarską. 

83-letnia prababcia po-
wspomina, jak wygląda-

ło wychowanie dzieci kil-
kadziesiąt lat temu, cze-
go sama nauczyła się od 
swoich starzyków. Matka 
dziesięciorga dzieci, która 
straciła męża w wypadku 
na kopalni, opowie o tru-
dach i radościach samot-
nego wychowania dzieci, 
o tym, czego się boi, a co 
ją cieszy.

W specjalnym wyda-
niu „Gościa” o kobietach 
będą mówić także arcybi-
skupi Damian Zimoń i Sta-
nisław Gądecki. 

Wyjątkowy 20-stro-
nicowy „Gość” piekarski 
będzie można nabyć w 
dniu pielgrzymki na pie-
karskim wzgórzu. Zapra-
szamy!
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Przepraszamy
FUNDACJA ISKIERKA 
serdecznie przeprasza za  
błędne informacje, któ-
re ukazały się na łamach 
„Gościa Niedzielnego”. 
Fundacja Iskierka (www.
fundacjaiskierka.pl), działa-
jąca na rzecz dzieci z cho-
robą nowotworową, na 
trzech śląskich oddziałach 
onkologii i hematologii 
dziecięcej informuje, że w 

czasie II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Twórczości 
Chrześcijan „Dla Jezusa” 
udało się zebrać kwotę 
7920,78 zł oraz 7,05 euro. 
Dzięki zebranym środkom 
uda się spełnić kolejne 
wielkie marzenia naszych 
małych podopiecznych. 
Wszystkim Darczyńcom 
składamy gorące „Bóg za-
płać”.M
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W koalicji nie przestało wrzeć. Ubie-
głotygodniowa „leperiada” niczego nie wyjaś-

niła, choć trudno o jakiekolwiek złudzenia – praw-
dopodobieństwo wcześniejszych wyborów jest co-
raz większe. Z pozoru ta dywagacja może dziwić 
na regionalnych stronicach „Gościa Niedzielnego”. 
Niestety, echa z ul. Wiejskiej w Warszawie docie-
rają do Katowic i nie można udawać, że się ich nie 
słyszy. 
Paradoksalnie najgorsza jest niepewność. Mogło-
by się wydawać, że skoro nikt nie zerwał koalicji, to 
wydłuża się okres niezmąconego rządzenia. Ewen-
tualna kampania oznaczałaby oczywiście koniec re-
alnego sprawowania władzy. Jednak spektakl, któ-
ry zaoferowali nam politycy z Warszawy, w konse-
kwencji oznacza sytuację być może nawet gorszą: 
jest rząd, a jakoby go nie było.
 

Niedawno dotarły do nas informacje, że ustawa 
aglomeracyjna nadal pozostaje jedynie w sfe-

rze pobożnych życzeń. O parlamentarnych głosowa-
niach na razie nikt nawet nie marzy, nie ma bowiem 
jeszcze ostatecznej wersji projektu. Z tego, co wie-
my, hamulcowym jest… ministerstwo. Ale nie tylko 
administracja rządowa powinna się w tym momen-
cie uderzyć w piersi. Również urlop posłów może 
budzić poważne wątpliwości, skoro mnóstwo uregu-
lowań prawnych czeka bezskutecznie na szczęśliwe 
rozwiązanie. Wiele jest słusznych inicjatyw, chociaż-
by ze strony samorządowców, ale ich realizację unie-
możliwiają na przykład niejasne stosunki własnościo-
we w terenie. Jak więc można remontować czy mo-
dernizować, skoro ponad 60 lat po wojnie nie wszę-
dzie wiadomo, co jest co i czyje jest czyje?
Wiele już razy na tych łamach narzekaliśmy na sytu-
acje patowe. Kiedy miał miejsce konflikt pomiędzy 
wojewodą i marszałkiem, rozczulaliśmy się nad na-
szym losem, wydawało się bowiem, że jesteśmy ska-
zani na podobne wojenki. Być może jednak warto 
zapytać, czy rzeczywiście to narzekanie ma sens?

Przecież odkąd Polska uzyskała niepodległość, 
rzekomo wzięliśmy wszystko we własne ręce. 

Swego czasu modnym pojęciem była tzw. zasada 
pomocniczości. W jej myśl, jeśli coś jest możliwe do 
zrobienia na niższym szczeblu, nie ma sensu ingero-
wać ze szczebla wyższego: jak najmniej państwa, jak 
najwięcej wolności. Dlaczego więc w Polsce nikt nie 
podjął do tej pory poważnej dyskusji na temat zmian 
w ustawie zasadniczej? Jak długo jeszcze będziemy 
uzależniać gospodarzenie w naszym regionie od te-
go, co dzieje się na salonach? Skoro cieszymy się z 
coraz większego uniezależnienia gospodarki od za-
wirowań politycznych, uwolnijmy od wielkiej polity-
ki także zarządzanie naszym otoczeniem. Po co nam 
rozpasana administracja, tabuny biurokratów, kon-
flikty personalne i kompetencyjne? Z całym szacun-
kiem wobec pana wojewody i marszałka, chciałbym, 
aby regionem rządził jeden człowiek, wybierany w 
wyborach bezpośrednich. 


Z BOKU
KS.MAREK ŁUCZAK

Drogie Kobiety 
i Dziewczęta!

Serdecznie zapraszam 
na tradycyjną pielgrzymkę 
kobiet do Piekar Śląskich 
w niedzielę 19 sierpnia 
br. Będzie ona przebiegać 
pod hasłem: „Przypatrzmy 
się powołaniu naszemu”, a 
słowo Boże wygłosi ksiądz 
abp Szczepan Wesoły 
z Rzymu.

Zapraszam także 
osoby konsekrowane 
ze zgromadzeń zakon-
nych, które swoją mod-
litwą, pracą charytatyw-

ną budują nasz lokalny 
Kościół.

Pątniczki zachęcam 
do przyjęcia sakramen-
tu pokuty w swoich pa-
rafiach. Owocność piel-
grzymowania polecam 
modlitwom wszystkich 
Diecezjan, zwłaszcza 
chorych.

Na drogę do Piekar z 
radością błogosławię: w 
Imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.

arcybiskup metropolita 
katowicki

Zaproszenie na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt 
do Piekar Śląskich

Harcerze pod kopcem
PIEKARY ŚLĄSKIE. 1 
sierpnia o godzinie 4.02 
pod Kopcem Wyzwole-
nia harcerze z Piekar, 
Siemianowic Śl., Jaworzna 
i Dąbrowy Górniczej złoży-
li harcerskie przyrzeczenie 
(na zdjęciu). – W ten spo-
sób obchodziliśmy 100-le-
cie skautingu. 1 sierpnia 
skauci na całym świecie 
odnawiają przyrzeczenie 
o wschodzie słońca – wy-
jaśnia  Marcin Jurkowski, 
zastępca komendanta 
Chorągwi Śląskiej. Ponad 
70 młodych ludzi ślubo-
wało szczerze służyć 
Bogu i Polsce, nieść chęt-

nie pomoc bliźnim i być 
posłusznym prawu har-
cerskiemu. – Na to odno-
wienie wybraliśmy Kopiec 
Wyzwolenia, ponieważ w 
tym roku przypada 70-le-

cie jego usypania – wyjaś-
nia Marcin Jurkowski. – W 
ten sposób chcemy tak-
że uczcić pamięć harce-
rzy śląskich, którzy brali 
udział w jego budowie.   

Imielin we wspomnieniach 
KSIĄŻKA. W Miejskiej 
Bibliotece w Imielinie od-
była się promocja książ-
ki pt. „ Imielin we wspo-
mnieniach i gawędach 
Szczepana Malornego”. 
Autor (zmarły w 2000 r.) 
był skarbnicą wiedzy o 
przeszłości Imielina, lo-
kalnych zwyczajach i ob-
rzędach, a równocześnie 
zbieraczem legend oraz 
humorystycznych opo-
wieści. Wydana książka 
nie ma charakteru na-
ukowego, ale może być 
przyczynkiem do badań 

kulturowo-językowych. 
– Jestem przekonana, 
że do gawęd i wspo-
mnień pana Malornego 
sięgną wszyscy, nie tyl-
ko starsi, którym bli-
skie są sprawy małej oj-
czyzny – swojego mia-
sta i środowiska – mówi 
prof. Helena Synowiec z 
Uniwersytetu Śląskiego, 
która opatrzyła publika-
cję słowem wstępnym. 
– To książka o śląskich 
wartościach – życiu ro-
dzinnym, pobożności, 
gospodarności.

Szczepan Malorny 
urodził się w 1920 r. 
w Imielinie, tu chodził 
do szkoły, założył rodzi-
nę. Zmarł w wieku 80 
lat. Przez 30 lat praco-
wał przy budowie szy-
bów w PRG w Mysłowi-
cach. Swoje wspomnie-
nia zaczął spisywać po 
przejściu na emeryturę. 
Książkę wydano pod re-
dakcja ks. dr. Dariusza 
Walencika, jej wydaw-
cą jest córka Szczepa-
na Malornego, Bernade-
ta Ficek.
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G O Ś Ć  K AT O W I C K I  D U S Z P A S T E R S T W O

W ubiegłym tygo-
dniu skończyło 
się trzydniowe 
spotkanie forma-

cyjne księży dziekanów i wi-
cedziekanów archidiecezji ka-
towickiej. W Brennej, gdzie 
mieści się dom re-

kolekcyjny ar-
chidiecezji ka-
towickiej, kapła-
ni przez trzy dni 
wspólnie oma-
wiali najważniej-
sze wyzwania 
duszpasterskie.

W auli 
i kuluarach
Jak twierdzi 

arcybiskup Da-
mian Zimoń, te 
spotkania są próbą realizacji 
zasady pomocniczości. Księża 
dziekani są blisko parafii, bo sa-
mi są proboszczami. Cho-
dzi o to, 

by odpowiedzial-
ność za Kościół była 
domeną nie tylko bi-
skupów, ale wszyst-
kich jego członków, 
na każdej płaszczyź-
nie, nie wyłącza-
jąc osób świeckich. 
– Dzisiaj coraz bar-
dziej uświadamia-
my sobie podmio-
towość wszystkich 
członków Kościoła – 
powiedział.

Zdaniem ks. Pio-
tra Kurzeli, dyrektora wydziału 
duszpasterstwa ogólnego kato-
wickiej kurii, w spotkaniach for-
macyjnych ważne są indywidu-
alne kontakty. – Księża powin-
ni się ze sobą spotykać i wymie-
niać doświadczenia – mówi. 

– Tworzymy tu pewną 
wspólnotę – dodaje abp Zi-
moń. – Rozmawiamy ze so-
bą w czasie wolnym. Oso-

biście uczę się Koś-
cioła diecezjalnego 

również od księży 
dziekanów, uczy-

my się od siebie 
nawzajem, na 
tym m.in. po-
lega sens tych 
spotkań. 

– Uczę się Kościoła 
lokalnego również 

od moich 
współpracowników 

– mówi abp Damian 
Zimoń. – Na tym między 

innymi mają polegać 
spotkania formacyjne 

kapłanów. 
Uczymy się 

od siebie 
nawzajem.

W ubiegłym tygo-
dniu skończyło 
się trzydniowe 
spotkanie forma-

cyjne księży dziekanów i wi-
cedziekanów archidiecezji ka-
towickiej. W Brennej, gdzie 
mieści się dom re-

mi są proboszczami. Cho-
dzi o to, 

macyjnych ważne są indywidu-
alne kontakty. – Księża powin-
ni się ze sobą spotykać i wymie-
niać doświadczenia – mówi. 

– Tworzymy tu pewną 
wspólnotę – dodaje abp Zi-
moń. – Rozmawiamy ze so-
bą w czasie wolnym. Oso-

biście uczę się Koś-
cioła diecezjalnego 

również od księży 
dziekanów, uczy-

my się od siebie 
nawzajem, na 
tym m.in. po-
lega sens tych 
spotkań. 

Dni formacji księży dziekanów i wicedziekanów

Stratedzy duszpasterstwa

tekst
KS. MAREK ŁUCZAK

Sonda

NAŚLADOWAĆ 
CHRYSTUSA

KS. GRZEGORZ STRZELCZYK
– Naśladowa-
nie zakłada 
o d t w a r z a n i e 
istotnych cech 
Tego, którego 
naś ladujemy. 

Na tym polega chrześci-
jaństwo. Aby jednak do-
brze naśladować, trzeba 
najpierw wpatrywać się w 
obiekt swojej fascynacji. 
Następnym krokiem musi 
zaś być poznanie. 
Naśladowanie wymaga 
też dobrego rozeznania 
swojej misji. Wskazówek 
dostarczy Jezus, który nie 
brał nigdy młota moralno-
ści, używając go przeciw-
ko grzesznikom, ale jadł z 
nimi posiłek. 
Warto też wsłuchiwać 
się w Jego słowa. Jezus 
nie głosi siebie i swoich 
spraw. W centrum Jego 
nauczania jest królestwo 
Boże. 

KS. JACEK BŁASZCZOK
– Jedną z płasz-
czyzn naślado-
wania Chrystu-
sa jest kateche-
za. Aby ten pro-
ces miał szan-

sę się zrealizować, warto 
przypatrzeć się metodom 
katechizacji, z których ko-
rzystał Zbawiciel. Jego na-
uczanie nie dokonywało 
się przecież w oderwaniu 
od określonego konteks-
tu. Dlatego współcześni 
katecheci w pierwszej ko-
lejności powinni pracować 
na swój autorytet. Jezus 
jednak nigdy nie starał się 
uprawiać populizmu, gło-
sił również te niepopu-
larne prawdy. Nauczał za-
równo tłumy, jak i elity. 
Wpatrując się w Chrystu-
sa, można skonstruować 
trzy filary, na których po-
winien się oprzeć dobry 
katecheta. Powinien on 
być ludzki, kompetentny 
i pobożny. 

Orędzie chrześcijańskie 
jest niezmienne, ale spo-
łeczeństwo ciągle wyma-
ga od nas poszukiwa-
nia nowych form dotar-
cia. Chodzi o lepszą ko-
munikację, skuteczny 
przekaz.
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Urząd czy służba?

W tym roku głównym tema-
tem było naśladowanie Chry-
stusa. Księża dziekani zasta-
nawiali się, w jaki sposób ten 
najważniejszy postulat życia 
chrześcijańskiego odnieść do 
swojej posługi. W trosce o naj-
młodszych kapłanów, a także o 
osoby konsekrowane w archi-
diecezji katowickiej, w najbliż-
szym czasie powstanie zespół 
pomocy psychologicznej. – 
Niektórzy przeżywają trudno-
ści związane na przykład z ka-
techezą – mówi abp Zimoń. 

– Między innymi dla nich 
chcemy zorganizować pomoc 
psychologiczną. 

Księża dziekani w trakcie 
dyskusji zobowiązali się też 
w większym stopniu zwracać 
uwagę na najmłodszych kapła-
nów w dekanacie, odwiedzać 
ich, pytać o ewentualne po-
rażki czy sukcesy oraz wyrażać 
gotowość pomocy.

– Posługa księży dziekanów 
ma przede wszystkim znacze-
nie duszpasterskie – mówił ks. 
Jan Morcinek. – Tu bardziej 
musi chodzić o służbę niż o 
urząd. 

Ks. Marek Szkudło zwrócił 
uwagę na konieczność dostrze-
gania w dekanacie nowych ka-
płanów. – Trzeba ich zauważyć 
i przyjmować z odpowiednią 
życzliwością – apelował. – Cza-
sami niebagatelne znaczenie 

może mieć proste 
pytanie: co słychać? 
– powiedział ks. Jó-
zef Szklorz. – Nie-
raz nam się wyda-
je, że najmłodsi po-
winni się na nas ot-
worzyć jako pierwsi. 
Jednak to my prze-
de wszystkim jeste-
śmy za nich odpo-
wiedzialni. Wyra-
zem tej odpowie-
dzialności musi być 
nasza troska. 

Szukanie języka

Tradycją spotkań, oprócz 
zajęć formacyjnych w kaplicy, 
są także wykłady i dyskusje. 
Duszpasterze zapraszają swo-
ich współbraci z Wydziału Te-
ologicznego, by wspólnie pod-
jąć refleksję na temat bieżą-
cych wyzwań. 

– Zawsze chodzi tu o szu-
kanie nowego języka – mówi 
abp Damian Zimoń. – Orędzie 

chrześcijańskie 
jest niezmienne, 
ale społeczeń-
stwo ciągle wy-
maga od nas po-
szukiwania no-
wych form dotar-
cia. Chodzi o lep-
szą komunikację, 
skuteczny prze-
kaz. 

– Przychodzi 
mi do głowy cie-
kawy przykład z 
katechezy – opo-

wiada ks. Jacek Błaszczok. – W 
jednej ze szkół zawodowych 
katecheta, mówiąc o nakazach 
moralnych, posłużył się przy-
kładem układu hamulcowego. 
To doskonale przemówiło do 
wyobraźni przyszłych mecha-
ników. 

Owocem tegorocznych ob-
rad będzie publikacja. – Na 
pewno znajdą się w niej wszyst-
kie referaty – mówi ks. Piotr Ku-
rzela. – Będzie można wrócić 
do refleksji indywidualnie.  
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Dni formacji księży dziekanów i wicedziekanów

Stratedzy duszpasterstwa

Terapia indywidualna, 
małżeńska, poradnictwo 

psychologiczne.
Prywatny Gabinet 
Psychologiczny

Iwona Szendzielorz-Szymańska 
41–106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 29, p. 211

NZLA „Bytków˝

Rejestracja telefoniczna:
(032) 220 78 45 lub 500 702 086

 R E K L A M A 

Sonda

NAŚLADOWAĆ 
CHRYSTUSA

KS. TEOFIL GRZESICA
– Na spotka-
nia formacyj-
ne jeżdżę od 5 
lat, odkąd zaczą-
łem pełnić funk-
cję dziekana. Te-
goroczne dni formacji mia-
ły wyjątkowy charakter. Du-
ży akcent kładliśmy na spot-
kania indywidualne. Wymia-
na doświadczeń może być 
niejednokrotnie wartościow-
sza od wielu abstrakcyjnych 
dywagacji. Każdy dekanat 
ma swoją specyfikę. W Ty-
chach, będących dużym mia-
stem, jesteśmy skazani na 
współpracę nie tylko z samo-
rządem, ale między sobą, w 
ramach dwóch dekanatów. 
Ważna jest jedność i otwar-
tość na wzajemne potrzeby.

W jednej ze szkół zawodo-
wych katecheta, mówiąc 
o nakazach moralnych, 
posłużył się przykładem 
układu hamulcowego. To 
doskonale przemówiło do 
wyobraźni przyszłych me-
chaników. 
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Formacja

Skarb w glinianych naczyniach 
Z abp. Damianem 
Zimoniem rozmawia  
ks. Marek Łuczak

KS. MAREK ŁUCZAK: Jaka jest du-
chowość śląskich kapłanów?

ABP DAMIAN ZIMOŃ: – Przede 
wszystkim widzę w księżach du-
żą tęsknotę za pogłębioną du-
chowością. To bardzo pozytyw-
ny symptom. W naszej diecezji 
księża bardzo często czerpią z 
duchowości ks. Franciszka Blach-
nickiego i biorą udział w forma-
cji, którą proponuje Ruch Oazo-
wy. To odpowiada też naszej ślą-
skiej mentalności. Są też księża 
formowani przez innego rodzaju 
duchowość.

Wypracowanie duchowości 
kapłańskiej to zadanie ciągle sto-
jące przed nami i szczególnie 
ważne dla biskupa, który powi-
nien kształtować drogi dojrzało-
ści duchowej, biorąc pod uwagę 
tradycję swojego regionu, jego 
specyfikę, świętych, którzy się tu 
urodzili lub działali.

Skąd bierze się potrzeba spotkań 
kapłańskich?

– Potrzebne są spotkania księ-
ży, dni skupienia i formacja stała. 
Na te sprawy tak bardzo kładzie 
nacisk adhortacja Pastores dabo 
vobis. Ksiądz nigdy nie może so-
bie powiedzieć: teraz już jestem 
ukształtowany. Każdy kapłan – 
wikary, proboszcz, profesor na 
wydziale teologicznym – musi 
dążyć do coraz głębszej wiary.

Jakie są oznaki trudności ka-
płańskich i co one oznaczają?

– Jedną z pierwszych oznak 
jest izolacja. Gdy ksiądz opuszcza 
dni formacyjne, nie uczestniczy w 
spotkaniach kolegów z rocznika 
święceń, nie chce się pokazywać, 
wycofuje się, pozostaje w ukry-
ciu – to zwykle pierwszy znak, że 
dzieje się z nim coś złego. Pod-
stawowy sygnał ostrzegawczy. 
Wówczas trzeba się takim księ-
dzem zainteresować. Znam przy-

padki, gdy koledzy kursowi ota-
czali opieką swojego kolegę, któ-
ry miał problemy. Nawiązywali 
kontakt, nazywali problem, od-
wiedzali go, rozmawiali z nim – 
przypominali mu, że jest człon-
kiem wspólnoty, która się o nie-
go troszczy. I zwykle wtedy trud-
ności mijają.

Na pewno wyczerpująca pra-
ca utrudnia kontakt ze współ-
braćmi... 

– Bardzo nalegam na to, aby 
księża pracujący w parafii –  przy-
najmniej raz w miesiącu – mie-
li spotkania we własnym gronie, 
żeby szczerze omawiali wspól-
ne problemy, dzielili się swoi-
mi przeżyciami. Takiemu spotka-
niu musi towarzyszyć modlitwa, 
odmówienie brewiarza, adora-
cja Najświętszego Sakramentu. 
Na wizytacjach zalecam księżom, 
aby w miarę możliwości urządza-
li na probostwach domowe kapli-
ce, by mogli więcej się modlić. I 
by jak najczęściej szli do kościo-
ła na modlitwę. Nic nie jednoczy 

ludzi tak mocno jak modlitwa.  
Życie wspólnotowe ma jeden po-
ważny atut. W codzienności wy-
chodzą na wierzch ludzkie ułom-
ności, nadmierne ambicje, rywa-
lizacja, zazdrość o talenty, leni-
stwo. W naszej diecezji jest bar-
dzo mało parafii, w których pra-
cuje tylko jeden kapłan, zazwy-
czaj jest dwóch i więcej, więc gdy 
są we wspólnocie, łatwiej o wza-
jemną pomoc. Znaną cechą na-
szych kapłanów jest duża daw-
ka poczucia humoru. Szczegól-
nie rówieśnicy, wikarzy za po-
mocą żartu potrafią sobie często 
bardzo trafnie przygadać. A jako 
że w każdym żarcie jest odrobi-
na prawdy, to każdy, kto jest ja-
ko tako krytyczny wobec siebie, 
uświadamia sobie, że coś nie gra, 
i że musi coś zmienić. Ważne jest 
jednak, aby te uwagi robić spo-
kojnie, bez złośliwości. 

Co niesie najwięcej niebezpie-
czeństw dzisiaj? 

– Ostatecznym źródłem każ-
dego kryzysu kapłaństwa jest 

osłabienie życia duchowego, spły-
cenie modlitwy, brak umartwie-
nia, lekkomyślne sprawowanie 
kultu Bożego. To wszystko może 
stanowić problem wiary konkret-
nego księdza. W kapłaństwie, tak 
jak i w życiu każdego chrześcija-
nina, człowiek musi codziennie 
zdobywać wiarę, zgodnie z zasa-
dą: raz na zawsze wybrałem, ale 
w każdej chwili wybierać muszę. 
Powodów do kryzysu jest tyle, ilu 
jest kapłanów, ale wszystkie moż-
na sprowadzić do dwóch podsta-
wowych – braku głębokiej ducho-
wości, więzi z Jezusem i braku ży-
cia wspólnotowego. 

Czy przychodzą do Księdza 
Arcybiskupa prezbiterzy, któ-
rzy mówią, że coś złego dzie-
je się w ich życiu, że przecho-
dzą kryzys, tracą sens, nara-
żeni są na pokusy?

– Przychodzą. Oni nie zawsze 
sami potrafią ocenić sytuację. Ja 
ich znam, więc reaguję na ich 
prośby. Albo wyłączam ich z ka-
techezy, albo ograniczam im ilość 
godzin w szkole. Naturalnie, cza-
sem zdarza się, że to ja im mó-
wię, iż sobie nie radzą z konkret-
nymi zadaniami, posyłam im wi-
zytatora, który bada sprawę. Mu-
szę mieć wielu pomocników i do-
radców, dawno już minęły czasy, 
gdy mi się wydawało, że jeden 
ojciec duchowy rozwiąże proble-
my wszystkich księży w diecezji. 
Wszyscy za wszystkich jesteśmy 
odpowiedzialni. 

Słyszałem, że ma powstać u 
nas zespół pomocy psycholo-
gicznej?

– Na razie jesteśmy na etapie 
konsultacji. Dopiero planujemy 
takie przedsięwzięcie. Rzeczywi-
ście, chcemy pomagać młodym 
księżom i osobom konsekrowa-
nym również dzięki pomocy psy-
chologów. Jeśli oprócz narządzi 
zbawczych takich jak słowo Bo-
że, sakramenty, Pan Bóg dał nam 
także naturalne instrumenty udo-
skonalania siebie i relacji ze świa-
tem, jakim jest psychologia, dla-
czego z tego nie skorzystać?  

JO
Z

EF
 W

O
LN

Y



P U L S  R E G I O N U  G O Ś Ć  K AT O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
12 sierpnia 2007

VII

Komunikacja

Śląskie okno
Atrakcją nowego terminalu  
w Pyrzowicach jest najdłuższy  
w Polsce taras widokowy  
o długości 180 m. Nie jest on 
jednak naszym największym 
atutem.

Międzynarodowy Port Lot-
niczy w Katowicach w tym roku 
odprawi przeszło dwa miliony 
pasażerów. Przed mistrzostwa-
mi Euro 2012 spodziewanych 
jest nawet dziewięć milionów.

Check-in

Sprzyjać temu będą liczne in-
westycje oraz oficjalnie otwarty 
nowy terminal pasażerski.  – In-
westycja w Pyrzowicach nie tyl-
ko potwierdza rozwój tego lot-
niska, ale także daje impuls do 
inwestycji we wszystkich regio-
nalnych portach w Polsce – po-
wiedział minister transportu, Je-
rzy Polaczek. – Wraz z rozwo-
jem regionalnych lotnisk, nastąpi 
poprawa komunikacji drogowej i 
kolejowej.  

Nowy terminal wybudowa-
no i wyposażono kosztem oko-
ło 80 mln złotych. Znajdują się w 
nim nowoczesne systemy infor-
macji wizualnej dla pasażerów. 
W tym celu zamontowano m.in. 
dwie, wielkoformatowe tablice 
ciekłokrystaliczne, monitory nad 
stanowiskami check-in oraz we 
wszystkich strefach, gdzie prze-
bywają podróżni. Nowy budy-
nek jest przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Zamontowano w nim m.in. win-
dy, które pozwalają na dotarcie 
na każdą z trzech kondygnacji 
budynku zarówno w strefie ogól-

nodostępnej, jak i wolnocłowej. 
Wkrótce ruszy rozbudowa płyt 
postojowych dla samolotów. Bar-
dzo zaawansowane są także pra-
ce koncepcyjne nad budową no-
wego terminalu pasażerskiego i 
cargo, a także nowej drogi star-
towej. W ten sposób pyrzowi-
cki port lotniczy – jako pierwszy 
w kraju – spełni wymogi porozu-
mienia wykonawczego z Schen-
gen. Inwestycje mają być finanso-
wane głównie ze środków unij-
nych, a także z kredytów i środ-
ków własnych GTL. 

Śląski tygrys

Lotnisko w Pyrzowicach na-
leży do najszybciej rozwijających 
się portów regionalnych w Pol-
sce, a przyrost liczby pasażerów 
należy do największych w Eu-
ropie. Pod względem liczby od-
prawianych rocznie pasażerów 
jest trzecim w Polsce portem, po 
warszawskim Okęciu i podkra-
kowskich Balicach. Pod wzglę-
dem wielkości przewożonych ła-
dunków i liczby czarterów zaj-
muje drugie miejsce po Okęciu. 
Po uruchomieniu nowego ter-
minalu, podkatowickie lotnisko 
jest w pełni przygotowane do 
odprawy pasażerów zgodnie z 
procedurami, przyjętymi w stre-
fie Schengen, do której Polska 
ma dołączyć najpóźniej w przy-
szłym roku. W ramach strefy nie 
ma kontroli granicznych na lot-
niskach. Zgodnie z procedurą 
Schengen, terminal musi umożli-
wiać części podróżnych pobyt na 
lotnisku bez formalnego przekra-
czania granicy państwa, co ma 
znaczenie w ruchu tranzytowym 
oraz w przypadku osób, którym 
odmówiono prawa wjazdu. 

Co z poszkodowanymi mieszkańcami województwa?

Strumień z pomocą 
popłynął

Inspektorzy nadzoru budowla-
nego – powiatowy i wojewódz-

ki – przedstawili aktualną sumę 
strat, jakie ponieśli mieszkańcy 
ośmiu podczęstochowskich gmin 
dotkniętych skutkami przejścia 
trąby powietrznej i gradobicia. 
W wyniku działania tych żywio-
łów uszkodzonych zostało 2171 
budynków, w tym 808 budynków 
mieszkalnych i 1363 budynki go-
spodarcze. Suma strat wynosi po-
nad 26,3 mln złotych, z czego po-
nad 10,6 mln złotych to straty w 
substancji mieszkalnej, a 15,3 mln 
złotych to straty w budynkach in-
wentarskich. 

Podjęte zostały kolejne decy-
zje dotyczące przekazania wój-
tom poszkodowanych żywio-
łem gmin dalszych transz pomo-
cy państwowej, która skierowana 
jest na odbudowę, remont lub od-
tworzenie zniszczonych budyn-
ków mieszkalnych. Jak dotąd ze 
środków przekazanych przez wo-
jewodę, wójtowie wypłacili po-
szkodowanym osobom jedynie 
ponad 1,4 mln złotych, z czego 
ponad 1,3 mln zł otrzymali miesz-
kańcy gminy Kłomnice.

Urzędnicy Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego jeszcze raz 
zwrócili uwagę wójtom na kry-
teria udzielenia pomocy rządo-
wej. Podkreślali, że nie jest to for-
ma odszkodowania za poniesione 
straty, a jedynie pomoc społecz-

na. Pomoc ta jest udzielana na za-
sadach wynikających z ustawy o 
pomocy społecznej i jest przezna-
czona dla rodzin lub osób, któ-
re poniosły straty w gospodar-
stwach domowych i znalazły się 
w szczególnie trudnej sytuacji ży-
ciowej, w której nie mogą zaspo-
koić niezbędnych potrzeb życio-
wych, w tym dokonać remontu 
lub odbudowy domu lub mieszka-
nia w oparciu o posiadane środki. 
Dlatego przyznanie tej pomocy 
musi poprzedzić rzetelny wywiad 
środowiskowy, przeprowadzony 
przez właściwy miejscowo ośro-
dek pomocy społecznej. Wyso-
kość pomocy państwowej będzie 
więc faktycznie różna, zależna nie 
tylko od stwierdzonych szkód, ale 
także od sytuacji materialnej po-
szkodowanych. 
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Terminal w Pyrzowicach
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Na zdjęciach: Zniszczone budynki  
po przejściu trąby powietrznej
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Termometry wskazują 
30 stopni w cieniu. Na 
ulicach Katowic – żar. 
Werbista, ojciec Józef 

Glinka, który 42 lata temu wyje-
chał do Indonezji, wkłada cienką 
koszulę z materiału popularnego 
w tropiku. Polskie upały nie robią 
już na nim najmniejsze-
go wrażenia. – Wracam 
na urlop do Katowic za-
wsze latem, w chłodzie 
bym nie wytrzymał – 
stwierdza zakonnik. – 
Absolutnie nie tęsknię 
za zimą – śmieje się. 

Misja 
z habilitacją
Ojciec Józef przed 

miesiącem obchodził 
50-lecie kapłaństwa. 
Wybrał zakon werbi-

stów, ponieważ marzył 
o misjach. Wyjechał jako 
33-letni zakonnik z wy-
kształceniem antropolo-
gicznym. Przez 20 lat wy-
kładał w indonezyjskiej Wyższej 
Szkole Filozofii. Zrobił doktorat, a 
potem habilitację. Od 1985 roku 

jest profesorem antropo-
logii na Uniwersytecie w 
Surabaya. 

– Taka różnorodność 
grup etnicznych, jaka jest 
w Indonezji, to dla antro-
pologa raj – zapala się 
ojciec Józef. – A to, że 
jestem naukowcem, ot-
warło mi drzwi do takie-
go środowiska, do któ-
rego żaden inny ksiądz 
by nie trafił – stwierdza 
werbista.

Od poprzedniej wi-
zyty ojca profesora na 

Śląsku minęły cztery lata. Choć je-
go urlop nie jest przesadnie dłu-
gi, nie miałby nic przeciwko te-
mu, żeby wracać już z powro-
tem. – Zaledwie w pierwszym 
tygodniu mojego pobytu w kra-
ju napisałem w SMS-ie do kolegi: 
„Ogromnie mi się dłużą te waka-
cje” – mówi. 

Ślązacy słuchają

Kapłanom, którzy 
zapuścili już korzenie w 
kraju misji, często trud-
no jest odnaleźć się w 
rodzinnych stronach. – 

Mija trzeci miesiąc urlopu, a ja 
już tęsknię za moimi Papuasami 
– opowiada ks. Dariusz Kałuża ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej 
Rodziny, który pochodzi ze Stu-
dzionki koło Pszczyny. Ks. Dariusz 
od 10 lat mieszka w Papui-Nowej 
Gwinei. Parafia o nazwie Imbon-
gu, której był proboszczem, skła-
da się z 18 kościołów. Po powro-
cie z wakacji obejmie funkcje wi-
kariusza generalnego, co ozna-
cza, że podczas nieobecności bi-

skupa zastępował 
go będzie w co-
dziennych obo-
wiązkach. 

W oczach 
duchow -

Wracają na Śląsk 
co kilka lat. Opowieści, 
które snują kapłani 

pracujący 
na misjach, mogłyby 

posłużyć na niejeden 
scenariusz filmowy. 

tekst 
PIOTR SACHA

Misjonarze na urlopach
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Mieszkańcy 
Papui-Nowej 
Gwinei

jestem naukowcem, ot-
warło mi drzwi do takie-
go środowiska, do któ-
rego żaden inny ksiądz 
by nie trafił – stwierdza 

Od poprzedniej wi-
zyty ojca profesora na 

kariusza generalnego, co ozna-
cza, że podczas nieobecności bi-

skupa zastępował 
go będzie w co-
dziennych obo-
wiązkach. 

W oczach 
duchow -
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Pierwe od lewej: 
– Bardzo 
odpowiada 
mi styl życia 
Kościoła 
w Ameryce 
Południowej 
– zapewnia 
ojciec Grzegorz 
Adamczyk
W środku:  
Ojciec Antoni 
Kwaśniewski 
ze swoją papugą 
o imieniu Sacu
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nych, którzy pojawili się na kil-
ka miesięcy w domu, Śląsk bar-
dzo się zmienił, podobnie jak ca-
ły kraj. Nie zmienili się tylko Po-
lacy. Tu najczęściej pada słowo – 
życzliwość. – Ślązacy chcą słuchać 
o misjach i chcą pomagać – po-
twierdzają kapłani, którzy po po-
wrocie na misje znów będą opo-
wiadali historie o dalekim kraju, 
tym razem o Polsce. – Otwierają 
szeroko oczy ze zdumienia – mó-
wi o mieszkańcach Papui ks. Da-
riusz. – Dziwią ich rzeczy dla nas 
najbardziej oczywiste. Że trzeba 
płacić za wodę, że całe pożywie-
nie kupuje się w sklepie, a anana-
sy są w puszce. 

O. Józef Glinka: – Ludzie 
mówią czasem: „znów wracasz 
do tych obcych”, a ja mam w In-
donezji więcej znajomych niż 
w Polsce.

Krok w stronę obcych

– Na początku każda rzecz 
cieszy, bawi. To pierwsze mie-
siące zauroczenia się misją. Póź-
niej wchodzimy w problemy lu-
dzi, zaczyna się szara rzeczywi-
stość – opowiada młody francisz-
kanin, ojciec Grzegorz Adamczyk 
z Michałkowic. – Zawsze myśla-
łem, żeby pojechać do Amery-
ki Południowej. Dlaczego właś-
nie tam? Nie mam pojęcia – mó-
wi. To jego pierwszy urlop, po 
trzech latach na misji. Najpierw 
studiował w Boliwii. Teraz pra-
cuje w Paragwaju. Po wakacjach 
będzie dyrektorem tamtejszej 
szkoły dla 1100 uczniów. Starsi 
misjonarze, wspominając swoje 
początki, podobnie jak francisz-
kanin mówią o zachwycie egzo-
tycznym krajem, a jednocześnie 
o towarzyszących ich pobytowi 
rozterkach. Im dłużej na misji, 
tym trudniej po powrocie. – Eg-

zotyka? Jest w Polsce – odpowia-
dają półserio.

– Wyjeżdżając na misję, np. 
do Paragwaju, nigdy nie staniesz 
się Paragwajczykiem, a wracając 
po latach do Polski, nie poczujesz 
się już tak do końca Polakiem. To 
spory dyskomfort – stwierdza oj-
ciec Grzegorz.

Pomimo trudów śląscy ka-
płani nie mają wątpliwości, że 
robią to, co powinni. „To jest 
to” – przyznaje każdy z nich. A 
mieszkańcy Paragwaju, Papui-No-
wej Gwinei czy Indonezji okazu-
ją im wdzięczność, na wiele spo-
sobów. – Jedna z muzułmańskich 
asystentek na uniwersytecie za-
pytała kiedyś, jak na imię mia-
ła moja mama. Elżbieta, odpo-
wiedziałem. Ale jak na nią wo-
łali? Ja na to – Liska. I dziewczy-
na nazwała tak swoją córeczkę – 
wspomina odpoczywający w Ka-
towicach werbista.

Św. Paweł do Papuasów

Zakonnicy wracający z placó-
wek do swoich rodzin podkreśla-
ją, że istnieje silnie zakorzeniony 
stereotyp przedstawiający misje 
jako akcje nawracania dzikich lu-
dów. Tymczasem Kościół w wielu 
z tych „dzikich” krajów tętni ży-
ciem, a ich mieszkańcy mogliby 
być wzorem pobożności. W Pa-
pui-Nowej Gwinei pierwszy mi-
sjonarz pojawił się w 1955 ro-
ku. Dziś nawet w konstytucji wid-
nieje zapis mówiący o tym, że to 
kraj chrześcijański. – Dwa lata te-
mu obchodziliśmy jubileusz – 50 
lat od kiedy trafiło tu Słowo Boże. 
Święty Paweł pisał listy, gdy Koś-
ciół był jeszcze młody jak ten tu, 
w Papui. Gdy dziś je czytam, mam 
wrażenie, jakby apostoł mówił 
do moich Papuasów. Świat tu jest 
dosyć prosty, a ludzie nie próbu-
ją dopasować Ewangelii do włas-
nych potrzeb. Tak mówi Pismo, 
a jeśli robimy inaczej – tłumaczą 
sobie – to jest źle – mówi ks. Da-
riusz Kałuża. 

– Można się wiele nauczyć 
– podsumowuje swój pobyt w 
Ameryce Południowej ojciec 
Grzegorz – trzeba tylko być ot-
wartym. Nie wolno natomiast 
zatracić swojej tożsamości. 

Misje to także lekcja cierpli-
wości. – Na Papui jest prosta fi-
lozofia: nie zrobimy dziś, zrobi-
my jutro – śmieje się ks. Dariusz. 
– Mieszkańcy mawiają: „pater, 
wy, biali, macie zegarki, a my 
mamy czas”.

Wystarczy, 
że tam będziesz
– Kiedyś pewien proboszcz 

zapytał mnie: „Jaki z ciebie mi-
sjonarz, siedzisz w wielkim mie-
ście i uczysz w szkole?”. A ja 
dopiero wtedy, gdy przyszed-
łem na uniwersytet, zrozumia-
łem, że jestem misjonarzem – 
przekonuje werbista. – Towa-
rzystwo było tam mieszane, a 
90 proc. studentów to muzuł-
manie. Starałem się być po pro-

stu nauczycielem. Jeden z księży 
jamajskich powiedział mi: „Jó-
zef, wystarczy, że tam będziesz”. 
Bardzo ważne jest, by miejsco-
wi widzieli, że my, księża, przy-
jeżdżamy nie tylko, żeby ich 
chrzcić, ale również pomagać w 
rozwoju ich kraju. 

Podobnego zdania jest oblat 
Antoni Kwaśniewski, który nie-
dawno odwiedził parafię misjona-
rzy oblatów w Katowicach. Przy-
był z Kamerunu, gdzie żyje od 29 
lat. – Już jako młody chłopak pod-
czas wakacji w seminarium praco-
wałem na budowie oraz w zakła-
dzie dentystycznym. Na misjach 
przydaje się każde doświadczenie 
– przekonuje ojciec Antoni. – Naj-
ważniejsze, aby być zawsze blisko 
mieszkańców. W Afryce trzeba 
wypowiadać się bardzo konkret-
nie i nie wolno pokazywać ner-
wów, bo to grozi utratą ludzi. Pol-
ska? Ostatnio się tu zagubiłem. 
Zwłaszcza wśród tych wszystkich         
technicznych wynalazków – koń-
czy zakonnik. 

N O W A  E W A N G E L I Z A C J A  G O Ś Ć  K AT O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
12 sierpnia 2007

IX

Misjonarze na urlopach
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siące zauroczenia się misją. Póź-
niej wchodzimy w problemy lu-
dzi, zaczyna się szara rzeczywi-
stość – opowiada młody francisz-
kanin, ojciec Grzegorz Adamczyk 
z Michałkowic. – Zawsze myśla-
łem, żeby pojechać do Amery-
ki Południowej. Dlaczego właś-
nie tam? Nie mam pojęcia – mó-
wi. To jego pierwszy urlop, po 
trzech latach na misji. Najpierw 
studiował w Boliwii. Teraz pra-
cuje w Paragwaju. Po wakacjach 
będzie dyrektorem tamtejszej 
szkoły dla 1100 uczniów. Starsi 
misjonarze, wspominając swoje 
początki, podobnie jak francisz-
kanin mówią o zachwycie egzo-
tycznym krajem, a jednocześnie 
o towarzyszących ich pobytowi 
rozterkach. Im dłużej na misji, 
tym trudniej po powrocie. – Eg-

Procesja Bożego Ciała na Papui-Nowej Gwinei. Monstrancję niesie 
ks. Dariusz Kałuża
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Mieszkańcy Papui-Nowej Gwinei w procesji z darami
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Ojciec Józef Glinka pokazuje ikat 
– ozdobny materiał z wyspy Sumba, 
który Indonezyjczycy wieszają 
na ścianach
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Sonda

DO MARYI

BERNARD SZYMURA 
Z WIELOPOLA, 72 LATA 

– Pielgrzymu-
ję na Jasną Gó-
rę już 42 raz. W 
tym roku wybie-
ram się także z 
pielgrzymką war-

szawską tydzień później. Na 
odciski nie ma recepty. Nie 
uniknie się bolących mięśni, 
krwawiących stóp. Przez lata 
zbierałem przywieszki. Część 
z nich nie przetrwała próby 
czasu, a pozostałe mam przy-
pięte do kapelusza. Wśród 
nich jest ta z 1990 roku ze 
znaczkiem „Solidarności”.

KAZIMIERZ GOLA Z KATOWIC, 
60 LAT

– Z pielgrzym-
ką rybnicką idę 
czwarty raz. Za-
uroczyła mnie 
jej atmosfera, lu-
dzie, których tu 

spotykam. Tu czuję się jak w 
domu. Modlę się w intencji 
mojej rodziny, o zdrowie, o 
Boże miłosierdzie. 
Odciski muszą być, bo bez 
tego nie ma pielgrzymki. 
Ale po ogromnym zmęcze-
niu przychodzi chwila, kie-
dy można uklęknąć przed 
obrazem Jasnogórskiej Pani i 
wszystko mija. To coś niesa-
mowitego. W człowieku do-
konuje sie jakaś niezwykła 
przemiana.

ALINA ANDRECZKO Z MSZANY, 
19 LAT

Pielgrzymuję po 
raz trzeci. Namó-
wiła mnie do te-
go koleżanka. 
Teraz cały rok 
czekam na piel-

grzymkę. Kiedy widzę innych 
pielgrzymów, jak zmagają się 
z bólem, z bolącymi nogami, 
ze zmęczeniem, a jednak idą, 
to dodaje mi sił i motywuje 
do podejmowania tego tru-
du. W tym roku chcę podzię-
kować Matce Bożej za zdaną 
maturę i za to, że dostałam 
się na wymarzone studia, 
i prosić Ją o dalszą opiekę.

Każdy dojdzie! Trzeba tylko 
ubrać wygodne sandały i założyć 
grube frotowe skarpetki – mówi 
pielęgniarka Agnieszka Dybiel 
z Rybnika. – Atmosfera 
jest niesamowita. 
Nasze poświęcenie jest tego warte.

W archidiecezjalnej piel-
grzymce wzięło udział prawie 4 
tys. osób. Wśród pielgrzymów by-
ło wiele małych dzieci w wóz-
kach. – Najmłodszy pątnik ma 
6 miesięcy i jest jeszcze w łonie 
matki – mówi ks. Marek Bernacki, 
kierownik pielgrzymki. Najstarszy 
pielgrzym ma 84 lata. Pątnicy roz-
poznają sie po chustach. Każda 
z ośmiu grup ma inny kolor chu-
sty. Średnio grupy liczą od 200 do 
400 osób. Najliczniejsza, druga 
grupa liczyła 710 osób. 

Hasło tegorocznej pielgrzym-
ki to „Powołani do świętości”. 
Przez cztery dni pielgrzymi roz-
ważali dzieła świętych: 
św. Antoniego, w 100. 
rocznicę poświęcenia 
bazyliki rybnickiej, i św. 
Jacka, w 750. rocznicę 

śmierci. Rozważali też 
słowa sług Bożych: Jana 
Pawła II i ks. Franciszka 
Blachnickiego.

Wszystko boli

13-letnia Justyna Podsiadło z 
Bielska-Białej na pielgrzymi szlak 
wyruszyła po raz pierwszy. – My-
ślałam, że będzie trudniej, ale 
nie jest tak źle. Wszyscy sobie tu 
pomagają. Wspieramy się – mó-
wi Justyna. Na ostatnim postoju 
dziewczyny bandażują nogi. – Nie 
mamy pęcherzy, ale bardzo bolą 
mięśnie. Jesteśmy szczęśliwe, że 
doszłyśmy. 

Pielęgniarki z wojewódzkie-
go szpitala w Rybniku w tym roku 
postanowiły tak ustalić grafik za-

jęć, żeby móc uczest-
niczyć w rybnickiej 
pielgrzymce.

Najstarsza z pię-
ciu pielęgniarek, 
Maria Bober, ob-
chodzi w tym ro-
ku  50. urodziny. 
Świętowała także 
jubileusz 30-le-
cia pracy za-

wodowej. – Za to chcę 
podziękować Matce Bo-
żej – mówi. – Modlę się 
też o wnuka.

Trzymamy się!

Pielgrzymkę diecezji katowi-
ckiej obsługiwało w tym roku po-
nad 50 osób: technicy, muzycy, le-
karze i ratownicy medyczni, kie-
rujący ruchem, bagażowi. Mar-
cin Tomas z Rydułtów już po raz 
drugi podczas pielgrzymki ryb-
nickiej kieruje ruchem. – Więk-
szość kierowców jest przychylnie 
nastawiona do pątników – mówi 
– choć zdarzają się nieco bardziej 
agresywni. 

– To jedna z najliczniejszych 
pielgrzymek, jakie obsługujemy – 
mówi pan Wiesław z Częstocho-
wy, który od 8 lat dostarcza piel-
grzymom na trasie ciepłą kawę, 
zimne napoje, słodycze i owoce. 
– W tym roku zaobserwowaliśmy, 
że liczba pielgrzymów, szczegól-
nie tych z Warszawy, Tarnowa, 
gwałtownie się zmniejsza. Ale ta 
rybnicka trzyma się mocno! 

 JK, AB

Sto kilometrów do
62. Archidiecezjalna Rybnicka Pielgrzymka Piesza

Sto kilometrów do Maryi

Jasna Góra 
– upragniony 
cel 
pielgrzymów

Każda grupa 
pielgrzymów 
ma inny kolor 
chusty
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Dla Włochów, Francuzów 
czy Hiszpanów, sierpień 

to najgorętszy miesiąc roku, 
więc każdy, kto może, to bie-
rze wtedy urlop i jedzie się 
ochłodzić nad morze albo w 
góry. Wtedy też ceny w ho-
telach są najwyższe. Ale na 
Śląsku i w całej Polsce jest ina-
czej. U nas raczej lipiec jest 
uważany za miesiąc najcie-
plejszy, zaś w sierpniu z po-
godą bywa różnie. Idealnie 
więc sierpień nadaje się na 
jednodniowe wycieczki w cie-
kawe miejsca. Sierpień jest 
też miesiącem organizowania 
licznych pielgrzymek.

Mamy więc w sierpniu 
pielgrzymkę kobiet do 

Piekar. W sierpniu ze śląskich 
miejscowości idzie wiele pie-
szych pielgrzymek na Jasną 
Górę. Zjeżdżają się też w 
sierpniu ludzie na Górę św. 
Anny, a zwłaszcza na słyn-
ne dwa odpusty z obchodami 
kalwaryjskimi w uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (10–12 sierpnia) 
oraz w uroczystość Aniołów 
Stróżów (24–26 sierpnia). Ja 
się jednak w ubiegłym ro-
ku w sierpniu wybrałem na 
nieco egzotyczną nieślą-
ską pielgrzymkę do Kalwarii 
Zebrzydowskiej w ziemi kra-
kowskiej. I tam mi się coś 
przydarzyło.

Otóż,  mówiąc precyzyjnie, 
pojechałem do Kalwarii 

Zebrzydowskiej na słynne „mi-
sterium zaśnięcia Najświętszej 
Maryi Panny”. Uroczystość za-
częła się popołudniu. Masy 
ludzkie, głównie z ziemi kra-
kowskiej, napływały w kierun-
ku „Domku Maryi”. Tam za-
częła się formować procesja. 
Trwało to bardzo długo. Za 
długo. Nie mogłem się do-
czekać rozpoczęcia. Ludzie się 
kotłowali. Poszczególne grupy 
parafialne próbowały znaleźć 

sobie odpowiednie miejsce. 
Prawie każda grupa była ze 
swoją orkiestrą, a każda z or-
kiestr grała równocześnie in-
ną pieśń. Melodie się nakłada-
ły. W pierwszej chwili ten po-
bożny nieład budził zaintere-
sowanie. Ale po pewnym cza-
sie bolała mnie od tego głowa. 
Dodatkowo gdzieś z daleka – 
z powodu nie najlepszego na-
głośnienia – słabo dochodziły 
słowa kazania. Większość lu-
dzi go nie słyszała, i bez prze-
rwy rozmawiano. Byłem trochę 
zaskoczony takim porządkiem 
pielgrzymowania... No bo ja-
ko Ślązok myślałem, że wszę-
dzie jest taki porządek i orga-
nizacja jak na pielgrzymkach 
do Piekar czy na Górę 
św. Anny. Zaczynałem 
więc być tą innością 
trochę zmęczony, kie-
dy zauważyłem… 

Wśród dziesiątek tysięcy 
kalwaryjskich pielgrzy-

mów, gdzieś tam sto kilometrów 
od Śląska zobaczyłem grupę 
Ślązoczek. Uczucie niezwykłe! 
To jakby przez przypadek w me-
trze w Madrycie spotkać sąsia-
da. Była to grupa pielgrzymów  
z Brzezinki koło Mysłowic, któ-
rzy pielgrzymują do Kalwarii już 
tradycyjnie od 1951 roku. Mieli 
piękne, oryginalne stare śląskie 
stroje. Na tle pozostałych pątni-
ków wyglądali fantastycznie i bu-
dzili powszechne zainteresowa-
nie. Sprawili, że w nowym świet-
le zobaczyłem to słynne średnio-
wieczne hasło „Lux ex Silesia”, 
czyli światło ze Śląska. Bo oni 
tam obleczeni po królewsku w 

regionalne śląskie bar-
wy, po prostu wśród in-
nych pątników błysz-
czeli. Oni tam byli praw-
dziwymi ambasadorem 
Śląska, czyli nas wszyst-
kich. Niech żyją Ślązo-
ki z Brzezinki!  


JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

Błyszczeć po śląsku

kich. Niech żyją Ślązo-
ki z Brzezinki!  

Najbardziej 
w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 
podobały mi się 
Ślązoczki 
z Brzezinki!
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Sonda

DO MARYI
DOKTOR JÓZEF LEŚNIAK, 74 LATA
– W tym roku 
mija 25 lat, mo-
jego obsługiwa-
nia rybnickiej 
pielgrzymki od 
strony medycz-
nej, i m.in. za to chcę po-
dziękować Matce Bożej. 
Pamiętam pielgrzymkę z 
1985 r., kiedy to przez ca-
łą drogę lało. Przemoknię-
ci ludzie marzli, nie mie-
li gdzie wysuszyć ubrań, 
słabli w drodze, a mimo 
tego szli dalej. Z radoś-
cią pomagam pątnikom, ra-
zem z nimi bardzo głębo-
ko przeżywam pielgrzymo-
wanie. Pamiętam 11-letnie-
go chłopaka, który już w 
Częstochowie ledwo trzy-
mał się na nogach.  Ale kie-
dy mógł wreszcie uklęk-
nąć przed wizerunkiem Jas-
nogórskiej Pani w oczach 
miał niesamowitą radość. 
Takie obrazy pozostaną w 
pamięci na zawsze.

BRONISŁAW GAŃCZORZ,
45 LAT, RYBNIK-POPIELÓW
– Od 4 lat wy-
konuję rzeźby, 
które ofiarujemy 
Matce Boskiej 
Częstochow -
skiej. Pracuję w 
kopalni „Anna” w Rydułto-
wach. W wolnym czasie gra-
weruję, rzeźbię. Tegorocz-
na rzeźba składa się z orygi-
nalnego węgla wydobytego 
z poziomu 1200 m. Na niej 
są umieszczone serca z dru-
tu kolczastego. To połącze-
nie symboli Męki Pańskiej i 
trudu górniczej pracy. Po le-
wej i prawej stronie znajdu-
ją się flagi: biało-czerwona – 
polska oraz zielono-czarna – 
górnicza.

Sto kilometrów do
62. Archidiecezjalna Rybnicka Pielgrzymka Piesza

Sto kilometrów do Maryi
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Pan Władysław jest zało-
życielem Pszczyńskiego 
Bractwa Strzeleckiego. 
Przez 16 lat był jego het-

manem, obecnie zaś jest  wice-
hetmanem bractwa. 

W Pszczynie Bractwo Kur-
kowe powstało w 1681 roku, 
na mocy dokumentu wystawio-
nego na zamku pszczyńskim. 
Imprezy strzeleckie odbywały 
się już przez cały wiek XIII, z 
przerwami wynikającymi z wo-
jen o Śląsk lub zakazów panują-
cych książąt, a spowodowanych 
głównie niewłaściwym zacho-
waniem się członków bractwa 
podczas uroczystości strzele-
ckich. W 1925 roku Bra-
ctwo Pszczyńskie przy-
stąpiło do zjednocze-
nia bractw strzeleckich 
Rzeczypospolitej z sie-
dzibą w Bydgoszczy. 
Działało do wybuchu 
II wojny światowej. 
Ostatnie strzelanie 
o tytuł króla kurko-
wego odbyło się w 
1939 r. 

Marszałek prawy i lewy

W 1991 roku Władysław 
Frydel postanowił reaktywo-
wać bractwo. Z archiwum za-
mku pszczyńskiego odzy-
skał przedwojenny statut, a 
w 1992 roku nastąpiła sądo-
wa rejestracja Pszczyńskiego 
Bractwa Strzeleckiego. W tym 
samym roku odbyło się pierw-
sze strzelanie o tytuł króla 
kurkowego. Odbywa się ono 
raz w roku.

 – To najważniejsza impre-
za strzelecka – mówi Włady-
sław Frydel. – Oprócz tego 
jest także strzelanie o tytuł 

króla zielono-
świątkowego i 
żniwnego.

P o d c z a s 
strzelania eli-
minacy jnego 
wszyscy uczest-

nicy strzelają do  jednakowych, 
papierowych tarcz. Potem naj-
lepsi strzelają już do tzw. tarcz 
fundowanych. Są to prawdziwe 
dzieła sztuki. Na drewnianych 
tarczach namalowane są różne 
obrazy, obok nich jest malutka 
tarcza. Wygrywa ten, kto strze-
li najbliżej środka tarczy. Jemu 
przypada tytuł króla kurkowe-
go. Nazwa pochodzi z czasów, 
kiedy to za tarczę słu-

żył przywią-
zany do żer-
dzi kogut, czy-
li kur. Później 

żywe zwierzę zastąpiono 
kurem wykonanym z drew-
na. Osoba, która odda dru-

gi najlepszy strzał zostaje mar-
szałkiem prawym, a trzecia – 
marszałkiem lewym. Pan Wła-
dysław dwukrotnie był królem 
kurkowym w Pszczynie. Król na 
rok dostaje ozdobny łańcuch, 
a na jednym z jego ogniw wy-
grawerowane zostaje jego na-
zwisko.

Strzelanie 
do bizonów
Pozwolenie na broń pan 

Władysław dostał w 1996 roku. 
Był to kbks. Wcześniej człon-
kowie bractwa pożyczali broń 
od wojska. Teraz każdy z nich 
ma swoją. Pan Władysław ma 
m.in. replikę hafkena, ośmio-
kilogramową strzelbę czarno-
prochową, która robi dużo hu-
ku i daje dużo dymu. Z takiej 
strzelby dawniej strzelano do 
bizonów.

Trzy razy w roku odbywa-
ją się ćwiczenia strzeleckie. 
Członkowie bractwa strzelają 
na dawnej strzelnicy Ligi Obro-
ny Kraju w Pszczynie. Orga-
nizują też strzelanie dla zor-
ganizowanych grup, które o 
to poproszą. Poczet sztanda-
rowy i członkowie bra-
ctwa uczest-

niczą w uroczystościach 
kościelnych i państwo-
wych, takich jak święto 3 Ma-
ja czy 11 Listopada. Są też za-
praszani przez okoliczne wio-
ski dla uświetnienia odpustu, 
czy festynu. 

– Nie byliśmy obyci 
z bronią. Kiedyś podczas 

strzelania jeden 
z członków Bractwa 

Kurkowego nie wytrzymał 
napięcia nerwowego i 

strzelił do tarczy 
sąsiada – śmieje się 

Władysław Frydel. 
– Ale komisja orzekła, 

że był to najlepszy strzał 
do tej tarczy i go uznała.

tekst
ANNA BURDA-SZOSTEK

 15 lat Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego

Królem być!

Niektóre tarcze 
strzelnicze, 
to prawdziwe 
dzieła sztukiZ
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W Pszczynie Bractwo Kur-
kowe powstało w 1681 roku, 
na mocy dokumentu wystawio-
nego na zamku pszczyńskim. 
Imprezy strzeleckie odbywały 
się już przez cały wiek XIII, z 
przerwami wynikającymi z wo-
jen o Śląsk lub zakazów panują-
przerwami wynikającymi z wo-
jen o Śląsk lub zakazów panują-
przerwami wynikającymi z wo-

cych książąt, a spowodowanych 
głównie niewłaściwym zacho-
waniem się członków bractwa 
podczas uroczystości strzele-
ckich. W 1925 roku Bra-
ctwo Pszczyńskie przy-
stąpiło do zjednocze-
nia bractw strzeleckich 
Rzeczypospolitej z sie-
dzibą w Bydgoszczy. 
Działało do wybuchu 
II wojny światowej. 
Ostatnie strzelanie 
o tytuł króla kurko-
wego odbyło się w 

obrazy, obok nich jest malutka ganizowanych grup, które o 
kowe powstało w 1681 roku, 
na mocy dokumentu wystawio-
nego na zamku pszczyńskim. 
Imprezy strzeleckie odbywały 
się już przez cały wiek XIII, z 
przerwami wynikającymi z wo-
jen o Śląsk lub zakazów panują-
przerwami wynikającymi z wo-
jen o Śląsk lub zakazów panują-
przerwami wynikającymi z wo-

cych książąt, a spowodowanych 
głównie niewłaściwym zacho-
waniem się członków bractwa 
podczas uroczystości strzele-
ckich. W 1925 roku Bra-
ctwo Pszczyńskie przy-
stąpiło do zjednocze-
nia bractw strzeleckich 
Rzeczypospolitej z sie-
dzibą w Bydgoszczy. 

tarcza. Wygrywa ten, kto strze-
li najbliżej środka tarczy. Jemu 
przypada tytuł króla kurkowe-
go. Nazwa pochodzi z czasów, 
kiedy to za tarczę słu-

żył przywią-
zany do żer-
dzi kogut, czy-
li kur. Później 

żywe zwierzę zastąpiono 
kurem wykonanym z drew-
na. Osoba, która odda dru-

to poproszą. Poczet sztanda-
rowy i członkowie bra-
ctwa uczest-

niczą w uroczystościach 
kościelnych i państwo-
wych, takich jak święto 3 Ma-
ja czy 11 Listopada. Są też za-
praszani przez okoliczne wio-
ski dla uświetnienia odpustu, 
czy festynu. 

Pistolet 
pojedynkowy 
Patriot 



Pszczyńskie bractwo 
uczestniczy w europej-
skich zjazdach bractw 
kurkowych. Byli już m.in. 
w Niemczech, Holandii i 

Belgii. 
– To są przepiękne im-

prezy – mówi Krysty-
na Frydel, żona pana 

Władysława. Zjeż-
dża się wtedy 
około 30 tys. 
osób. Jest bar-

dzo kolorowo, bo 
każde bractwo ma 

inny strój.

Bracia i kokosze

Pani Krystyna pomagała 
w projektowaniu stroju dla 
pszczyńskiego bractwa. Te 
przedwojenne nie pasowały 

do współczesności, 
bo jak mówi Włady-

sław Frydel, przypo-
minały raczej mundu-
ry wojska pruskiego. 
Podpatrzyli więc strój 
bractwa wielkopol-
skiego, dodali do nie-
go dużo zieleni, czar-
ne peleryny i pagony, 
sznur oficerski, do tego czar-
ne spodnie i kapelusz, skórza-
ne buty i strój był gotowy.

– Od początku wspiera-
łam pasję męża – mówi Kry-
styna Frydel. – Zawsze fascy-
nowało go wojsko, ciągnęło 
go do broni. W latach 60. słu-
żył w kompanii reprezentacyj-
nej Wojska Polskiego i witał 
de Gaulle’a.

Dziś Pszczyńskie Bractwo 
liczy około 33 członków. Oko-
ło, bo ta liczba ciągle się 
zmienia. Chętnych jest dużo, 
ale wykruszają się, kiedy w 
grę zaczynają wchodzić duże 
pieniądze związane chociaż-
by z zakupem broni czy uszy-
ciem munduru. Formalnie do 

bractwa może nale-
żeć mężczyzna, który 
ukończył 18 lat i nie 
był karany.

Mężczyźni nale-
żący do bractwa na-
zywają siebie braćmi. 
Kobiety, które daw-
niej należały do bra-
ctwa, nazywane były 

kokoszami. W statucie nie ma 
co prawda wzmianki o tym, że 
kobiety nie mogą być przyjęte 
w poczet członków, ale przy-
jęło się, że dziś mogą one je-
dynie towarzyszyć swoim mę-

żom czy braciom, formalnie 
nie należąc do bractwa.

– Przynależność do Bra-
ctwa Strzeleckiego daje moż-
liwość poznawania wielu 
wspaniałych ludzi w całej Pol-
sce i poza nią – mówi Włady-
sław Frydel. - Ale dla mnie to 
przede wszystkim odskocznia 
od codzienności, od zgiełku i 
tej codziennej gonitwy. Kie-
dy mierzę do tarczy, muszę o 
wszystkim zapomnieć i skupić 
się tylko na tym, by trafić w 
czarny punkt. 
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Komunie, wesela, stypy, komersy, 
studniówki w najlepszej cenie proponuje

Restauracja Hotelu „Marysin Dwór”

Kontakt: 40- 816 Katowice, ul. Pukowca 17a
tel./fax: 48-32 254 44 28, 254 40 89, www.restauracja-katowice.com.pl, 

e-mail: recepcja@restauracja-katowice.com.pl

 R E K L A M A 

Władysław 
Frydel założył 
Pszczyńskie 
Bractwo 
Strzeleckie 
i przez 16 lat 
był jego 
hetmanem

 15 lat Pszczyńskiego Bractwa Kurkowego

Królem być!

Pszczyńskie bractwo 
uczestniczy w europej-
skich zjazdach bractw 
kurkowych. Byli już m.in. 
w Niemczech, Holandii i 

– To są przepiękne im-
prezy – mówi Krysty-
na Frydel, żona pana 

Władysława. Zjeż-
dża się wtedy 
około 30 tys. 
osób. Jest bar-

dzo kolorowo, bo 
każde bractwo ma 

Bracia i kokosze

Pani Krystyna pomagała 
w projektowaniu stroju dla 
pszczyńskiego bractwa. Te 
przedwojenne nie pasowały 

Pszczyńskie bractwo 
uczestniczy w europej-
skich zjazdach bractw 
kurkowych. Byli już m.in. 
w Niemczech, Holandii i 

Belgii. 
– To są przepiękne im-

prezy – mówi Krysty-
na Frydel, żona pana 

Władysława. Zjeż-
dża się wtedy 
około 30 tys. 
osób. Jest bar-

dzo kolorowo, bo 
każde bractwo ma 

inny strój.

Bracia i kokosze

Pani Krystyna pomagała 
w projektowaniu stroju dla 
pszczyńskiego bractwa. Te 
przedwojenne nie pasowały 
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Parafia w Kłoko-
cinie liczy 2 tys. 
osób. Oprócz do-
mów jednoro-

dzinnych są tu także trzy 
bloki. Budowano je z my-
ślą o pracownikach mają-
cego tu powstać zakładu 
budowlanego. Większość 
mieszkańców bloków to 
budowlańcy.

To, co odróżnia wio-
skę od sąsiednich miej-
scowości, to mocno po-
fałdowany teren i  bar-
dzo wąskie kręte drogi. 
Wiele tu dróg wewnętrz-
nych. Stąd nieobeznanym 
w specyfice wioski trudno 
połapać się w jej topogra-
fii. – Dopiero po kilku la-
tach zacząłem się orien-
tować, gdzie jest jaka uli-
ca, gdzie kto mieszka – 
uśmiecha się ksiądz pro-
boszcz Andrzej Gruszka. – 
Kiedy pojawił się tu nowy 
listonosz, też miał proble-
my z odnalezieniem adre-
su probostwa.

Mieszkańcy Kłokocina 
narzekają na kiepską ja-
kość dróg w wiosce. Być 

może ich 
stan niedługo się popra-
wi, bo ostatnio zaczęto 
prace modernizacyjne.

Młodzi pod ścianą

Kłokocin to wioska o 
bardzo silnych śląskich 
tradycjach. Jest tu ludo-
wy Zespół Folklorystycz-
ny „Józefinki”, w szkole 
podstawowej działa dzie-
cięcy zespół „Kokotki”. 
Nazwa nawiązuje do her-
bu Kłokocina, w którym 
widnieje kogut, czyli w 
gwarze „kokot”. Prężnie 

działa także Koło Gospo-
dyń Wiejskich.

Większość mieszkań-
ców pracuje w pobliskiej 
kopalni „Jankowice”.

– Bezrobotnych tu 
praktycznie nie ma – mó-
wi ksiądz proboszcz. – 
Około 70 osób studiuje. 
Wielu zaocznie, pracując, 
by zarobić na studia. Ale 

111 osób wyjechało też 
za pracą, m.in. do Anglii, 
Włoch, Francji, Norwegii.

Młodzi narzekają, że 
w wiosce brak miejsca, 
gdzie mogliby się spoty-
kać, że nie ma tu dla nich 
zajęcia. Praktycznie jest 
tu tylko ściana wspinacz-
kowa w podstawówce, 
z której mogą korzystać 
także w wakacje. Dlatego 
wielu młodych ludzi ucie-
ka z wioski.

Żyją długo 
i szczęśliwie
Uboższym parafianom 

pomaga Zespół Charyta-
tywny, przekazując m.in. 
paczki żywnościowe. – 
Jest tu taki piękny zwy-
czaj, że przed świętami 
Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy w czterech skle-
pach wystawiane są ko-
sze, do których można 
składać produkty dla bied-
niejszych parafian – mówi 

ksiądz proboszcz. – I za-
wsze kosze te są pełne po 
brzegi.

Ksiądz Andrzej Grusz-
ka jest opiekunem para-
fialnych zespołów chary-
tatywnych Caritas dekana-
tu boguszowickiego. Stąd 
dwa razy w roku zespoły 
te spotykają się w Kłoko-
cinie na dniach skupienia. 
Ich organizacją zajmuje się 
Zespół Charytatywny.

Kłokocinianie to lu-
dzie długowieczni. Dużo 
tu osób po osiemdziesiąt-
ce, kilka ukończyło 90 lat. 
Najstarszy mieszkaniec ma 
95 lat. W wiosce jest bar-
dzo dużo wdów, bo około 
120, za to wdowców tyl-
ko 12. – Być może dłu-
gowieczność to zasługa 
dobrego powietrza – za-
stanawia się ks. Grusz-
ka. – Kłokocin to pięk-
na wioska, bardzo dużo 
tu zieleni. 

Złota rybka 
w fontannie
Najmocniejszą gru-

pa parafialną jest III Za-
kon św. Franciszka. Działa 
od 1995 r. Choć niektórzy 
należą do wspólnoty już 

może ich 

Mieszkańcy 
Kłokocina są bardzo 

przywiązani 
do śląskich 

tradycji. Działa 
tu zespół ludowy 

„Józefinki”. 
W szkole mocno 
promowany jest 

regionalizm, a dzieci 
należą do zespołu 
folklorystycznego 

„Kokotki”.

Parafia św. Józefa w Kłokocinie

Z kogutem w herbie

W kaplicy św. Józefa  
znajduje się obraz Świętego 
pochodzący jeszcze 
ze starego drewnianego 
kościółka

tekst
ANNA BURDA-

-SZOSTEK

Po lewej: Zadbany ogród 
przy kościele to wizytówka 
parafii
Po prawej: Edward Czop 
jest kościelnym, ale dba 
także o obejście świątyni
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kilkadziesiąt lat, kiedy to 
Kłokocin był jeszcze częś-
cią parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bo-
guszowicach. 15-osobowa 
grupa dba m.in. o grotę, w 
której znajduje się obraz 
Jezusa Miłosiernego, o 
czystość wokół kościoła.  
– Zajmujemy się też sprze-
dażą opłatków, świec, pra-
sy katolickiej – mówi Ja-
dwiga Śpiywok. 

Członkowie Wspólno-
ty Franciszkańskiej spo-
tykają się co miesiąc na 
wspólnej modlitwie, roz-
ważaniu Słowa Bożego. 
Ale po pracy lubią tak-
że porozmawiać i pośpie-
wać przy ognisku. 

– Wspólnota Francisz-
kańska jest w naszym ży-
ciu bardzo ważna – mówią 
Anna Pytlik i Maria Mą-
drzak. – Z niecierpliwoś-
cią czekamy na spotkania. 
Szkoda tylko, że młodzi 
nie chcą należeć do grupy 
i jest nas coraz mniej.

W parafii są także 
Dzieci Maryi, oaza mło-

dzieżowa, Żywy Ró-
żaniec. Najtrudniej do 
grup parafialnych włą-
czyć młodzież pracują-

cą i studiującą. W kłoko-
cińskiej parafii jest nad-
zwyczajny szafarz Komu-
nii św. i dwóch kościel-
nych. Jednym z nich jest 
Edward Czop. – Dla mnie 
to urozmaicenie życia – 
mówi. Pan Edward dba 
także o obejście kościoła, 
a zwłaszcza o znajdującą 
się tu fontannę z żywy-
mi rybkami. 

HISTORIA
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W Kłokocinie jest wiele osób, na które zawsze 
mogę liczyć. Czy są jakieś remonty, czy sprzątanie 
kościoła, obejścia wokół niego, zawsze znajdą się 
chętni do pomocy. Na przykład pan Janek trosz-
czy się o zieleń wokół kościoła i probostwa. To taki 
nasz ogrodnik. Jest też pan Heniek, który ma smy-
kałkę do malowania. Namalował m.in. stacje Dro-
gi Krzyżowej i obraz Jezusa Miłosiernego. W pra-
cach przy kościele pomaga Ochotnicza Straż Pożar-
na. Mogę też liczyć na ofiarność parafian. Malowa-
nie kościoła i dachu, remont probostwa, zakup pie-
ca centralnego ogrzewania do kościoła, a ostatnio 
gruntu pod parking – to wszystko zasługa ofiarno-
ści ludzi. W niedzielnej Mszy św. bierze udział oko-
ło 50 proc. wiernych. Wielu jest także na codzien-
nej Mszy. Bardzo popularne są też nabożeństwa ró-
żańcowe. Nie mogę też narzekać na brak intencji 
mszalnych.

Zapraszamy do kościoła
   Msze św. w niedziele o godz.: 8.00, 9.30, 11.00
   Msze św. w tygodniu: w poniedziałki, piątki i soboty o 

18.00, we wtorki, środy, czwartki i soboty o 8.00
   W środy – nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
   W czwartki – adoracja Najświętszego Sakramentu

KS. ANDRZEJ GRUSZKA

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

HISTORIA
W 1971 r. otrzymano ze-
zwolenie na przeniesienie do 
Kłokocina drewnianego koś-
cioła z Nieboczów, datowa-
nego na 1791 r. Parafię, wy-
dzieloną z Boguszowic, ery-
gowano w 1977 r. Obecny, 
murowany kościół został 
poświęcony w 1994 ro-
ku. Zabytkową, drewnianą 
świątynię w 1995 r. rozebra-
no, a rok później zrekon-
struowano w Górnośląskim 
Parku Etnograficznym w 
Chorzowie.

katowice@goscniedzielny.pl
KATOWICKI Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40–042 Katowice

tel. 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor oddziału,
Anna Burda-Szostek, Mirosław Rzepka, Piotr Sacha

Maria Mądrzak, Jadwiga 
Śpiywok i Anna Pytlik 
należące do III Zakonu 
św. Franciszka dbają 
o grotę, w której 
znajduje się obraz Jezusa 
Miłosiernego

Parafia św. Józefa w Kłokocinie

Z kogutem w herbie
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NIEDZIELA  12.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Z życia bocianów
07.55 Zamyślenia nie tylko dla poboż-

nych
08.00 Śląski koncert życzeń  
08.45 Śląska lista przebojów
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 TV Katowice poleca
17.00 Jak ten czas leci 
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.40 Retransmisje sportowe  
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Piłkarska Trójka
22.15 Aktualności sportowe

 PONIEDZIAŁEK  13.08

07.45 Aktualności Flesh i Pogoda 
07.50 Gramy dla Was 
08.45 Domowy zwierzyniec
08.50 TV Katowice poleca  
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Drobne sprawy
17.00 Trójka dzieciom: Przygód kilka 

wróbla Ćwirka
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe
18. 40 Encyklopedia Solidarności 
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00 Zaolzie – magazyn
19.15  Trójka dzieciom: Tajemnica szyfru 

Marabuta
19.30  Z życia Kościoła – magazyn kato-

licki
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności 

 WTOREK  14.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50 Gramy dla Was
08.45  Schlesien Journal – magazyn mniej-

szości niemieckiej 
16. 45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Relacje – przegląd gospodarczy
17.00 Trójka dzieciom: Przygód kilka 

wróbla Ćwirka 
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe
18.40 Trójka tam była  
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00  Raport z akcji – magazyn o tematy-

ce policyjnej  
19.15  Bliżej natury – magazyn ekolo-

giczny
19.40 Gramy dla Was
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe i Aktualności 

 ŚRODA  15.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50  Zamyślenia nie tylko dla poboż-

nych
07.55  Kalejdoskop regionalny: 
         Częstochowa  
08.05 Cantate Deo
08.45 Tropiciele

16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  Zamyślenia nie tylko dla pobożnych
16.55 TV Katowice zaprasza
17.00  Trójka dzieciom:  Przygód kilka 

wróbla Ćwirka
17.15 Vśechno klape – wszystko gra
17.40  Żużel – Indywidualne Mistrzostwa 

Polski 
21.45 Aktualności  
21.50 Pogoda
21.55 Aktualności sportowe 
22.05 Ostatnia wojenna stolica 

CZWARTEK  16.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Kalejdoskop regionalny: Bielsko  
08.45 Tropiciele – reportaż 
16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Drobne sprawy  
17.00  Trójka dzieciom: Przygód kilka 

wróbla Ćwirka
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe 
18.40 Ludzie i sprawy – magazyn reporte-

rów TV Katowice  
19.05 Pomysł na weekend
19.10  Uwaga weekend – informator kul-

turalny
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności sportowe i Aktualności  

 PIĄTEK  17.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Kalejdoskop regionalny – Rybnik  
08.45  Ewangelia na dachach – magazyn  

katolicki
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda 
16.50 Informator KZK GOP
17.00 Atelier – lekcja  rysunku
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe   
18.40 Trójka tam była
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00 Gruby – serial TVP
19.30  Trójka dzieciom: Tajemnica szyfru 

Marabuta
19.40 Pomysł na weekend
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności sportowe i Aktualności

 SOBOTA  18.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Z życia bocianów
07.55 Gruby – serial TVP 
08.45 Atelier – lekcja rysunku
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 To się wytnie
17.00  Pozytywka – tygodnik pozytywnie 

nakręcony
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.40 U nos w Bytkowie
19.15  Zamyślenia nie tylko dla poboż-

nych
19.20  Pół wieku TV Katowice – prog. 

archiwalne
19.35 Jubileuszowe powroty
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe

TV Regionalna 12– 18.08.2007
Śląsk uczcił Powstanie

Godzina „W”
O godzinie 17.00 w środę  
rozległy  się w naszym  
regionie syreny alarmowe. 
Mieszkańcy województwa uczcili 
63 dni zrywu warszawiaków  
ku wolności. 

Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji zarządził 
przeprowadzenie 1 sierpnia 
2007 r. o godz. 17.00 w miastach 
wojewódzkich ogólnokrajowego 
treningu uruchamiania systemów 
i ich pracy. Umożliwiło to  upa-
miętnienie 63. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego.  Syre-
ny emitowały sygnał ciągły, trwa-
jący trzy minuty. Część systemu 
ostrzegania i alarmowania uru-
chamiana była przez Centrum 
Zarządzania Kryzysowego drogą 
radiową z wykorzystaniem radio-
stacji pracujących w Sieciach Kie-
rowania Wojewody. 

Do mieszkańców Śląska z 
apelem o godne uczczenie rocz-
nicy „heroicznego, samotnego, 
śmiertelnego boju o godność i 
cześć, o honor milionów Pola-
ków” zwrócił się Zarząd Okrę-
gu Śląskiego Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej w 
Katowicach: „Dziś w wolnej Pol-
sce uczcijmy ich pamięć, gdy 1 
sierpnia zawyją syreny. Zatrzy-
maj swój krok, samochód, tram-
waj. Na moment przystań i oddaj 
hołd ich cieniom”. 

W Katowicach pod pomni-
kiem Żołnierza Polskiego wysta-
wiony został posterunek woj-
skowy. O godzinie „W” władze 
wojewódzkie, miejskie, wojsko-
we i policyjne, a także przed-
stawiciele związków kombatan-
ckich złożyły kwiaty. 

Seniorzy-harcerze spotka-
li się pod pomnikiem Harce-
rzy Września przy al. Korfante-
go w Katowicach. W niedzie-
lę w archikatedrze Chrystu-
sa Króla w Katowicach odpra-
wiona została Msza św. w in-
tencji poległych, pomordowa-
nych i zmarłych powstańców. 
Po Mszy pod tablicą wmuro-
waną w archikatedrze złożone 
zostały kwiaty.

Powstanie Warszawskie roz-
poczęło się 1 sierpnia 1944 roku. 
W zamyśle jego organizatorów 
– Armii Krajowej, miało być bły-
skotliwym sukcesem akcji zbroj-
nego i politycznego opanowa-
nia stolicy przed wkroczeniem 
do niej Armii Czerwonej. Była to 
ostatnia szansa odwrócenia dra-
matycznego w skutkach biegu 
wydarzeń militarnych i politycz-
nych, jakie niosły z sobą zwycię-
stwa Armii Czerwonej i politycz-
ne zamiary Stalina wobec Polski i 
całej Europy Środkowo-Wschod-
niej. W pierwszych walkach Po-
wstania Warszawskiego wzię-
ło udział około 23 tys. żołnie-
rzy. Armia Krajowa dysponowa-
ła w Warszawie około 50 tys. lu-
dzi, z czego jedynie 10 proc. by-
ło uzbrojonych, niemal wyłącz-
nie w broń krótką. Do żołnierzy 
AK dołączyły jednostki Narodo-
wych Sił Zbrojnych (800 żołnie-
rzy) i Armii Ludowej (500 żołnie-
rzy), czynny udział w powstaniu 
wzięła też ludność cywilna mia-
sta. Z armią Andersa do Warsza-
wy dotarli także Ślązacy. W tłu-
mieniu powstania wzięło udział 
około 50 tysięcy żołnierzy niemie-
ckich. Niemcy w kontrolowanych 
przez siebie dzielnicach stosowali 
bezwzględny terror. Walki toczyły 
się w kilku dzielnicach Warszawy, 
m.in. na Woli, Ochocie, Pradze, 
Powiślu, Żoliborzu, Mokotowie, 
w Śródmieściu i na  Starym Mie-
ście. W walkach o Starówkę hitle-
rowcy użyli najcięższego sprzętu 
wojennego: wielkokalibrowej ar-
tylerii i lotnictwa.  NS


