
G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

14 października 2007

I

KATOWICKI
14 października 2007  nr 41/818

Nauczyciel to człowiek, który 
jednym zdaniem, ale jeszcze 
bardziej świadectwem, potrafi 
dotknąć drugiego – mówił 
w Piekarach bp Edward Dajczak, 
krajowy duszpasterz nauczycieli. 

Czwarta pielgrzymka na-
uczycieli archidiecezji katowic-
kiej do Matki Boskiej Piekar-
skiej odbyła się 6 październi-
ka. Sobotniej Eucharystii prze-
wodniczył metropolita kato-
wicki arcybiskup Damian Zi-
moń. Ordynariusz diecezji ko-
szalińsko-kołobrzeskiej i krajo-
wy duszpasterz nauczycieli, bi-
skup Edward Dajczak zwrócił 
uwagę na problem powołania 
do zawodu nauczyciela.

– Historia nie zna przypad-
ków, żeby ktoś 
poświęcił się dla 
drugiego czło-
wieka bez mi-
łości. Nie wolno 
myśleć o uczniu 
jako o zlep-
ku problemów. 

Trzeba umieć objawić człowieko-
wi piękno – mówił bp Dajczak. – 
Powiedzieć sobie dziś: jestem na-
uczycielem i wychowawcą – wy-
starczy. Więcej nie trzeba.

W drugiej części, na wzgó-
rzu kalwaryjskim, inicjatorka 
pielgrzymki, Joanna Grajewska-
-Wróbel, wręczyła duszpaste-
rzowi nauczycieli pamiątkowy 
obraz Matki Sprawiedliwości i 
Miłości Społecznej z wygrawe-
rowanymi śląską czcionką po-
dziękowaniami. Z okazji zbliża-
jącego się Dnia Nauczyciela bp 
Dajczak życzył pielgrzymom, 
aby często sięgali do ewange-
licznej przypowieści o siewcy: 
– Jest się posłanym, żeby pod-
jąć zadanie. Owoc to nie za-
wsze nasza sprawa. Zmieniają 
się programy, pomysły na szko-
łę, a jedno pozostaje niezmien-
ne: szkoła nauczycielem stoi. 

Pedagodzy wzięli udział 
również w warsztatach tema-
tycznych: o wypaleniu zawodo-
wym oraz o odwadze nauczy-
ciela na przykładzie bp. Bolesła-
wa Kominka. 

JOLA KUBIK

– Nie wolno 
myśleć o uczniu 

jako o zlepku 
problemów 

– przypominał 
w homilii 

bp Edward 
Dajczak

Pielgrzymka nauczycieli do Matki Boskiej Piekarskiej

Zawód z miłości

ZA TYDZIEŃ
  O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

na Śląsku
  Parafia Jezusa Chrystusa 

Dobrego Pasterza 
w CHORZOWIE BATORYM

Nieszporami w katedrze 7 październi-
ka zainaugurowało działalność w archi-

diecezji katowickiej Dzieło Biblijne im. Jana 
Pawła II. Nabożeństwu pod przewodnictwem 
abpa Damiana Zimonia towarzyszył śpiew 
scholi Wyższego Seminarium Duchownego. 
Słowo wstępne wygłosił ks. prof. Henryk 
Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego 
w Polsce. – Każdy z nas jest powołany do te-
go, by już teraz stawać się Ewangelią, czy-
li radosną nowiną w swoich rodzinach czy 
w miejscu pracy – zapewniał przewodniczą-
cy Dzieła. Kapłan potwierdził, że planowane 

są kolejne inauguracje w 
polskich diecezjach, m.in. 
warszawskiej. – Księga 
Pisma Świętego jest na-
miotem żywego Słowa, 
niosącego łaskę, miłość i 
mądrość – stwierdził ks. 
prof. Witczyk  

Dzieło Biblijne 
w archidiecezji 
katowickiej 
uroczyście 
zainaugurował 
abp Damian 
Zimoń
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SPOTKANIA W NAMIOCIE

ANNA
BURDA-SZOSTEK

redaktor wydania

Wspinają się po ko-
ścielnych wieżach, 

by z bliska móc dotknąć 
znajdujących się tam krzy-
ży. Alpiniści zajmujący się 
remontami krzyży robią 
wszystko, by przywrócić  im 
dawną świetność. O swojej 
niebezpiecznej pracy opo-
wiadają w artykule „Znaki 
na wysokości” (s.VIII–IX). 
Wielu osobom Śląsk koja-
rzy się tylko z kopalnianymi 
szybami i przemysłem cięż-
kim. Ale nasz region to tak-
że ogromne pola uprawne 
i specjalistyczne gospodar-
stwa rolne. Jaka jest kon-
dycja rolnictwa na Śląsku 
– o tym w raporcie: „Śląskie 
poletko” (s. IV–V).   
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Sielskie obrazki
CHORZÓW. IV Plener 
Malarski „Sielskie kli-
maty” odbył się 4 paź-
dziernika w chorzow-
skim skansenie. Na te-
renie całego parku et-
nograficznego swoje 
sztalugi rozłożyło pra-
wie 1600 uczniów szkół 
podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z kilku ślą-
skich miast. Uczestnicy 
pleneru, mającego cha-
rakter konkursowy, w 
swoich pracach inspiro-
wali się miejscami, któ-
re odkrywali w skanse-
nie. Najczęściej malowa-
li obiekty architektonicz-
na i pejzaże. – Temat 
jest dowolny. Ważne 
tylko, żeby był siel-

ski klimat – mówi Kasia 
Trzcińska, gimnazjalistka 
ze szkoły plastycznej w 
Katowicach. Dzieła pla-
styczne wszystkich mło-
dych twórców pojawią 
się na wystawie poplene-
rowej w galerii Zespołu 
Szkół Plastycznych w 
Katowicach na os. 1000-
-lecia. Nagrody w pię-
ciu kategoriach wręczo-
ne zostaną podczas wer-
nisażu tej wystawy, 22 
października o godz. 
13. Grand Prix za naj-
lepszą pracę, podob-
nie jak w poprzednich 
dwóch edycjach konkur-
su, ufundował eurode-
putowany Jerzy Buzek. 
Nagrodą jest wyjazd do 
Brukseli.

Dotknąć nieba
KATOWICE-GISZO-
WIEC. „W codzienno-
ści dotykać nieba – w 
służbie Bogu, ojczyź-
nie, bliźniemu” – to ha-
sło IV Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej i Religijnej. 
Odbędzie się on 27 paź-
dziernika w kościele pw. 
św. Barbary w Katowicach-
Giszowcu. Konkurs adre-
sowany jest m.in. do 
dzieci i młodzieży zrze-
szonej w ZHP, ZHR, oa-
zach, szkolnych klubach 
muzycznych i kółkach 
muzycznych działają-
cych przy domach kultu-
ry. Głównym celem festi-
walu jest popularyzacja 
kultury harcerskiej i war-
tości chrześcijańskich w 
piosence. 

Oceniany będzie m.in. 
poziom wykonania, 
oryginalność repertu-
aru, aranżacja i strój. 
Zgłoszenia uczestni-
ctwa można dokony-
wać telefonicznie, fak-
sem lub pocztą elektro-
niczną do 15 paździer-
nika br. Podczas kon-
certu galowego wystą-
pi Beata Bednarz, wo-
kalistka zespołu „Big 
Stars”. Organizatorem 
festiwalu jest parafia 
w Katowicach-Giszow-
 cu, tel./faks (0-32) 
256-00-18, tel. ko-
mórkowy: 0501-219-
684 – Barbara Mańdok 
(basiamandok@op.pl). 
Patronat nad imprezą 
objął „Gość Niedzielny”.

O ewolucji przy kawie
KATOWICE. 4 paź-
dziernika zainauguro-
wano Śląską Kawiarnię 
Naukową. Podczas 
pierwszego spotkania 
w Rondzie Sztuki roz-
mawiano na temat te-
orii ewolucji Darwina. 
Gościem Kawiarni był 
dr Marcin Ryszkiewicz, 
geolog i ewolucjonista 
z Muzeum Ziemi PAN w 
Warszawie. Dyskusję mo-
derował Tomasz Rożek, 
fizyk i publicysta.
Śląska Kawiarnia 
Naukowa to coś więcej 
niż „pijalnia kawy”. To 
miejsce towarzyskich 
spotkań i dyskusji, któ-

rych tematem będzie 
nauka: ocieplenie klima-
tu, komórki macierzy-
ste, energetyka jądro-
wa. – Teorie naukow-
ców hartują się w dys-
kusji. Katowice stają się 
miejscem swobodnej, 
twórczej myśli – mówił 
na otwarciu rektor UŚ 
prof. Janusz Janeczek 
– Uprawianie nauki to 
wielka przyjemność. 
Kawiarniane spotka-
nia naukowe będą od-
bywały się w pierwszy 
czwartek każdego mie-
siąca. Partnerami akcji 
są Uniwersytet Śląski i 
National Geographic. 

Prof. Janusz 
Janeczek
rektor Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski powstawał 
w bliskości dwóch potężnych i 
pod wieloma względami nie-
zwykle atrakcyjnych ośrod-
ków uniwersyteckich: kra-
kowskiego i wrocławskiego, 
co czyniło jego sytuację 
wyjątkową trudną. 
Władze uczelniane i woje-
wódzkie dołożyły wielu sta-
rań, aby przyciągnąć tu uczo-
nych z różnych stron Polski. 
W jednozdaniowym
podsumowaniu 40 lat istnie-
nia Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach powiedziałbym, 
że jego największym osią-
gnięciem jest wkład w zmia-
nę krajobrazu intelektualne-
go wielkoprzemysłowego 
regionu. Zagłębie wę-
glowe stało się też 
zagłębiem intelektu-
alnym, co dobrze wróży 
przyszłości tej krainy.
Chcemy dalej tworzyć 
uniwersytet nowoczesny, 
a jednocześnie odwołujący 
się do tysiącletniej tradycji 
uniwersytetów europejskich. 
Chcemy uniwersytetu otwar-
tego na potrzeby regionu i 
kraju, ale także uniwersytetu 
znaczącego 
w międzynarodowej prze-
strzeni edukacji wyższej. 
Chcemy uniwersytetu 
na miarę marzeń tych, 
którzy go pragnęli i tworzyli.
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Z geologiem dr. Marcinem Ryszkiewiczem (po prawej) 
rozmawiał Tomasz Rożek
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Wyglądać jak Pola Negri
KATOWICE. Od 12 
do 17 październi-
ka w   Centrum Sztuki 
Filmowej odbywa się 
Tydzień Poli Negri. W 
niedzielę, 14 paździer-
nika, o godz. 16.00, 
zorganizowane zosta-
ną m.in. warsztaty wi-
zażu – „Wyglądać jak 
Pola Negri”. W progra-
mie Tygodnia także se-
anse filmów niemych z 
muzyką na żywo w wy-
konaniu Adama Snopka 
i zespołu Ai Players. 
Organizatorzy spotka-
nia zapraszają rów-
nież na wystawę plaka-

tów z filmów Poli Negri 
ze zbiorów Muzeum 
Kinematografii w Łodzi i 
plebiscyt „Kto zagra Polę 
Negri?”. Podczas impre-
zy można będzie kupić 
książki i płyty z piosen-
kami gwiazdy. Spotkanie 
organizują: Instytucja 
Filmowa „Silesia-Film” w 
Katowicach i Filmoteka 
Narodowa w Warszawie. 
Rezerwacja biletów i kar-
netów: Centrum Sztuki 
Filmowej, ul. Sokolska 
66, Katowice tel. 032 
351 12 20; 032 258 05 
08, kasa@csf.katowice.
pl; www.csf.katowice.pl
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Przemysław Spyra (z lewej) oraz Adrian Smętoch z II klasy 
gimnazjum ZSP w Katowicach w plenerze wzięli udział 
po raz drugi
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Muzyka organowa


Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Przed tygodniem w Katowicach pożegnaliśmy 
Jerzego Waltera Brzozę, wybitnego plasty-

ka, a także wieloletniego redaktora graficznego 
„Gościa”. Jego praca ukształtowała plastyczną 
stronę „Gościa Niedzielnego” w latach 80. i 90. 
Podobnie jak wielu redaktorów naszego pisma 
pochodził z Rybnickiego. Używał dwóch imion  
– Jerzy Walter. Imię Jerzy zostało mu przypisane 
w latach 40., podczas akcji przymusowej poloni-
zacji imion, które administracja uznawała za do-
wód germańskich naleciałości. Nigdy jednak nie 
rozstał się ze swym pierwszym imieniem, a w re-
dakcji mówiło się po prostu „pan Walter”.

Zaczynał pracę pod ziemią na kop. „Dębieńsko”, 
gdzie po raz pierwszy odkryto jego uzdolnie-

nia. Studia plastyczne odbył w katowickim od-
dziale Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu, czyli dzisiejszej ASP. Po raz pierwszy 
z „Gościem” zetknął się w latach 50. W 1952 r., 
po wygnaniu biskupów, „Gość Niedzielny” został 
przekazany przez wikariusza kapitulnego spół-
ce „Pax”. Walter Brzoza pracował wówczas w ka-
towickiej redakcji „Słowa Powszechnego”. Został 
przydzielony do ekipy, która w latach 1954–1956 
redagowała „paxowskiego” Gościa. Pracował 
wówczas w redakcji m.in. w towarzystwie pań-
stwa Renaty i Zdzisława Zwoźniaków, którzy tak-
że powrócili do redakcji w latach 80.

Ponownie do „Gościa” sprowadził go ks. Sta-
nisław Tkocz. Dzieje tej długiej, choć czasem 

burzliwej i gwałtownie przerywanej znajomości, 
wytyczały rytm pracy pana Waltera w naszej redak-
cji. Gdy ją zaczynał w sierpniu 1978 r., był już uzna-
nym w całym regionie plastykiem. W latach 70. 
pracował jako główny grafik „Śląska”, które nale-
żało wówczas do największych wydawnictw regio-
nalnych w kraju. Miał także bogate doświadczenie 
grafika prasowego. W latach 1967–1972 kierował 
działem graficznym „Panoramy”, pierwszego w 
Polsce kolorowego magazynu z prawdziwego zda-
rzenia. Jego nakłady biły rekordy. Ten sukces był 
także zasługą Waltera Brzozy, który współtworzył 
makietę pisma, umiejętnie łączącą najnowsze pla-
styczne trendy z gustami lokalnych odbiorców. 

Niezwykle zgrzebne wówczas łamy „Gościa”, 
nie stwarzały mu takich możliwości. Papier 

praktycznie uniemożliwiał jakiekolwiek reproduk-
cje, dlatego posługiwał się głównie grafiką oraz 
graficznie przetworzonymi fotografiami. Ponieważ 
posiadał bogate archiwum, nieraz z bardzo wątłe-
go materiału zdjęciowego udawało mu się przy-
gotowywać interesujące kompozycje plastyczne. 
Gdy w Częstochowie powstawała „Niedziela”, pan 
Walter opracował jej stronę plastyczną, a także za-
projektował winietę, która z niewielkimi zmianami 
jest używana do dzisiaj. O niewielu w takim stop-
niu, jak o nim, można powiedzieć, że był prawdzi-
wym arbitrem elegancji. 

GIERAŁTOWICE. W 
niedzielę, 14 paździer-
nika, o godz. 14.30
w kościele Matki Bo-
skiej Szkaplerznej w 
Gierałtowicach odbędzie 
się V Koncert Muzyki 
Organowej. Podczas spo-
tkania zaprezentowa-
ne zostaną m.in. utwo-
ry Mozarta, Bacha i 
Beethovena. Wśród wy-
konawców będą go-
ście specjalni z Akademii 
Muzycznej w Katowicach: 
Elżbieta Grodzka-Łopu-
szyńska (sopran) oraz 
prof. Julian Gembalski 

(organy). Organizatorami 
koncertu są: Koło Związku 
Górnośląskiego, parafia 

Matki Boskiej Szkaplerznej 
i Gminny Ośrodek Kultury 
w Gierałtowicach.

Nie tylko przemysł
RADZIONKÓW.  Od 
16 do 25 październi-
ka w Centrum Kultury 
„Karolinka” będą odby-
wać się Międzynarodo-
we Plenery Malarskie 
pod hasłem „Znaki tra-
dycji”. Organizatorzy 
chcą zachęcić artystów, 

aby spojrzeli na Śląsk z 
nowej perspektywy. Aby 
szukali tego, co znają 
najstarsi mieszkańcy, a 
co dla młodego poko-
lenia może być odkry-
ciem. Każdy z artystów, 
biorących udział w ple-
nerach, zobowiązany 

jest do przekazania w 
darze jednej pracy. Ze 
zgromadzonych obra-
zów powstanie wystawa 
poplenerowa. Uroczyste 
otwarcie nastąpi 24 paź-
dziernika o godz. 18 
w Galerii Mozaika w 
„Karolince”. 

TYCHY. Państwo Maria 
i Sylwester Sewerynowie 
przekazali Muzeum 
Miejskiemu w Tychach 
ponadstuletnią szat-
kownicę do kapusty. – 
Gdy usłyszałam ich opo-
wieść o tym urządze-
niu, postanowiłam zor-
ganizować spotkanie, 
by więcej osób mogło 
się dowiedzieć, jak się 
na Śląsku kisiło kapu-
stę – mówi Agnieszka 
Szymula z działu etno-
grafii. Na spotkanie przy-
była głównie młodzież. 
Państwo Sewerynowie 

nie tylko opowiadali o 
„krążaniu kapusty”, ale 
zademonstrowali cały 
przebieg przygotowań 
do jej kiszenia (na zdję-
ciu). Większość dzieci z 
otwartymi ustami obser-
wowała wszystkie czyn-
ności. Zwłaszcza gdy 
pan Sylwester zdjął bu-
ty, umył nogi i wszedł do 
beczki, udeptać kapustę. 
Starsi widzowie swoiste-
go spektaklu przypomi-
nali sobie, jak to było 
w ich rodzinach i pod-
powiadali prowadzącym 
spotkanie.

Kiszenie kapusty na żywo
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CHORZÓW. Czwarta 
edycja Ogólnopolskiej 
Kampanii Społeczno-
Edukacyjnej „Hospicjum 
to też Życie”, przebiega 
pod hasłem „Wolontariat 
Hospicyjny – Lubię Po-
magać”. Kampania ruszyła 
6 października i zakończy 
się 30 listopada 2007 r.
Hospicja organizują m.in. 
koncerty, debaty, dni 
otwarte przybliżające ideę 
wolontariatu hospicyjne-
go lokalnym społeczno-
ściom. 25 listopada w cho-
rzowskim Hospicjum przy 
ul. Szpitalnej 24 zorga-
nizowany zostanie Dzień 
Otwarty promujący ideę 
wolontariatu bez wzglę-
du na wiek, płeć, status 
społeczny. Dodatkowe in-
formacje:  Joanna Tobor, 
tel.: (032) 249 -19 -90.

Dla 
wolontariuszy 
hospicjum
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Dźwięki organ budują przestrzeń również indywidualnej 
modlitwy
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Województwo ślą-
skie często kojarzy-
my tylko z przemy-
słem ciężkim i gór-

nictwem. Taka opinia jest jednak 
stereotypowa, skoro powierzch-
nia użytków rolnych, wynosząca 
486 tys. ha, stanowi 39,4 proc. 
powierzchni województwa. W 
całym kraju pod uprawy przezna-
cza się 51,7 proc. powierzchni.

O tym, że Śląsk nie może być 
uznany tylko za region przemy-
słowy, świadczy liczna 
obecność terenów wiej-
skich w tym regionie. 
Żyje na nich blisko 998 
tysięcy osób, to jest po-
nad 21 proc. mieszkań-
ców regionu i 6,8 proc. 
ludności wiejskiej Polski. 
W tej przestrzeni funk-
cjonuje ponad 102 tys. 
gospodarstw rolnych, z 
których około 82 proc. 
to gospodarstwa o po-
wierzchni nieprzekra-

czającej 5 ha, w tym aż 45 proc. 
gospodarstw prowadzi produkcję 
na areale nie większym niż 2 ha. 

Jedną z najbardziej charak-
terystycznych cech rolnictwa na 
Śląsku jest jego znaczne roz-
drobnienie. Średnia wielkość po-
wierzchni gruntów rolnych w go-
spodarstwie wynosi tu 6,2 ha, co 
pod tym względem plasuje nas 
na 13. miejscu w kraju.

Chłoporobotnicy
Rolnictwo w gmi-

nie Gierałtowice (po-
wiat gliwicki) ma właś-
nie taką specyfikę. Na 
powierzchni 3900 ha 
znajduje się 507 gospo-
darstw rolnych, z czego 
około 40 utrzymuje się 
wyłącznie z działalno-
ści rolniczej – informu-
je Lidia Domin, inspek-
tor w referacie gospo-
darki komunalnej.

Właściciele pozo-
stałych gospodarstw 
oprócz pracy na roli ma-
ją zwykle dodatkowe 
zajęcie. Najczęściej jest 
to praca na kopalniach 
lub prowadzenie różne-
go rodzaju działalności 
usługowej. Dużą część 
produkcji rolnej stano-
wią warzywa. Gmina jest 
pod tym względem po-
tentatem w regionie – 
dodaje Lidia Domin.

Unia pomoże
Nowy rozdział pol-

skiego rolnictwa otwarł 
się z chwilą naszej ak-
cesji do Unii Europejskiej. Ta 
sytuacja dotyczy również rolni-
ków z naszego regionu. Choć z 
jednej strony mamy coraz więk-
sze dopłaty do rolnictwa, spo-
tykamy się również z licznymi 
skargami. 

Duże problemy 
sprawiają rolnikom 
skomplikowane pro-
cedury przy składaniu 
stosownych wniosków.

– Aby im pomóc, 
od 15 marca do 15 ma-
ja każdego roku działa 
u nas punkt konsulta-
cyjny, który pomaga w 
wypełnianiu i przygo-
towywaniu wniosków 
o dopłaty obszarowe – 
mówi Lidia Domin. – 
Przy udziale przedsta-
wicieli Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz Śląskie-
go Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego organizo-

wane są bezpłatne szkolenia dla 
rolników w zakresie rent struk-
turalnych, środków na inwesty-
cje i modernizacje gospodarstw 
rolnych. W tej działalności cho-
dzi także o dostosowanie do 
standardów UE.

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  R A P O R T

Oprócz kombajnu  
do fedrowania, na Śląsku 

można też spotkać 
kombajn do kartofli. 

Odwiedziliśmy śląskie wsie,  
by przyjrzeć się 

kondycji rolnictwa 
w naszym regionie.

tekst 
PAWEŁ PAJERSKI

Województwo 
śląskie 
stereotypowo 
kojarzone  
jest tylko  
z górnictwem.  
Na zdjęciu: 
szyb kopalni 
„Budryk”

Na dole:
Maria Błaszczok 
z Nieboczów 
wraz z mężem 
prowadzi 
10-hektarowe 
gospodarstwo 
i utrzymuje się 
wyłącznie  
z niego

Śląskie poletko

W Chudowie 
Monika 
Organiściok  
(z lewej) 
– Ślązaczka Roku 
’93 stworzyła 
„Izbę łod 
Starki”.  
Na zdjęciu  
z Agnieszką 
Czapelką  
z Koła Gospodyń 
Wiejskich 

Rolnictwo
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Praca na dwa fronty

Chłoporobotników możemy 
również spotkać w Nieboczo-
wach w gminie Lubomia. Jest to 
miejscowość, której przyznano 
pierwsze wyróżnienie w konkur-
sie Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego.

– Nie da się utrzymać z sa-
mego gospodarstwa o areale 
6–7 ha – mówi Feliks 
Błaszczok, mieszkaniec 
wsi, który na swoim po-
lu uprawia m.in. bura-
ki cukrowe, ziemniaki 
oraz zboże.

– Zanim przeszed-
łem na emeryturę, pra-
cowałem również na ko-
palni. Wyjściem z tej sy-
tuacji mogłoby być go-
spodarstwo wysoko wy-

specjalizowane – wyjaśnia pan 
Feliks, przy czym zaznacza, że 
jeśli tylko komuś chce się praco-
wać, to właściwie wszystko opła-
ca się uprawiać.

Z kolei Maria Błaszczok, pro-
wadząca 10-hektarowe gospo-
darstwo wraz z mężem Józefem, 
mówi, że utrzymuje się wyłącz-
nie z niego.

– Zboże prawie w całości 
przeznaczamy na pa-
szę dla zwierząt, jed-
nocześnie specjalizując 
się w produkcji mle-
ka i bydła na sprzedaż 
– dodaje. – Gospodar-
stwo nie jest duże, ale 
za to wydajność zaska-
kująco wysoka. To la-
ta ciężkiej i uczciwej 
pracy – wyjaśnia pani 
Maria.

Stuletnia 
wyciskarka soków

Mieszkańcy wsi znani są ze 
swojego przywiązania do korze-
ni oraz pielęgnowania tradycji. 
Nie inaczej jest na Śląsku.

W sołectwie Chudów w gmi-
nie Gierałtowice w 2004 roku 
powstała „Izba łod Starki”, któ-
ra zwyciężyła w konkursie na 
„Najlepsze przedsięwzięcie od-
nowy wsi”.

Jest to miejsce, w którym 
można byłoby kolekcjonować i 
przechowywać lokalne pamiąt-
ki dla potomnych. Pomysłodaw-
cą oraz twórcą Izby jest Moni-
ka Organiściok – jedna z najbar-
dziej znanych mieszkanek wsi 
oraz Ślązaczka Roku ’93. Zgro-
madzono tam liczne eksponaty 

z XIX- i XX-w.: przedmioty użyt-
kowe, służące naszym pradziad-
kom i prababciom – mówi pa-
ni Monika.

Większość eksponatów to 
rodzinne pamiątki, których nie 
pozwoliła wyrzucić. Swój udział 
w budowie Izby mają również 
mieszkańcy wsi, którzy przeka-
zali muzeum własne przedmioty. 
W skład ekspozycji wchodzą sta-
re meble, naczynia, ubrania, stu-
letnia wyciskarka do soków, czy 
wirówka do miodu.

Stworzenie Izby wymaga-
ło dużej pracy, włożonej szcze-
gólnie w renowację eksponatów. 
Tak powstały zbiór daje obraz 
współczesnym pokoleniom, jak 
się kiedyś mieszkało i pracowa-
ło na Śląsku.

 

 

F enomen śląskiego chłoporobotnika wynika z rozpowszech-
nionej na tym terenie dwuzawodowości wśród ludności za-

mieszkującej w gospodarstwach rolnych. Relatywnie małe gospo-
darstwa na tym obszarze częściej spełniają funkcję społeczną niż 
produkcyjną. Natomiast niska dochodowość produkcji rolniczej w 
małych gospodarstwach oraz trudne warunki rynkowe osłabiają 
motywacje rolników do produkcji na sprzedaż, tak więc znacząca 
liczba rodzin z małych gospodarstw zorientowana jest na dochody 
pozarolnicze. 
I tak jest od wielu lat. Z powodu dużej liczby zakładów przemysło-
wych odległość mieszkańców wsi do potencjalnego zakładu pra-
cy była z reguły mniejsza niż w innych regionach, dlatego częściej 
decydowali się na podejmowanie pracy poza rolnictwem, zwłasz-
cza że zarobki w przemyśle były atrakcyjniejsze względem docho-
du rolniczego małych gospodarstw. Podejmując pracę poza rolni-
ctwem, nie wyzbywali się ziemi, prowadząc produkcję rolniczą na 
własne potrzeby oraz na sprzedaż, ale nie mieli motywacji do dal-
szego unowocześniania ani powiększania gospodarstw. 
Do tego trzeba podkreślić, że w naszej kulturze jest głęboko za-
korzeniony szacunek do ziemi, a jej posiadanie zawsze oznaczało 
pewnego rodzaju zabezpieczenie materialne.

PAWEŁ CHMIELIŃSKI

specjalista ds. rolnictwa

MOIM 
ZDANIEM

Śląskie poletko

Jeśli tylko 
komuś chce 
się pracować, 
to właściwie 
wszystko opłaca 
się uprawiać 
– mówi Feliks 
Błaszczok 
z Nieboczów. 
Na zdjęciu z żoną 
Felicją 
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Rolnictwo

 R E K L A M A 

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

Komunie, wesela, stypy, komersy, 
studniówki w najlepszej cenie proponuje

Restauracja Hotelu „Marysin Dwór”

ANDRZEJKI 

I SYLWESTER
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Storm Warning rozpętał na scenie 
prawdziwą burzę. Janiva Magness 
przyciągnęła do siebie serca 
publiczności, a Asylum Street 
Spankers udowodnili, że można 
zagrać na wszystkim –  
od piły po gumowego kurczaka.

Tegoroczny festiwal zorgani-
zowany 6 października przez Ir-
ka Dudka rozpoczął się trzęsie-
niem ziemi, a potem napięcie już 
tylko rosło. Zagraniczne gwiazdy 
zaproszone na tegoroczną Rawę 
zafundowały fanom bluesa show, 
jakiego dawno nie widzieli. Pozy-
tywną energią wypełniła Spodek 
szczecińska formacja Big Fat Ma-
ma, łącząca bluesa z elementami 
funky. Świetnie zaprezentowa-
ła się również Krakowska Grupa 
Bluesowa, zwycięzcy tzw. małej 
sceny. – Do konkursu stanęło 40 
zespołów, spośród których wyło-
niliśmy 7, dając im prawo do wy-
stępów na bocznej scenie Rawy 
Blues – powiedział Marek Jaku-
bowski, członek rady artystycz-
nej festiwalu. – Ocenialiśmy ich 
za całokształt – dodał Ryszard 
Gloger z Radia Merkury. – Zwra-
caliśmy uwagę na przygotowanie 
warsztatowe muzyków i ich in-
dywidualne podejście do bluesa 
– wyjaśnił.

Ireneusz Dudek, szef festi-
walu, w tym roku przeszedł sa-
mego siebie. – Mamy do czy-
nienia z ewolucją Rawy – mó-
wił. – Chciałbym, aby ten fe-
stiwal stał się interdyscyplinar-
nym tyglem kulturalnym, dlate-
go po raz pierwszy zaprosiłem 
do współpracy artystów z kato-
wickiej ASP i poetów z Instytutu 
Mikołowskiego im. Rafała Wo-

jaczka – wyjaśniał. Poza 
poezją i malarstwem w 
obręb festiwalu wszedł 
także film. Po koncercie 
chętni mogli udać się 
na nocny seans w kato-
wickim Centrum Sztu-
ki Filmowej poświęco-
ny bluesowi. Na pyta-
nie szefa festiwalu, czy 
publiczności podoba 
się nowa formuła Rawy, 
najcelniej odpowiedział 
Jerzy Kosek, poeta pro-
wadzący bluesową ka-
wiarenkę literacką: – Ty-
giel zatrybił, jest super!

Rawa trwa nieprze-
rwanie od 1981 r. Do-
czekała się największej 
liczby edycji spośród 
polskich mityngów blu-
esowych. – Kiedyś naj-
trudniej było podpisać 

kontrakty z zagranicz-
nymi gwiazdami, dziś 
trudniej jest nakłonić 
ludzi, by tutaj przyszli – 
martwi się Ireneusz Du-
dek. – Szkoda, że jesz-
cze nie wszyscy umieją 
docenić fakt, iż tu mogą 
spotkać się z gwiazda-
mi światowego forma-
tu. A bluesa warto słu-
chać, bo ta muzyka pły-
nie wprost z serca. Nie 
ma tu miejsca na play-
back i inne oszustwa – 
przekonuje szef festi-
walu.

Podczas tegorocz-
nej edycji aż roiło się 
od jubileuszy i specjal-
nych atrakcji. Jan Choj-
nacki świętował 25-le-
cie konferansjerki na 
Rawie, a Sławek Wierz-

cholski, lider Nocnej Zmiany Blu-
esa obchodził ćwierćwiecze pra-
cy twórczej. – Blues mieszka w 
Polsce – przekonywał ze sce-
ny. – Jest u nas wielu świetnych 
muzyków, ale przede wszystkim 
są ludzie, którzy chcą słuchać i 
kochają bluesa. Dziękuję wam, 
którzy przyszliście na Rawę.

Podczas głównego koncer-
tu pośmiertnie przyznano złotą 
płytę Tadeuszowi Nalepie. W je-
go imieniu nagrodę odebrali żo-
na i syn. W hołdzie zmarłemu 
bluesmanowi każdy z polskich 
zespołów wykonał własną aran-
żację wybranego utworu z jego 
repertuaru.

Po zakończeniu imprezy pu-
bliczność i muzycy ze Spodka 
przenieśli się do klubów Rawy 
Blues, aby tam do białego rana 
bawić się podczas jam sessions.

JAN DRZYMAŁA

27. Rawa Blues Festival

Tygiel zatrybił

Janiva Magness 
i Irek Dudek 
zafundowali 
fanom Rawy 
wspaniałą ucztę 
bluesową

Na dole po lewej:
Asylum Street 
Spankers 
przedstawili 
własną wariację 
na temat 
popularnego 
waszbretu

Na dole po prawej:
Krzysztof 
Siwczyk i Marta 
Podgórnik czytali 
swoje teksty 
w festiwalowej 
kawiarence 
literackiej
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Rusza projekt elektronicznej 
platformy. Od kwietnia 2008 
roku wiele spraw urzędowych 
będzie można załatwić za 
pomocą Internetu. 

Inwestycja w e-Urząd kosz-
tować będzie 3 mln 675 tys. zł 
i zostanie sfinansowana z bu-
dżetu Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego (ponad 914 tys. zł) 
oraz ze Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 

– Śląski Urząd Wojewódz-
ki rozpoczął wdrażanie projek-
tu elektronicznej platformy oraz 
przygotowuje się do wprowa-
dzenia systemu obiegu doku-
mentów i spraw – mówi Tomasz 
Pietrzykowski, wojewoda ślą-
ski. – W niedługiej przyszłości 
umożliwi to mieszkańcom woje-
wództwa śląskiego załatwianie 
całości sprawy urzędowej lub jej 
części drogą elektroniczną

Projekt uruchomienia usług 
elektronicznych obejmie: Ślą-
ski Urząd Wojewódzki w Ka-
towicach wraz z oddziałami 
zamiejscowymi w Bielsku-Bia-
łej i Częstochowie oraz Te-
renowe Delegatury Paszpor-
towe (Bielsko-Biała, Często-
chowa, Bytom, Gliwice, Ryb-
nik). Aby umożliwić wszystkim 
mieszkańcom województwa 
korzystanie z tego systemu, 
we wszystkich tych miejscach 
zainstalowane będą publiczne 
punkty dostępu do Internetu. 
Wdrożenie systemu elektro-
nicznego obiegu dokumentów 
umożliwi mieszkańcom śledze-
nie toku załatwienia ich spraw 
i pozwoli na określenie etapu 
ich realizacji. 

Platforma będzie „czyn-
na” przez siedem dni w tygo-
dniu i 24 godziny na dobę. 
Formularze elektroniczne bę-
dzie można podpisywać kwa-
lifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Z usług e-Urzędu nie 
będzie można korzystać tylko 
przy załatwianiu spraw, gdzie 
prawo zobowiązuje klienta 
do osobistego stawienia się w 
urzędzie (np. w sprawach pasz-
portowych i dotyczących cu-
dzoziemców).  MŁ

Modernizacja

e-Urząd

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

Telewizyjne relacje z ewakuacji 
pacjentów częstochowskiego 
szpitala specjalistycznego mroziły 
krew w żyłach. Choć sytuacja 
na Śląsku nie była tak napięta, 
reperkusje tamtych wydarzeń 
odczuwalne były w naszym 
województwie. 

Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. Najświętszej Ma-
ryi Panny w Częstochowie w 
najtragiczniejszym scenariuszu 
mógł nawet zostać zamknięty. 
Zwolnienia lekarzy, a co za tym 
idzie, brak odpowiedniej opie-
ki, zmusiły dyrekcję do szu-
kania łóżek w innych jednost-
kach. Pacjenci i ich rodziny by-
li zdesperowani. W najlepszym 
przypadku groziła im izolacja 
od najbliższych, którzy nie mo-
gliby odwiedzać chorych odda-
lonych o blisko 100 km od do-
mu. Dramatyzmu sytuacji do-
dawało ryzyko transportu, któ-
re w poważniejszych przypad-
kach mogło zagrażać nawet ży-
ciu. Mieszkańcy Częstochowy 
bali się także o swoje bezpie-
czeństwo: zwykły wypadek sa-
mochodowy w skutkach mógł 
się okazać tragiczny, jeśli za-
brakłoby czasu na specjalistycz-

ną pomoc. Najbliższe 
ośrodki zdolne do jej 
udzielenia mieszczą 
się w odległych jak na 
tę okoliczność Katowi-
cach. 

Niektóre oddzia-
ły, ze względu na brak 
specjalistów, zostały 
wyłączone (czasowo 
zawieszone). Dyrekcja starała 
się pozyskać lekarzy na miej-
sce wakatów. Zbigniew Strzel-
czak, dyrektor placówki, uznał 
te działania za najistotniejsze. 

Wicewojewoda Artur Wa-
rzocha złożył deklarację, że 
zrobi wszystko, by pozyskać 
niezbędną kadrę specjalistów. 
W tej sprawie rozmawiał także 
z ministrem zdrowia Zbignie-
wem Religą.

Przypomnijmy kolejne od-
słony dramatu pacjentów. Mi-
nął termin części wypowiedzeń 
złożonych przez lekarzy. We-
dług resortu zdrowia, wypowie-
dzenia złożyło nieco ponad 2 
tys. osób, według OZZL (Ogól-
nopolski Związek Zawodowy 
Lekarzy) – niemal 5 tys. W Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym im. Najświętszej Ma-
ryi Panny w Częstochowie do-
szło do ewakuacji pacjentów. 
Do innych placówek w Często-
chowie i na Śląsku przewiezio-

no około 40 najpoważ-
niej chorych. Kolejność 
ewakuacji i listę szpi-
tali, do których prze-
wieziono chorych, dy-
rekcja szpitala ustali-
ła w porozumieniu ze 
służbami wojewody 
śląskiego. Kilkoro pa-
cjentów, ewakuowa-

nych z oddziału intensywnej 
terapii Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego, przewie-
ziono też poza województwo 
śląskie, m.in. do szpitali w wo-
jewództwach łódzkim i opol-
skim. Oprócz intensywnej te-
rapii pacjenci wymagają czę-
sto dodatkowych zabiegów, np. 
dializ czy zabezpieczenia neu-
rochirurgicznego.

Powodem decyzji o ewaku-
acji był brak porozumienia z 
84 lekarzami (ze 173 pracują-
cych w szpitalu), którym upły-
nął termin złożonych wypo-
wiedzeń.

Lekarze uzależniają powrót 
do pracy od otrzymania pod-
wyżek, których dyrekcja, ze 
względu na stan finansów pla-
cówki, odmówiła. Decyzję o 
ewakuacji podjął dyrektor szpi-
tala. Na szczeście w chwili za-
mknięcia bieżącego numeru 
sytuacja się ustabilizowała. Le-
karze wrócili do pracy  NS

Służba zdrowia

Stan podgorączkowy

Podczas 
ewakuacji 
częstochow- 
skiego szpitala 
wielu pacjentów 
trafiło do 
śląskich 
placówek
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Alpiniści na co 
dzień zajmu-
ją się remonta-
mi na wysokoś-

ciach. Firm, które ich za-
trudniają, jest na pęczki, 
jednak tylko nieliczne spe-
cjalizują się w mocowa-

niu krzyży na kościo-
łach. Ważący 300 kilo-
gramów krzyż powo-

li opada wzdłuż ścia-
ny, jakby zjeżdżał win-
dą. Tutaj cały ten me-
chanizm opiera się wy-
łącznie na pracy rąk kil-

ku osób, które wdrapały się na 
wieżę. Na dole często asystuje 
im tłum gapiów. Wielu nie do-
wierza temu, że taka operacja 
jest możliwa. Mocno dziwią się 
też proboszczowie, gdy słyszą 
czasem od alpinistów: „Tu coś 
jeszcze jest”.

Historia w kulach
Podczas swojej obecności na 

wieży kościelnej ekipa remon-
towa często dokonuje ciekawe-
go odkrycia. Otwiera kulę umo-
cowaną przy krzyżu. Ze środka 
wypada wodoszczelny, metalo-
wy pojemnik. Wygląda na stary, 
może przedwojenny. Co może 
być w środku? 

Podobna sytuacja zdarzyła się 
przed sześcioma laty w Pieka-

rach. W kuli krzyża na północnej 
wieży bazyliki znalazły się dwa 
miedziane pojemniki w kształ-
cie walca i prostopadłościanu. 
W środku były m.in. dokumenty 
z 1848 roku, czyli początku ist-
nienia kościoła. – To były stan-
dardowe dokumenty przedsta-
wiające historię parafii. Wiedzie-
liśmy dobrze o ich istnieniu, ni-
gdy jednak nie widzieliśmy ich 
na własne oczy – mówi ks. pro-
boszcz Władysław Nieszporek. 
– W archiwum była informacja, 
że w kuli powinien się znajdo-
wać dokument z własnoręcznym 
podpisem króla pruskiego Fry-
deryka Wilhelma IV oraz jego 
pióro. Podpis był. Pióra niestety 
nie odnaleźliśmy – dodaje pro-
boszcz bazyliki. Zanim zamoco-
wano dwa nowe krzyże, w ku-
lach znalazła się dokumentacja  
uzupełniona o współczesne cza-
sy sanktuarium.

Zaskoczeniem okazało się 
natomiast znalezisko na kopu-
le katowickiej katedry. Blisko 50 
lat przeleżał tam pergamin opi-
sujący historię budowy kościo-
ła. Jeszcze dłużej na odkrycie 
czekał dokument, który przy-
bliża dzieje parafii w Kamie-
niu. Jego również odnaleziono 
podczas demontażu krzyża. W 
pszowskiej bazylice remontowa-
no obie wieże. Zarówno w jed-
nej, jak i w drugiej kuli znajdo-
wały się dokumenty dotyczące 
tym razem wież oraz krzyży. 

Zwykle podobne remonty 
odbywają się w parafii co kilka-

dziesiąt lat. To okres urzędowa-
nia kilku proboszczów. Nic za-
tem dziwnego, że najczęściej 
historie zamknięte w kulach 
do momentu otwarcia pozosta-
ją tajemnicą. Trudno jednak, o 
czym przekonują zarówno księ-
ża, jak i eksperci od remontów, 
spodziewać się w metalowych 
pojemnikach skarbów. To mi-
ty, mówią. Z reguły są to spisa-
ne historie parafii. Chociaż czę-
sto bezwartościowe, to bardzo 
ciekawe.

Kwadratowe oczy
Józef Bulowski od 18 lat 

wspina się po kościelnych wie-
żach nie tylko w archidiecezji 
katowickiej. Firma, którą pro-
wadzi, ma na koncie ponad 
400 remontów krzyży. – Na 
szczytach kościołów jest po-
dobnie jak w górach. Ogrom-
na adrenalina. W każdej chwi-
li można odlecieć – przekonu-
je. – Najgorszy jest wiatr. Nie-
raz mamy przez niego kwadra-
towe oczy – żali się.

Jak twierdzi alpinista, naj-
częściej zniszczeniu ulega nie 
krzyż, lecz jego mocowanie. 
Metal ulega korozji w zależno-
ści od środowiska i warunków, 
w jakich się znajduje. A czas, 
co przyznają również probosz-
czowie, jest w tej kwestii bez-
względny. – Krzyże są w drama-
tycznym stanie, bo nie doko-
nuje się ich przeglądów. Z do-
łu nie sposób dostrzec, co się 

Remonty krzyży na kościołach

Znaki na wysokości
tekst 

PIOTR SACHA

– Był podpis króla 
pruskiego. Jego pióra nie 

odnaleźliśmy – opowiada 
proboszcz piekarskiej 

bazyliki ks. Władysław 
Nieszporek. Przy 

okazji remontu 
krzyży zdarzają się 
ciekawe odkrycia, 

także te dotyczące 
 historii parafii.
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z nimi dzieje. To u nas problem 
wręcz katastrofalny – alarmuje 
Andrzej Taranczewski,  inspek-
tor nadzoru i specjalista w za-
kresie ciężkiej antykorozji. – Ta-
ka ocena stanu krzyża powinna 
odbywać się przynajmniej raz 
na 10 lat – dodaje.

Fundamentalne znaczenie 
ma zastosowana w konstruk-
cji wież i krzyży technologia. 
– Przed wojną była inna filozo-
fia, gatunek stali dobierano do 
projektów. W PRL-u wybierano 
taki materiał, jaki można było 
kupić – mówi Taranczewski.

Od czasu do czasu pojawiają 
się głosy, że to burza uszkodziła 
krzyż przy którymś z kościołów. 
Według Józefa Bulowskiego, jest 
to mało prawdopodobne. Praw-
dziwą przyczyną usterki zawsze 
jest zmęczenie materiału. – Pa-
miętam pierwszy krzyż, jaki od-
nawiałem. To było w 80. latach 
w Michałkowicach – wspomina 
Bulowski. – Był całkowicie zła-
many i trzymał się tylko na za-
sadzie zacisku miedzi. W in-
nych miejscach diece-
zji również krzyże wy-
krzywiały się, czy od-
padały różne elemen-
ty. Wieża może być tak 
skorodowana, że cza-
sem wisimy na linach 
na czymś, na czym w 
ogóle nie powinno się 
nic utrzymać – kończy 
alpinista.

Stal w powietrzu

Najtrudniejsze zadanie cze-
kało załogę alpinistów 7 lat te-
mu na kopule katedry Chrystusa 
Króla. Wygięło się mocowanie 
pięciometrowego krzyża. Przy 
użyciu lin na górę wędrowały 
ogromne sporniki stalowe oraz 
butle z gazem. Później – prosto-
wanie konstrukcji i  kilkugodzin-
ne spawanie. 

W akcji wymiany krzyża w 
kościele śś. Piotra i Pawła w Ka-
mieniu uczestniczył Michał Bar-
tlik, który pracuje jako kościel-
ny w katowickiej katedrze. Z bły-
skiem w oku opowiada o tamtym 
doświadczeniu: – Dwumetrowy 
krzyż ważył około 250 kilo. Zaj-
mowałem się asekuracją. Kolega 
ciągnął na linie krzyż. W momen-
tach gdy puszczał, musiałem ca-
łym swoim ciężarem opierać się 
na linie, żeby nie wyrwała mu 
się z ręki. To ciężka i odpowie-
dzialna praca zespołowa. Czte-
ry osoby, które muszą perfekcyj-
nie współpracować, łapią oddech 

dopiero gdy krzyż znaj-
dzie się w gnieździe. 
Początkowo się bałem. 
Zresztą gdy nie ma stra-
chu, zaczyna się niebez-
pieczna brawura. Wra-
żenie z tamtej akcji po-
zostało ogromne – koń-
czy Michał Bartlik.

Zbudowanie pełne-
go rusztowania wokół 

kościoła, nie mówiąc już o zamó-
wieniu dźwigu, wiąże się ze spo-
rym wydatkiem. W wielu przy-
padkach remont krzyża 
możliwy jest natomiast 
bez takiej konieczno-
ści. – Odpuściliśmy so-
bie zlecenie w Oświęci-
miu. Krzyż ważył czte-
ry i pół tony – uśmiecha 
się Józef Bulowski.

Blask znaku
W ubiegłym miesią-

cu po wielu latach znów 
zajaśniał krzyż na wieży kościo-
ła Mariackiego w Katowicach. – 
To ten sam krzyż, który był tu 
od początku – mówi proboszcz 
parafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny ks. An-
drzej Suchoń. – Wcześniej był 
czarny i zniszczony. Przy oka-
zji remontu kościoła postanowi-
liśmy go ozłocić, aby był widocz-
ny ze wszystkich stron Katowic 
– dodaje. Czarny krzyż był do-
tąd słabo widoczny. Niektórzy z 
parafian dopiero teraz zauważy-
li, że w ogóle jest. – Wszyscy się 
bardzo cieszą, niektórzy z tego, 
że krzyż został oczyszczony, inni 
z tego, że się odnalazł – uśmie-
cha się ks. proboszcz.

Krzyże nie zawsze nadają się 
do odremontowania. Stopień ko-
rozji wymaga postawienia w ich 
miejscu nowych konstrukcji. Czę-
sto są nimi repliki. W Piekarach 
kilka lat temu zdjęto dwa krzy-
że, które widniały na wieżach ba-
zyliki od połowy XIX wieku. Me-
tal, z którego były zrobione, po-
ważnie się rozwarstwiał, co gro-
ziło nawet złamaniem konstruk-
cji. Dziś w ich miejscu lśnią iden-
tyczne, tyle że miedziane krzyże. 
– Od strony zachodniej dają ta-
ki blask, że wyglądają jak mon-
strancje – mówi ks. proboszcz 
Władysław Nieszporek. 

Oryginały były zbyt cenne 
dla parafian, by się ich pozbyć. 
Dziś są na wyciągnięcie ręki. Je-

den znajduje się na czo-
łowej ścianie domu ka-
techetycznego, drugi – 
na budynku przyszłego 
muzeum. – Sięgające 
sześciu metrów krzyże 
dziś z bliska robią spo-
re wrażenie – stwierdza 
ks. proboszcz. Podob-
nie było w pszowskiej 
bazylice, gdzie po obu 
stronach kościoła sto-

ją obecnie dwumetrowe orygi-
nalne krzyże. Na wieżach w ich 
miejscu pojawiły się repliki. 

Bardzo ważnym momentem 
dla parafian jest uroczystość po-
święcenia nowego krzyża. Mo-
gą wtedy przyjrzeć się mu z bli-
ska, dotknąć, zanim powędruje 
na szczyt kościoła. – Kładliśmy 
je przed ołtarzem – wspomina 
poświęcenie w bazylice ks. Wła-
dysław Nieszporek. – Potem by-
ła adoracja tego znaku, wierni z 
przejęciem całowali krzyż.  

 R E K L A M A 

Remonty krzyży na kościołach

Znaki na wysokości
Remont 
umocowania 
krzyża  
na katowickiej 
katedrze 
zaowocował 
odnalezieniem 
dokumentu 
przedstawia-
jącego historię 
budowy świątyni

U góry po lewej:
Wymiana krzyża 
na wieży bazyliki 
w Pszowie

Poniżej: 
Skorodowany 
fragment 
podstawy  
krzyża
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Euro 2012

Z autu do gry

W Hollywood powstały setki 
sztucznych miasteczek, które 
„zagrały” w westernach. U nas 
podobna makieta służy stró-
żom prawa.

W Szkole Policji w Katowicach 
otwarte zostało nowoczesne mia-
steczko symulacyjne. Wielofunk-
cyjne Centrum Symulacji Policyj-
nych jest makietą niewielkiego 
miasteczka z ulicami, sklepami 
i domami. Dzięki niemu będzie 
mogło przejść praktyczne szkole-
nia kilka tysięcy policjantów. 

Zabudowa miasteczka wy-
konana jest ze szczególną do-
kładnością, żeby ćwiczenia 
przyszłych policjantów były jak 
najbardziej zbliżone do rze-
czywistości. Komendant Szko-

ły Policji Arkadiusz Brzozowski 
podkreśla, że takie miastecz-
ko szkoleniowe pozwala zmi-
nimalizować zagroże-
nie życia policjantów. 
– Wchodząc do miesz-
kania czy sklepu ćwi-
czący będą się czuć jak 
podczas normalnej in-
terwencji – mówi. Jego 

zdaniem, coraz bardziej zmie-
niają się zasady szkolenia poli-
cji. Komendant śląskiej policji 

Zbigniew Stawarz pod-
kreśla, że najważniej-
sza w szkoleniu poli-
cjanta jest praktyka. – 
Nawet najlepszy wy-
kład jej nie zastąpi – 
przekonuje.

Wybudowanie miastecz-
ka symulacyjnego kosztowa-
ło ponad dwa miliony złotych. 
Za te pieniądze przebudowa-
no ciąg bezużytecznych gara-
ży tworząc z nich atrapy ban-
ku, poczty, sklepów, apteki, ba-
ru czy nawet mieszkań. Każ-
de pomieszczenie zaopatrzone 
jest w system kamer oraz luster 
do obserwowania akcji. Na tere-
nie miasteczka jest także miej-
sce dla antyterrorystów, których 
ćwiczenia wymagają nieraz za-
blokowania pracy instytucji pub-
licznych i ruchu w mieście. W 
miasteczku jednorazowo może 
ćwiczyć około 80 policjantów.  
W tym miejscu ćwiczyć będą nie 
tylko przyszli policjanci, ale tak-
że strażacy czy ratownicy. 

W miasteczku 
symulacyjnym 
jednorazowo 
może ćwiczyć ok. 
80 policjantów

Na razie Stadion Śląski  
w Mistrzostwach Europy 2012 
ma zasilić tzw. ławkę rezerwową. 
Ciągle jednak nie tracimy nadziei, 
że nasz region będzie jednym  
z gospodarzy imprezy.

W ministerstwie sportu 
zapadają już ważne decyzje. 
Niedawno byliśmy świadkami 
przeniesienia handlarzy ze Sta-
dionu Dziesięciolecia w War-
szawie, co jest dobrym pro-
gnostykiem przyśpieszenia 
stosownych prac. 

Rozgrzewka
Opinia publiczna zapozna-

ła się też z pierwszym projek-
tem kluczowych inwestycji zwią-
zanych z organizacją Euro 2012. 
Znalazło się w nim osiem przed-
sięwzięć: sześć stadionów, wśród 
nich Stadion Śląski w Chorzo-
wie, a także budowa placu tar-
gowego dla kupców ze Stadio-
nu X-lecia i piesza przeprawa 
przez Wisłę w Warszawie. Inwe-
stycje te będą współfinansowane 

przez budżet państwa w latach  
2009–2011. Poinformowała o 
tym podczas spotkania w Belwe-
derze minister sportu i turysty-
ki Elżbieta Jakubiak. W spotka-
niu uczestniczyli przyszli gospo-
darze mistrzostw – prezydenci 
miast, wojewodowie i marszał-
kowie województw. Wojewódz-
two śląskie reprezentowali: wo-
jewoda śląski Tomasz Pietrzy-
kowski, wicewojewoda Wie-
sław Maśka, marszałek woje-
wództwa śląskiego Janusz Mo-
szyński i Marek Kopel – prezy-
dent Chorzowa.

Minister sportu i tu-
rystyki Elżbieta Jakubiak 
zapewniła, że Polska bę-
dzie walczyć o to, by mi-

strzostwa odbywały się na sześciu 
stadionach, także w Chorzowie 
i Krakowie. – Nawet jeśli UEFA 
się na to nie zgodzi, w miastach 
tych rozegrane zostaną mecze to-
warzyskie promujące Euro w Pol-
sce – oświadczyła. W najbliższych 
dniach poznamy termin przyjaz-
du minister Jakubiak na Śląsk.

Doping
W przyszłorocznym budże-

cie państwa nie ma pieniędzy 
na dofinansowanie inwestycji 

związanych z organi-
zacją Euro 2012, ale, 
według zapewnień mi-
nister sportu i turysty-
ki, organizatorzy mi-

strzostw dostaną pieniądze w 
latach 2009–2011. Obiecała, że 
postara się przygotować pro-
mesę, która dla miast orga-
nizatorów Euro 2012 będzie 
obietnicą wypłaty pieniędzy z 
budżetu państwa. Promesa ta 
ma ułatwić pozyskiwanie wy-
konawców inwestycji. Jednym 
z głównych tematów rozmów, 
w których uczestniczył też pre-
zes Urzędu Zamówień Publicz-
nych Tomasz Czajkowski, był 
wybór procedur i trybu zama-
wiania projektów najważniej-
szych inwestycji. Wszystkie in-
westycje związane z Euro bę-
dą realizowane według proce-
dur przewidzianych dla zamó-
wień publicznych, ale wyko-
nawcy wyłaniani będą w dro-
dze przetargów.

Kolejne spotkanie gospo-
darzy regionów z ministrem 
sportu i koordynatorami mi-
strzostw zaplanowano za mie-
siąc, a jego zorganizowania 
podjął się prezydent Krako-
wa. W listopadzie do Polski 
ma przyjechać delegacja UEFA, 
która oceni stan przygotowań 
do EURO 2012. NS

Stadion Śląski  
na razie 
kandydatem

Bezpieczeństwo

Śląski Dziki Zachód
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Każdy chyba zna bene-
dyktyńskie zawołanie: 
Módl się i pracuj! Tyle 

tylko, że kiedy w dziejach 
świata jakiś obszar prze-
chodzi przemiany gospo-
darcze, to w nowo powstają-
cych osiedlach robotniczych 
następują przeważnie zabu-
rzenia równowagi między 
modlitwą i pracą. Najczęściej 
kładzie się tam większy 
akcent na pracę, a modli-
twa i szeroko rozumiane 
życie religijne schodzą na 
dalszy plan. Tak w XIX wie-
ku zlaicyzowały się przemy-
słowe obszary Francji czy 
Belgi. A czyż nie jest też 
skomplikowana współczes-
na kondycja religijna wiel-
kich osiedli robotniczych 
w okręgu łódzkim czy w 
Zagłębiu?

Górny Śląsk jest jedną 
z nielicznych uprzemy-
słowionych części świa-

ta, gdzie robotnicy na prze-
łomie XIX i XX wieku nie ode-
szli od wiary, a nawet prze-
ciwnie. Górnoślązoki, nie 
bez pomocy Bożej i swych 
duszpasterzy, wykształciły 
specyficzny rodzaj pobożno-
ści, co dobrze rozumiał i wy-
jątkowo lubił Jan Paweł II. 
A poznał to zjawisko pod-
czas swych podróży na Śląsk, 
zwłaszcza podczas pielgrzy-
mek do Piekar. Swoje rozu-
mienie dla Górnego Śląska 
wyraził też podczas spotka-
nia ze Ślązokami na Jasnej 
Górze w 1979 roku, kiedy 
powiedział: „Szczęść Boże – 
to jeden z najwspanialszych 
skrótów, jakie istnieją we 
wszystkich językach świata. 
Dwa słowa łączące pamięć 
o Bogu z odniesieniem do 
ludzkiej pracy.” Czy zatem 
Papież poprzez te słowa nie 
potwierdził wtedy, że Ślązoki 
potrafią się modlić i praco-
wać?

Wydaje się 
jednak, że 
równowa-

ga między modli-
twą i pracą nie by-
ła tylko specjalnoś-
cią Ślązoków od 
ostatnich stu lat. 
Potwierdza to dzia-
łalność pewne-
go  średniowieczne-
go Ślązoka z Brzegu. Był to 
Henryk Bitterfeld (ok. 1360 
– ok. 1405). Najpierw wstąpił 
do brzeskiego zakonu domi-
nikanów, potem studiował w 
Czechach, by ostatecznie zo-
stać wykładowcą teologii w 
Pradze i w Krakowie. A musiał 
być Bitterfeld – jak to Ślązok 
– człowiekiem konkretnym i 
godnym zaufania, skoro kra-
kowski biskup Piotr Wysz zle-
cił mu wyjątkowo skompliko-
wane dzieło. Biskup kazał na-
szemu Ślązokowi zrobić coś, 
aby ówczesna królowa Polski 
Jadwiga Andegawenka, pogłę-
biając swą religijność, nie od-
dawała się tylko modlitwom 
i rozmyślaniom, ale by rów-

nież działała na rzecz 
swoich świeckich obo-
wiązków, jak praca dla 
uniwersytetu czy dzia-
łalność polityczna.

Henryk z Brzegu 
wpadł wów-
czas na dobry 

pomysł i napisał spe-
cjalnie dla królowej 

książkę pod tytułem „O kon-
templacji i życiu aktywnym”. 
Nawiązał w niej do biblijne-
go zdarzenia uczty u Łazarza. 
Wtedy to bowiem Chrystus 
pochwalił dwie jego siostry: 
Marię, która słuchała Jezusa – 
symbol modlitwy i kontempla-
cji oraz Martę, która Jezusowi 
przygotowywała jedzenie – 
symbol życia aktywnego, pra-
cy. Z tego Henryk wnioskował 
i królowej zalecał, aby starać 
się osiągnąć równowagę obu 
postaw – i Marii, i Marty, czy-
li postawę równowagi mię-
dzy modlitwą i pracą. I chyba 
to dzieło Ślązoka na coś się 
przydało, skoro mamy dzisiaj 
św. Jadwigę?

Maria i Marta

Pewien Ślązok 
pomógł 
królowej Polski, 
interpretując 
odpowiednio 
biblijne 
spotkanie 
Jezusa z Marią 
i Martą


JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

Niedawno media zajmowały 
się projektem budżetu na 2008 
rok. Stan finansów państwa 
przekłada się także na możli-
wości wydawania pieniędzy w 
naszym regionie. 

Limit wydatków budżeto-
wych w przyszłym roku będzie 
nieco niższy niż obecnie i wy-
niesie 1 629 981 tysięcy zło-
tych. Jednak nie zawiera on 
środków z Unii Europejskiej. 

W niedalekiej przyszłości, 
zgodnie z założeniami władz 
województwa, więcej środków 
otrzyma Inspekcja Handlowa, 
gdzie wzrośnie zatrudnienie. 
Więcej będzie też inspektorów 
transportu drogowego. Znacz-
ny wzrost – o kwotę 814 161 
tys. zł – przewidziany jest w 
dziale pomocy społecznej. Do-
datkowe środki będą przezna-
czone na utrzymanie 3 istnie-
jących specjalistycznych ośrod-
ków wsparcia dla ofiar przemo-
cy w rodzinie. Zwiększą  się też 
wydatki na świadczenia rodzin-
ne, w tym na zaliczkę alimen-
tacyjną. W planach zwiększe-
nia środków została także uję-
ta dotacja na ochronę zabyt-
ków i opiekę nad zabytkami. 
Ta kwota jest 4 razy większa 
niż ubiegłoroczne wydatki w 
tym zakresie. Więcej pieniędzy 
będzie też dla policji, straży 
pożarnej, Wojewódzkiego In-
spektoratu Nadzoru Budowla-
nego, Wojewódzkiego Inspek-
toratu Nadzoru Farmaceutycz-
nego oraz na Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. 

Finanse regionu

Śląski portfel 
2008

W przyszłym roku będzie więcej 
pieniędzy dla śląskiej policji

JA
C

EK
 Z

AW
AD

Z
KI

F E L I E T O N  G O Ś Ć  K AT O W I C K I



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

XII

����������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ������������ ��������� ��������� �������� ������
����������������������������������������������������������������������
�����������

������� �������������� ������ ��������� �������� ��������������������
������� � ���������� ��������� ����� ������ �� ������� �������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����������� ����������� �� ��������������� ������ �������
��������������������������������������������������������������������
�����������

����������������������������������
������������������������������������������������������
����� ������ ���������� �� ���������� ������� ������� ���������� ������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

������������������������������������������������

������������� ���������������������

 R E K L A M A 

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  S P O Ł E C Z E Ń S T W O
P 

20
07

Ubiegłej niedzieli rozpoczął się  
w Polsce 63. Tydzień Miłosierdzia. Ten czas był 
okazją do szczególnej mobilizacji dla naszego 
Kościoła lokalnego.

W tym roku przebiegał on pod hasłem 
„Wszyscy jesteśmy powołani do miłości”. Or-
ganizatorom szczególnie zależało na dotar-
ciu do potencjalnych wolontariuszy. Żaden 
kraj nie może sobie dziś poradzić w pracy so-
cjalnej bez uwzględnienia „śpiącego olbrzy-
ma”, jakim jest wolontariat. 

Struktury Caritas naszej archidiecezji 
uchodzą w Polsce za przykładowe. Już w 
przeszłości działalność charytatywna była u 
nas priorytetem za sprawą bpa Czesława Do-
mina, który zarażał wrażliwością na potrze-
bujących. Trudno w tym miejscu nie wspo-
mnieć, że wrażliwość tę na nasz grunt prze-
niósł także bp Stanisław Adamski. Jako ordy-
nariusz przybył on do nas z Poznania, gdzie 
tradycja ta miała swój początek. 

Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia 
jest ściśle związana z rozwojem działalno-
ści charytatywnej Kościoła katolickiego, a w 
szczególności Caritas w Polsce. Struktury Ca-
ritas powstawały w naszym kraju w okresie II 
Rzeczpospolitej. Znaczącą rolę w tym proce-
sie odegrał właśnie Poznań, gdzie już w 1917 
roku reaktywowano Związek Towarzystw 

Dobroczynnych „Caritas”, który niósł pomoc 
Polakom z Kresów Wschodnich. W 1922 roku 
organizacja ta przyjęła strukturę i wzory nie-
mieckiej Caritasverband i została przemiano-
wana na Związek Caritas, który od 1929 ro-
ku funkcjonował jako centrala ogólnokrajo-
wa pod nazwą Instytut Caritas.  

Rozwój działalności charytatywnej to 
oczywiście lata późniejsze, ale, jak zauwa-
żają Julia Dziwoki i Halina Dudała, początki 
zorganizowanej działalności charytatywnej w 
diecezji katowickiej sięgają 1924 roku, kiedy 
to ówczesny administrator apostolski Śląska 
Polskiego, a od 1925 roku pierwszy biskup 
katowicki, ks. August Hlond (1922–1926), 
w porozumieniu z władzami wojewódzkimi 
utworzył Śląski Komitet Ratunkowy. Jego ge-
neralnym sekretarzem mianowany został ks. 
dr Maksymilian Wojtas. W parafiach najbar-
dziej dotkniętych kryzysem gospodarczym i 
bezrobociem zakładano komitety lokalne, ot-
wierano kuchnie ludowe oraz organizowano 
dni głodnych. NS

Wszyscy jesteśmy powołani do miłości

Obudzić olbrzyma!

Niedawno w ośrodku św. Jacka otwarto nową 
pracownię komputerową
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Muzeum Historii Katowic

Gęby Dudy-Gracza

„Nie rób z gęby cholewy”  
głosi staropolskie porzekadło. 
Zdanie to pokazuje, że dawniej 
słowo „gęba” znaczyło w naszym 
języku zupełnie coś innego niż 
obecnie. Tropem starego znaczenia 
tego słowa poszedł Jerzy  
Duda-Gracz, portretując ludzi.

Wystawę „Gęby. Jerzy Duda- 
-Gracz. Portrety i autoportrety” 
można oglądać w Muzeum Histo-
rii Katowic do 11 listopada. Blisko 
sześćdziesiąt prac malarza tworzy 
pełny przekrój jego mało znanej 
twórczości portretowej.

– Jerzy Duda-Gracz był jed-
nym z nielicznych twórców, któ-
rych sztuka budziła i wciąż budzi 
gorące emocje – zauważa kurator 
wystawy Natalia Kruszyna. – A na 
gębach to pan profesor się znał. 
Przede wszystkim dlatego, że za-
wsze najbardziej intrygował go 
człowiek z jego bogatym lub ubo-
gim światem wewnętrznych prze-
żyć i zewnętrznych doświadczeń.

Na wystawie w Muzeum Hi-
storii Katowic możemy podzi-
wiać portrety ludzi tak znanych 
jak chociażby abp Damian Zimoń, 
prof. Tadeusz Sławek czy Woj-
ciech Kilar. Sporo jest również au-
toportretów mistrza i obrazów, 
na których dokumentował nieja-
ko rozwój swej córki Agaty. Oczy-
wiście wszystkie prace bawią cha-
rakterystycznym dla Dudy-Gra-
cza, groteskowo-serdecznym po-
czuciem humoru.

Czegokolwiek by nie rzec o 
obecnym znaczeniu słowa „gę-
ba”, tym z „Ferdydurke” Witol-
da Gombrowicza, obrazy portre-

ty Dudy-Gra-
cza na pewno 
nie są próbą 
ucieczki. Sta-
nowią raczej 
próbę zmierze-
nia się z praw-
dą o ludzkiej 
kondycji, a jeśli tak, to artysta dą-
ży w swej wizji raczej do odarcia, 
zerwania kolejnych „gęb”, narzu-
conych przez życie i jemu same-
mu, i tym, których portretował.

Jerzy Duda-Gracz urodził się 
w 1941 w Częstochowie, zmarł 
5 listopada 2004 roku w Ła-
gowie. O jego dorobku świad-
czy 168 wystaw indywidualnych 
i udział w 359 prezentacjach 
zbiorowych.

MIROSŁAW RZEPKA

Na wystawie 
można 
zobaczyć sporo 
autoportretów 
Jerzego  
Dudy-Gracza

Dużym zainteresowaniem cieszy się portret abp. Damiana Zimonia
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W każdej pa-
rafii jest 
kościelny, 
zazwyczaj 

mężczyzna. Nawet nie 
wiem, czy w słowniku 
jest żeński odpowiednik. 
Sama jednak o sobie mó-
wię, że jestem kościelną 
– śmieje się pani Ewa. – 
Przyjęłam tę funkcje 7 lat 
temu. To miało być chwi-
lowe zastępstwo, dopó-
ki proboszcz nie znaj-
dzie kogoś innego. Ale 
do tej pory nikt się nie 
zgłosił. 

Każdy pomaga
Ewa Warzecha nie 

wykonuje wszystkich 

prac w kościele sama. 
Pomaga jej liczna grupa 
osób. Gerda Kuberek zaj-
muję się tym już 20 lat.

– Lubię to robić. Do 
naszych obowiązków na-
leży nie tylko sprzątanie 
kościoła. Przyozdabiamy 
również świątynię kwia-
tami, pomagamy budo-
wać szopkę, ołtarze na 
Boże Ciało.

– My zajmujemy się 
wnętrzem, a panowie 
dbają o obejście – dodaje 
Irena Michalczak. – Tere-
sa Sitko dodatkowo szyje 
szaty liturgiczne. 

Głód jest 
problemem
– To środowisko z du-

żymi potrzebami. Dawniej 
zajmowaliśmy się zarów-

no ochronką dla dzieci, jak 
i świetlicą dla seniorów – 
tłumaczy Urszula Jurasik 
z zespołu charytatywne-
go. – Od momentu otwar-
cia świetlicy Caritas część 
obowiązków nam odpad-
ła. Nie wydajemy już dzie-
ciom posiłków w sobot-
nie poranki. Płacimy im za 
obiady w szkole.

– To był pomysł ów-
czesnego proboszcza, 
ks. Kaula – dopowiada 
Eryka Szczepaniak. – Za-
uważył on, że część dzie-
ci ostatni posiłek je w 
szkole w piątek. Zdarza-
ło się, że w poniedziałek 
na lekcjach dzieci mdlały 
z głodu, bo przez week-
end nic nie jadły.

Obecnie 45 dzie-
ci uczęszcza do świetlicy 
Caritas.

– Niestety, mamy za 
mało miejsc – przyzna-
je Beata Ogórka, kierow-
niczka świetlicy. – Ciągle 
ktoś czeka na liście rezer-
wowej. Tym dzieciom po-
trzeba przede wszystkim 
wsparcia i zrozumienia. 
Przez rodziny często zo-
stawione są same sobie. 
My zajmujemy się nimi od 
poniedziałku do piątku, 
od 13.00 do 18.00.

Nowi mieszkańcy
Ludzie cieszą się, że 

parafia powoli młodnieje. 
To wszystko z powodu no-
wych bloków, do których 
wprowadzają się rodziny 
z małymi dziećmi.

– Powoli zaczyna bra-
kować nawet miejsc w 
przedszkolach. Dotąd 
przeważali seniorzy. Na-
dal jest ich dużo i są pod 
naszą specjalną opieką – 
mówi Irena Samulska z ze-
społu charytatywnego. – 
Nie zapominamy nawet o 
osobach, które przeniosły 
się do Domu Opieki w 
Orzegowie. Odwiedzamy 
je i rozmawiamy z nimi. 
Dla seniorów mamy spe-

cjalne nabożeństwa w 2. 
wtorek miesiąca. 

Mieszkańców martwi 
trochę fakt, że nowi lo-
katorzy to w części oso-
by eksmitowane z innych 
dzielnic miasta z powodu 
niepłacenia czynszu.

– Błędem jest to, że 
takie osoby mieszkają w 
jednym miejscu – twier-
dzi proboszcz ks. Jan 
Kral. – Należy je odciąg-
nąć od dawnego środo-
wiska. Wtedy są w sta-
nie zerwać z nałogami. 
W innym przypadku two-
rzy się getto. Mam na-

– Codziennie 
wstaję o piątej. 
Muszę zdążyć, 

aby otworzyć 
kościół na 
6.30 – mówi 

Ewa Warzecha. 
– Niezależnie od 

pory roku zbieramy 
się rano na Różańcu. 

W październiku 
modlimy się również 

po południu.

tekst i zdjęcia 
MIROSŁAW RZEPKA

Parafia Ducha    Świętego w Czarnym Lesie

W przedszkola ch robi się ciasno
Parafia Ducha    Świętego w Czarnym Lesie

U góry po lewej: Witraż 
z wizerunkiem św. Henryka 
został źle zamontowany, 
górna część jest odwrócona

Powyżej: Ewa Warzecha 
lubi swoją pracę, jest 
zakrystianką od 7 lat

Powyżej z prawej: 
W ramie obrazu jest 
relikwiarz z relikwiami św. 
siostry Faustyny – pokazuje 
Hildegarda Wyrwych

Obok:
Boczny ołtarz Matki Bożej
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dzieję, że u nas tak się 
nie stanie.

Czciciele Bożego 
Miłosierdzia
– Dawniej modliłam 

się głównie do Matki Bo-
skiej. Czasem sama się za-
stanawiałam, czemu nie 
potrafię tak samo czcić Je-
zusa. Zmieniło się to, gdy 
ówczesny proboszcz ks. 
August Rychlikowski po-
prosił mnie, aby pomogła 
przy nabożeństwach do 
Miłosierdzia Pana Jezusa. 
– mówi Hildegarda Wy-
rwych. – 13 października 
1988 r. poświęciliśmy oł-
tarz Miłosierdzia Bożego. 
Wykonał go Ludwik Kona-
rzewski wraz z córką Jo-
anną. Do tej pory w każ-
dy trzeci piątek miesiąca 
o 15.00 odbywa się ad-
oracja i Msza. 

Na Godziny Miłosier-
dzia Bożego przychodzą 
nie tylko parafianie z 
Czarnego Lasu, ale rów-

nież wierni z całej Rudy 
Śląskiej. Ostatnio przy-
byłych jest mniej, bo w 
innych parafiach również 
zorganizowano takie na-
bożeństwa. Być może 
nawet korzystają ze spe-
cjalnego śpiewnika, któ-
ry stworzyli pani Hilde-
garda i pan Andrzej Ko-
tisz.

– Zawiera on 19 pieś-
ni, do których częścio-
wo skomponowaliśmy, a 
częściowo zaadaptowali-
śmy znane melodie – tłu-
maczy pani Hildegarda. – 
Przychodziłam do pana 
Andrzeja, który jest na-
szym organistą, i nuciłam 
mu melodie, a on zapisy-
wał za pomocą nut.

Rozśpiewani 
wierni
Śpiewanie jest wizy-

tówką parafii. Podczas 
Mszy św. śpiewają wszy-
scy. Dodatkowo w co 
drugą niedzielę oprawę 

muzyczną liturgii uświet-
nia schola.

– 25 listopada bę-
dziemy uroczyście ob-
chodzili 10-lecie istnie-
nia obecnej scholi „Du-
chu Ogniu”. Z tej oka-
zji wystawimy musical 
„Do przepaści zmierza 
świat” – opowiada z du-
mą Grzegorz Gros, kie-
rownik zespołu. – Obec-
nie w scholi jest ok. 25 
osób. Wydaliśmy już 3 
płyty, w tym jedną z ko-
lędami. Ze scholi rozwi-
nął się zespół młodzie-
żowy „Duch Mocą Swą 
Wieje”.

Tradycją stało się już, 
że podczas karnawału w 
kościele Ducha Świętego 
odbywają się „Rudzkie 
spotkania kolędowe”. 
Do Czarnego Lasu przy-
bywa wtedy na koncer-
ty wielu rudzian. Także 
organizowany od 1996 r. 
festiwal „Gloria Dei” 
przyciąga sporo publicz-
ności. 

Parafia Ducha    Świętego w Czarnym Lesie

W przedszkola ch robi się ciasno
Parafia Ducha    Świętego w Czarnym Lesie

HISTORIA
Kolonia Czarny Las powsta-
ła między Bielszowicami, 
Nowym Bytomiem i 
Wirkiem. Dzisiaj to dzielni-
ce Rudy Śląskiej. Od grud-
nia 1935 roku w Czarnym 
Lesie działa duszpaster-
stwo. W 1938 roku bp 
Juliusz Bieniek poświęcił 
nowo wybudowany kościół. 
Parafię erygowano w ro-
ku 1957.

Jestem tu 1,5 roku. Znałem tę parafię już 
wcześniej. Zawsze kojarzyła mi się z dużą 

liczbą ministrantów i Dzieci Maryi. Obecnie 
też jest ich sporo, choć coraz częściej trudno 
zaangażować w życie Kościoła młodzież. Część 
młodych ludzi wyjeżdża do pracy za granicę i 
już nie wraca. Ludzie są tu bardzo rozmodle-
ni i ofiarni. To dzięki nim szybko odbudowali-
śmy krzyż na ul. Dworoka. Wichura zniszczy-
ła go w styczniu, a 9 września poświęciłem już 
nowy. Teraz wspólnie przygotowujemy się do 
70-lecia poświęcenia kościoła, które będzie w 
przyszłym roku. Marzę o tym, aby skończyły się 
szkody górnicze, które uszkadzają nam świąty-
nię i probostwo.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne o godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 16.00 

(w ostatnią niedzielę miesiąca 12.15 chrzcielna) 
  Różaniec codziennie o godz.: 6.30 (w październiku 

również o godz. 17.15)
  Godzina Miłosierdzia Bożego w każdy trzeci piątek 

miesiąca o godz. 15.00

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

KS. JAN KRAL

Świątynię poświęcił 
w 1938 roku 

bp Juliusz Bieniek

P A N O R A M A  P A R A F I I  G O Ś Ć  K AT O W I C K I



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

14
 p

aź
dz

ie
rn

ik
a 

20
07

XVI

Czy TVP3 Katowice zaproponuje 
swoim widzom jesienią nowe, 
atrakcyjne propozycje? Wkrótce 
się o tym przekonamy,  
bo w październiku ruszyła nowa 
ramówka stacji.

Większość proponowanych 
programów to audycje, które po-
wracają na antenę po wakacyj-
nej przerwie, znajdzie się tu jed-
nak także kilka nowości.  W paź-
dzierniku wracają  „Fajniste fa-
floki”, a od listopada czekają nas 
nieuchronnie spotkania z progra-
mem  „U nos w Bytkowie”.  

Spośród nowości, które po-
jawią się na antenie, warto wy-
mienić „Tygodnik Regionalny”. 
Jego ekipa zamierza docierać 
na obrzeża naszego regionu 
i relacjonować, a także zapo-
wiadać najważniejsze i najcie-
kawsze wydarzenia. „W każdym 
odcinku programu oprócz du-
żych filmowych relacji ukaże 
się również skrót najciekaw-
szych wydarzeń, a także ogło-
szenia istotne dla mieszkań-
ców. Program zakłada też ścisłą 
współpracę z lokalnymi 
mediami. Powiemy, o 
czym piszą lokalne ga-
zety i lokalne portale 
internetowe” – mówi 
Aleksandra Fudala, sze-
fowa magazynu.  

Raz w miesiącu, w sobo-
ty, autorzy „Koktajlu wieczor-
nego” pośmieją się z telewi-
dzami z absurdów codzienne-
go życia, o których mowa w 
regionalnych mediach. „Pro-
gram ma być zabawnym i iro-
nicznym komentarzem do in-
formacji, które pojawiają się 
w telewizji, radiu czy prasie. 
Informacji mówiących o absur-
dach życia codziennego, ale 
nie tych związanych z wielką 
polityką czy show-biznesem – 
przedstawia ideę programu Ja-
cek Kaczor. – Ma on traktować 
o sprawach, które dotykają wi-
dzów każdego dnia: w skle-
pie, urzędzie, na ulicy, w zoo, 
tramwaju” 

W co drugi czwartek ukazy-
wać się będzie na antenie pro-
gram podejmujący zagadnienia  
z zakresu publicystyki, ukazują-
cy kulisy życia i pracy znanych 
osobistości z regionu: sportow-
ców, artystów, naukowców, po-
lityków i samorządowców. Każ-
dy odcinek cyklu „Na co dzień” 
będzie poświęcony jednemu 
bohaterowi. Autorzy pokażą 
dzień z jego życia, a także to, 

ile pracy trzeba wło-
żyć, aby coś osiągnąć. 
Z programu widzowie 
dowiedzą się, co się 
traci, a co zyskuje, bę-
dąc na szczycie.

EDWARD KABIESZ

TV regionalna 14– 20.10.2007

NIEDZIELA  14.10

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Nie tylko dla pobożnych 
– zamyślenia
08.00 Śląski koncert życzeń  
08.45 Śląska lista przebojów
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Z życia Kościoła – magazyn 
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo 
18.30  Aktualności sportowe  
18.45 Retransmisje sportowe
21.45  Aktualności
21.50 Pogoda
21.55 Piłkarska Trójka
22.15 Aktualności sportowe  

PONIEDZIAŁEK  15.10

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50 Gramy dla Was 
08.45 TV Katowice poleca
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Poza rządem
17.00 TV Katowice poleca
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe
18.40 Trudny rynek
18.57 Audycje Komitetów 
Wyborczych 
21.45 Aktualności sportowe  + 
Aktualności 

WTOREK  16.10

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50 Gramy dla Was
08.45 Schlesien Journal – magazyn 
mniejszości niemieckiej 
16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Relacje – przegląd gospo-
darczy
17.00 Punkt widzenia 
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.45 Trójka tam była  
18.57 Audycje Komitetów 
Wyborczych 
21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności  

ŚRODA  17.10

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50 Gramy dla Was 
08.45 Raport z akcji – program o 
tematyce policyjnej
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Kronika miejska – Rybnik
17.00 Raport z akcji – program o 

tematyce policyjnej
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.40 Nasz reportaż
18.57 Audycje Komitetów 
Wyborczych 
21.45 Aktualności sportowe 
+Aktualności   

CZWARTEK  18.10

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was
08.45 Ślązaków portret własny
16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Poza rządem
17.00 Twój wybór
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe 
18.40 Ludzie i sprawy – magazyn 
reporterów TV Katowice  
18.57 Audycje Komitetów 
Wyborczych
21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności   

PIĄTEK  19.10

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was  
08.45 Tropiciele – reportaż
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda 
16.50 Informator KZK GOP
17.00 To się wytnie
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe   
18.40 Tropiciele – reportaż
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności

SOBOTA  20.10

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Magazyn hokejowy
08.15 To się wytnie 
08.45 Plastusiowy pamiętnik
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Tygodnik regionalny 
18.00 Aktualności 
18.24  Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe
18.45 Kabaret to za duże słowo 
19.05 40-lecie Uniwersytetu 
Śląskiego 
19.35 Pora na kulturę – magazyn
21.45  Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe   
22.05 Sobotni magazyn sportowy

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

Co nowego?

Jesienna TVP3 
Katowice

Na antenę 
TV Katowice 
wchodzi nowy 
magazyn 
„Tygodnik 
Regionalny”
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