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W najbardziej polskim 
miejscu w Rzymie 
zabrzmiało wołanie 
„Santo subito”. O rychłą 
beatyfikację Jana 
Pawła II modlono się 
w bazylice  
św. Sabiny na 
Awentynie, skąd 
dzięki św. Jackowi 
Odrowążowi 
rozpoczęła się druga 
ewangelizacja Polski.

M ary jność i umiłowanie 
Eucharystii, które łączyły 

tych dwóch wybitnych Polaków, 
pomagają w utrzymaniu wiary 
i szerzeniu działalności misyjnej” 
– mówił przewodniczący liturgii 
abp Szczepan Wesoły, wieloletni 
opiekun polskiej emigracji i laureat 
nagrody „Lux ex Silesia”. 

Msza św. z okazji 30. rocznicy 
wyboru kard. Karola Wojtyły na 

Stolicę Piotrową stała się wyda-
rzeniem nie tylko dla archidiece-
zji katowickiej, wieńczącej w ten 
symboliczny sposób rzymskie ob-
chody 750-rocznicy śmierci swego 
patrona św. Jacka, ale i dla Polaków 
mieszkających w Wiecznym Mie-
ście. W czasie liturgii Zespół Pieśni 

i Tańca „Śląsk” wykonał utwory 
z płyty „Santo subito”. Dyrektor 
obchodzącego 55 lat istnienia „Ślą-
ska” Adam Pastuch wyraził życze-
nie, aby „nowa płyta była nie tylko 
przyczynkiem do rozwoju ogólno-
kulturowego i do innego sposobu 
myślenie niż ten, lansowany przez 
kulturę masową, ale i skromną po-
mocą w czynieniu małych kroków 
na drodze do świętości”. 

Na zakończenie liturgii w przed-
sionku bazyliki abp Szczepan We-
soły odsłonił tablicę pamiątkową 
(po łacinie i po polsku) i mozaikę 
przedstawiającą św. Jacka. „To 
symboliczne zamknięcie ubiegło-
rocznych uroczystości ku czci św. 
Jacka Odrowąża pokazuje, że Polska 
chce być słyszana na forum Kościoła 
powszechnego” – podkreśla ks. Kry-
stian Kukowka, dyrektor Księgarni 
św. Jacka, wraz z ks. Arkadiuszem 
Noconiem z ramienia archidiecezji 
inicjator rzymskich uroczystości. 
Bezprecedensowym wydarzeniem 
wieczoru było otwarcie ogrodu 
klasztornego dla uczestników li-
turgii. Beata Zajączkowska

Wieczorna gala o poranku

K oncert galow y Festiwalu 
Stróżów Poranka na różne 

sposoby przypominał, że „Bóg 
jest miłością”. Ci, którzy 19 paź-
dziernika odwiedzili wieczorem 
Chorzowskie Centrum Kultury, 
usłyszeli te słowa od dyrektora 
festiwalu Ryszarda Sadłonia tuż 
przed tradycyjnym wręczeniem 
stat uetek Stróżów Poran ka. 
Otrzymali je w tym roku prof. Jerzy 
Buzek oraz Paweł Hebda. „Bóg jest 
miłością” to również odpowiednik 
łacińskiego tytułu piosenki Magdy 
Anioł. Wokalistka zapowiedziała 
nią nową płytę. Z kolei lider grupy 
Anti Babylon System opowiedział 
ze sceny o doświadczeniu Bożej mi-
łości, dzięki której wyszedł z na-
łogu. Zakończenie festiwalu nie 
oznacza zawieszenia działalności 
Stróżów Poranka, którzy zaprasza-
ją na comiesięczne spotkania.
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Śląsk w Rzymie

Krok do świętości

Zmarłego Mirosława Bregułę z Universe, który na ubiegłorocznej gali zaśpiewał po raz ostatni, 
wspominał jego kolega z zespołu, Henryk Czich

krótko

W sprawie 
metropolii
Katowice.  
17 października odbyło 
się spotkanie robocze 
Zespołu ds. Metropolii, 
działającego przy 
Konwencie Marszałków 
Województw rP.  
Podczas obrad 
wniesiono wiele uwag 
do rządowego projektu 
Ustawy o polityce 
miejskiej i współpracy 
terytorialnej z dnia 
14 października 
br. Podkreślono, że 
projekt nie precyzuje 
kompetencji w relacjach 
pomiędzy zespołem 
miast i obszarem 
metropolitalnym 
w aspekcie zarówno 
zarządzania, jak 
i prowadzenia polityki 
rozwoju poszczególnych 
zespołów. 
Nierozstrzygnięte 
zostały w nim problemy 
finansowania zespołów 
metropolitalnych.
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Abp Szczepan Wesoły odsłonił 
tablicę pamiątkową i mozaikę 
przedstawiającą św. Jacka
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Nagrody dla najpiękniejszych
Województwo śląskie. 
Rozstrzygnięto V edycję kon-
kursu „Piękna wieś województwa 
śląskiego”. W kategorii „Najpięk-
niejsza wieś” pierwsze miejsce 
otrzymał Tworków w gminie 
Krzyżanowice, drugie Ochaby 
w gminie Skoczów, zaś trzecią 
nagrodę zdobyły Kochcice w gmi-
nie Kochanowice. Przy ocenie 
brano pod uwagę m.in. zaanga-
żowanie społeczności lokalnej 
w działania na rzecz wsi oraz 
sposoby współdziałania samo-
rządu z mieszkańcami. W dru-
giej kategorii „Najpiękniejsza 
zagroda” oceniano zakres przed-
sięwzięć dostosowujących ją do 
wymogów ochrony środowiska, 

a także czynniki rozwoju i wzro-
stu gospodarczego. Wymogi te 
najlepiej spełnili: Cecylia i Jerzy 
Cyconiowie, gm. Nędza; Maria 
i Sławomir Pastusińscy, gm. 
Konopiska; Krystian i Dorota 
Kolanowie, gm. Przyrów.
Za „Najlepsze przedsięwzięcie 
odnowy wsi” uznano budowę 
otwartej sali zabaw i adaptację 
pomieszczeń po byłym Klubie 
Rolnika na świetlicę środowiskową 
w Łagiewnikach Małych, „Skwer 
z wyrzeźbioną duszą” – miejsce 
rekreacyjno-turystyczne w Bystrej 
i świetlicę dla dzieci i młodzieży 
w Borowcach. Nagrody zostaną 
wręczone 24 listopada br. podczas 
Forum Sołtysów w Katowicach. 

Trasa  
Średnicowa  
wkroczyła  
do Zabrza
Komunikacja.  Marszałek 
Bogusław Śmigielski uczestniczył 
w podpisaniu umowy na budowę 
zabrzańskich odcinków Z1 i Z2 
Drogowej Trasy Średnicowej.
Drogowa Trasa Średnicowa 
o długości 31,3 km, która ma 
połączyć Katowice z Gliwicami, 
obecnie przebiega przez czte-
ry miasta: Katowice, Chorzów, 
Świętochłowice i Rudę Śląską. 
Jest to 15,7 km nowoczesnej trasy, 
stanowiącej kręgosłup komunika-
cji drogowej aglomeracji. Kolejny 
etap realizacji to miasto Zabrze, 
gdzie zaprojektowano wykonanie 
czterech odcinków.
Budowę dwóch z nich Z1 i Z2, 
o łącznej długości 4,7 km, roz-
pocznie po podpisaniu umowy 
z generalnym wykonawcą prac 
firma „Budimex-Dromex S.A. 
Warszawa. 
Prace prowadzone będą na 
podstawie projektu wykona-
nego przez Wojewódzkie Biuro 
Projektów w Zabrzu. Wartość 
robót objętych umową wynosi 
brutto 299 400 152,03 zł. 
Jest to stosunkowo krotki odci-
nek trasy, ale skomplikowany 
technicznie. 
Powstanie m.in. 7 wiaduktów 
drogowych, w tym estakada nad 
węzłem de Gaulle´a o długości 
140 metrów, przewidziano dwie 
kładki i dwa tunele dla pieszych, 
połączenia z drogami i ulicami 
lokalnymi oraz ekrany aku-
styczne o łącznej długości 3,9 km  
i 2–6 m wysokości.
Zakończenie realizacji tego odcin-
ka przewidywane jest na grudzień 
2010 roku. 

W 60. rocznicę śmierci  
kardynała Hlonda

Mysłowice. W Górnośląskiej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej im. 
kard. Augusta Hlonda odbyła się 
sesja naukowa pt. „Zagadnienia 
społeczno-oświatowe w deka-
nacie mysłowickim. Historia 
i współczesność”.
Spotkanie odbyło się w ramach 
obchodów 140. rocznicy utworze-
nia dekanatu i 60. rocznicy śmierci 
kard. Hlonda. Wśród prelegentów 

były takie znakomitości jak ks. 
prof. Bernard Kołodziej i prof. 
Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Ks. 
Jan Michalski z Kosztów poruszył 
temat inspiracji maryjnych kard. 
Hlonda. W trakcie spotkania deba-
towano również  o pomocy spo-
łecznej w Mysłowicach i ochronie 
zdrowia. Obrady zakończył występ 
chóru akademickiego „Tota Anima 
Cantate”.

zapowiedzi

Kwestują dla dzieci
Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” 
już po raz trzynasty organizuje 
zbiórkę charytatywną w uroczy-
stość Wszystkich Świętych. Tego 
dnia młodzież szkół ponadgim-
nazjalnych na cmentarzach para-
fialnych i komunalnych powiatu 
wodzisławskiego przeprowadzi 

kwestę na rzecz Wodzisławskiego 
Ośrodka Rehabilitacji i Terapii 
Dzieci i Młodzieży. 

Pielgrzymka kolejarzy
Od 8 do 9 listopada odbę-
dzie się XXV Ogólnopolska 
Jubileuszowa Pielgrz y mka 
Kolejarzy i ich rodzin na Jasną 

Górę. Towarzyszyć jej będzie 
hasło: „Polski kolejarz uczniem 
Chrystusa”. Rozpoczęcie piel-
grzymki o godz. 18.00 w bazy-
lice jasnogórskiej, zakończenie 
– 9 listopada uroczystą Sumą ze 
szczytu Jasnej Góry pod prze-
wodnictwem biskupa Stanisława 
Budzika, sekretarza generalnego 
Konferencji Episkopatu Polski.

O. Oktawiusz 
Lamorski OFM

Templariusze powrócili 
do Polski. Już podczas 

jubileuszowych 
uroczystości 100-lecia 

bazyliki, 31 sierpnia, 
poinformowali  
o tym prymasa  

kard. J. Glempa, który dał 
im błogosławieństwo. 

18 października 
w panewnickiej bazylice 

odbyła się uroczysta 
inwestytura,  

czyli włączenie  
6 nowych członków  

do Najwyższego Zakonu 
Rycerskiego Świątyni 

Jerozolimskiej. Ich zakon 
jest kontynuatorem 
rycerskiego zakonu 

z czasów krucjat.  
Po reformie  

w 1804 r. stał się  
związkiem 

stowarzyszeń i instytucji 
dobroczynnych.  

Na razie templariusze 
wspierają na Śląsku 

jedną z ochronek 
dla dzieci, a w skali 

całej Polski podjęli się 
ratowania orła bielika. 
Uroczystość odbyła się  

w Panewnikach, 
ponieważ nasz 

prowincjał  
o. Ezdrasz Biesok objął 

Zakon Templariuszy 
patronatem duchowym.

Wypowiedź o. Oktawiusza Marcina 
Lamorskiego, wikariusza parafii  

św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia 
NMP w Panewnikach z 18 października
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Gościem spotkania był biskup Gerard Bernacki
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Potrzebny proces 

P o raz pierwszy w historii polskiego górnictwa rozpoczyna 
się proces dyrektora kopalni oraz głównego inżyniera. 

14 listopada zasiądą oni na ławie oskarżonych w procesie 
wytoczonym im przez rodziny czterech górników, którzy 
zginęli w czasie katastrofy na kopalni „Halemba” w listopadzie 
2006 r. Dołączyły one do aktu oskarżenia przeciwko Kompanii 
Węglowej i domagają się wypłaty odszkodowań za śmierć 
swych bliskich. Z pozostałymi rodzinami Kompania Węglowa 
podpisała ugody. Na skutek wybuchu metanu oraz eksplozji 
pyłu węglowego zginęło 23 górników, ośmiu z kopalni 
„Halemba”, 15 z prywatnej firmy Mard. W trakcie śledztwa 
ujawniono, że dyrektor kopalni przed katastrofą otrzymywał 
dane z metanomierzy, z których wynikało, że na poziomie 1030 
metrów, gdzie doszło do tragedii, stężenie metanu kilkakrotnie 
przekraczało dopuszczalne normy. 

Z arówno dyrektor, jak i główny inżynier otrzymali meldunki 
w dniu katastrofy, świadczące o tym, że sytuacja w tamtym 

regionie jest bardzo niebezpieczna. Żaden z nich nie podjął 
jednak decyzji, aby wycofać stamtąd górników. Prokuratura 
podejrzewa, że miały na to wpływ czynniki ekonomiczne. 
Górnicy w „Halembie” na poziomie 1030 m demontowali 
maszyny. Chodziło o to, aby prace były przeprowadzone jak 
najszybciej. Przerwanie robót, wietrzenie chodnika oraz 
sprowadzenie ratowników odsuwało termin zakończenia tych 
prac i zwiększało koszty kopalni. Uznano więc, że być może i tym 
razem się uda, jak zapewne wiele razy na tej i innych kopalniach 
udawało się obchodzić obowiązujące przepisy.

N ie przesądzając o winie oskarżonych, wypada stwierdzić, że 
proces będzie działał profilaktycznie wobec kierownictwa 

także innych kopalń. Mając perspektywę poniesienia 
odpowiedzialności karnej, można mieć nadzieję, że nikt już 
nie będzie ryzykował życia górników z powodu oszczędności. 
W górnictwie ryzyko wkalkulowane jest w istotę zawodu. 
Siły natury czasem powodują dramaty pod ziemią, pomimo 
stosowanych zabezpieczeń i najnowszej techniki. Zdarzają 
się także błędy ludzi, które należy eliminować, ale których 
do końca także usunąć się nie da. Najgorzej jest jednak, gdy 
mamy do czynienia z hazardem ludzkim życiem dla korzyści 
materialnych. Dla takiej postawy tolerancji być nie może. 
Dlatego nadchodzący proces osób z kierownictwa „Halemby” 
będzie miał znaczenie nie tylko dla załogi tej kopalni.

Z boku

felieton
Andrzej Grajewski

agrajewski@goscniedzielny.pl

Nauka dla Polski i Śląska
Wystawa. Do 9 listopada w Mu- 
zeum Śląskim w Katowicach 
można ogladać wystawę 2. Bien- 
nale Fotograficznego Uniwer-
sytetu Śląskiego „Nauka śląska dla 
Polski, nauka polska dla Śląska”. 
Ekspozycja prezentuje prace 

wyłonione w konkursie fotogra-
ficznym, organizowanym przez 
uczelnię pod tym samym tytu-
łem. Wystawę można zwiedzać 
codziennie (oprócz poniedział-
ków) od 10.00 do 17.00, w soboty 
i niedziele do 16.00.

„Małe ojczyzny” – jedno z konkursowych zdjęć, 
popularyzujących projekty naukowe
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Ekumeniczny festiwal
Jastrzębie-Zdrój. Od 17 do 
19 października odbywał się 
X Międzynarodowy Festiwal 
Chórów im. ks. Anzelma Skrobola 
„Laudate Dominum”. Ekumeniczny 
charakter festiwalu i wysoki 
poziom wykonawców sprawia, że 
od lat impreza cieszy się dużą popu-
larnością. W tym roku wystąpiły 
w niej zespoły z Niemiec, Ukrainy, 
Czech, Słowacji i Polski. Koncerty 
odbywały się w jastrzębskich para-
fiach: Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, ewangelicko-augsburskiej 
oraz Miłosierdzia Bożego. W nie-
dzielę goszczące w Jastrzębiu--
Zdroju chóry uświetniły oprawę 
liturgiczną Mszy św. w jastrzęb-
skich kościołach. Podczas festiwa-
lu zorganizowane zostało także 
seminarium dla dyrygentów i pre-
zesów chórów. Tematy spotkań: 
„Wykonawstwo chorału grego-
riańskiego w świetle najnowszych 
badań” oraz „Benedykt XVI – jego 
nauka o muzyce”.

Rekolekcje z jezuitami
Książenice. W sobotę 18 paź-
dziernika już po raz czwarty 
w parafii Niepokalanego Serca 
NMP odbył się Dzień Wspólnoty, 
organizowany przez ojców jezu-
itów z Krakowa. Jest on częścią 
rekolekcji młod zieżow ych 
„Magis” (Większy). – W spotka-
niu uczestniczyli młodzi m.in. 

z Legnicy, Wrocławia, Przemyśla, 
Gdańska, a także z książenickiej 
parafii – mówi ksiądz proboszcz 
Roman Laksa. – W sumie 320 
osób. 
Po Mszy św. uczestnicy wspól-
notowego dnia spotkali się przy 
ognisku. Były także rozgrywki 
piłki nożnej i zabawy taneczne.
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Podczas festiwalu wystapił chór Polizeichor Pfarrkirchen 
z Niemiec
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P arafialna rada duszpa-
sterska jest instytucją 
w yrosłą z postano-
wień i ducha Soboru 

Watykańskiego II. Ma ona wyra-
żać ideę współodpowiedzialności 
duchownych i świeckich za naj-
mniejszą i podstawową komórkę 
organizacji Kościoła, jaką jest 
parafia – tak mówi o radach re-
gulamin, wydany przez kurię me-
tropolitalną. W praktyce w wielu 
parafiach rady albo nie istnieją, 
albo działają bardzo niemrawo. 
Tam jednak, gdzie proboszczowie 
chcą usłyszeć głos parafian, dzieją 
się wspaniałe rzeczy.

Świadomi parafianie
– Należę do rady parafialnej 

najkrócej ze wszystkich obec-
nych – mówi Barbara Brylak. 

– W zeszłym roku zmarła moja 
poprzedniczka, więc teraz ja 
prowadzę zespół charytatywny 
w naszej parafii. Wcześniej byłam 
zajęta zawodowo i rodzinnie, te-
raz mam więcej czasu. Proboszcz 
powołał mnie do rady parafial-
nej z urzędu. Poznałam wiele 
parafialnych spraw, o których 
nie mówi się na zewnątrz. Dzi-
siaj jestem mądrzejsza i bardziej 
świadoma.

Parafialna rada duszpasterska 
w katowickiej parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła ma na 
swym koncie sporo dokonań. – 
Większości tych inicjatyw nie 
udałoby się zrealizować bez 
udziału członków rady – mówi 
ks. proboszcz Paweł Buchta. – Na 
przykład jako jedni z pierwszych 
w archidiecezji zaczęliśmy wyda-
wanie gazetki z najważniejszymi 
informacjami z parafialnego ży-
cia. Ukazuje się ona do dziś, a rada 
zaproponowała niedawno kolejną 
inicjatywę: wydawanie kwartal-
nika, w którym znalazłoby się 
miejsce na bardziej usystema-
tyzowaną i pogłębioną refleksję 
nad życiem naszej wspólnoty. Taki 
kwartalnik powstanie, bo ja znam 
tych ludzi – jeżeli w coś się zaan-
gażują, to całym sercem. Mogę na 

nich liczyć, bo wiem, że nie muszę 
niczego doglądać, pilnować. Gdy 
się czegoś podejmą, mogę o to być 
już spokojny.

Praca charytatywna
Jednym z osiągnięć rady jest 

założenie Katolickiej Fundacji 
Dzieciom. Jej celem jest pomoc 
dzieciom z biednych rodzin. – 
Zaczęło się od ochronki, potem 
doszła do tego świetlica, dzisiaj 
działa też klub młodzieżowy 
– opowiada ks. Buchta. – Cały 
czas trwa również dożywianie 
dzieci.

Obecnie pod opieką funda-
cji znajduje się około 80 dzieci 
w wieku szkolnym i 50 w wieku 
przedszkolnym. W najbliższym 
czasie świetlica środowiskowa 
zostanie przekształcona z profi-
laktyczno-wychowawczej na so-
cjoterapeutyczną, ponieważ takie 
jest obecnie zapotrzebowanie.

Bank żywności to inicjatywa 
unikatowa. Pomysł zrodził się 
w czasie, gdy do Polski napływały 
dary z Zachodu. Trzeba było jakoś 
je rozprowadzić w parafii. Niektó-
rzy członkowie rady parafialnej 
pamiętają, jak chodzili od miesz-
kania do mieszkania z paczkami 
żywnościowymi.

– Kiedyś trafiłem do miesz-
kania pewnej pani, która powie-
działa, że jest Świadkiem Jehowy 
– wspomina Helmut Zając. – Wrę-
czyłem jej paczkę i stwierdziłem, 
że to są dary dla wszystkich Pola-
ków, a nasza parafia tylko je roz-
prowadza. Do dzisiaj pamiętam 
jej zdumienie.

Przedstawiciele różnych 
środowisk

Jerzy Sysak jest nadzwyczaj-
nym szafarzem Komunii św. Do 
parafii śś. Piotra i Pawła przepro-
wadził się niedawno. – Mamy na 
terenie parafii trzy szpitale, dom 
opieki społecznej i areszt, a do 
tego co niedzielę roznosimy Ko-
munię św. chorym do ich domów – 
mówi. – Nie spodziewałem się, że 
w tej parafii będzie aż takie zapo-
trzebowanie na szafarzy. Jest nas 
czterech, ale pracy jest naprawdę 
dużo dla każdego z nas. Do rady 
trafiłem z wyboru. Pewnie za-
wdzięczam to moim chorym.

– W poprzedniej kadencji byłem 
wybrany do rady przez parafian – 
opowiada Leon Becker. Z zawodu 
jest blacharzem-dekarzem. Kiedy 
na kościele odnawiany był dach, 
zatrudnił się w firmie, która wyko-
nywała remont, żeby wszystkiego 
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Duszpasterskie 
rady parafialne.  
Nie wiedziałam, 
że parafia jest 
jak wielka 
firma. Ostatnio 
moje córki 
stwierdziły, że 
nie miały pojęcia, 
iż proboszcz 
parafii to tak 
odpowiedzialna 
funkcja – mówi 
Barbara Brylak. 
Należy do rady 
parafialnej 
w parafii  
śś. Piotra i Pawła 
w Katowicach.

tekst i zdjęcia
Mirosław Rzepka

mrzepka@goscniedzielny.pl

Duszpasterska rada parafialna ma wspierać proboszcza i doradzać mu. W parafii śś. Piotra i Pawła 
w Katowicach rada działa imponująco
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doglądać z bliska. – Gdy ksiądz pro-
boszcz rano przechodził, a ja byłem 
na dachu, zawsze machał mi ręką. 
W tej radzie działam z urzędu, 
gdyż zostałem przełożonym tutej-
szej wspólnoty Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich. Prowadzimy 
codziennie modlitwy w kościele: 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego 
oraz Różaniec.

– Właściwie to jesteśmy takim 
łącznikiem między proboszczem 
a parafianami – tłumaczy Teresa 
Kryjon. Zajmuje się między in-
nymi protokołowaniem spotkań 
rady. – Ludzie często mówią nam, 
co chcieliby zmienić w parafii. Cza-
sem trzeba im wiele rzeczy wyja-
śniać, żeby mogli zobaczyć dzia-
łalność parafii z drugiej strony. 
Wiele razy zdarza się, czy to przy 
stole rodzinnym, czy to wśród zna-
jomych, że trzeba niemal walczyć 
z błędnymi poglądami. Miałam 
nawet sytuację, której w ogóle się 
nie spodziewałam, bo myślałam, 
że ludzie, z którymi się spotkałam, 
są blisko Kościoła i nie będzie im 
trzeba tłumaczyć najprostszych 
rzeczy. Było jednak inaczej, więc 
dyskusja była burzliwa. W końcu 
jednak pojęli, jak wiele ważnych 
zadań realizuje parafia.

Małgorzata Piszczelok mówi 
o sobie, że w parafii jest „do 
wszystkiego”. Ukształtowała swą 
duchowość w Domowym Kościele, 
potem zaczęła działać w Akcji Ka-
tolickiej. – Czuję się potrzebna na 

co dzień – mówi. – Zajęcia są różne: 
sprzątam, zmywam, pomagam, jak 
umiem. Do dzisiaj nie wiem, jak to 
się stało, że ludzie mnie wybrali do 
rady. Wydawało mi się, że mnie 
raczej nie znają.

Bank żywności
– Od siedmiu lat prowadzimy 

bank żywności. Potrzebujących 
parafian jest bardzo wielu – opo-
wiada Gerda Borowy. Jest emery-
towaną ekonomistką. – Obecnie 
z naszej pomocy korzysta 190 ro-
dzin wielodzietnych oraz osoby 
samotne bez pracy. Żywność ofia-
rują parafianie. W kilku sklepach 
wystawiliśmy specjalne kosze, do 
których przez cały czas można 
składać artykuły spożywcze. 
Można też przynosić na probo-
stwo. Ostatnio przez Caritas po-
zyskaliśmy żywność z nadwyżki 
unijnej. Wydajemy paczki raz 
w tygodniu. Wiele z osób, który-
mi się opiekujemy, nie miałoby co 
włożyć do ust bez naszej pomocy. 
Jeśli artykułów jest za mało, doku-
pujemy je na giełdzie z pieniędzy 
wrzucanych przez ludzi do skar-
bonki św. Antoniego.

– Bank żywności wpierają 
również inne przyparafialne 
grupy – dodaje Maria Borońska, 
reprezentantka Odnowy w Du-
chu Świętym. – Zwłaszcza z oka-
zji różnych świąt organizujemy 
specjalne zbiórki. Poza tym na 
spotkaniach wspólnoty zawsze 

modlimy się w intencjach parafii. 
Pomoc często trafia do osób, które 
straciły kontakt z Kościołem. To 
dobra okazja, żeby pokazać im, 
że są wartościowe, potrzebne we 
wspólnocie. Wiele z nich, gdy nie 
stawia się im warunków, zaczyna 
uczestniczyć w życiu religijnym.

Każdy ma swoje zadanie
Andrzej Węglorz jest emery-

towanym górnikiem i działaczem 
Akcji Katolickiej. Jego zadaniem 
jest znalezienie czterech górników 
do baldachimu na procesję Bożego 
Ciała. Prawie zawsze jest jednym 
z tej czwórki. – Dla mnie najważ-
niejsze jest to, że mogę swoim licz-
nym znajomym opowiedzieć o tym 
wszystkim, czym zajmuje się para-
fia – mówi. – Często ludzie bardzo 
mało wiedzą o działalności parafii 
i trzeba im wszystko tłumaczyć. 
Ale również ich sugestie bywają 
bardzo pomocne.

Zebrane na radzie osoby mó-
wią o Helmucie Zającu „nasze biu-
ro pielgrzymkowe”. On sam opo-
wiada, że wiele młodych osób nie 
ma pojęcia o skarbach, jakie moż-
na zobaczyć całkiem niedaleko, 
dlatego organizuje pielgrzymki. 
– Ludzie dzisiaj jeżdżą za granicę, 

a o własnej okolicy wiedzą często 
bardzo niewiele – mówi. – Orga-
nizujemy też pielgrzymki trzy-
dniowe, ale one są droższe, więc 
chętnych jest mniej.

Pan Helmut wspomina rów-
nież pierwszy festyn parafialny, 
kiedy udało się zebrać zaledwie 
700 złotych. – W tym roku nasz 
festyn odbył się po raz ósmy i ze-
braliśmy prawie 20 tys. złotych 
na parafialną ochronkę – mówi 
z dumą. – Wszystkiego uczyliśmy 
się od podstaw. Ale było warto, 
bo dzisiaj festyn jest konkretną 
pomocą dla naszego dzieła cha-
rytatywnego. A w dniu festynu 
pomagają nam wszyscy.

Jak zrobicie, tak będzie
– Ja już prawie nie jestem po-

trzebny w tej parafii – uśmiecha 
się ks. proboszcz Paweł Buchta. 
– Od początku spotkań z radą 
tłumaczyłem, że nie spotykamy 
się tu po to, żeby sobie pogadać 
przy kawie, lecz aby wcielać w ży-
cie różne inicjatywy. Wszystkie 
dzieła apostolskie, które rada za-
proponowała, zostały zrealizowa-
ne właśnie przez jej członków. Ja 
tylko wyrażam zgodę i czasem coś 
doradzę. Dla mnie najcenniejsze 
jest to, że czuję w tym wszystkim 
Bożą Opatrzność. Wiele razy by-
wało tak, że jakieś przedsięwzię-
cie wydawało się nam niemożliwe, 
a potem się okazywało, że z Bożą 
pomocą można dokonać wielkich 
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– Gdyby nie rada parafialna, tej sali by nie było – opowiada  
ks. Józef Sinka z Urbanowic
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rzeczy. Rada parafialna to grupa 
osób, które głęboko wierzą w Chry-
stusa i są przekonane, że to wielka 
życiowa siła. Ich działalność jest na 
to dowodem. Myślę, że probosz-
czowie, którzy nie chcą mieć rad 
parafialnych, bardzo dużo tracą. 
Zresztą to widać gołym okiem. 
Przecież zasięg prowadzonej w na-
szej parafii akcji charytatywnej 
nie jest moją zasługą, podobnie 
jak wiele innych działań, które 
realizuje rada. Ja nie mogę robić 
wszystkiego, więc pozwalam im. 
Często powtarzam: „jak zrobicie, 
tak będzie”.

Siła jednocząca
– Rada parafialna zmobilizo-

wała mnie do rozbudowy probo-
stwa – opowiada ks. Józef Sinka, 
proboszcz parafii Matki Bożej 
Pośredniczki Wszelkich Łask 
w Urbanowicach. – Powstała nowa 
sala, salka dla grup parafialnych 
i jadalnia, a także dwa mieszkania. 
Mamy w radzie przedstawicieli 
wszystkich grup społecznych 
w parafii, dlatego można znaleźć 
dobre rozwiązania dla wszyst-
kich. W radzie nie ma ważniej-
szych i mniej ważnych – każdy 
się liczy. Przez każdy głos czuję 
działanie łaski Bożej, czuję, jak 
ona jednoczy parafię i sprawia, 
że ludzie stają się lepsi.

– Dla mnie powstanie ta-
kiej rady w naszej parafii jakoś 
wprost wiąże się z realizacją 
zaleceń Soboru Watykańskiego 
II – mówi dr Henryk Kleta. Na co 
dzień pracuje jako wykładowca na 
Politechnice Śląskiej. Podkreśla, 

że jest „krzokiem”, czyli człowie-
kiem, który przeprowadził się 
do Urbanowic stosunkowo nie-
dawno, więc tym bardziej ceni 
sobie wybór do rady. – Ta sprawa 
dojrzewała przez parę lat. Rada 
działa od 2003 roku. Myślę, że jest 
ona odpowiedzią na współczesną 
codzienność. Szybkość zmian, ja-
kie zachodzą w Polsce, wymusza 
niejako reakcję. Każda parafia 
dysponuje wielkim potencjałem, 
którym są ludzie. Proboszcz, który 
odważy się z tego potencjału sko-
rzystać, niczego nie straci, a zyskać 
może naprawdę wiele. My wszy-
scy czujemy, że podczas naszych 
spotkań działa wśród nas Duch 
Święty. Nasza parafia się rozra-
sta, bo jest atrakcyjnym terenem 
budowlanym. Jestem przekonany, 
że w przyszłości kolejną funkcją 
rady parafialnej będzie integracja 
społeczności lokalnej.

Wszyscy nas znają
– Nasza rada z pewnością 

różni się zdecydowanie od rad 
w dużych miejskich parafiach – 
wyjaśnia Alicja Biolik, nauczy-
cielka. – Przede wszystkim dlate-
go, że my w Urbanowicach prawie 
wszyscy się znamy, a nas to już na 
pewno znają wszyscy. Skoro nas 
wybrali, to znaczy, że nas szanują 
i ufają nam, ale też nie zawahają 
się powiedzieć nam wprost, gdy 
potrzebna będzie krytyka. Ja każ-
dy taki głos od razu przekazuję 
proboszczowi, bo uczymy w jed-
nej szkole.

– Dla nas to ważne, żeby świą-
tynia i jej obejście wyglądało po-
rządnie – opowiada Józef Ścierski. 
Na co dzień jest rolnikiem i żyje 
z tego. – Dlatego chętnie zajmu-
jemy się sprawami budowlany-
mi, doradzamy proboszczowi, 
pomagamy. Oprócz rozbudowy 
probostwa doprowadziliśmy do 
pomalowania kościoła i odnowie-
nia witraży. To takie rzeczy, które 
widać. Zawsze też na zebraniach 
rady parafialnej zastanawiamy 
się, czy damy radę pokryć kosz-
ty kolejnych przedsięwzięć. Raz 
nawet sami poszliśmy po domach 
i zrobiliśmy zbiórkę, gdy pienię-
dzy było za mało.

– Jesteśmy w radzie, bo to 
ważne, żeby parafia dostrzegała 
również rolników – dodaje Ali-
cja, żona Józefa. – Chyba dlatego 
parafianie nas wybrali.

– Do mnie przychodzą wszy-
scy parafianie, bo zajmuję się 

wypiekami – śmieje się Jadwiga 
Gaj. Pracuje w miejscowym przed-
szkolu, ale ma też niewielką cu-
kiernię. – W cukierni rozmawiam 
o różnych parafialnych sprawach. 
Czasami muszę wysłuchać, jaki to 
nasz proboszcz okropny. W czasie 

rozmowy okazuje się często, że ci 
ludzie byli na niedzielnej Mszy 
św. w innej parafii i nie słyszeli 
ogłoszeń. Wtedy tłumaczę, co się 
dzieje, po co cegła została przy-
wieziona i jakie nas czekają in-
westycje.� •

Żeby parafia żyła
Ks. Piotr Kurzela, dyrektor Wydziału 
duszpasterstwa ogólnego Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach
– Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że parafialna 
rada duszpasterska jest ciałem doradczym 
proboszcza. Może działać w parafii, ale nie musi. 

W naszej archidiecezji najczęściej istnieją w parafiach rady 
duszpasterskie. W niektórych działają bardzo dobrze, w innych 
są to ciała martwe. „działalność rady powinna zmierzać do 
ukształtowania parafii w świadomą i zaangażowaną wspólnotę, 
która bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za życie i pracę 
duszpasterską parafii, za szukanie rozwiązań dla powstających 
problemów”. tak mówi regulamin rad i to chyba jest sedno 
sprawy i powód, dla którego warto je tworzyć i starać się, żeby 
działały sprawnie.

Ks. Paweł Buchta, proboszcz
– jestem już 21 lat w parafii śś. Piotra i Pawła. 
Parafialną radę duszpasterską zorganizowali 
jednak moi poprzednicy. głos rady w sprawach 
duszpasterskich jest bardzo cenny, ponieważ ci ludzie 
przynoszą opinie parafian i ich oczekiwania. dzięki 

temu możemy modyfikować duszpasterstwo, na przykład 
zmienić godzinę nabożeństwa na taką, która będzie bardziej 
wszystkim odpowiadała. Natomiast w kwestiach gospodarczych 
nie wiem, co bym zrobił bez tych osób. Na przykład problem 
szkód górniczych. o odszkodowania z kopalni toczyliśmy 
prawdziwe boje.

Wojciech Boroński, członek rady parafialnej
– byłem już w radzie parafialnej w poprzedniej parafii. 
gdy się przeprowadziłem, poprzedni proboszcz 
zaprosił mnie jako ojca rodziny wielodzietnej. 
Przychodziłem zawsze z różnymi pomysłami, chciałem 
coś robić w parafii. tak minęło 15 lat. Problemów 

było zawsze bardzo wiele. Nieraz spieraliśmy się tutaj, nawet 
kłóciliśmy się, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie. Ksiądz 
proboszcz ma z nami sporo problemów – jesteśmy „ciężkim 
orzechem do zgryzienia”. dzisiaj szczycę się tym, że jestem 
członkiem rady parafialnej z wyboru parafian.

Ks. Józef Sinka, proboszcz
– W naszej rzeczywistości rada nie jest fikcją, tylko 
bardzo silnym głosem, który wpływa na życie 
parafialne. jest tak przede wszystkim dlatego, że nie 
ja wybierałem członków rady. Mieliśmy normalne 
wybory. Każda ulica zgłosiła swojego przedstawiciela, 

a potem cała parafia głosowała. teraz ludzie chcą widzieć 
efekty działalności wybranych przez siebie przedstawicieli. 
a ja czuję ogromne wsparcie. Udało nam się w krótkim czasie 
przeprowadzić kilka wielkich inwestycji. W tak małej parafii 
obyło się bez długów. Myślę, że jest to powód do dumy dla nas 
wszystkich. Z pewnością jest to zasługa rady, bo ja nie muszę się 
na wszystkim znać. Mam specjalistów z różnych dziedzin wśród 
członków rady. Wystarczy, że ich słucham.

> dokonczenie ze s. V

Parafianie z Urbanowic 
dbają o swój kościół 
i chętnie włączają się  
do pracy
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Z postulatorem 
procesu 
beatyfikacyjnego 
kardynała 
Augusta 
Hlonda, o. prof. 
Enrico Dal Covolo 
z Uniwersytetu 
Salezjańskiego, 
rozmawia ks. Marek 
Łuczak. 

Na jakim jesteśmy etapie, gdy 
chodzi o proces beatyfikacyjny 
kardynała Augusta Hlonda?

– Skończyliśmy  prace nad tzw. 
positio. To oznacza, że możemy już 
mówić o heroiczności cnót Sługi 

Bożego. W najbliższych 
dniach dokumenty będą 
przekazane Kongregacji 
ds. Kanonizacyjnych. 

Jak rozumiem, jest zbyt 
wcześnie, by mówić o kon-

kretnej dacie beatyfikacji?
– Zdecydowanie za wcześnie. 

Ciągle czekamy na cud.

Czy są jakieś inne trudności, na 
przykład natury politycznej?

– Nie ma żadnych. Pozwolili-
śmy rzeczom biec zgodnie z ich na-
turalnym nurtem. Poszczególne 
etapy procesu beatyfikacyjnego 
następują jedne po drugich. Kie-
dy zwracamy się do stosownych 
urzędów, nie napotykamy żad-
nych przeszkód nieformalnych. 
Teraz więc należy się modlić 
o�cud.�� •

W Sali Marmurowej Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach od-
była się niecodzienna uroczystość. 
20 października rozdano Medale 
Komisji Edukacji Narodowej.

O dznaczenie nadawane jest 
pracownikom oświaty, a tak-

że innym osobom, za szczególne 
zasługi dla oświaty i wychowa-
nia. Wśród ponad 200 osób, które 
odebrały je podczas poniedział-
kowej uroczystości, znalazł się 
między innymi biskup Janusz 
Zimniak – od ponad pół wieku 
związany z pracą wychowawczą 
jako kapłan, katecheta, doktorant, 
duszpasterz akade-
micki i wizytator. 
Był też konsultan-
tem katechetyki 
w redakcji „Gościa 
Niedzielnego”. 

Ksiądz biskup dr Janusz Zim-
niak od początku swej pracy głosi 
potrzebę nauczyciela etycznego, 
otwartego i przyjaznego – o silnej 
osobowości. „Posiadającego pra-
gnienie doskonałości, poczucia 
obowiązku i odpowiedzialności, 
moralnej odwagi i miłości do du-
szy dziecka”. Zawsze nawoływał, 
iż w żadnym zawodzie człowiek 
nie ma tak wielkiego znaczenia 
jak w zawodzie pedagoga, że 
pedagogiem winien być jedynie 
człowiek z silną osobowością, głę-
boko miłujący swój zawód i ro-
zumiejący ogromną doniosłość 
celów i zadań, a wartość podmiotu 
nauczającego zależy od jego siły 
moralnej. Etyczny, przyjazny 
i otwarty wychowawca – jak prze-
konuje biskup – będzie walczył 
o człowieka i jego wartości, musi 
także sam być wewnętrznie bo-
gaty i po to bogactwo ustawicznie 
sięgać. Siła moralna wychowaw-
cy, której źródłem jest szacunek 
i miłość do drugiego człowieka, 
zawsze winna mieć najważniejsze 
znaczenie w jego życiu i w pracy. 
Medal KEN to odznaczenie resor-
towe nadawane przez Ministra 
Edukacji Narodowej. 

Laureat skończył 75 lat. Du-
chowny urodził się 6 września 
1933 roku w Tychach. 

� •

Kościół

Serdeczne wyrazy współczucia mężowi oraz córkom
z powodu śmierci żony i matki

ś†p.

Wiesławy Kucypery
składa Aneta Mondry wraz z rodziną

■ K O N D O l e N C J e ■

60-lecie śmierci kardynała Augusta Hlonda

Kandydat na ołtarze
Z okazji 
rocznicowych 
obchodów słyszy 
się często o kard. 
Auguście Hlondzie, 
że był mężem stanu. 
Pamiętajmy jednak, 
że przede wszystkim 
jest on sługą Bożym. 

J ego proces beatyfikacyjny 
wszczęto dopiero w 1992 

roku, w archikatedrze św. Jana 
w Warszawie. W tej samej świą-
tyni, którą wybrał sobie na mogiłę 

i w której go pochowano, mimo 
że była ona wówczas niemal 
stosem gruzów. Jego duchowość 
była głęboko maryjna. To z jego 
inicjatywy młodzież akademicka 
odbyła w maju 1936 r. pielgrzym-
kę i złożyła jasnogórskie śluby. 
To on w 1946 r. ofiarował Polskę 
Najświętszemu Sercu Maryi. 
Gdy umierał w październiku 
1948 roku, często powtarzał, że 
w obliczu dyktatury komunistycz-
nej wszystko trzeba zawierzyć 
Maryi. Zmarł 22 października, 
pozostawiając życzenie, by zostać 
pochowanym w katedrze św. Jana. 
Zapytaliśmy postulatora o etap 
procesu�beatyfikacyjnego.�� •

Medal dla biskupa

Katecheta 
z charyzmą 

Czekamy na cud

Podwaliny diecezji 
abp Damian 
Zimoń
– Kardynał august 
hlond sprawdził 
się już jako 
administrator 

Kościoła na śląsku po 
plebiscycie. ludzie chcieli 
wtedy nie tylko przynależeć 
do nowego państwa 
polskiego, ale też pragnęli 
kościelnych struktur, 
które byłyby tożsame 
z ich narodowością. te 
kwestie doskonale czuł 
nowy rządca Kościoła 
lokalnego. Wprawdzie 
niedługo piastował swój 
urząd w Katowicach, 
ale położył podwaliny 
pod dzisiejszy Kościół: 
organizował seminarium, 
kurię, sąd biskupi, dał 
początki „gościowi 
Niedzielnemu”. Pamiętajmy, 
że w tamtym okresie 
księża byli niesamowicie 
aktywni, mieli kościelnego 
ducha. hlond trafił więc na 
dobry grunt. ale były też 
przeszkody. Z jednej strony 
nabrzmiałe były problemy 
narodowościowe, a z drugiej 
coraz bardziej doskwierała 
też bieda. Wierni, 
przybywając ze wsi do 
miast, popadali częstokroć 
w pijaństwo. Stolica 
apostolska ustanowiła 
nową diecezję, czemu 
niektórzy od początku 
się sprzeciwiali. hlond 
doskonale znał specyfikę 
tego miejsca. akcentował 
w duszpasterstwie kult 
maryjny, o czym warto 
wspomnieć w kontekście 
Piekar śląskich. Stworzył też 
podwaliny pod właściwe 
relacje państwo–Kościoł. 
Wielkimi postaciami są 
więc nie tyko jan Paweł ii 
czy Prymas tysiąclecia, ale 
również kardynał august 
hlond. bez niego Kościół 
w Polsce nie wyglądałby tak 
jak obecnie.
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30. rocZNica WyborU PaPieża PolaKa

Papieska sztafeta

Biegiem do Wadowic
W 30. rocznicę 
wyboru Karola 
Wojtyły na papieża 
w centrum Wadowic 
pojawili się biegacze 
w koszulkach 
z wizerunkiem Ojca 
Świętego. Wśród 
nich nie zabrakło 
pielgrzymów 
z archidiecezji 
katowickiej.

K ościół św. Michała Archanioła 
w Michałkowicach od bazyliki 

Ofiarowania NMP w Wadowicach 
dzieli 73 km. Kilkunastu parafian 
z Michałkowic przebiegło go 
w sztafecie po dwie osoby, zmienia-
jąc się co 10 kilometrów. Przez dzie-
sięć dni poprzedzających start bie-
gu w kościele w Michałkowicach 
stała skrzynka pocztowa, do której 

parafianie mogli wrzucać swoje 
intencje modlitewne. Podczas po-
rannej Mszy św. 16 października 
odczytano prośby, które następnie 
trafiły do futerału pełniącego rolę 
pałeczki sztafetowej. Biegacze za-
nieśli modlitwy do wadowickiej 
bazyliki, gdzie zakończyli piel-
grzymkę uroczystą Eucharystią. 
– Oprócz próśb umieszczonych 

w sztafetowej pałeczce zabraliśmy 
naszą wspólną intencję o rychłą 
beatyfikację Jana Pawła II – mówi 
Jan Komander, współorganizator 
biegu. 

Michałkowicka grupa wyru-
szyła chwilę po godz. 8.00. W tym 
samym czasie sztafeta z Piekar 
Śl., która również podążała do 
Wadowic, była już w okolicach 

Chrzanowa. Wybiegli o 3.00 
w nocy spod kościoła Świętej 
Trójcy w Szarleju. Wcześniej za-
palili znicze i złożyli kwiaty przy 
pomniku Jana Pawła II. Górnicy 
wraz z uczniami Miejskiego Gim-
nazjum nr 3 w Piekarach Śl. do 
Wadowic biegli po raz drugi. Na 
mecie w samo południe, podczas 
Mszy młodzieżowej przywitała 
ich burza oklasków. 

– Tą sztafetą chcieliśmy dać 
świadectwo świętości Jana Paw-
ła II. Pamiętaliśmy też o biskupie 
Herbercie Bednorzu, którego set-
na rocznica urodzin mija w tym 
roku – mówi Zenon Nowakowski, 
pomysłodawca „górniczo-szkolnej 
sztafety” i organizator kilkunastu 
podobnym pielgrzymek biego-
wych w kraju i za granicą. – Gdy-
bym był muzykiem, skompono-
wałbym utwór dla Papieża. Moją 
pasją jest bieganie, dlatego w ten 
sposób mogę oddać hołd Janowi 
Pawłowi II – dodaje maratończyk.
 Piotr Sacha

Sympozjum na Wydziale Teologicznym

Niezwykły pontyfikat
– Zatrzymaliśmy 
się tu, by poznać 
naukę, osobowość 
i pontyfikat Papieża 
Polaka. Blask jego 
świętości nie gaśnie 
– mówił metropolita 
katowicki abp 
Damian Zimoń, 
otwierając 
sympozjum „Jan 
Paweł II – pasterz 
i pielgrzym”. 

S potkanie zorganizowane 
zostało 16 października 

na Wydziale Teologicznym 
Un i w e r s y t e t u  Ś l ą s k i e g o 
w Katowicach z okazji 30. rocznicy 

wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową.

Arcybiskup przypomniał 
ostatnie spotkanie z Ojcem Świę-
tym, z 13 stycznia 2005 roku, kiedy 
to wraz z władzami Uniwersytetu 

Śląskiego dziękował za ustano-
wienie Wydziału Teologicznego 
w Katowicach. – Choć Papież był 
już wtedy ciężko chory, odczytał 
tekst, w którym podkreślał po-
trzebę dialogu między teologią, 
a innymi naukami – wspominał 
metropolita.

W katowickim sympozjum 
wzięli udział prelegenci z uczelni 
opolskich, wrocławskich i kato-
wickich. Prof. Wojciech Świątkie-
wicz (na zdjęciu) w swoim wykła-
dzie zatytułowanym: „Przesłanie 
Jana Pawła II do Ślązaków podczas 
pielgrzymowania po śląskiej zie-
mi” zastanawiał się, czy w prze-
słaniu tym można znaleźć jakąś 
przewodnią myśl. – Papież, zwra-
cając się do Ślązaków, mówił do 
nich jako do opiekunów chrześci-
jańskiego dziedzictwa i strażni-
ków Ewangelii pracy – zauważył 

prelegent. – W 1979 roku, podczas 
pielgrzymki do Częstochowy, 
nazwał Śląsk i Zagłębie „ziemią 
wielkiej pracy i wielkiej modli-
twy” – dodał. 

Ksiądz prof. Zygfryd Glaeser 
mówił o ekumenicznym wymia-
rze pontyfikatu Jana Pawła II. – 
To papież ekumenicznej nadziei, 
papież, którego pontyfikat był 
posługiwaniem na rzecz jedno-
ści – zauważył.

O spotkaniach z geografią zba-
wienia, jak nazwał pielgrzymki 
Ojca Świętego do Ziemi Świętej, 
mówił ks. prof. Józef Kozyra. 
W trakcie sympozjum prelegenci 
poruszali także tematy związane 
z pielgrzymkami Papieża, jego kul-
tem do Matki Bożej Fatimskiej oraz 
temat zmartwychwstania Chry-
stusa w encyklikach Jana Pawła II. 
 abr

Jan Komander pokazuje pałeczkę sztafetową, w której znalazła 
się lista z modlitewnymi intencjami parafian z Michałkowic
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Jo, Ślązok

tekst
Marek Szołtysek

szoltysek@ szoltysek.com.pl

K atolicka nauka o Bogu 
uczy o cnotach 

kardynalnych, wyliczając: 
sprawiedliwość, męstwo, 
roztropność i umiarkowanie. 
Już sama nazwa – kardynalne 
– pochodzi od łacińskiego 
cardo, czyli zawias. Więc 
cnoty kardynalne dotyczą 
rzeczywistości zasadniczej  
dla chrześcijańskiej postawy. 
Bo przykładowo można dbać, 
by dzieci chodziły  
na nabożeństwa różańcowe, 
ale wysyłanie ich bez opieki 
przez ruchliwą drogę i gdy 
jest ciemno – to już brak 
roztropności. Podobnie 
nieroztropne jest mocowanie 
dębowych drzwi na byle 
jakich zawiasach.

D zisiaj jednak proponuję 
spojrzeć na cnotę umiaru 

ze śląskiego punktu widzenia 
i to jeszcze w kontekście 
spraw języka polskiego 
i niemieckiego. A zatem 
już w XIII czy XIV wieku 
w klasztorach franciszkańskich 
na Śląsku pojawił się problem 
niechętnego przyjmowania 
do zakonu ludzi nieznających 
języka niemieckiego. To był 
wyraźny znak braku umiaru 
ówczesnych władz zakonnych, 
bo przecież skoro i tak wówczas 
liturgia była sprawowana 
po łacinie, to polszczyzna 
Ślązoków nie powinna była 
przeszkadzać w realizacji 
franciszkańskiego „pokoju 
i dobra” wobec mieszkańców 
Śląska, którzy mówili 
wtedy zasadniczo po polsku 
i częściowo po niemiecku.

T akich przykładów jest 
więcej i wspomnijmy 

tylko Józefa Lompę, którego 
w połowie XIX wieku 
rządzący wtedy na Śląsku 
Prusacy zwolnili ze szkoły  
za popieranie uczenia po 
polsku. Podobne problemy 
miał też młody Wojciech 
Korfanty, prześladowany jako 

uczeń w okresie niemieckiego 
kulturkampfu. Natomiast 
podczas drugiej wojny 
światowej dla niemieckiego 
okupanta mówiący po polsku 
Ślązok był po prostu – unsere 
feind, czyli nasz wróg. 
I to oczywiście nie miało 
nic wspólnego z miłością 
bliźniego.

J est też druga strona medalu. 
Po powstaniach śląskich nie 

brakowało u nas środowisk, 
które wrogo odnosiły się  
do mówiących po niemiecku. 
Jeszcze silniej  
ta antyniemieckość 
ujawniła się po drugiej 
wojnie światowej, kiedy 
nawet zakazano uczenia na 
Górnym Śląsku po niemiecku, 
a niemieckie napisy na 
grobach czy pomnikach 
skuwano albo zalewano 
cementem. To też miało 
wpływ na traktowanie samej 
regionalnej kultury Śląska, 
która przez zapalonych 
germanożerców została 

uznana za podejrzaną i za 
bardzo niemiecką. A miały 
o tym rzekomo świadczyć 
między innymi takie gwarowe 
słowa jak gelynder czy hazok 
oraz popularne imiona jak 
Wilhelm czy Zygfryd.

N a szczęście nie brakowało 
na Śląsku ludzi, których 

cnota umiaru skłaniała do 
wzajemnego akceptowania się  
niemczyzny i polszczyzny. 
Dowodem na to jest 
niemieckojęzyczny dodatek 
do „Gościa Niedzielnego” 
– „Der Sonntagsbote” z lat 
1926–1941. Potwierdzają to też 
dawne katechizmy czy żywoty 
świętych, jakie w śląskich 
domach do dzisiaj znajdują się 
w wersji polskiej i niemieckiej. 
A wyraźnie uświadomiłem to 
sobie ostatnio, kiedy w pewnej 
kapliczce koło Raciborza 
zobaczyłem na parapecie dwie 
książeczki do nabożeństwa: 
polską – „Droga do nieba” 
i identyczną po niemiecku – 
„Weg�zum�Himmel”.� �•

felietoN

Droga do umiaru

Niemiecki i polski modlitewnik ze śląskiej kapliczki
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Ma to być portal lokalno-regio-
nalny, na którym toczyć się będzie 
dyskusja na najważniejsze tema-
ty dotyczące Śląska. Tak twórcy 
„Śląska XXI” reklamują nowy por-
tal internetowy. 

I nauguracja jego działalności 
odbyła się we wtorek 14 paź-

dziernika w katowickim „Rondzie 
Sztuki”. Wśród liderów „Śląska 
XXI” są m.in. poseł Jerzy Polaczek 
oraz były wojewoda śląski dr 
Tomasz Pietrzykowski.

Głównym działem portalu 
są „Dyskusje”. Publikowane tu 
artykuły będą ujęte w trzy za-
sadnicze bloki: „Inwestycje infra-
strukturalne”, „Śląsk przyjazny 
młodym” oraz „Jakie Katowice 
w XXI wieku”. 

Na portalu otwarte zostały 
także dwa projekty. Pierwszy 
z nich: „Jak się robi biznes na Ślą-
sku?” to ankieta, którą wypełniać 
będą osoby zajmujące się biznesem 
na Śląsku. Drugi projekt – „Zmie-
niaj z nami Śląsk” skierowany jest 
do mieszkańców regionu, którzy 
w ten sposób będą mogli sygnali-
zować wszelkie uciążliwe dla nich 
problemy.

Abr

Powstał nowy portal 

Śląsk XXI

W inauguracji działalności 
śląskiego portalu  
wziął udział Rafał 
Dutkiewicz, prezes  
Ruchu Obywatelskiego 
„Polska XXI”
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W projekcie „Kato–
wice na warszta-
cie” mógł wziąć 
udział każdy. Od 16 

do 18 października Rondo Sztuki 
wypełniły tłumy mieszkańców, 
którzy chcieli wypowiedzieć się 
na temat nowego kształtu rynku, 
alei Korfantego, okolic dworca 
czy placu Obrońców Katowic. 
Architekci, przedstawiciele dzia-
łających w mieście organizacji 
i mieszkańcy wspólnie zastana-
wiali się nad najważniejszymi 
przestrzeniami publicznymi. 
Punktem wyjścia był projekt 
Tomasza Koniora, katowickiego 
architekta, który dwa lata temu 
zwyciężył w konkursie na stwo-
rzenie wizji przestrzeni od ronda 
do rynku.

Cena kompromisu
To najlepszy moment, by 

w Katowicach stworzyć wresz-
cie prawdziwie nowoczesne 
centrum. Taką opinię zgodnie 
wyrażali zarówno uczestnicy, 
jak i organizatorzy urbanistycz-
nych warsztatów. Zwłaszcza że 
miasto posiada zobowiązania co 

do remontu Katowic w kontekście 
Euro 2012. – Dziś tak naprawdę 
nie mam po co przyjeżdżać do 
centrum. A Katowice powinny 
być miejscem, w którym po pro-
stu będę chciał spędzać swój czas 
– mówi Mateusz Charuba z Pod-
lesia, który na co dzień studiuje 
w Poznaniu. – Myślę, że duży 
potencjał drzemie szczególnie 
w placu Szewczyka, gdzie ko-
nieczna jest rozbudowa funkcji 
komunikacyjnych – podkreśla. 

– W wielu polskich miastach 
pojawiają się tego typu konsulta-
cje z mieszkańcami, choć w Kato-
wicach sytuacja jest specyficzna. 
Mamy do czynienia z dyskusją na 
temat przebudowy praktycznie 
całego centrum, co jest ewene-
mentem w skali kraju – ocenia 
Piotr Lorens, prowadzący trzy-
dniowe spotkanie. – Warsztaty 
pokazały, na czym tak napraw-
dę polega spór wokół planu ko-
ordynacyjnego. Nie sądzę, by 
udało zadowolić się wszystkich, 
z pewnością możliwy jest jednak 
kompromis.

Pokój z widokiem na okna

Raport ze społecznych kon-
sultacji urbanistycznych w Ka-
towicach poznamy w połowie 
listopada. Wszyscy uczestnicy 
warsztatów mieli przed sobą map-
ki przedstawiające w szczegółach 
proponowane zmiany. Pracowali 
w kilkuosobowych grupach. Jak 
powinna wyglądać zabudowa 
ścisłego centrum? Jakie są sła-
be i silne strony zwycięskiego 
projektu? Każdy mógł wyrazić 
własną opinię na temat 10 miejsc, 
które po przebudowie mają zmie-
nić oblicze miasta. 

Przy jednym ze stolików zebra-
li się mieszkańcy Superjednostki. 
Podczas kolejnego zadania oceniali 
fragment interesujący ich najbar-
dziej – plac przy zachodniej czę-
ści bloku. Na co dzień patrzą w to 
miejsce z okien. W rozrysowanym 
planie znaleźli tam kostkę ozna-
czającą wysoki apartamentowiec. 
– Zamiast wieżowca wolimy wolną 
przestrzeń. Ale bez tych dzikich 
parkingów na trawnikach, które 

dziś są powszechne, a które utrud-
niają nam dotarcie do sklepu czy 
apteki. Dlatego trzeba wyprowa-
dzić ruch samochodowy ze ścisłe-
go centrum – żali się emerytka, od  
30 lat mieszkająca w Superjednost-
ce. Pan Erwin żyje w tym miejscu 
trzy lata dłużej. – Na planie cen-
trum trochę mało jest zielonych 
miejsc – zauważa. – Już teraz 
dusimy się w bloku – dodaje ktoś 
obok. 

Tramwaje pod ziemią?
Oprócz udziału w dyskusji 

mieszkańcy miasta wypełnili 
kilka ankiet. Uczestniczyli też 
w głosowaniu dotyczącym róż-
nych wariantów zagospodaro-
wania przestrzeni. Zaś trzeciego 
dnia każdy mógł zaproponować 
konkretne rozwiązania dla klu-
czowych miejsc nowego centrum. 
Pomysł gonił pomysł. Dla rynku: 
„wieża z zegarem, teatry uliczne 
i happeningi, tramwaje pod zie-
mią”. Dla pl. Szewczyka: „nowo-
czesne centrum komunikacyjne 
z galeriami, łuk z symbolami 

Aleja w centrum uwagi
Warsztaty. 
Przez trzy dni 
katowiczanie 
debatowali 
nad nowym 
wizerunkiem 
centrum miasta. 
Najwięcej 
kontrowersji 
wzbudza wizja 
przebudowy alei 
Korfantego.

tekst
Piotr Sacha

psacha@goscniedzielny.pl
Mieszkańcy Katowic w grupach dyskutowali nad przyszłością śródmieścia
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miast Górnego Śląska, kino plene-
rowe”. Organizatorzy odnotowali 
w sumie kilkadziesiąt propozycji 
dotyczących siedmiu miejsc. 

W Rondzie Sztuki pojawili się 
także reprezentanci organizacji 
znajdujących się na terenie Kato-
wic. – W projekcie centrum bra-
kuje kompleksu sportowego z bo-
iskiem do siatkówki i koszykówki, 
siłownią czy kręgielnią. Przecież 
im więcej takich ośrodków, które 
mają coś ciekawego do zaoferowa-
nia młodym ludziom, tym mniej 
patologii na ulicy – stwierdza 
Bogumiła Kurcab z katowickiego 
Pałacu Młodzieży. 

Za i przeciw
Do wielu propozycji archi-

tektów uczestnicy warsztatów 
odnieśli się pozytywnie. Tak było 
chociażby w przypadku Parku 
Rawy, jaki powstać ma za Empi-
kiem. Będzie to zielony fragment 
centrum ze ścieżkami rowero-
wymi i placem zabaw dla dzieci. 
Najwięcej kontrowersji z kolei było 
wokół pomysłów dotyczących alei 
Korfantego. Projekt zakłada w tym 
miejscu zmniejszenie do minimum 

ruchu kołowego, a zarazem zwę-
żenie do 46 metrów alei, która 
dziś mierzy 72 metry szerokości. 
Dzięki temu powstać miałaby tu 
wielofunkcyjna zabudowa będąca 
wizytówką miasta. 

– Ludzie pragną tutaj zróżni-
cowanej i atrakcyjnej przestrze-
ni, z drugiej strony pojawiają się 
obawy, że jeżeli aleja zmieni swoje 
proporcje, to centrum utraci swój 
metropolitalny charakter – mówi 
Tomasz Konior, autor propozycji 
nowego centrum. – Tymczasem nie 
można tu kierować się tylko skalą. 
Znam dziesiątki miast, które są gę-
ste i nie posiadają takiej szerokiej 
alei, a ich metropolitalny charakter 
nie jest kwestionowany. Musimy 
wciąż jak najwięcej dyskutować, 
szukać dobrych przykładów, by 
doprowadzić do rozwiązania tej 
sytuacji – dodaje architekt.

Otwarte drzwi
Jak podkreśla Krzysztof Ro-

gala, pełnomocnik prezydenta ds. 
przebudowy śródmieścia, miasto 
otrzymało wiele pomysłów i opi-
nii, które zostaną wykorzystane 
w realizowanych projektach – Te 
elementy przestrzeni publicznej, 
które budzą najwięcej kontrower-
sji, muszą być przedmiotem dal-
szych konsultacji społecznych. 
Moja rekomendacja dla Zarządu 
Miasta będzie taka, aby były to 
konsultacje ogólnodostępne – za-
pewnia Krzysztof Rogala. – Trud-
no dziś określić precyzyjnie datę 
złożenia ostatecznego projektu 
przebudowy. Na pewno stanie się 
to w przyszłym roku, by w 2010 
mogły ruszyć prace budowlane 
– dodaje. 

– To bardzo ważne, by prze-
strzeń nowego centrum odpowia-
dała oczekiwaniom społecznym. 
Dlatego wnioski z warsztatów 
zostaną przekazane autorom 
projektów budowlanych i wyko-
nawczych – zapewnia prezydent 
Katowic Piotr Uszok. Aby zre-
alizować wszystkie planowane 
inwestycje, miasto będzie musiało 
wziąć kredyt w Europejskim Ban-
ku Inwestycyjnym na około pół 
miliarda�złotych.�� •

■ R e K l A M A ■

Aleja w centrum uwagi
Moje miasto

Andrzej Oleński
– W debacie nad przestrzenią publiczną zabrakło mi 
tematu związanego z komunikacją. dojazd do ścisłego 
centrum jest sprawą problematyczną. a przecież 
dla miasta to fundament, by można było się po nim 
sprawnie poruszać. Zamknięcie alei Korfantego 

dla ruchu kołowego spowoduje gigantyczne korki w ciągu 
okolicznych ulic. a my, mieszkańcy, otrzymamy nową porcję 
hałasu. 

Monika Mandrela
– Przygotowuję pracę dyplomową na temat 
zagospodarowania centrum Katowic w kontekście 
tworzącego się górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego. Stąd moja obecność na warsztacie. 
Przede wszystkim ważne jest podniesienie rangi 

przestrzeni publicznej Katowic. Na razie jest przerost 
komunikacji w ścisłym centrum i brakuje reprezentacyjnej, 
dostępnej dla ludzi przestrzeni, która świadczyłaby o tym,  
że to stolica całej aglomeracji. 

Djordje Dżudżelić
– Marzą mi się Katowice nowoczesne, prawdziwe 
centrum województwa. Mieszkam w ścisłym 
śródmieściu. chciałbym, żeby to miejsce ożyło, żeby 
pulsowało 24 godziny na dobę. by ludzie, którzy tu 
zarabiają, pozostawali w mieście również  

po pracy. Starcie naszych propozycji z tym, co wcześniej ustalono 
w zwycięskim projekcie może być trudne. ale jestem optymistą, 
inaczej nie byłoby mnie na tych warsztatach. 

Michał Stangel z Instytutu 
Współczesnego Miasta 
zapisywał wszystkie 
propozycje mieszkańców 
Katowic dotyczące 
zagospodarowania  
nowego centrum
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Z WiZytą U śląSKich MiSjoNarZy

Potrzebujemy was

Ś ląscy misjonarze w pierw-
szym rzędzie pracują na 
pozycji, na której postawi-
ło ich powołanie. Księża 

udzielają sakramentów, uczą ka-
techezy, głoszą słowo Boże. Siostry 
pracują jako pielęgniarki, mene-
dżerki i nauczycielki. Bardzo często 
jednak muszą stawać w roli lekarza, 
psychologa i powiernika. 

Smutek dzieci 

Ks. Wacław Stencel na terenie 
swojej misji ma zaprzyjaźnioną ro-
dzinę. Pewnego dnia z rodzicami 
rozpoczął rozmowę na temat ich 
dzieci, które nie potrafiły mówić. 
Mimo upływu lat, nie nauczyły się 
sztuki komunikacji, co spychało je 
na margines. – Kiedy poruszyłem 
ten temat, moje zdziwienie sięgnę-
ło zenitu – opowiada. – Okazało 
się, że przyczyna była banalna. 
Dzieci miały przyrośnięte języki, 

więc aby uwolnić je od niemocy, 
wystarczył prosty zabieg. Obieca-
łem, że wszystko sfinansuję, tak 
bardzo żal mi było maluchów. 
O niektórych mówiono nawet, że 
mają niedobrze w głowie, a one 
tyko zamykały się w sobie z po-
wodu trudności z mową. Później 
wielokrotnie kontaktowałem się 
ze szpitalem, do którego okreso-
wo przyjeżdżają lekarze z Euro-
py. Opisywałem poszczególne 
przypadki, a oni traktowali mnie 
chyba jak lekarza, bo odpowiada-
li bardzo rzeczowo, nie unikając 
skomplikowanego słownictwa 
medycznego. 

Z podobnymi problemami 
borykają się siostry borome-
uszki, które oprócz prowadze-
nia hospicjum i innych insty-
tucji medycznych zajmują się 
edukacją zambijskich dzieci.  
– Zambia to tysiące sierot – mówi 

s. Stanisława. – Taki mamy sku-
tek choroby AIDS. Prowadzimy 
szkoły dla biednych dzieci, ale 
ostatnio mamy także przedszko-
le. Opiekunowie dzieci bardzo 
niechętnie myślą o ich eduka-
cji. Trzeba kupić im przybory 
i odpowiednie ubrania. Jeśli 
jakieś dziecko ma dodatkowo 
nieszczęście popaść w chorobę, 
jego sytuacja pogarsza się niemal 
katastrofalnie. 

Siostry boromeuszki pra-
cują nie tylko na terenie swojej 
misji. Odwiedzają kampanie, 
jak nazywają pobliskie wsie. – 
Niedawno znalazłyśmy Piotra 
– mówi siostra. – Był zupełnie 
wycieńczony, niemal nieprzy-
tomny. Na szczęście nie jest za-
każony wirusem, ale boryka się 

Misje. Sieroty w krajach afrykańskich  
są wyrzutem sumienia i zarazem 
nadzieją świata. Z jednej strony żyją na 
krawędzi ubóstwa, z drugiej – chcą się 
uczyć i robią duże postępy.

tekst
Ks. Marek Łuczak

mluczak@goscniedzielny.pl

W sierocińcu odnajdują 
radość, której nikt inny  
im nie da
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z niepełnosprawnością, więc jak 
na warunki zambijskie to dla 
niego prawdziwa tragedia. Ma 
osiemnaście lat i dobrze się uczy, 
ale aby mógł myśleć o przyszło-
ści, potrzebna jest rehabilitacja 
i zdobycie zawodu. Szukamy dla 
niego miejsca, bo przebywając 
w placówce, gdzie ludzie niemal 
cały czas umierają z powodu cho-
roby, łatwo popada w depresję. 
Jego oczy bywają smutne. 

Ndziala – znaczy głód
Inaczej jest z dziećmi zdro-

wymi. Choć żyją w skrajnym 
ubóstwie, biegają boso i prawie 
bez ubrań, z ich twarzy emanuje 
radość. Być może dlatego, że te, 
które odwiedzamy, mają praw-
dziwe powody do radości: ktoś 
się nimi opiekuje. 

– Na początku mieliśmy tu 
tylko jedno pomieszczenie – opo-
wiada siostra Magdalena w jednej 
z wiosek. – Odwiedzili nas goście 
z Irlandii, którzy zapoznawszy 
się z naszymi warunkami, wybu-
dowali szkołę. Nie ma tu jeszcze 
prądu, ale za to są mieszkania 
dla nauczycieli, którzy mogą żyć 
w przyzwoitych warunkach. 

Siostry boromeuszki zajmu-
ją się dziećmi także na terenie 
swojej misji. – Najpierw musimy 
maluchy nakarmić – mówi s. 
Stanisława. – Jeśli chcemy je cze-
gokolwiek nauczyć, talerz stra-
wy jest pierwszym warunkiem. 
W przeciwnym przypadku nie 
będą mogły się skoncentrować na 
książkach. Wiele dzieci nie otrzy-
muje jedzenia w domu, więc nasz 
poczęstunek jest dla nich jedyną 
okazją, by zaspokoić głód. Dzieci 
na widok sióstr często chwytają 

się za brzuchy i mówią – ndziala, 
to znaczy jestem głodny. 

Siostra Jeremia na co dzień 
pracuje w nowicjacie. Gdy tylko 
pozwalają jej na to obowiązki, 
stara się pomagać dzieciom. 
– Praktycznie każde dziecko  
w Zambii potrzebuje pomocy 
– mówi. – Staram się szukać 
w Polsce ludzi, którzy zadekla-
rują systematyczną pomoc. 200 
dolarów rocznie to suma, za którą 
niejednokrotnie można zapewnić 
roczną edukację. 

Misjonarze przeżywają cza-
sem frustrację, bo mimo dobrych 
chęci nie każde dziecko kończy 
naukę. – Najgorzej jest z dziew-
czynkami – opowiada ks. Wacław. 
– Kiedy zachodzą w ciąże, najczę-
ściej przerywają szkołę. 

Kochać na odległość 
Niedawno zambijskie dzieci 

objęte adopcją na odległość odwie-
dziły Polskę. Wśród boromeuszek 
spotykamy siostrę salezjankę, 
która zorganizowała wyjazd. 
Chodziło o to, by delegacja tych 
dzieci mogła odwiedzić Polskę 
i osobiście spotkać się ze swoimi 
darczyńcami. S. Ryszarda Piejko 
pracuje na misji w Zambii od 24 
lat. Pobyt dzieci był wyjątkowy 
także ze względu na ogromne od-
ległości i koszty podróży. Opieku-
nowie adopcyjni z reguły nigdy 
nie mają możliwości bezpośred-
niego spotkania z dziećmi, które 
wspierają.

Piętnastoletnia Hilda jest 
sierotą i mieszka w prowadzo-
nym przez siostry „City of Hope” 
(Mieście Nadziei) pod stolicą Lu-
saką. Trafiła tam razem z siostrą 
w 1998 r. po stracie rodziców. Dziś 
nie wyobraża sobie innego domu. 

– Przyjechałam tu, by wyrazić 
naszą wdzięczność. Obyście mo-
gli zobaczyć rozwój dzieci, które 
wspieracie – powiedziała podczas 
spotkania z darczyńcami.

Młodzi Zambijczycy po raz 
pierwszy w życiu wyjechali poza 
granice swojego kraju. Podczas 
spotkań z darczyńcami w War-
szawie, Krakowie, Częstochowie, 
Ostrowie Wielkopolskim, Zakopa-
nem, Dąbrowie Górniczej oraz na 
Wybrzeżu Gdańskim zaprezen-
towali tradycyjne tańce i pieśni 
zambijskie, opowieści o swoim 
kraju oraz rękodzieła, które 
zostały sprzedane na aukcjach 
charytatywnych. Zebrane w ten 
sposób pieniądze zostaną przeka-
zane na szkoły misyjne w Lusace 
i Luwingu.

K. Stanisław Rafałko, dyrektor 
Salezjańskiego Ośrodka Misyjne-
go w Warszawie poinformował, 
że prawdopodobnie także w przy-
szłym roku dojdzie do przyjazdu 
afrykańskich dzieci do Polski. 
Nie wiadomo na razie, czy będą 
to dzieci z północnych rejonów 
Zambii, czy też np. młodzi Kenij-
czycy z najbiedniejszych dzielnic 
Nairobi. – Chcemy kontynuować 

te przyjazdy, gdyż pobyt dzieci 
z Zambii był wspaniałym do-
świadczeniem dla nich i dla nas 
– dodał ks. Rafałko.

Aby zaangażować się w tę for-
mę pomocy, należy przesłać na 
adres ośrodka deklarację uczest-
nictwa, którą można znaleźć na 
stronie www.misje.salezjanie.
pl. Rodzicem na odległość może 
być małżeństwo, osoby samotne, 
klasy szkolne, instytucje itp.

W Zambii potrzebna jest 
przede wszystkim pomoc najuboż-
szym w uzyskaniu wykształcenia 
oraz pomoc medyczna, ponieważ 
panuje tam epidemia AIDS. Do 
ośrodków prowadzonych przez 
misjonarki trafiają sieroty lub 
półsieroty, których rodzice zmar-
li na tę chorobę. – Często dzieci 
zostają same z dziadkami, którzy 
nie są w stanie zapewnić im od-
powiedniej opieki i wychować – 
przyznają zakonnice.

Dzieci są bardzo wdzięczne za 
okazaną im pomoc. Kiedy wcho-
dzimy do klasy, maluchy śpiewają 
na całe gardła. Wśród kilku słów 
angielskiej piosenki, najgłośniej 
słychać dwa: kochamy was i po-
trzebujemy�was.�� •

Dzieci u sióstr boromeuszek mogą najeść się do syta

Edukacja dla zambijskich dzieci to nierzadko jedyna nadzieja
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WydarZeNia

Sport niepełnosprawnych

Pełno-profesjonalni
– To była walka do 
ostatniego metra, 
by nie poddać 
się i nie przegrać 
ze słabościami 
– wspomina 
chorzowianka 
Katarzyna Pawlik, 
czterokrotna 
medalistka 
paraolimpiady 
w Pekinie.

W zakończonych przed mie-
siącem XIII Igrzyskach 

Paraolimpijskich Pekin 2008 
Polskę reprezentowało 91 za-
wodniczek i zawodników. Wśród 
nich znajdowała się dziewiątka 
sportowców ze Śląska, z którymi 
15 października spotkały się wła-
dze województwa.

– Jesteśmy dumni zarówno 
z Państwa osiągnięć sportowych, 
jak i wytrwałości w codziennym 
życiu – zwrócił się do sportow-
ców Mariusz Kleszczewski, 
członek Zarządu Województwa. 
– Pozostały 1444 dni do olimpiady 
w Londynie. Życzę, abyście znów 
spotkali się tutaj za 4 lata – dodał. 
Jednocześnie zapowiedział, że od 

2009 r. Zarząd Województwa bę-
dzie przyznawał stypendia dla 
najwybitniejszych sportowców 
z naszego regionu.

– Wasze wyniki są dowodem 
na to, że w każdym z nas tkwią 
wielkie możliwości, dzięki którym 
możemy osiągać rzeczy wielkie – 
podkreślał wicewojewoda Adam 
Matusiewicz. W grupie śląskich 
paraolimpijczyków znajduje się 
bohaterka całej polskiej kadry, 
19-letnia Katarzyna Pawlik. Pły-
waczka z Chorzowa przywiozła 
z Pekinu cztery medale, w tym 
jeden złoty, dwa srebrne i jeden 
brązowy. Pobiła również o sześć 
sekund rekord świata na swoim 
koronnym dystansie 400 metrów 

stylem dowolnym. Poprawiła tym 
samym wynik z 2004 r. z Aten, 
gdzie zdobyła trzy krążki.

– Wiele się zmienia w spor-
cie paraolimpijskim. Przybywa 
osób, które występy zawodników 
niepełnosprawnych traktują wy-
czynowo, a nie tylko jako formę 
rehabilitacji – mówi medalistka, 
która rozpoczyna właśnie studia 
w GWSH w Katowicach na kierun-
ku fizykoterapia. Jak zapewnia, 
mimo wielu zajęć, na pewno nie 
zrezygnuje z pływania. 

Podobnego zdania na temat 
profesjonalizacji sportu niepeł-
nosprawnych jest Henryk Pięta, 
prezes Wojewódzkiego Stowa-
rzyszenia Sportu i Rehabilitacji 

Niepełnosprawnych „Start”. 
– Obecnie na świecie jest 
ogromna konkurencja, pełne 
zawodowstwo w sporcie niepeł-
nosprawnych. Dowodem jest to, 
że przygotowania do Pekinu były 
o wiele mocniejsze niż przed Ate-
nami, a mimo to przywieźliśmy 
blisko o połowę mniej medali 
– przyznaje. 

W woj. śląskim działają trzy 
kluby „Start”. W Katowicach, 
Częstochowie oraz Bielsku- Białej 
trenuje przeszło 350 sportowców. 
Powstają też stowarzyszenia po-
siadające jedną sekcję, którą często 
jest rugby. – Ten sport bardzo moc-
no się ostatnio rozwija, również 
w naszym regionie. Istnieje więc 
szansa, że w przyszłej olimpiadzie 
wystawimy reprezentację – mówi 
prezes katowickiego klubu. 

Oprócz multimedalistki 
z Chorzowa w gronie uczestni-
ków spotkania w Gmachu Sejmu 
Śląskiego znaleźli się Karolina Ha-
mer, Adam Jurasz, Janusz Rokicki, 
Mateusz Michalski, Robert Mu-
siorski i Tomasz Hamerlak. Wraz 
z nimi przybyli śląscy trenerzy 
i działacze. Jeden ze srebrnych 
medali Katarzyna Pawlik oddała 
na aukcję. W niedługim czasie 
będzie można go wylicytować, 
wspomagając w ten sposób chore 
dzieci. ps

Śląscy paraolimpijczycy w towarzystwie działaczy sportowych 
i władz województwa
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Pod patronatem „Gościa”

Diecezja biskupa Bednorza
– To opowieść o historii całej die-
cezji, nie tylko o jej piątym bisku-
pie – mówi ks. Henryk Pyka, dyrek-
tor Muzeum Archidiecezjalnego. 
Można tu oglądać wystawę 
„Biskup Herbert Bednorz 1908–
1989. Świadek Chrystusa w trud-
nych czasach”.

E kspozycja opowiada histo-
rię, którą biskup Bednorz 

współtworzył. Dokumenty służb 
bezpieczeństwa, opisujące jego 
działalność, ukazują niezłom-
nego i niepodatnego na układy 
duszpasterza, zatroskanego 
o powierzony mu lud. Wśród 

zgromadzonych eksponatów zna-
lazły się m.in. dokumenty i zdjęcia 
z poświęcenia siedziby Muzeum 
Archidiecezjalnego. Bp H. Bednorz 
poświęcił tę placówkę 20 listopada 
1983 roku. Już wcześniej dążył do 
odzyskania przez diecezję kato-
wicką kolekcji zdeponowanej 
w Muzeum Śląskim. – Czasy były 
takie, że Muzeum Śląskie w ogóle 
nie pokazywało eksponatów, zde-
ponowanych przez diecezję. One 
leżały w magazynach, dlatego bp 
Bednorz chciał, żeby powstało na-
sze muzeum – wyjaśnia ks. Pyka.

Na wystawie uwagę zwraca 
słynna stuła, którą bp Bednorz 

ofiarował Janowi Pawłowi II 
w 1979 roku w Częstochowie, 
zapraszając go na Śląsk. Moż-
na również z bliska zobaczyć 
charakterystyczny pastorał bp. 
Bednorza, z symbolami pracy 
i napisem „Szczęść Boże”, a tak-
że jego mitrę. Bp Herbert Bed-
norz był jednym z wygnanych 
biskupów. Za obronę katechezy 
w szkole, wraz z bp. Stanisławem 
Adamskim oraz bp. Juliuszem 
Bieńkiem, przebywał poza gra-
nicami diecezji. Nazywano go 
biskupem robotników. Wspierał 
„Solidarność”, m.in. odwiedzając 
internowanych.

Najważniejsze wydarzenie, 
jakie wiąże się z posługą biskupią 
Herberta Bednorza to niewątpli-
wie spotkanie z Janem Pawłem II 
na Muchowcu. Papież przemówił 
wówczas do śląskiego ludu sło-
wami, które dzisiaj nazywamy 
ewangelią pracy. 

Katowicka wystawa powsta-
ła dzięki pomocy księży: Rudolfa 
Broma, Stanisława Sierli i Alfreda 
Wloki, którzy udostępnili pamiąt-
ki bo biskupie Bednorzu. W jej 
stworzenie włączył się również 
katowicki Klub Inteligencji Ka-
tolickiej. Można ją zwiedzać do  
7 grudnia. Mirosław Rzepka


