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Zmartwychwstanie w Panewnikach

M isterium Męki Pańskiej pt. 
„Kalwaria Śląska” odbyło się 

27 marca wieczorem już po raz 
czwarty. W  poprzednich latach 
spektakle odbywały się w plenerze, 
na kalwarii. Tym razem, z powodu 
zapowiadanych chłodów i deszczu, 
misterium przeniesiono do wnętrza 
bazyliki. Scenariusz tegorocznej 
„Kalwarii Śląskiej” został oparty 
na  Ewangelii św. Jana. W  miste-
rium wystąpili, jak co roku, klery-
cy z franciszkańskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego, gimna-
zjaliści ze szkolnego Teatru Kinesis, 
parafianie z  Panewnik, a  także – 
po raz pierwszy – parafialny Teatr 
Kefas. W rolę Jezusa po raz czwarty 
wcielił się o. Izaak Kusion. Jego zda-
niem, misterium jest czymś więcej 
niż film czy spektakl. To również 
forma modlitwy i nabożeństwa.
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Katowice-Panewniki. Zmartwychwstały Chrystus wskazał na tabernakulum i powiedział: 
„Jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata”

                      roku kapłańskim życzenia
                wielkanocne składam  
           najpierw wszystkim kapłanom. 
Niech przykład św. Jana marii 
Vianneya, proboszcza z małej 
miejscowości we Francji, 
zapali was do nowej gorliwości  
i wierności. Dziękuję wam za każde 
dobre słowo, za wszelką życzliwość 
wobec Ludu Bożego.
Życzę wszystkim osobom 
konsekrowanym  
i wiernym Świeckim nowego ducha, 
wielkiej nadziei Chrystusa 
zmartwychwstałego.
zachowajmy etos śląskiej rodziny. 
rodzina to najwspanialszy pomysł 
pana Boga. 
on swój plan miłości realizuje  
głównie przez rodziny.
Błogosławię wszystkim mocą 
zmartwychwstałego!

metropolita katowicki
katowice, 25 marca 2010 r.
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Drodzy 
Czytelnicy 
„Gościa 
Niedzielnego”!

      metropolita katowicki
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oddziału, Anna Burda-Szostek, 
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Zmarł ks. Ignacy Nokielski

Życie jest święte

Wypadek w kopalni

Droga Krzyżowa ulicami

Upamiętnili artystów

Spotkanie u Szymona

Urodził się w 1941 r. w Góra-
lach. W  1959  r. wstąpił do  Ślą-
skiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. W latach 1962–1964 
odbył służbę wojskową w Ciecha-
nowie jako artylerzysta bombar-
dier. Święcenia kapłańskie przyjął 
z rąk bp. H. Bednorza w Katowi-
cach w 1966 r. Ks. I. Nokielski był 
wikariuszem w parafiach: Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Czuchowie, Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela w Goduli, Opatrz-
ności Bożej w Ligocie k. Bielska 
i w parafii św. Marii Magdaleny 
w  Tychach. W  tyskiej dzielnicy 
Czułów rozpoczął budowę nowego 
kościoła. Po utworzeniu tam para-
fii w 1980 r. mianowano go pro-
boszczem. W  2007  r. przeszedł 

na emeryturę. Zamieszkał w Czu-
chowie. Zmarł 24 marca w szpitalu 
w Katowicach-Ochojcu. Pochowa-
no go w Tychach-Czułowie.

Katowice. – Czy to możliwe, by 
człowiek po dwóch wojnach świa-
towych w ostatnim stuleciu i po 
dwóch systemach totalitarnych 
na nowo odnalazł swoją god-
ność? – pytał abp Damian Zimoń 
w swojej homilii wygłoszonej w 
katowickiej katedrze 25 marca w 
Dniu Świętości Życia. Metropo-
lita zwrócił uwagę, że w 2008 r. 
w Europie zostało zabitych 3 mln 
nienarodzonych dzieci. – Czy to 
możliwe, by człowiek wobec tego 
mógł odnaleźć swoją godność? – 
pytał. „Poczęcie dziecka metodą 
in vitro łączy się z przekrocze-
niem praw Boskich i ludzkich” – 
przypomniał tekst oświadczenia 

wydanego przez ekspertów epi-
skopatu ds. bioetyki. – Kościół nie 
stoi na drodze do szczęścia bez-
dzietnych małżeństw, ale pragnie 
zachęcić ich do realizowania go, 
opierając się na hierarchii warto-
ści, której fundamentem jest etyka 
– podkreślił.

Rydułtowy. Jedna ofiara śmiertelna i sześciu górników rannych to 
ostateczny bilans wstrząsu i tąpnięcia, do którego doszło 24 marca ponad 
1000 metrów pod ziemią na poziomie 713 w kopalni „Rydułtowy-Anna”. 
Pomimo trzech dni poszukiwań, ekipom ratowniczym nie udało się 
dotrzeć na czas do 40-letniego elektromontera z Radoszów. Przyczyny 
wypadku nie są jeszcze znane. 

Katowice. Tysiące ludzi, w tym mnóstwo młodzieży, przeszło 26 marca 
ulicami Katowic, uczestnicząc w Drodze Krzyżowej. Nabożeństwu prze-
wodniczył abp Damian Zimoń. Metropolita katowicki przypomniał, że 
Chrystus nie tylko umarł dla naszego zbawienia, ale także zmartwych-
wstał. Dlatego krzyż jest znakiem miłości. Uliczne Drogi Krzyżowe 
zorganizowano również w wielu innych miastach archidiecezji.

Katowice. Na cmentarzu przy 
ul. Francuskiej metropolita kato-
wicki abp Damian Zimoń poświę-
cił 27 marca tablicę pamiątkową 
ku  czci wszystkich zmarłych 
artystów śląskich scen. Tablica 
nawiązuje do książki Jana Pawła 
II „Pamięć i  tożsamość”. Ufun-
dował ją Zarząd Śląski Związku 
Artystów Scen Polskich. – Posta-
nowiliśmy umieścić tylko ogól-
ny napis „Artystom sceny pro 
memoriam”, ponieważ w naszym 

regionie działa wiele teatrów, 
a poza tym granice regionu wiele 
razy się zmieniały, więc nie uda-
łoby  się wymienić wszystkich 
twórców, którzy tu  pracowali 
– wyjaśnił prezes katowickiego 
ZASP-u Jerzy Kuczera. Podczas 
uroczystości abp Zimoń podkre-
ślił, że twórcy są współpracow-
nikami Ducha Świętego. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru 
życzył też wszystkim otwarcia 
na Jego natchnienia.
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Chorzów. Kolejne spotkanie 
z cyklu Czwartkowych Podwie-
czorków Literackich odbyło  się  
25 marca w  Starochorzowskim 
Domu Kultury. Spotkania orga-
nizuje nasz redakcyjny kolega, 
a  jednocześnie poeta Szymon 
Babuchowski. – Zaprosiłem 
Radosława „Jurodiwego” Wiśniew-
skiego, poetę, krytyka literackie-
go, redaktora naczelnego pisma 
„Red.”, które ukazuje  się w  bli-
sko dwutysięcznym nakładzie 

i  zawsze z  tomikiem poezji – 
powiedział Szymon. Kameralną 
atmosferę spotkania pomógł stwo-
rzyć gitarzysta Patryk Filipowicz. 
Wiśniewski opowiadał między 
innymi o swym nowym tomiku 
wierszy „NeoNoe”. – Te wiersze 
wyrosły z moich trudnych zmagań 
z chrześcijaństwem – powiedział 
„Jurodiwy”. – Cieszę się, bo wresz-
cie mogę powiedzieć, że  jestem 
w Kościele, może w przedsionku, 
ale wewnątrz – dodał.

Radosław Wiśniewski (z lewej) wyznał Szymonowi, że jego 
najnowsze wiersze wyrosły ze zmagań z chrześcijaństwem

Tablica jest wmurowana w ścianę kaplicy cmentarnej
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■ R e K l A m A ■

Światowy Dzień Młodzieży

Nie stójcie z boku !
– Tak jak Maryja, 
Szymon z Cyreny 
i Weronika 
przyjmijcie 
wobec cierpień 
Chrystusa aktywną 
postawę i bądźcie 
świadkami Miłości 
– mówił do młodych 
abp Damian Zimoń.

T radycyjnie już w Niedzielę 
Palmową do  katowickiej 
katedry przybyła młodzież, 

aby uczestniczyć we Mszy świę-
tej, celebrowanej przez katowic-
kich biskupów i  kilkudziesięciu 
księży naszej archidiecezji. 25 lat 
temu Światowy Dzień Młodzieży 
ustanowił sługa Boży Jan Paweł II.  
– Ten pomysł polskiego papieża 
przynosi wspaniałe owoce: mło-
dzi ludzie słuchają słowa Bożego, 
odkrywają piękno Kościoła i wspól-
nie doświadczają wiary – mówił 
w homilii metropolita katowicki. 
Zachęcał uczestników Eucharystii 
do bliskości z Chrystusem cierpią-
cym, z której rodzi się pragnienie 

ratowania człowieka. – Trzeba nam 
stanąć przy krzyżu, a nie z boku. 
Wolontariat potrzebny od zaraz, 
wolność od narkotyków, alkoholu 
i innych zniewoleń, służba życiu 
od poczęcia do naturalnej śmier-
ci – proponował słuchaczom 
abp Damian Zimoń.

Kaznodzieja zwrócił uwagę 
na przykład życia sługi Bożego 
ks. Jerzego Popiełuszki, którego 
beatyfikację przewidziano na   
6 czerwca w Warszawie. Przypo-
mniał, że cechowała go wierność 
prawdzie, prawemu sumieniu 
oraz zdolność do ofiary miłości, 
nawet z  życia. – Ksiądz Jerzy 
odczuwał potrzebę miłości, 

wynikającej z głębokiej miłości 
i modlitwy – zaznaczył metropo-
lita katowicki. 

Przypomniał również o mar-
szu, jaki śląska młodzież zorgani-
zowała pięć lat temu, w poniedzia-
łek po śmierci Jana Pawła II, idąc 
z placu Wolności w Katowicach 

do katedry Chrystusa Króla. Od-
wołując  się do  tego spontanicz-
nego zrywu młodzieży, arcybi-
skup zachęcił uczestników Mszy 
św. do włączenia się tym razem 
w Marsz dla Życia, który przejdzie 
tą samą trasą 10 kwietnia.

 rch

Marsz dla Życia
z inicjatywy abp. Damiana zimonia w 5. rocznicę śmierci  
Jana pawła ii wyruszy z placu wolności do katedry Chrystusa króla 
w katowicach.
początek w sobotę 10 kwietnia o godz. 17.00.
zapraszamy młodzież katowic i okolic!
więcej informacji: www.ddm.wiara.pl

Obchody Światowego Dnia Młodzieży w katowickiej katedrze dowodzą, że na młodych można liczyć
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A ktualnie wokół dwóch 
kościołów o  tym we-
zwaniu tętni życie pa-
rafialne, a trzeci stał się 

kościołem filialnym piekarskiej 
bazyliki. Ten ostatni zbudowano 
w  stylu neogotyckim w  1896  r. 
na kalwarii w Piekarach Śląskich. 
– Nie wiem, dlaczego przypisano 
mu wezwanie Zmartwychwstania 
Pańskiego, bo kard. Georg Kopp 
poświęcił go  jako świątynię 
Przemienienia Pańskiego – mówi 
kustosz sanktuarium piekarskie-
go ks. Władysław Nieszporek. – 
Na naszej kalwarii nigdy nie było 
15. stacji Zmartwychwstania, i tak 
jest również dzisiaj.

Witraże przemawiają
W latach 80. ubiegłego wieku 

świątynia służyła parafii tworzonej 
na os. Wieczorka i wówczas nosiła 
już wezwanie Zmartwychwstania 
Pańskiego. Od maja 1994 roku pa-
rafianie z tego osiedla rozpoczęli 
budowę nowej świątyni, którą 
w grudniu 2000 roku abp Damian 
Zimoń poświęcił jako kościół Świę-
tej Rodziny. Na skutek tych zmian 
kalwaryjska świątynia powróciła 
do parafii sanktuaryjnej jako ko-
ściół filialny.

– Najczęściej służy dzisiaj piel-
grzymom, bo życie parafialne kon-
centruje się w bazylice Matki Bożej 
Piekarskiej – mówi ks. Nieszporek. 

– Zorganizowane grupy przyby-
wając do Matki Bożej, w nim gro-
madzą się, zawiązują wspólnotę, 
a potem, często procesyjnie, przy-
chodzą z kalwaryjskiego wzgórza 
pokłonić się Matce Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej. Poza tym 
kościół kalwaryjski służy różnym 
diecezjalnym grupom w czasie dni 
skupienia.

Podziwiając wnętrze świątyni, 
na pierwszy rzut oka trudno się zo-
rientować, że jesteśmy w kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego, 
bo  w  głównym ołtarzu znajdu-
je  się jedynie wizerunek Chry-
stusa z krzyżem. Do pielgrzyma 
przemawiają jednak witraże znad 
głównego ołtarza, które nawiązują 
do wydarzeń zbawczych sprzed 2 
tys. lat. To na nich widzimy Zmar-
twychwstałego, a także Jego spotka-
nie z Matką oraz Marią Magdaleną.

Rezurekcja na cmentarzu
Inaczej jest w Siemianowicach 

Śląskich. Tam kościół Zmartwych-
wstania Pańskiego wyrasta jakby 
z cmentarza. Sprzyja to refleksji 
nad życiem, umieraniem i zmar-
twychwstaniem. – My przeżywa-
my te  tajemnice przez cały rok 
w  praktycznym wymiarze, po-
nieważ mamy każdego roku dużo 
pogrzebów – mówi proboszcz, 
ks.  Jacek Łukoszek. – W  naszej 

Nasze świątynie. W archidiecezji 
katowickiej jest ich ponad 300, ale tylko 
trzy spośród nich są pod wezwaniem 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

tekst i zdjęcia
Ks. Roman Chromy 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl

na zdjęciu:  
Chrystus Zmartwychwstały  

z kościoła kalwaryjskiego  
w Piekarach Śląskich 

Wielkanocne 
kościoły
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archidiecezji niewiele jest  świą-
tyń otoczonych cmentarzami, 
choć dawniej to była powszechna 
praktyka. Parafianie, przechodząc 
przez cmentarz w drodze na nabo-
żeństwo, niejako „zabierali” ze sobą 
zmarłych.

Parafia Zmartwychwstania 
Pańskiego istnieje w  Siemiano-
wicach od 1981 roku, choć kościół 
powstał znacznie wcześniej. Służył 
parafii Krzyża Świętego jako kapli-
ca przedpogrzebowa, ponieważ ko-
munistyczne władze nie godziły się 
na procesje pogrzebowe przez całe 
miasto.

Na „spóźniony” odpust do Sie-
mianowic można się wybrać dopie-
ro w drugą niedzielę wielkanocną, 
bo Wielkanoc jest najważniejszą 
uroczystością w  kalendarzu li-
turgicznym. – Zastanawiam się, 
czy nie zmienić tej tradycji odpu-
stowego świętowania – wyjaśnia 
ks. proboszcz. – Odpust w Wiel-
kanoc albo w Poniedziałek Wiel-
kanocny mógłby sprawić, że prze-
żywalibyśmy święta paschalne 
w  parafii bardziej uroczyście. 
Ale  w  tym roku będzie jeszcze 
po staremu.

Znakiem żywej wiary w zmar-
twychwstanie jest w siemianowic-
kiej parafii dbałość o groby. Jak za-
znacza ks. Jacek, parafianie dbają 
o nie przez cały rok, ale szczególnie 
na święta wielkanocne cmentarz 
prezentuje się bardzo pięknie.

– Powiązanie życia, śmierci 
i zmartwychwstania przejawia się 
też w wielkanocny poranek w cza-
sie procesji rezurekcyjnej – mówi 
proboszcz. – Organizujemy ją za-
wsze alejami cmentarza, ponieważ 
droga obok kościoła jest bardzo ru-
chliwa i niebezpieczna. Można więc 
powiedzieć, że mamy Rezurekcję 
na cmentarzu.

Ostatnia stacja
Podobna symbolika wyła-

nia  się ze  wzgórza w  Kalwarii 
Pszowskiej. To  właśnie tam, 
na  styku Krzyżkowic, Pszowa  

i Rydułtów, pośród drzew, w pier-
wszej połowie XX w. wybudowa-
no kaplice kolejnych stacji Drogi 
Krzyżowej. Wieńczy je górująca 
nad innymi, XV kaplica, która 
od 1999 r. jest jednocześnie kościo-
łem parafialnym pod wezwaniem 
Zmartwychwstania Pańskiego dla 
niespełna tysiąca mieszkańców tej 
okolicy. W kościele nie brakuje od-
niesień do najważniejszego wyda-
rzenia chrześcijaństwa. Na obrazie 
w prezbiterium zmartwychwstały 
Chrystus pozwala apostołowi To-
maszowi dotknąć rany w  boku, 
zaś na płaskorzeźbie w korpusie 
ołtarza Jezusa otaczają uczniowie 
z Emaus. Wiernym modlącym się 
w kościele towarzyszy Tomaszo-
we wyznanie: „Pan mój i Bóg mój”, 
umieszczone na  poziomej belce 
pod Chrystusem ukrzyżowanym. 

Parafianie cenią sobie maleńki 
kościół. W Kalwarii Pszowskiej 
wszyscy  się znają, a  świątynia 
uwydatnia rodzinną atmosferę. 
W niej kończą się także nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej, odprawia-
ne przez przybyłych pielgrzymów. 
Szczególnego wymiaru nabiera 
przeżywanie Wielkiego Piątku. 
Najpierw, rankiem, cierpienie Je-
zusa rozważają w plenerze miesz-
kańcy Kalwarii, a  po  południu 
parafianie z Pszowa. 

– Możemy właściwie przez cały 
rok świętować zmartwychwstanie 
Pana Jezusa – twierdzi Krystyna 
Wróblewska. 

Odpust parafianie obchodzą 
w drugą niedzielę wielkanocną. 
– Oktawę Wielkanocy koronuje-
my naszym świętem parafialnym 
– uśmiecha  się Helena Jarząbek 
z Legionu Maryi. Dla niej w tajem-
nicy zmartwychwstania zawie-
ra  się całe życie. – Jestem osobą 
wierzącą i praktykującą – mówi. 

– Uczęszczam często do kościoła, 
bo wiem, że śmierć i zmartwych-
wstanie Pana Jezusa stają się moim 
udziałem w  czasie każdej Mszy 

św. Trudno to  sobie wyobrazić, 
ale zmartwychwstanie Chrystusa 
umacnia moją nadzieję na  życie 
wieczne! •

W Kalwarii Pszowskiej 
pod mensą ołtarzową 
Chrystusowi towarzyszą 
uczniowie z Emaus

■ R e K l A m A ■

Wezwanie zobowiązuje
ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło,  
dziekan wydziału teologicznego UŚ
– Jeżeli dwie spośród wszystkich parafii archidiecezji 
katowickiej koncentrują swe chrześcijańskie życie 
i powołanie na liturgii sprawowanej w świątyniach 
noszących tytuł „zmartwychwstania pańskiego”, 

to szczególną cechą ich życia i składanego na co dzień świadectwa 
powinna być postawa ludzi wyzwolonych ze wszystkiego, 
co zniewala, a więc co trzyma w szponach grzechu i rzuca cień 
śmierci na poszczególne wymiary naszego życia:  
osobistego, rodzinnego, społecznego... powstać bowiem 
z martwych z Chrystusem i przynależeć do wspólnoty, która 
kontempluje Jego zmartwychwstanie, to nieustannie szukać tego, 
co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga 
(por. kol 3,1). 

Siemianowicki kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego był kiedyś kaplicą cmentarną
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Gość katowicki

Pięć miesięcy 
po rozpoczęciu prac 
modernizacyjnych 
na Stadion 
Śląski przybyli 
dziennikarze. 
Po przeszkoleniu 
BHP, zaopatrzeni 
w odblaskowe 
kamizelki i kaski, 
mogli obejrzeć 
postępy prac.

R ozpoczęta 28 października 
2009 modernizacja Stadionu 
Śląskiego przebiega zgodnie 

z  planem. Dokończono już  roz-
biórkę trybuny zachodniej (m.in. 
wieży dyspozytorskiej), z  placu 
budowy wywieziono mnóstwo 
ziemi. Aktualnie wykonywane 
jest  palowanie oraz stawiane 
są fundamenty pod nową trybu-
nę i słupy głównego zadaszenia. 
Trzeba wykonać aż 1600 różnego 
typu pali. Trwają również prace 
przy zbiorniku retencyjnym wód 

opadowych, kanalizacji sanitarnej 
oraz deszczowej.

Nie tylko piłka
– Modernizacja stadionu 

zakłada, że  będzie on  areną 
zmagań nie  tylko piłkarskich, 
ale  i  lekkoatletycznych na  naj-
wyższym poziomie. Dlatego też 
myślimy o przygotowaniu boisk 
treningowych dla lekkoatletów. 
Ten stadion ma żyć, ma funkcjo-
nować jako obiekt, na  którym 
będą  się odby wały nie  tylko 
wydarzenia sportowe, ale także 
wielkie koncerty – mówił podczas 
spotkania na stadionie marszałek 
województwa śląskiego Bogusław 
Śmigielski.

Montaż konstrukcji stalowej 
dachu, który będzie miał po-
wierzchnię około 44 tys. metrów 
kwadratowych, rozpocznie  się 
na przełomie maja i czerwca.

– To nietypowy dach, najwięk-
szy w Europie. Sama konstrukcja 
stalowa wykorzystana do  jego 
zamocowania będzie ważyła 9 
tys. ton – tłumaczył inżynier 

kontraktu Andrzej Stokłosa. 
– Dlatego też wykorzystujemy 
nietypow y sprzęt, konieczny 
do realizacji tego zadania. Przy 
budowie pracuje 31 podwykonaw-
ców, głównie są to firmy z tego re-
gionu. Nie trzeba się też obawiać 
o  w ytrzymałość konstrukcji, 
bo została zaprojektowana tak, 
żeby każdy jej  metr kwadra-
towy miał nośność ponad 240 
kilogramów.

Wymowa liczb
Skalę inwestycji widać gołym 

okiem: dźwigi, koparki, spychacze, 
gruszki z betonem i setki robot-
ników uwijają się jak w ukropie. 
Trwa modernizacja trybuny 
wschodniej, zmieniany jest roz-
kład pomieszczeń, postępują 
również mniej widoczne roboty 
instalacyjne: przebudowywane 
są instalacje elektryczna, wodo-
ciągowa, sanitarna.

Obecny etap prac ilustrują 
liczby: ponad 100 tys. metrów 
sześciennych usuniętej ziemi, bli-
sko 14 tys. metrów sześciennych 

zużytego betonu, 31 podwyko-
nawców. Codziennie na stadionie 
pracuje 260 osób.

– Stadion będzie gotowy rok 
przed EURO 2012, więc w  razie 
potrzeby czekamy na  oferty 
– śmiał  się marszałek Śmigiel-
ski. – Poza tym zgodziliśmy  się 
na zgłoszenie obiektu przez Pol-
ski Związek Lekkoatletyczny jako 
areny mistrzostw świata.

Zobaczymy za rok
Główny zakres robót obejmu-

je zadaszenie trybun. W ramach 
modernizacji stadionu zostanie 
również zbudowana nowa górna 
trybuna zachodnia, a na trybunie 
wschodniej powstaną osobne doj-
ścia do strefy VIP-ów, gastronomii 
i parkingów.

Koszt modernizacji to około 
370 mln złotych. Po  jej  zakoń-
czeniu trybuny będą mogły po-
mieścić 55 tys. widzów. Zgodnie 
z umową przebudowa Stadionu 
Śląskiego ma  się zakończyć 
w przyszłoroczne wakacje.

mr

Stadion Śląski zamienił się w ogromny plac budowy, na którym codziennie pracuje 260 osób
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Stadion Śląski w remoncie

Gigantyczny tuning
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S potkanie pod hasłem „Infor-
macja w przestrzeni publicznej 

metropolii” odbyło się 25 marca. 
Miało pokazać drogę, prowadzą-
cą od metropolii jako instytucji 
do  metropolii jako przestrzeni 
społecznego przekazu. Chodzi 
o  to, aby metropolie nie  były 
wyłącznie kolejnym szczeblem 
lokalnej administracji, ale miały 
swoją rzeczywistość społeczną. 
Konieczne wydaje się stworzenie 
specyficznego, metropolitalnego 
systemu przepływu informacji. 
System taki powinien umożliwić 
mieszkańcom kontakt 
z  przestrzenią me-
tropolii, jej funkcja-
mi i bezpośrednimi 
wytworami.

Dr  Robert Pyka 
z instytucji Dom Miasta Sa-
int-Étienne w Katowicach, repre-
zentujący też Uniwersytet Ślą-
ski, zaznaczył, że to już drugie 
takie spotkanie. – Pamiętajmy, 
że  Saint-Étienne jest  również 
stolicą metropolii, wprawdzie 

mniejszej, ale  Francuzi mają 
znacznie dłuższe i  bogatsze do-
świadczenia, dlatego chcemy 
z tych doświadczeń skorzystać – 
powiedział. – W tym roku skon-
centrowaliśmy się na komunikacji 
wewnątrz metropolii.

Jean François Pascal, dyrektor 
Wydziału Współpracy Między-
narodowej Miasta Saint-Étienne, 
wspomniał o przemysłowej prze-
szłości swego miasta. – Również 

stanęliśmy w  obliczu 
zmian związanych z restruktu-
ryzacją – mówił. – Metropolia 
powinna mieć cel, który sprawi, 
że wszyscy obywatele poczują się 
zaangażowani i staną się rów-
nież uczestnikami niektórych 
projektów.

W metropolii Silesia pomy-
słem, który mógłby zjednoczyć 

mieszkańców, jest  z  pewnością 
kwestia ujednolicenia przekazów 
informacyjnych. – Na  co  dzień 
widać chaos, jeśli chodzi o drogo-
wskazy, tabliczki informacyjne, 
tablice z  nazwami ulic – mówił 
Krzysztof Krzemiński, rzecznik 
prasowy Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego. – Rozpoczęli-
śmy projekt, który ma prosty cel: 
ktoś, kto przekracza granice me-
tropolii, powinien być w  łatwy 
sposób skierowany np.  na  Sta-
dion Śląski, do teatru, opery lub 
do  innych miejsc. Tablice mają 
mieć jeden spójny charakter 
we wszystkich miastach. Mamy 
zielone światło od 14 prezydentów 
m e t r o - polii. Złożyliśmy wniosek 

do Urzędu Marszał-
kowskiego z  proś-
bą o  pieniądze, 
bo jako metropolia 

nie mamy wystarcza-
jących środków. Jeśli się 

uda, to w czerwcu 2013 roku zo-
baczymy ok. 50 podświetlanych 
billboardów, 110 pylonów, które 

stanęłyby na gra-
nicach miast, i  220 pylonów 

wskazujących konkretne miejsca 
w mieście. Ponadto każde miasto 
dostanie książkę, w której będą 
projekty wszystkich elementów 
przestrzeni publicznej, od tablic 
na granicy miasta przez tabliczki 
kierunkowe do  tabliczek, które 
w przyszłości będą umieszczane 
na  każdym ciekawym obiekcie. 
Ta  książka da nam gwarancje, 
że  w  obrębie 14 miast wszystko 
będzie wyglądało jednakowo.

Konferencję 
zorganizowali 
przedstawiciele 
miast partner-

skich Katowic 
i  Saint-Étienne. 

Odbyła  się ona w  ramach 
corocznych obchodów Dni Fran-
kofonii. mr

■ R e K l A m A ■

W auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie 
Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja 
poświęcona zagadnieniom informacji  
w przestrzeni publicznej metropolii.

Polsko-francuska konferencja o metropoliach

Warto ujednolicić

Na razie 
 w regionie 

każde miasto 
stosuje własny 

wzór tablic 
informacyjnych zD
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• niedziela 4.04
07.45 Aktualności 07.50 Koncert życzeń 
08.45 Śląska lista przebojów 16.45 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 The Globetrotters – kon-
cert jazzowy 19.45 Andrzej Trefon gra 
Beatlesów 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
21.50 10 lat Globetrotters 22.10 To brzmi 

• poniedziałek 5.04
07.45 Ordonka – reportaż Dagmary Drza-
zgi 08.00 Życie jest marzeniem – Pola Ne-
gri 08.45 Ostatni romantyk gór 16.45 Pogo-
da 16.50 To brzmi 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Ordonka – reportaż Dag-
mary Drzazgi 18.15 Życie jest marzeniem 
– Pola Negri 18.40 Podróż w czasie – 60 lat 
Estrady Śląskiej 19.00 W poszukiwaniu 
drogi 19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 To brzmi 

• wtorek 6.04 
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien Journal 
– magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Pogoda 16.50 Relacje 17.00 Cud zdrowia 
17.10 TV Katowice zaprasza 17.30 Aktu-
alności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 
Pogoda 18.20 Raport z akcji – magazyn 
kryminalny 18.30 Zbliżenia filmowe 19.00 
Wokół nas 19.15 Relacje 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda 

• środa 7.04
07.45 Aktualności 08.45 To brzmi – propo-
zycje 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska 
– Dąbrowa Górnicza 17.00 Akademicka 
Przedsiębiorczość 17.10 TV Katowice za-
prasza 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Sport 18.15 Pogoda 18.20 Historia zapisana 
w lesie 18.30 Ludzie i sprawy – magazyn 
reporterski 19.00 To brzmi – propozycje 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• czwartek 8.04
07.45 Aktualności 08.45 Kroniki klubowe 
16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska – Ryb-
nik 17.00 Raport z akcji 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 
Kroniki klubowe 18.30 Uwaga weekend – 
informator kulturalny 19.15 Rynek jest dla 
wszystkich 19.25 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• piątek 9.04 
07.45 Aktualności 08.45 Wokół nas 16.45 
Pogoda 16.50 Muzyczny mix 17.00 Cris 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Magazyn Meteo 18.20 Trudny rynek 
18.50 Nasz reportaż 19.05 Cud zdrowia 19.15 
Przygody kota Filemona – serial animo-
wany 19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 10.04 
07.45 Aktualności 08.00 Pora na kulturę 
08.45 Przygody kota Filemona 16.45 Pogo-
da 16.50 To brzmi – lista 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 
Śląska lista przebojów 18.35 Podwodna Pol-
ska – cykl reportaży 19.00 Pora na kultu-
rę 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 
Po bandzie – magazyn 22.08 Sport

Nowość Księgarni św. Jacka

Zwycięża światło
W książce  
pt. „Łzy Boga” 
czytamy, że tylko 
chrześcijaństwo 
zaprasza człowieka 
do przeżywania 
swojego cierpienia 
z Chrystusem, który 
sam doświadczył bólu 
i odrzucenia, mimo 
że jest Bogiem.

A utorem książki jest o. Benedict 
J. Groeschel, jeden z założycieli 

wspólnoty Franciszkańskich Braci 
Odnowy, nazywanej popularnie 
Braćmi z Bronksu, pisarz, rekolek-
cjonista, psycholog, wykładowca 
i  gospodarz programu „Sunday 

Night Live” w  ame-
rykańskiej telewizji 
EWTN.

W 2004 r. na sku-
tek potrącenia przez 
samochód doznał 
poważnego ura-
zu głowy. Lekarze 
nie dawali mu szans 
na przeżycie. A jed-
nak, jak twierdzi, cudownie powró-
cił do zdrowia. „Jestem wdzięczny 
Bogu za  to, że  sprawił, iż  nadal 
mogę myśleć, pracować, a nawet 
podróżować. Ta książka jest z jed-
nej strony aktem wdzięczności dla 
Boga, z drugiej próbą niesienia po-
mocy tym, którzy sami stoją w ob-
liczu życiowej tragedii” – napisał 
w jej wstępie o. Benedict. Zakonnik 
od wielu lat pomaga ludziom, któ-
rzy doświadczyli cierpienia lub 
żyją w duchowych ciemnościach. 

Korzystając z  wła-
snego doświadczenia 
po przeżyciu ciężkiej 
choroby, sprawia, 
że jego słuchacze i czy-
telnicy odzyskują na-
dzieję, sens życia i pod-
noszą się z upadków.

Książkę „Łzy Boga” 
dedykuje tym, którzy 

cierpią i tym, którzy towarzyszą 
innym w  różnych trudnościach 
życiowych, i  pragną im pomóc. 
O. Benedict podjął odważną próbę 
wyjaśniania rzeczywistości cier-
pienia w świetle męki i śmierci Je-
zusa Chrystusa oraz wiary w Bożą 
Opatrzność, Boże Miłosierdzie 
i wsparcie innych. „Bo – cokolwiek 
by powiedzieć – to właśnie modli-
twa jest najbardziej skutecznym 
sposobem poradzenia sobie z tra-
gedią” – napisał o. Groeschel.  rch

W trosce o rodzinę
Archidiecezja. Duszpasterstwo 
Rodzin Archidiecezji Katowickiej 
organizuje podstawowe szkolenie 
liderów do  prowadzenia zajęć 
w ramach przygotowania bliższe-
go do małżeństwa. Zajęcia odby-
wać  się będą w  soboty, kolejno  
10 i 17 kwietnia, w godz. 10.00–
15.00. Chętnych do udziału w szko-
leniu może zgłosić proboszcz para-
fii w  Wydziale Duszpasterstwa 
Rodzin w Katowicach, ul. Plebiscy-
towa 49a, tel. 32 608 15 96 w godz. 
9.00–19.00. Udział w warsztatach 
potwierdzony jest certyfikatem. 
Więcej informacji: www.rodzina.
archidiecezja.katowice.pl. 

Łotewska 
muzyka 
religijna

Katowice. Z okazji 
5. rocznicy śmierci Jana Pawła II 
Chór Filharmonii Śląskiej pod 
dyrekcją Jarosława Wolanina 
zaprasza do wysłuchania sakral-
nej muzyki łotewskiej w katedrze 
Chrystusa Króla w  niedzielę 11 
kwietnia o  godz. 19. Na  orga-
nach zagra Anna Pikulska, 
a  wybrane teksty Jana Pawła II 
odczyta ks.  Stanisław Puchała. 
W programie: Ilze Arne – Alle-
luja, Romuald Jermaks – Laudate 
pueri Dominum, Romuald Jermaks 

– Ascendit Deus, Pēteris Vasks – 
Pater noster, Pēteris Vasks – Msza 
na chór i organy. Warto podkre-
ślić, że Pēteris Vasks należy do 
najwybitniejszych kompozytorów 
łotewskich.

Konkurs  
dla młodych
Katowice. Stowa-
rzyszenie NZS 1980, 
zrzeszające byłych 
członków Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów uczelni Górnego Ślą-
ska, organizuje konkurs dla mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych 
„Za waszą wolność i naszą – wojna 
polsko-bolszewicka 1920”. Konkurs 
ma charakter historyczno-literac-
ki i jest adresowany do uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Pra-
ce konkursowe mogą mieć formę 
pisemną, audycji radiowej lub pre-
zentacji multimedialnej. Termin 
ich składania upływa 15 kwiet-
nia. Główną nagrodą w konkur-
sie będzie dwutygodniowy kurs 
języka angielskiego w  Wielkiej 
Brytanii. Więcej informacji: www.
kuratorium.katowice.pl, www.
nzs1980.com.pl  •

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

zapowiedzi
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