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P arę miesięcy temu abp Da-
mian Zimoń podkreślił 
w wywiadzie dla katowickie-

go „Gościa Niedzielnego”, że jest bi-
skupem po takich mocarzach jak 
Bednorz, Adamski i Lisiecki. Posłu-
ga biskupia go przerażała. „Pan Bóg 
nie zaryzykował, stawiając mnie 
w  Katowicach, ale  Jan Paweł II 
na pewno” – wyznał. 

Przed laty ks. Zimoń zawsze 
marzył o tym, żeby być duszpa-
sterzem, co najwyżej proboszczem. 
Tymczasem od ćwierć wieku, jako 
biskup, prowadzi katowicki Ko-
ściół, jego wiernych i  poszuku-

jących Boga, głosząc Chrystusa, 
i to ukrzyżowanego. Pewnie dla-
tego, że jak uważa, „nie ma biskup-
stwa bez krzyża”. Nie ma też praw-
dziwych chrześcijan bez krzyża. 
Stąd chociażby w tym znaczeniu, 
z naszym arcybiskupem jesteśmy 
zawsze razem. 

Patrząc z perspektywy minio-
nego czasu, można zauważyć, że 
Metropolita katowicki nie ukrywał 
osobistego przekonania, iż nigdy 
nie czuł się w pełni przygotowa-
ny do bycia biskupem, bo nie ma… 
szkoły dla biskupów. Sam przy-
znaje, że „biskup nie może być ani 

teoretykiem, ani filozofem czy teo-
logiem. Musi te specjalności łączyć. 
Nieraz wieczorem, kiedy pomyślę 
o całym minionym dniu, dziwię się, 
że sprawy niemożliwe do wykona-
nia z ludzkiego punktu wiedzenia 
dokonały się… to Boża łaska!”.

Z Bożej łaski, czyli z miłości 
Boga do każdego z nas, mamy w na-
szym lokalnym Kościele arcybi-
skupa. Człowieka, ale jednocześnie 
pasterza dla kapłanów i diecezjan. 
Ślązaka z dziada pradziada, zatro-
skanego, jak pokazuje czas, o po-
trzebujących, robotników i rodzi-
ny. Przed tegoroczną pielgrzymką 

mężczyzn i młodzieńców do Pie-
kar wyznał: „W Piekarach, stojąc 
wobec pielgrzymów, czuję  się 
ojcem diecezji. Jest to niezwykła 
tajemnica powołania”. 

A zatem: Drogi Ojcze! 
Pan Bóg pozwolił Ci dożyć dłu-

gich lat – w życiu i w biskupstwie. 
Dziękując za  miłość do  śląskiej 
ziemi i jej mieszkańców, życzymy 
zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i Bożego błogosławieństwa. Oby w 
kolejnych latach życia spełniły się 
Twoje słowa: „Spokojnie patrzę 
w przyszłość, licząc na Boże miło-
sierdzie. Wszystko jest w rękach 
Boga!”.

Ks. Roman Chromy

Jubileusz Metropolity

Przyszedł swój do swoich

Jesienią zeszłego roku arcybiskup Damian Zimoń świętował 75. urodziny.  
W niedzielę 27 czerwca dziękuje Bogu za 25 lat posługi biskupiej 
w Katowicach.

Ulubionym miejscem 
wyciszenia dla abp. Damiana 
Zimonia jest ośrodek 
rekolekcyjny w Kokoszycach
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Gość katowicki

P ostanowiliśmy przypo-
mnieć najbardziej, na-
szym zdaniem, znaczące 
fakty z 25-letniej posługi 

metropolity katowickiego arcybi-
skupa Damiana Zimonia.
• Konsekracja biskupia Damiana 
Zimonia miała miejsce 29 czer-
wca 1985 roku w katedrze Chry-
stusa Króla w Katowicach. Konse-
kratorami byli kardynałowie Józef 
Glemp i  Franciszek Macharski 
oraz katowicki biskup pomocniczy 
Józef Kurpas.

• W czasie uroczystego ingre-
su 30 czerwca 1985 roku do
katedry Chrystusa Króla bp Da- 
mian Zimoń powiedział: „W Ko- 
ściele katowickim istnieje ciągłość 
wiary i działania, ciągłość naucza-
nia i  pasterzowania, ciągłość 
wpisana w te same od początku 
środki uświęcenia – Słowo Boże 
i sakramenty święte. Dlatego moim 
programem nie może być nic inne-
go, jak kontynuowanie działalno-
ści duszpasterskiej i społecznej 
dotychczasow ych biskupów 

katowickich, a zwłaszcza mojego 
poprzednika”. 
• 15 września 1985 roku w Pieka-
rach Śląskich odbyła się rekorona-
cja cudownego obrazu Matki Bożej 
Sprawiedliwości i Miłości Społecz-
nej. Uroczystość była połączona 
z podziękowaniem poprzedniemu 
biskupowi katowickiemu Herber-
towi Bednorzowi. Życzeniem bp. 
Damiana Zimonia było, żeby aktu 
rekoronacji piekarskiego wize-
runku dokonał jego poprzednik. 
On sam zaś odmówił akt zawierze-

nia diecezji katowickiej Pani Pie-
karskiej. Od tej pory Matka Boska 
Piekarska jest główną patronką 
archidiecezji katowickiej.
• W roku 1991 biskup katowicki 
napisał list pasterski o wprowa-
dzeniu w  posługę nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii Świętej. 
Szafarze posługują już w prawie 50 
parafiach i jest ich około 200. Od 19 
kwietnia 2008 roku ich patronem 
jest św. Jacek Odrowąż.
• Bulla Jana Pawła II „Totus Tuus 
Poloniae Populus” (Cały Twój lud 
w Polsce) z 25 marca 1992 roku 
wprowadziła nowy podział admi-
nistracyjny Kościoła katolickiego 
w Polsce. Katowice stały się siedzi-
bą metropolii skupiającej archi-
diecezją katowicką oraz diecezje 
gliwicką i opolską. Od tego czasu 
Damian Zimoń jest arcybiskupem 
metropolitą katowickim.
• W 1992 roku doszło do straj-
ku pracowników fabryki Fiata 
w  Tychach, którzy protesto-
wali przeciwko prywatyzacji 
zakładu. W  rozwiązanie kon-
fliktu zaangażowały  się władze 
Tychów. Sprawa dotyczyła 7 tys. 
tyszan, ale  także kilku tysięcy 
mieszkań zakładowych, całej 
infrastruktury. W  mediacjach 
pomiędzy strajkującymi a Wło-
chami za zgodą abp. Damiana Zi- 
monia brali udział tyscy księża: 
Engelbert Ramola i  Franciszek 
Resiak. W 2004 roku abp Zimoń 
został uznany za honorowego oby-
watela Tychów.
• W  roku 1993 została podpi-
sana umowa o  partnerstwie 
między diecezją Essen a  archi-
diecezją katowicką. Do dziś regu-
larnie odbywają się partnerskie 
spotkania przedstawicieli obu 
diecezji na  przemian w  Polsce 
i w Niemczech.

Pracowity czas
Oddał diecezję pod opiekę Matki Bożej Piekarskiej,  
stanął w obronie robotników i doprowadził do powstania 
Wydziału Teologicznego UŚ. Dla samej tylko diecezji katowickiej 
abp Damian Zimoń wyświęcił w tym czasie 671 kapłanów. 

Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl

1985 r. Ingres biskupa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
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• Od  roku 1994 przyznawana 
jest nagroda Lux ex Silesia, ufun-
dowana przez abp. Damiana Zimo-
nia dla tych, którzy w swej działal-
ności naukowej lub artystycznej 
ukazują wysokie wartości moralne 
i wnoszą trwały wkład w kulturę 
Górnego Śląska. Nazwa nagrody 
nawiązuje do dominikanów św. 
Jacka i bł. Czesława Odrowążów, 
o których mówiono w Krakowie 
Ex Silesia Lux – Światło ze Śląska. 
Nagroda wręczana jest w katowic-
kiej katedrze przy okazji rozpoczę-
cia roku akademickiego.
• Od  1996 roku działa radio 
archidiecezji katowickiej. Począt-
kowo funkcjonowało jako Radio 
Arka, po czym od 1999 roku nada-
wało swój program w ramach sieci 
Radia Plus. Wiosną 2002 roku roz-
poczęło w pełni samodzielną emi-
sję programu przyjmując nazwę 
Radio eM.
• 27 marca 1999 roku arcybi-
skup Damian Zimoń i ówczesny 

rektor Uniwersytetu Śląskiego 
prof.  Tadeusz Sławek podpisali 
„Porozumienie w sprawie Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego”. 7 listopada 2000 zapa-
dła uchwała Senatu Uniwersytetu 
Śląskiego, powołująca do istnienia 
Wydział Teologiczny. Nowocze-
sny gmach Wydziału Teologicz-
nego przy ul. Jordana, zbudowany 
ze środków archidiecezji katowic-
kiej, poświęcił 12 października 
2004 roku kard. Zenon Grocho-
lewski, prefekt Kongregacji ds. 
Wychowania Katolickiego, Semi-
nariów i Instytutów Naukowych.
• W Roku Wielkiego Jubileuszu 
2000 abp Damian Zimoń korono-
wał wizerunek Matki Bożej Boguc-
kiej. Ustanowił także nowe sanktu-
arium Matki Bożej Bujakowskiej, 
Patronki Środowiska Naturalnego. 
W późniejszych latach metropolita 
katowicki ustanowił jeszcze dwa 
inne sanktuaria – Matki Bożej 
z Lourdes w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach w 2008 roku oraz św. 
Józefa w  Rudzie Śląskiej-Rudzie 
w roku 2010.
• 27 listopada 2007 roku Uni-
wersytet Śląski przyznał abp. 
Damianowi Zimoniowi dokto-
rat honoris causa. Prof. Tadeusz 
Sławek, promotor arcybiskupa, 
powiedział podczas uroczysto-
ści: „Honorujemy dzisiaj czło-
wieka następującej zasady: dobro 
przed sprawiedliwością. Oznacza 
to  przekonanie o  swoistej misji 
Kościoła, który nie  jest  Kościo-
łem wyniosłym i triumfującym, 
lecz takim, który wie, że to upa-
dek, niedoskonałość, nieustanne 
zapoczątkowywanie jest dziedziną 
człowieka”. 

oprac. 
Mirosław Rzepka

1990 r. Bp Damian Zimoń spotkał się pod ziemią z górnikami 
kopalni „Andaluzja”

Miejscem szczególnie 
ważnym w posłudze  
abp. Damiana Zimonia  
jest sanktuarium piekarskie

2007 r. Prof. Janusz Janeczek, ówczesny rektor UŚ, wręcza  
abp. Damianowi Zimoniowi doktorat honoris causa

2003 r. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

1996 r. Abp Damian Zimoń otwiera działalność radia archidiecezji  
katowickiej w Łaziskach Górnych
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Prof. Wiesław Banyś, rektor 
Uniwersytetu Śląskiego

Ś rodowisko akademickie UŚ 
czuje się szczególnie związane 

z abp. Damianem Zimoniem. Jeste-
śmy dumni, że przyjął godność dok-
tora honoris causa naszego uniwer-
sytetu i pełni funkcję Wielkiego 
Kanclerza Wydziału Teologiczne-
go UŚ. Jubileusz 25-lecia święceń 
biskupich to  wyjątkowa okazja 
do dziękczynienia za wieloletnią 
współpracę Księdza Arcybiskupa 
ze śląską Alma Mater, za życzliwość 
i zrozumienie, opiekę duszpaster-
ską. Dziękujemy za  okazywane 
zaufanie i  niezwykłą atmosferę 
naszych kontaktów. Doświadczy-
liśmy niejednokrotnie, że dla Księ-
dza Arcybiskupa nie  ma rzeczy 
niemożliwych, każdy człowiek, 
każda sprawa jest ważna. Wystar-
czy tylko wspomnieć, że nie byłoby 
Wydziału Teologicznego UŚ, gdyby 
nie wsparcie Księdza Arcybiskupa 
dla tej inicjatywy. W imieniu swo-
im i  środowiska akademickiego 
życzę Księdzu Arcybiskupowi 
dużo zdrowia, sił do dalszej pracy, 
do służby Kościołowi oraz każdemu 
człowiekowi.

•

Urszula Stachowska, 
siostra abp. D. Zimonia

B rat już  w  dzieciństwie nie 
rozstawał  się z  książkami. 

Uczył się najlepiej z całej naszej 
piątki. Zawsze był spokojny, 
ale i skryty, nie lubił się chwalić. 
O  tym, że  ma zostać biskupem, 
dowiedziałam  się od  probosz-
cza. Zawsze też był i jest bardzo 
bezpośredni. Nigdy nie odmówił 
nikomu pomocy. Duży wpływ 
miała na niego mama, której rad 
słuchał. Brat ze względu na obo-
wiązki rzadko nas odwiedza. 
Ale kiedy już znajdzie czas, za-
wsze interesuje się rodzinnymi 
nowinkami. W naszym domu ro-
dzina i Kościół zawsze były naj-
ważniejsze. I myślę, że ma to tak-
że ogromne znaczenie w  jego 
duszpasterstwie. Biskupstwo 
to  ogromna odpowiedzialność 
i zaszczyt. Ale dla mnie Damian 
zawsze będzie przede wszystkim 
dobrym bratem.

•

Prof. Wojciech Świątkiewicz, 
Socjolog z Katowic

A bp Damian Zimoń jest auto-
rem wielu cennych inicja-

tyw podejmowanych nie  tylko 
w odniesieniu do życia religijnego 
i społecznego w górnośląskim Ko-
ściele, ale także wobec środowisk 
naukowych, kulturalnych, gospo-
darczych, społecznych, a  nawet 
politycznych. Jest osobą, która po-
trafi jednać ludzi różnych orientacji 
społecznych, politycznych i religij-
nych. Aktywnie wspiera ruch eku-
meniczny. Warto podkreślić jego 
osobiste inicjatywy i zaangażowa-
nie mediacyjne w rozwiązywanie 
konfliktów pracowniczych. Umac-
nianiu solidarności międzyludzkiej 
służy powołana Caritas Archidie-
cezji Katowickiej oraz Fundusz im. 
bł. ks. E. Szramka, przyznający sty-
pendia uczniom z rodzin ubogich. 
Ważnym obszarem działalności 
Arcybiskupa jest troska o dobro 
państwa. Szczególnym miejscem 
pozostaje tu  ambona piekarska 
podczas majowej pielgrzymki 
mężczyzn, która przekształciła się 
z pielgrzymki „górników, hutników 
i innych robotników” w pielgrzym-
kę całego świata pracy. 

•

Ks.  January Liberski, kolega 
rocznikowy z seminarium

Z nam Arcybiskupa od  1952 
roku, bo  razem studiowali-

śmy w  seminarium. Już  wtedy 
dał  się poznać jako człowiek 
szczery, otwarty, uśmiechnięty, 
choć potrafił również zachować 
dystans. Patrzyłem na  naszą 
diecezję z perspektywy Afryki, 
gdyż przez 40 lat pracowałem 
na misjach. O otwarciu Arcybi-
skupa na misje mówi liczba księ-
ży z naszej archidiecezji, którzy 
pracują w Afryce, na Wschodzie 
i w wielu innych krajach świata. 
Poza tym wielokrotnie udzielał 
pomocy afrykańskim diecezjom 
za pośrednictwem Caritas. Dzi-
siaj Arcybiskup żartuje, że  ma 
archidiecezję mniejszą od mojej 
afrykańskiej parafii. Pod jego 
zarządem dokonało się wiele do-
brych przemian, jak powstanie 
Wydziału Teologicznego. Myślę, 
że  kolejna generacja powinna 
kontynuować taki spokojny, 
ale zdecydowany rozwój.

•

Z okazji jubileuszu

O arcybiskupie Damianie
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an
n

a 
bu

rd
a-

sz
o

st
ek

an
n

a 
bu

rd
a-

sz
o

st
ek

h
en

ry
k 

pr
zo

n
d

zi
o

n
o

m
ir

o
sł

aw
 r

ze
pk

a



V
G

o
ść N

iedzielN
y

27 czerw
ca 2010

Gość katowicki

E dward Szczygieł, emery-
towany górnik kopalni  
„1 Maja” dobrze pamięta 

rok 1989. Wtedy komisja zakłado-
wa „Solidarności”, z  inicjatywy 
ówczesnego przewodniczącego 
Waldemara Kapłona, podjęła 
uchwałę o ofiarowaniu rodzicom 
ks. Jerzego Popiełuszki deputatu 
węglowego w wysokości pięciu ton 
rocznie. Pomoc trwała aż do likwi-
dacji kopalni w 2001 roku. 

Początkowo, przez parę 
lat, węgiel zawożono z  kopalni  
„1 Maja” prosto do  Okopów, ro-
dzinnej miejscowości ks. Jerzego. 
Potem górnicy kupowali „czarne 
złoto” na  Podlasiu, a  po  jakimś 
czasie, kiedy zmieniły się zasady 
sprzedaży węgla deputatowego, 
związkowcy przekazywali pań-
stwu Popiełuszko równowartość 

pieniężną pięciu ton węgla. Każ-
dego roku, po  Mszy św. odpra-
wianej na warszawskim Żolibo-
rzu z okazji rocznicy tragicznej 
śmierci ks.  Jerzego, delegacja 
górników spotykała się z mamą 
ks. Jerzego, Marianną. – Pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych, kie-
dy kolejny raz wręczałem jej pie-
niądze, zapytała nas: „Chłopcy, 
co  ja  za  to  mam wam dać?” – 
wspomina Edward Szczygieł. – 
I  wręczyła nam zalaminowane 
fragmenty materiału, potartego 
o kroplę krwi ks. Jerzego. Od tam-
tego czasu, wraz z kolegami, prze-
chowywaliśmy tę cenną pamiątkę 
w domu. 

Sytuacja zmieniła się, kiedy 
ogłoszono termin beatyfikacji 
ks.  Popiełuszki. Edward Szczy-
gieł wybrał się do ks. Bogusława 
Płonki, proboszcza parafii pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w  Wodzisła-

wiu Śląskim, z zamiarem 
przekazania relikwii 

wiernym do kościoła. 
– Przygotowałem 

odpow iedni reli-
kwiarz i zamówiłem 
u  Ludwika Jezio-
rowskiego, artysty 
malarza z  Kamie-
nia k. Rybnika, 
obraz z podobizną 
ks. Jerzego – mówi 
ks. Płonka. – Obraz 
poświęciliśmy 7 

czerwca w  naszym 
kościele, w dniu beaty-

fikacji ks. Jerzego. Zaś 

relikwie wprowadziliśmy do ko-
ścioła 13 czerwca. Skoro podaro-
wała je górnikom pani Marianna, 
matka ks. Jerzego, to opierając się 
na  jej  autorytecie, zakładam, 
że są autentyczne.

Edward Szczygieł obecnie pełni 
funkcję przewodniczącego związ-
ku emerytów i  rencistów NSZZ 

„Solidarność” przy byłej KWK „1 
Maja”. Parę tygodni temu poważ-
nie się rozchorował. Na szczęście 
wraca do  zdrowia i  nie  ukrywa 
łez wzruszenia. – Nawet lekarze 
dziwią się, że mój stan się poprawia 
– mówi. – Jestem pewien, że bło-
gosławiony Jerzy Popiełuszko ma 
mnie w swojej opiece!  rch

Skąd w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim wzięły się 
relikwie ks. Jerzego Popiełuszki? Wiedzą o tym 
członkowie związku emerytów i rencistów NSZZ 
„Solidarność”, działającego przy byłej kopalni  
„1 Maja” w Wilchwach.

Edward Szczygieł podarował relikwie ks. Jerzego parafii  
pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl.

■ R e k l A m A ■

Z inicjatywy górników

Kropla krwi za węgiel

Relikwie podarowała 
górnikom Marianna 
Popiełuszko, mama 
błogosławionego kapłana
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Wybory w regionie

Podobnie jak wszędzie

K atowicki okręg wyborczy był 
jednym z trzech, obok płoc-

kiego i krośnieńskiego, w których 
oprócz wyborów prezydenckich 
przeprowadzono uzupełniające 
wybory do Senatu. Musiały zo-
stać zorganizowane po tragicznej 
śmierci trójki senatorów. W kata-
strofie prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem zginęli: wice-

marszałek Senatu Krystyna Bo-
chenek oraz senatorowie Janina 
Fetlińska i Stanisław Zając.

Głosy na prezydenta
Przeglądając wyniki można 

zauważyć, że na wsiach i w nie-
wielkich miejscowościach prze-
wagę uzyskał Jarosław Kaczyński. 
Na przykład w Lędzinach zagłoso-

wało na niego prawie 50 procent 
wyborców, a w Pszowie uzyskał 
nawet ponad 50 procent głosów.

To mieszkańcy dużych ośrod-
ków miejskich sprawili, że ostatecz-
nie wygrał Bronisław Komorowski. 
Głosowała na niego na przykład po-
łowa katowiczan i ponad 40 procent 
wyborców z Żor.

Wysoka pozycja Grzegorza Na-
pieralskiego również nie powinna 
dziwić, ponieważ województwo 
śląskie obejmuje między innymi 
tereny Zagłębia Dąbrowskiego, 
znanego od dawna z lewicowych 
sympatii. W samym tylko Sosnow-

cu kandydat lewicy zdobył ponad 
22 procent głosów. 

Uzupełniające do Senatu
Wiceprezydent Katowic Le-

szek Piechota zwyciężył w wybo-
rach uzupełniających do Senatu 
w okręgu katowickim. Jako senator 
zastąpi na tym urzędzie Krystynę 
Bochenek.

Leszka Piechotę, kandydata PO, 
poparło 244 899 wyborców. Wice-
szef PPP Zbigniew Zdónek zdobył 
82 788 gosów, a na kandydata PSL, 
wicemarszałka województwa ślą-
skiego Adama Stacha zagłosowało 
81 561 osób.

Leszek Piechota urodził  się  
20 września 1958 roku w Katowi-
cach. Jest absolwentem Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Był m.in. radnym Ka-
towic IV i V kadencji, przewodni-
czącym Komisji Górniczej, człon-
kiem Komisji Spraw Obywatelskich 
i  Społecznych. Jest  sekretarzem 
Regionu Śląskiego PO, wiceprze-
wodniczącym PO w Katowicach. 
Należy także do Rady Społecznej 
Szpitala im. Stanisława Leszczyń-
skiego w  Katowicach i  Szpitala 
Miejskiego Murcki w Katowicach. 
Jest członkiem Klubu Niezależnych 
Stowarzyszeń Twórczych „Mar-
chołt”. Ma żonę i troje dzieci. mr

m
ir
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marek jurek 2,65 1,15 1,71 2,02 1,74 1,40 1,92
jarosław kaczyński 37,95 44,61 36,72 45,12 35,51 28,37 34,88
bronisław komorowski 41,07 34,56 42,86 36,14 41,88 51,82 44,86
janusz korwin-mikke 2,83 2,43 2,38 2,14 2,58 2,83 2,60
andrzej Lepper 0,86 0,78 0,74 0,78 0,82 0,57 0,65
kornel morawiecki 0,14 0,11 0,10 0,07 0,08 0,11 0,11
grzegorz napieralski 11,40 14,21 13,19 11,26 14,70 12,30 12,21
andrzej olechowski 1,75 1,23 1,49 1,48 1,58 1,70 1,79
waldemar pawlak 1,10 0,76 0,60 0,75 0,81 0,50 0,66
bogusław ziętek 0,25 0,17 0,20 0,24 0,28 0,39 0,33

 Pszczyna Jastrzębie Wodzisław Pszów Żory Katowice Rybnik

frekwencja 59,58% 56,24% 55,29% 51,16% 55,39% 58,04% 55,02%

Wyniki wyborcze w wybranych miastach regionu

■ R e k l A m A ■

W naszym regionie wybory były bardzo spokojne,  
nie doszło do żadnych znaczących incydentów.  
Na zdjęciu wyborcy z katowickiej Koszutki

Ponad 50 procent frekwencji i rozkład głosów 
zbliżony do wyników ogólnopolskich – tak 
przebiegły wybory w województwie śląskim.
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D la wiernych z parafii pw. śś. 
Apostołów Piotra i Pawła, 
zbiórka pieniężna na rzecz 

powodzian, zorganizowana przez 
katowicką Caritas, to nie wszyst-
ko. Postanowili bowiem nadal 
wspierać poszkodowanych przez 
wielka wodę. Dołączyły do nich 
także dzieci szkolne z  Gostyni 
i Kobióra. 

– Jak tylko Polskę dotknęła po-
wódź, wierni pytali, gdzie można 
składać dary dla poszkodowanych 
przez żywioł – mówi ks. Jan Pod-
siadło, proboszcz parafii w  Go-
styni. – Wyznaczyłem miejsce 
na  probostwie i  tak  się zaczęło. 
Finansowo pomogli nam niektó-
rzy księża emeryci i profesorowie 
z naszej archidiecezji.

Ks. Jan Podsiadło obserwował 
na bieżąco sytuację powodziową. 
Dzięki internetowi wiedział, które 
tereny, szczególnie wzdłuż Wisły, 
rzeka zniszczyła najbardziej. Po-
tem kontaktował się bezpośrednio 
z  proboszczami zalanych miej-
scowości i  pytał, jakiej pomocy 
oczekują. – Do Lanckorony, gdzie 
osuwająca się ziemia zniszczyła 
wodociąg, zawieźliśmy przede 
wszystkim wodę – wyjaśnia pro-
boszcz. – Mieszkańcy tej miejsco-
wości prosili o nią w internecie.

Gostyniacy przynoszą na pro-
bostwo nowe ubrania, łopaty, ręcz-
niki, pościel, gumowce i chemię go-
spodarczą, ale również konserwy 
oraz suchą żywność np. makarony. 
Sami załatwiają transport darów. 

Do akcji włączają się właściciele 
firm i sklepów, użyczając samo-
chodów dostawczych. Miejscowy 
piekarz przekazuje powodzianom 
chleb. 

Ks. Podsiadło wraz z parafia-
nami pomógł dotychczas miesz-
kańcom Bierunia, Czechowic, 
Lanckorony, Wielowsi i Trześni 
koło Sandomierza oraz Wilkowa 
w  Lubelskiem. – Kiedy jestem 
z  darami na  miejscu, widzę 
ogromne zniszczenia, bo fala po-
wodziowa przeszła przez te  te-
reny dwa razy – opowiada pro-
boszcz z Gostyni. – Widziałem 
krajobrazy jak po wybuchu wul-
kanu: wszystko wygląda tak, jak-
by było pokryte jasnobrązowym 
pyłem, a to po prostu zaschnięte 
błoto. Miałem wrażenie, że oglą-
dam zdjęcia w sepii.

W  ostatnim transporcie 
do  Trześni ks.  Podsiadło zabrał 
ze sobą komunikanty, wino, alby 
i  świece. Woda nie  oszczędziła 
kościoła i jego wyposażenia. 

Po powrocie z akcji w każdą 
niedzielę ks. Jan opowiada wier-
nym z Gostyni o sytuacji powo-
dzian. Nie ukrywa, że z pomocą 
poszkodowanym jest  różnie. 
– Najlepiej spisują  się strażacy 
i żołnierze – mówi. – W niektó-
rych wioskach woda stała ponad 
miesiąc. Sam nie wiem, jak bym się 
zachował, gdyby zalało mi kościół, 
probostwo i całą Gostyń... 

Ks. Jan Podsiadło zapowiada, 
że akcja pomocy będzie trwała do-
póty, dopóki parafianie będą przy-
nosić dary. Parafia w Gostyni liczy 
niespełna 2 tys. mieszkańców.

Ks. Roman Chromy

Z ks. Krzysztofem Bąkiem, dy-
rektorem Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, rozmawia ks. Roman 
Chromy.

Ks.  Roman Chromy: Rzecznik 
archidiecezji poinformował, 
że  w  czasie zbiórki na  pomoc 
powodzianom wierni w  para-
fiach przekazali na ten cel 1,5 mln 
złotych. Jak są rozdysponowane 
te środki?
Ks.  Krzysztof Bąk: – Rzeczy-
wiście, otrzymaliśmy z  Kurii 
Metropolitalnej nieco ponad 1,5 
mln zł. Środki te zostały już prze-
kazane powodzianom. Na terenie 

archidiecezji powódź zalała 350 
domów: ci powodzianie otrzymali 
od nas po 1000 zł dla każdej osoby 
w rodzinie. Jest też 350 gospodarstw 
podtopionych. Ich mieszkańcy mieli 
wodę w piwnicy i zalane obejścia, 
bez zniszczeń w mieszkaniach. Tacy 
„podtopieni” otrzymali po 500 zł 
na gospodarstwo.

Czy Caritas zorganizuje wypo-
czynek dla dzieci i  młodzieży 
z terenów powodziowych naszej 
archidiecezji?

– Ponieważ jeszcze nie wiemy, 
ilu powodzian jest zapomnianych 
czy przeoczonych nie możemy mó-
wić o wakacjach dla dzieci i młodzie-

ży. Dzieci i młodzież były na „waka-
cjach” zaraz po powodzi, jak donosiły 
media. Nie wiem jednak, kto był orga-
nizatorem tego wypoczynku.

Z pewnością powodzianie będą 
potrzebować wsparcia psycho-
logicznego…

– Raczej myślimy o pomocy du-
chowej dla powodzian. Kiedy nasze 
pomysły dojdą do skutku, to o nich 
poinformujemy. Wsparcia psy-
chologicznego Caritas nie udziela. 
Mamy wsparcie w Panu Jezusie. 
Obecność kapłana w  miejscach 
tragedii, wspólna modlitwa, pocie-
cha i Msza św. są najlepszą pomocą 
„psychologiczną” dla wierzących. •

Kolejny transport darów dla powodzian wyruszył z Gostyni  
w sobotę 18 czerwca

Ludzka dobroć nie zna granic! W ciągu ostatniego 
miesiąca parafianie z Gostyni Śląskiej wspomogli 
mieszkańców sześciu miejscowości w Polsce, 
których część fala powodziowa dotknęła dwa razy.

Akcja charytatywna w parafii

Krajobraz 
w sepii
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Kościelne wsparcie dla powodzian
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• niedziela 27.06
07.45 Aktualności 07.55 Koncert życzeń 
08.45 Przygody kota Filemona – serial 
animowany 16.45 Pogoda 16.50 W poszu-
kiwaniu drogi – magazyn chrześcijański 
17.30 Śląskie koncerty 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności 18.25 Sport 18.40 Magazyn 
Meteo 18.45 Rodzina Kanderów – serial 
21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 Hat-
-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 28.06
07.45 Aktualności 08.45 Co, gdzie, kiedy 
– TVP Katowice poleca 16.45 Pogoda 16.50 
Kronika miejska – Rybnik 17.30 Co, gdzie, 
kiedy – TVP Katowice poleca 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności 18.20 Gość Aktualności 
18.35 Sport 18.55 Magazyn Meteo 19.00 
W poszukiwaniu drogi – magazyn chrze-
ścijański 19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• wtorek 29.06
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien Jour-
nal – magazyn mniejszości niemieckiej 
16.45 Pogoda 16.50 Relacje 17.00 Centrum 
edukacji 17.30 Agro Rynek 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności 18.20 Gość Aktualności 
18.35 Sport 18.50 Magazyn Meteo 19.00 
Jubileuszowe powroty 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 30.06
07.45 Aktualności 08.45 To brzmi – pro-
pozycje 16.45 Pogoda 16.50 Władcy ognia 
– relacja 17.30 Motokibic.tv – magazyn 
motoryzacyjny 17.45 Relacje 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności 18.25 Gość Aktualności 
18.35 Sport 18.50 Magazyn Meteo 19.00 
Agro Rynek 19.25 TVP Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 1.07
07.45 Aktualności 08.45 Cały świat w Two-
im mieście 16.45 Pogoda 16.50 Kronika 
miejska – Katowice 17.30 Desperaci – nie-
znana historia PRL-u 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności 18.25 Gość Aktualności 18.35 
Sport 18.50 Magazyn Meteo 18.55 Pomysł 
na weekend 19.00 Śląsk jest piękny 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 2.07
07.45 Aktualności 08.45 Pomysł na week-
end 16.45 Pogoda 16.50 Święto Śląska 17.30 
Przyrodnicze perły ziemi częstochowskiej 
17.50 Pomysł na weekend 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności 18.25 Gość Aktualności 18.35 
Sport 18.50 Magazyn Meteo 18.55 Niepo-
korni 19.00 Szlakiem zabytków techniki 
19.25 TVP Katowice zaprasza 21.45 Aktu-
alności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 3.07
07.55 Bahdaj na ekranie – do przerwy 0 : 1 – 
serial 08.45 Przygody kota Filemona 11.00 
Dzika Polska – serial dok. 11.57 Kawaleria 
powietrzna 13.00 Sensacje XX wieku 15.00 
Było, nie minęło – kronika zwiadowców 
historii 16.00 Szerokie tory 16.50 Ślaska 
lista przebojów 17.15 Światowiec – mag. 
turystyczny 17.30 Industriada – reportaż 
19.00 Piknik w Pszczynie 19.34 Piłka nożna 
w czasach komunizmu –film dok. 21.00 Pry-
watne śledztwa – cykl dok. 22.15 Losowanie 
LOTTO 22.23 Listy do PRL-u – felieton 23.01 
Mundialowy wieczór 23.33 Prawdziwe psy 
– cykl dok. 24.00 Łapówki z Bagdadu – film 
dok 00.52 Dzika Polska – serial dok. 

Europejskie Dni Młodych

Światło i życie dla Europy
Po raz pierwszy 
w Rybniku 
zorganizowane 
zostały Europejskie 
Dni Młodych. 
Przyjechało na nie 
prawie 120 osób 
z 15 krajów Europy.

W tym roku przypada 10. rocz-
nica rybnickiego Marszu 

dla Jezusa. Uczestnicząca w nim 
młodzież, idąc ulicami miasta, 
niesie krzyż, dając tym samym 
świadectwo wiary. – Co  roku 
w  marszu biorą udział młodzi 
z różnych krajów świata. – Pomy-
ślałem więc, że z okazji jubileuszu 
można by zorganizować spotkanie 
młodych Europejczyków – mówi 
ks.  Teodor Suchoń, proboszcz 
parafii św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Chwałowicach i pomysło-
dawca Dni Młodych. Chwałowic-
ka wspólnota od lat współpracuje 
z parafiami w Niemczech i Fran-
cji. – Odwiedzająca nas młodzież 
była zafascynowana kulturą pol-
ską i śląską, naszymi tradycjami, 
zabytkami. Dlaczego więc nie po-
kazać tego szerszemu odbiorcy – 
mówi ks. Suchoń. 

Europejskie Dni Młodych, od-
bywające się pod hasłem „Światło 
i Życie dla Europy”, rozpoczęły się 
18 czerwca. Na pięć dni młodzież 
m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Szwe-
cji, Litwy, Białorusi i  Francji 
zamieszkała u  100 rybnickich 
rodzin, w 27 dzielnicach miasta 
(tyle samo krajów należy do Unii 
Europejskiej). Podczas Mszy św. 

w  parafiach modlili  się o  to, by 
ewangeliczne orędzie Chrystu-
sa rozszerzyło się na cały świat. 
Młodzież odwiedziła także obóz 
koncentracyjny w Oświęcimiu, 
Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach, modliła się 
przed cudownym obrazem Matki 
Bożej na Jasnej Górze. 

W  poniedziałek 21 czerwca 
uczestnicy Dni Młodych wzię-
li udział w  koncercie galowym 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie 
odbył się wykład ks. prof. Jerzego 
Szymika i koncert w wykonaniu 
orkiestry Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Braci Szafranków 
z Rybnika. Następnego dnia spo-
tkali się z młodzieżą szkół śred-

nich i gimnazjalnych, zaś po po-
łudniu uczestniczyli w  Marszu 
dla Jezusa, który tradycyjnie prze-
szedł ulicami miasta. W tym roku 
mottem spotkania były słowa: 
„Jezus jest moim Panem”. Marsz 
rozpoczęła Msza św. w bazylice św. 
Antoniego, po niej na rynku mia-
sta nastąpiła intronizacja krzyża. 
Młodzież, odmawiając modlitwę 
zawierzenia, oddała swoje życie 
pod opiekę Chrystusa. Były też 
koncerty muzyczne, podczas któ-
rych wystąpiły zespoły: New Day, 
The Messis oraz Carrantuohill. 

Więcej o Europejskich Dniach 
Młodych oraz Marszu dla Jezusa – 
w następnym numerze „Gościa”.

 Anna Burda-Szostek 

Uczestnicy EDM podczas przemarszu ulicami rybnickich 
Chwałowic

zaproszenia

Śląsk Arcybiskupowi
katowice. 27 czerwca o godzinie 
15.00 na schodach Kurii Metropoli-
talnej odbędzie się koncert z okazji 
25. rocznicy sakry biskupiej metro-
polity katowickiego abp. Damiana 
Zimonia. Wystąpi Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Na spotkanie zapra-
sza Klub Inteligencji Katolickiej. 

Ślubowana 
pielgrzymka
Rybnik. 3 lipca z kościoła Matki 
Bożej Bolesnej wyruszy ślubowa-
na pielgrzymka do  kościoła św. 
Katarzyny w Jastrzębiu. Historia 
pielgrzymki sięga XVII w., kiedy 
to mieszkańcy Żor i Rybnika, nękani 
chorobami i nieurodzajami posta-

nowili prosić Boga o łaskę przed 
jastrzębskim obrazem Opatrzności 
Bożej. Wymarsz pątników po Mszy 
św. o godz. 6.30, o godz. 15.30 przy-
witanie pielgrzymów i  Msza św. 
w ich intencji w kościele w Jastrzę-
biu, o godz. 18.00 – zabawa na para-
fialnym odpuście. 4 lipca o godz. 
11.00 – Msza odpustowa i powrót 
do Rybnika.
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