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Nowi 
animatorzy
Katowice. 67 nowych 
animatorów 
ministrantów, 
pochodzących z 38 parafii 
archidiecezji katowickiej, 
ustanowił 20 listopada 
bp Józef Kupny  
w krypcie archikatedry 
Chrystusa Króla 
w Katowicach. 

www.
archidiecezja.
katowice.pl

Katowice. Z okazji 
85. rocznicy utworzenia 
diecezji katowickiej 
internetowa strona 
archidiecezji zyskała 
nową szatę graficzną. 
– Cechuje ją przejrzystość, 
prosta obsługa i szybki 
dostęp do informacji – 
powiedział  
ks. Artur Stopka, 
moderator  
strony.

Pomimo 
przedwyborczej 
krytyki dotychczasowy 
prezydent Katowic  
ma przed sobą kolejne 
cztery lata kadencji.

W edług Państwowej Komisji 
Wyborczej, Piotr Uszok zdobył 

51,61 proc. głosów. Na drugim miejscu 
znalazł się kandydat PO, Arkadiusz 
Godlewski, który uzyskał 34,47 proc. 
poparcia. 

Godlewski, komentując wybory, 
zwrócił uwagę na niską frekwencję 
wyborczą nie  tylko w  Katowicach, 
ale  i  w  całym województwie. – 150 
tys. mieszkańców Katowic, czyli ok. 
60 proc. uprawnionych do głosowania 
w ogóle nie poszło na wybory – mówi. 
– Jest to dla nas największe wyzwanie, 
jak zachęcić ludzi, by chcieli zaintere-
sować się tym, co się wokół nich dzieje. 
Co do wyników wyborów na prezy-
denta Katowic mówi: – Prezydento-
wi Uszokowi niewątpliwie pomogło 

poparcie PiS-u, czego początkowo 
chciał się wyprzeć. Jednak już pod-
czas wieczoru wyborczego otwarcie 
to powiedział i podziękował za nie. 

Arkadiusz Godlewski dodaje, 
że w Radzie Miasta PO będzie się sta-
rała zbudować większość. – Tak by 
kolejna kadencja prezydenta nie była 
czasem straconym, czasem gwałtow-
nego starzenia się miasta, odpływu 
młodych ludzi i  wzrostu zagrożeń 
– mówi. 

Dla zwycięskiego prezydenta 
Uszoka wynik wyborów to  wielka 
satysfakcja. – Warto ufać mieszkań-
com, a w kampanii trzeba być obiek-
tywnym i nie stosować języka agre-
sji – mówi. Odpowiadając na zarzuty 
A. Godlewskiego dodaje: – Nie można 
szafować partiami, albo straszyć jed-
ną formacją polityczną. Mój wynik 
wyborczy świadczy o tym, że poparli 
mnie zarówno politycy SLD, PO, a tak-
że PiS-u. abs/rch

W Jastrzębiu pochowano żołnierza Armii Czerwonej 

N a cmentarzu wojennym, w przy-
siółku Boża Góra pochowano 

szczątki żołnierza Armii Czerwonej, 
poległego w walkach z okupantem 
niemieckim w czasie II wojny świa-
towej. Odnaleziono je w gminie Lyski 
w powiecie rybnickim.

Miejsce pochówku zapropono-
wała Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Wicewojewoda śląski 
zwrócił się do prezydenta Jastrzębia 
z prośbą o zorganizowanie godnej 
ceremonii. Miejsce i formę uroczy-
stości zaakceptowała również strona 
rosyjska.

W pochówku wzięli udział mię-
dzy innymi: Piotr Bartnik, członek 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, Stanisław Dąbrowa, wice-
wojewoda śląski oraz przedstawiciel 
Konsulatu Generalnego Federacji 
Rosyjskiej w Krakowie. 
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Jastrzębie-Zdrój, 17 listopada 2010. Przy grobie żołnierzy Armii Radzieckiej znicze zapaliły 
(od lewej) Helena Mioduszewska, przewodnicząca Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych, oraz Amelia Niedziałkowska, członkini Koła Związku Sybiraków w Jastrzębiu 
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Piotr Uszok (pierwszy z lewej) w sztabie wyborczym w oczekiwaniu  
na wyniki

Piotr Uszok rządzi dalej

Drugiej tury nie będzie
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Gość katowicki

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, 
Aleksandra Pietryga

katowice@goscniedzielny.pl

Pożegnanie mistrza
Katowice. Pogrzeb światowej sła-
wy kompozytora śp. prof. Henryka 
Mikołaja Góreckiego odbył się 17 
listopada w archikatedrze pw. Chry-
stusa Króla. Mszy św. przewodni-
czył kard. Franciszek Macharski 
z  Krakowa. Abp  Damian Zimoń 
podziękował zmarłemu kompozy-
torowi m.in. za uczciwość, szacunek 
dla słowa, zarówno ludzkiego, jak 
i Słowa Wcielonego, za świadome 
powiązanie sztuki i  wiary oraz 
za odwagę „przeciwstawiania się 
dyktaturze większości”, szczegól-
nie w czasach komunistycznych. 
W  ceremoniach pogrzebowych, 
oprócz najbliższej rodziny śp. 
H.M.  Góreckiego, uczestniczyli 
m.in. kompozytorzy Wojciech 
Kilar i Krzysztof Penderecki, Jerzy 
Kornowicz, prezes Związku Kom-
pozytorów Polskich, oraz Bogdan 
Zdrojewski, minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego. 

Urnę z prochami 
kompozytora złożono 
na cmentarzu  
przy ul. H. Sienkiewicza.

Hala rośnie

Jastrzębie-Zdrój. W hali wido-
wiskowo-sportowej przy ulicy 
Leśnej podpisano akt budowy 
obiektu. Hala powstaje w  miej-
scu starej, która została roze-
brana. Pomieści trzy tysiące 
kibiców. Odbywać  się w  niej 
będą wydarzenia takiej rangi 
jak Liga Mistrzów w  siatkówce 
mężczyzn, mistrzostwa Europy 
w judo czy gale boksu. W środku 
znajdą się pomieszczenia dla dru-

żyn, sędziów, dziennikarzy oraz 
gabinety odnowy biologicznej. 
Na zewnątrz powstanie parking 
dla 130 samochodów. Wartość 
kontraktu oszacowano na  36,8 
mln zł brutto. Inwestycja uzyska-
ła dofinansowanie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 11,32 mln zł. Hala ma 
być gotowa w kwietniu przyszłego 
roku. Otwarcie wstępnie zaplano-
wano na czerwiec.

Nowa hala 
powstanie 
 w miejscu 

starej,  
już rozebranej 

„Gość” na rekolekcjach

Kamień Śl. Dziennikarze i pra-
cownicy „Gościa Niedzielnego” 
z całej Polski spotkali się w dniach 
19–21 listopada w  Sanktuarium 
św. Jacka w Kamieniu Śl., podczas 
rekolekcji, które wygłosił dla nich 
ks. dr hab. Grzegorz Ryś, rektor 
WSD w Krakowie. Tematem prze-
wodnim był Hymn o miłości z 13 
rozdziału I Listu do  Koryntian 
św. Pawła. Rekolekcjonista ukazał 
miłość jako jedyną drogę Kościo-
ła i  rzeczywistość o  wymiarze 
totalnym, obejmującym całego 
człowieka. W drugim dniu reko-
lekcji Eucharystii przewodniczył 
metropolita katowicki abp Damian 

Zimoń. Wieczorem odbyło się spo-
tkanie z  zaproszonymi gośćmi, 
m.in. z abp. Alfonsem Nossolem. 
Niedzielnej Mszy św. przewod-
niczył i wygłosił homilię ks. bp 
Andrzej Czaja, ordynariusz die-
cezji opolskiej.

Dziennikarze GN spotkali się z abp. Alfonsem Nossolem  
(drugi z prawej) i ks. dr. hab. Grzegorzem Rysiem

Tablica ks. Skrobola
Jastrzębie-Zdrój. W  kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
została poświęcona tablica upa-
miętniająca ks. Anzelma Skrobo-
la, organizatora i opiekuna wspól-
noty Domowego Kościoła Ruchu 
Światło-Życie w archidiecezji kato-
wickiej. Uroczystość odbyła się 20 
listopada, w 20. rocznicę śmierci 

ks. Skrobola, podczas dorocznego 
spotkania członków Domowego 
Kościoła z  naszej archidiecezji. 
Mszę św. za zmarłego sprawował 
bp Gerard Bernacki wraz z księż-
mi związanymi z Ruchem Światło-
Życie. Ks. Anzelm Skrobol przez 
ponad 20 lat był proboszczem 
jastrzębskiej parafii.

Lawiny na Śląsku

Ruda Śl. Prawdziwą gratką dla 
miłośników górskich klimatów 
okazały się V Spotkania Górskie 
LAWINY 2010 zorganizowane 

przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych INNI, od 19 do 21 
listopada w  MCK im. Henryka 
Bisty. Zgodnie z  pierwotnym 
zamysłem projekt LAWINY miał 
obejmować jedno duże spotkanie, 
jako podsumowanie działalności 
wspinaczy i podróżników z połu-
dnia Polski. Miał również mieć 
charakter raczej kameralny. Jed-
nak zainteresowanie publiczności, 
już w trakcie pierwszych spotkań, 
zaskoczyło samych organizatorów. 
Przewodnim tematem impre-
zy jest  zawsze ukazanie piękna 
i wieloaspektowości gór. W tym 
roku program obejmował m.in. 
spotkanie z Arturem Hajzerem, 
znanym polskim himalaistą, pro-
jekcję filmów i wystawę fotografii 
o tematyce górskiej, warsztaty tań-
ca oraz występ kapeli góralskiej.

Prelegentami V Spotkań 
Górskich byli Magdalena 
Zborowska-Baca i Krystian 
Baca. Na zdjęciu z córeczką 
Jagienką
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Wyniki wyborów samorządowych na Śląsku

Bez zaskoczenia 

F rekwencja w naszym wo-
jewództwie nie odbiegała 
szczególnie od ogólnopol-

skiej i wyniosła blisko 43 proc. 
(w całym kraju to blisko 47 proc.) 
Wysoką frekwencję odnotowa-
no np. w gminie Chełm Śląski, w 
powiecie bieruńsko-lędzińskim, 
gdzie do wyborów poszło ponad 
60, proc. uprawnionych,  w powie-
cie rybnickim 55 proc. Do wielu 
rad powiatu weszli członkowie 
bezpartyjni, działający w lokal-
nych ugrupowaniach samorządo-
wych. Przykładowo w wyborach 
do Rady Powiatu Rybnickiego 
porażkę poniosło zarówno PO, 
które uzyskało 3 mandaty, jak 

i PiS – 1. Tymczasem np. Ruch 
Rozwoju Gminy Regionu Ryb-
nickiego – 4 mandaty, Wspólnota 
Samorządowa – 4, Ruch Autono-
mii Śląska – 5. Z kolei w powiecie 
wodzisławskim do Rady liczącej 
27 osób najwięcej mandatów uzy-
skało PO (10), PiS – 5, a Wspólnota 
Samorządowa w Powiecie – 5. W 
powiecie pszczyńskim PO zdoby-
ło 9 mandatów, PiS – 5, Pszczyń-
skie Porozumienie Samorządo-
we – 6 i Liga Samorządowa Ziemi 
Pszczyńskiej – 3. 

Frekwencja wyborcza wska-
zuje, że połowa z nas wzięła od-
powiedzialność za pracę samo-
rządów i w gruncie rzeczy tylko 

oni mają prawo rozliczać tych, 
których wybrali. Ci, którzy w 
dniu wyborów zostali w domu, 
sami pozbawili się głosu. Trud-
no więc, żeby mieli pretensje do 
tych, którzy zostali wybrani. W 
poniedziałek, 22 listopada o godz. 
18.00, kiedy zamykaliśmy ten nu-
mer „Gościa”, nie były jeszcze zna-

ne oficjalne wyniki wyborów do 
Sejmiku Województwa Śląskie-
go. Według badań sondażowych, 
przeprowadzonych przez TNS 
OBOP dla TVP, PO mogła zdobyć 
w nim 38,9 proc. głosów, PiS 22,1; 
SLD 17,7; Ruch Autonomii Śląska 
6,6; a PSL 5,4 proc. 

abs

Na Śląsku niespodzianek nie było. 
Wybory do sejmiku województwa wygrała PO, 
zaś w wielu miastach już w I turze zwyciężyli 
dotychczasowi prezydenci.

Wyniki wyborów na prezydenta Katowic
Arkadiusz Godlewski, Po – 34,47 proc. 
Adam Stach, PSL – 2,47 proc. 
Marek Szczerbowski, SLd – 11,45 proc. 
Piotr Uszok, bezpartyjny – 51,61 proc.

W I turze w miastach  
na prawach powiatu zwyciężyli:
Piekary Śląskie – Stanisław Korfanty (bezpartyjny) 54,19 proc. 
Siemianowice Śląskie – Jacek Guzy (bezpartyjny): 52,12 proc. 
Tychy – Andrzej Dziuba (bezpartyjny): 55,94 proc. 
Żory – Waldemar Socha (bezpartyjny): 59,26 proc. 

Do II tury wyborów prezydenckich  
5 grudnia staną:
Chorzów – Marek Kopel, bezpartyjny (45,14 proc.) i Andrzej 
Kotala, Po (21,45 proc.)
Jastrzębie-Zdrój – Marian Janecki, bezpartyjny (35,67 proc.) 
i Alina Chojecka, Po (28,90 proc.)
Mysłowice – Edward Lasok, bezpartyjny (39,64 proc.) i Grzegorz 
Osyra, bezpartyjny (16,07 proc.)
Ruda Śląska – Andrzej Stania, Po (37,02 proc.) i Grażyna Dziedzic 
(30,89 proc.)
Rybnik – Adam Fudali, bezpartyjny (49,38 proc.) i Marek 
Krząkała, Po (33,42 proc.)
Świętochłowice – Dawid Kostempski, Po (26,46 proc.) i Rafał 
Świerk, bezpartyjny (20,38 proc.)
Wodzisław Śl. – Mieczysław Kieca, Po: (40,61 proc.) i Anna Białek, 
bezpartyjna (31,21 proc.)

Rybnik, 21 listopada. Niedziela wyborcza – głosowanie 
w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w SP nr 12  
im. kard. Stefana Wyszyńskiego
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W jego rodzinnej wiosce, Ro-
gowie k. Wodzisławia Śl., 

pamięć o  zakonniku jest  ciągle 
żywa. W  kościele parafialnym 
został poświęcony obraz z jego wi-
zerunkiem. Fundatorem jest Józef 
Huwer, 66-letni bratanek werbi-
sty. Osobiście nie znał stryja, uro-
dził się bowiem już po jego śmier-
ci. Ale na pamiątkę otrzymał jego 
imię i pielęgnuje związane z nim 
wspomnienia. – Ludzie zapamię-
tali stryja jako bardzo zdolnego 
i odpowiedzialnego człowieka – 
mówi. – Podobno był też świetnym 
kaznodzieją.

Ojciec Józef Huwer urodził się 
w  1895  r. Mając 14 lat, wstąpił 
do  Zgromadzenia Słowa Boże-
go (ojców werbistów). W 1925 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. 
Kilka lat później został miano-
wany rektorem Domu Misyjne-
go w Bruczkowie Wielkopolskim. 
Kiedy wybuchła II wojna, Dom 
Misyjny i tamtejsze gospodarstwo 
przeszły pod zarząd niemiecki, 
domowników zaś internowano. 

Choć o. Huwerowi proponowano 
wyjazd do  Generalnej Guber-
ni, odmówił, uważając, że  jako 
rektor nie może opuścić swoich 
podopiecznych. Nie podpisał też 
folkslisty, która zapewniłaby 
mu nietykalność, tym bardziej 
że jego dziadek przybył na Śląsk 
jako Niemiec. 

W  sierpniu 1940  r. został 
aresztowany. – Kiedy wywożono 
go z Bruczkowa, mieszkańcy, pła-
cząc, biegli za samochodem, któ-
rym jechał. A ojciec Huwer jesz-
cze im błogosławił – wspomina 

drugi z jego bratanków, 77-letni 
Konrad Huwer. Zakonnik został 
przewieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Buchenwaldzie. Tam 
był torturowany i  poddawany 

różnym szykanom. Więźniowie 
musieli m.in. wchodzić do dołu 
z  chlorowaną wodą, gdzie stali 
po  kilka godzin. Ojciec Huwer, 
podobnie jak inni księża, mu-
siał pracować w kamieniołomie. 
Zmarł 9 stycznia 1941  r. w  obo-
zowym szpitalu. Okoliczności 
jego śmierci nie  są  znane. Jako 
przyczynę zgonu podano nie-
wydolność serca przy zapaleniu 
opłucnej. W 2003 r. rozpoczął się 
proces beatyfikacyjny drugiej 
grupy męczenników z  okresu  
II wojny światowej. Wśród 122 mę-
czenników za wiarę jest o. Józef 
Huwer. Dwa lata temu w Semina-
rium Duchownym Księży Werbi-
stów w Pieniężnie zakończył się 
diecezjalny etap jego procesu. 
Teraz wniosek o beatyfikację roz-
patruje specjalna komisja Stolicy 
Apostolskiej.

 Anna Burda-Szostek

Trwa proces beatyfikacyjny o. Józefa Huwera

Sługa Boży z Rogowa 
Za wierność Bogu 
i ojczyźnie zapłacił 
śmiercią  
w obozie 
koncentracyjnym. 
Dziś jest 
kandydatem 
na ołtarze.

Pamięć o słudze Bożym, ojcu Huwerze, pielęgnują jego 
bratankowie. Od lewej – Józef Huwer (fundator obrazu 
męczennika za wiarę) i Konrad Huwer
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RCK proponuje
Rybnik. Koncert zespołu Stare 
Dobre Małżeństwo odbędzie się 
w  Rybnickim Centrum Kultury  
2 grudnia o 19.00. 

Rzecz o magii
Panewniki. Sympozjum pt. 
„Magia – cała prawda” odbędzie się 
w  bazylice oo. franciszkanów  
4 grudnia od 8.00. Wstęp wolny.

Nagroda 
im. ks. E. Szramka
Katowice. Wręczenie dorocznej 
Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka 
będzie miało miejsce w kościele 
Mariackim 8 grudnia o  18.00. 
Kapituła nagrody w yróżniła 
Marię Bulę, psycholog i założyciel-
kę Katolickiego Telefonu Zaufania 
w Katowicach, oraz dr. Andrzeja 
Rożanowicza, historyka i działacza 
społecznego. •

zaproszenia

Z głębokim żalem pożegnaliśmy  
naszego przyjaciela, niezwykłego szefa,  

który był naszym mentorem i opiekunem 

śp. 

Eugeniusza Wróbla 
wicewojewodę katowickiego  

w latach 1990–1995.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Współpracownicy z Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach

■ n e K R o l o g ■

Przygotowania do Dni Młodzieży 

Szykuj się do wyjazdu!
W sierpniu przyszłego roku 
w Madrycie odbędą się XXVI 
Światowe Dni Młodzieży. W na-
szej archidiecezji działa 6 centrów 
przygotowań do tego spotkania.

Znajdują się one w Katowicach, 
Chorzowie, Jastrzębiu, Rybniku 

i Tychach. Działa także centrum aka-
demickie. Młodzież nie tylko uczest-
niczy w spotkaniach modlitewnych, 

ale tworzy sekcje zajmujące się np. 
organizacją grup pielgrzymkowych 
i rejestracją uczestników. Choć 
do wyjazdu pozostało jeszcze spo-
ro czasu, rezerwowane są już także 
miejsca noclegowe w hiszpańskich 
parafiach. Wszelkie informacje 
na temat Dni Młodzieży i archidie-
cezjalnych centrów przygotowań 
znajdują się na stronie: www.ddm.
wiara.pl. abs
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Przełożone żeńskich 
zgromadzeń 
zakonnych 
działających 
na terenie 
archidiecezji 
katowickiej proszą 
duszpasterzy 
o współpracę 
w budzeniu 
powołań do życia 
konsekrowanego.

N ie  ulega wątpliwości, 
że siostry zakonne obser-
wują w  swoich zgroma-

dzeniach coraz większy spadek 
powołań. Dlatego nie dziwi fakt, 
że  na  spotkanie Rady Kapłań-
skiej, którą pod przewodnictwem 
abp. Damiana Zimonia i biskupów 
pomocniczych tworzą reprezen-
tanci kapłanów archidiecezji 
katowickiej, zaproszono osoby 
konsekrowane.

Fachowość i duchowość
Do  dyskusji w prowadził 

uczestników Rady w ykład 
s.  dr  hab.  Teresy Paszkowskiej 
z  Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, która podkreśliła, 
że w myśl nauczania Benedykta 
XVI włączenie się biskupów, ka-
płanów i osób konsekrowanych 
w  duszpasterstwo powołań sta-
je  się naszą wspólną sprawą. 
Zdaniem s. Paszkowskiej, odpo-
wiedzialna rola kapłanów rozpo-
czyna się już na etapie rozeznania 
powołania, które „nie przychodzi 
ze świata”, ale rodzi się wewnątrz 
Kościoła, jako owoc wiary i życia 
nadprzyrodzonego wiernych. – 
Nie chodzi o zwykłą reklamę życia 
zakonnego, ale o pociągającą teolo-
gię życia konsekrowanego, rozwi-
janą przez księży np. na katechezie 
czy w homiliach – mówiła siostra 
profesor. – Dlatego powinni oni 
szukać serc gotowych do służenia 
wielkiej sprawie. 

Prelegentka pod kreśliła 
też, że odpowiedzialność księży 
współpracujących z osobami kon-
sekrowanymi wyraża się w spo-
sobie ich  traktowania w  swoim 
otoczeniu. Księża są zobowiązani 
do podtrzymywania tożsamości 
i godności kobiety sióstr zakon-
nych. Istotnym elementem tego 
wsparcia jest  sprawowanie Eu-
charystii, sakramentu pokuty i po-
jednania, a także głoszenie słowa 
Bożego. – Fachowość i duchowość 
duszpasterzy czynią ich odpowie-
dzialnymi za życie konsekrowane 
– podsumowała s. Paszkowska.

oczekiwania sióstr
Obecne na Radzie Kapłańskiej 

siostry zakonne wskazały na swo-

je oczekiwania wobec duszpaste-
rzy. – Bo dziewczyny, zanim trafia-
ją do wspólnoty zakonnej, często 
na swojej drodze rozeznania po-
wołania spotykają duszpasterzy 
– powiedziała s. Fabiola Pluszczok, 
przełożona prowincjalna elżbieta-
nek z Katowic. Podkreślały, że ce-
nią sobie pierwszoczwartkowe 
nabożeństwa w intencji powołań, 
a także personalną pamięć, kiedy 
duszpasterze w czasie modlitwy 
wymieniają powołanych z  kon-
kretnej parafii. – Umacnia nas 
radość parafii z naszego powoła-
nia – mówiła s. Ezechiela Ściskała, 
przełożona generalna borome-
uszek z Mikołowa.

Siostry zakonne jednogłośnie 
sugerowały, że  w yjątkow ym 

miejscem uczenia  się miłości 
ofiarnej jest rodzina, zaś wydział 
teologiczny może stać  się ideal- 
nym miejscem wskazywania istoty 
życia konsekrowanego i prezen-
towania charakterystycznych 
rysów duchowości oraz działal-
ności poszczególnych zgromadzeń 
zakonnych. 

Z  kolei 18 listopada obrado-
wali członkowie Rady Duszpa-
sterskiej, w której skład wchodzą 
biskupi, kapłani, osoby konsekro-
wane, a nade wszystko świeccy. 
Zastanawiali się nad realizacją 
w wymiarze lokalnym hasła pro-
gramu duszpasterskiego na nowy 
rok liturgiczny: „W  komunii 
z Bogiem”.

Ks. Roman Chromy

■ R e K l A m A ■

Posiedzenia rad Kapłańskiej i Duszpasterskiej archidiecezji katowickiej

Wspólna sprawa
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W myśl prawa kanonicznego zadaniem Rady Kapłańskiej jest wspieranie biskupa w kierowaniu 
diecezją, ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu 
Bożego

alVeo zioŁa!!!
ZDROWIE I MŁODOŚĆ!!!

TERAZ 40% Taniej!!!
Transport GRATIS!!!

Wspomaga przy leczeniu 
nadciśnienia, cukrzycy, 

chorób serca itd.
ZADZWOŃ:

509 974 458, 32 755 76 10
ul. św. Jana 13, 44-400 Rybnik

na wieczną wachtę
odszedł nasz przyjaciel, kapitan, harcmistrz

ś†p.

Eugeniusz Wróbel
Cześć Jego pamięci!

Grono przyjaciół, instruktorów harcerskich

■ n e K R o l o g ■
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Uniwersytet Śląski honoruje kard. Zenona Grocholewskiego 

Socjolog o kardynale

D ziesięć lat temu nauczanie 
teologii, realizowane m.in. 

w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym, włączono w struk-
tury Uniwersytetu Śląskiego. Tak 
powstał Wydział Teologiczny, 
na którym studiuje aktualnie około 
tysiąca studentów. Szczególna rola 
przy tworzeniu wydziału przypa-
dła kard. Zenonowi Grocholewskie-
mu, prefektowi Kongregacji ds. Wy-
chowania Katolickiego w Rzymie, 
odpowiedzialnemu za organizację 
i funkcjonowanie nauczania kato-
lickiego w wymiarze ogólnoświato-
wym. Mały jubileusz Wydziału Teo-
logicznego UŚ stał się dobrą okazją, 
aby podziękować kard. Grocholew-
skiemu za wkład w jego prawidłowe 
funkcjonowanie i kształcenie mło-
dzieży. Potwierdziły to zarówno 
władze wydziału, jak również Senat 
Uniwersytetu Śląskiego. 

– Spotkałem kard. Grocholew-
skiego w Rzymie i poznałem jego 
otwartość, życzliwość oraz bezpo-
średniość – mówi prof. Świątkie-

wicz. Teraz przypadł mi zaszczyt 
przygotowania laudacji, czyli 
uroczystego opiniowania dzieła 
kardynała rodem z Polski.

Fragment laudacji 
przygotowanej przez 
prof. W. Świątkiewicza
Kard. Z. Grocholewski jako prefekt 
Kongregacji Edukacji Katolickiej 
jest  kompetentny, dynamiczny 
i skuteczny. Liczne, podejmowa-
ne przez niego wizyty w różnych 
krajach i częściach świata zmie-
rzają do pełniejszego rozeznania 
kondycji szkolnictwa kościelnego, 
szczególnie uniwersyteckiego, 
i nadania mu właściwego kształ-
tu oraz najwyższych standardów 
jakości kształcenia akademic-
kiego. Można z całą pewnością 
uznać kard. Z. Grocholewskiego 
za wielkiego promotora teologii 
katolickiej w świecie uniwersytetu. 
Jako człowiek uniwersytetu bez 
trudności znajduje wspólny język 
z rektorami, profesorami czy stu-
dentami. Korzystając ze swoich 
znakomitych kompetencji prawni-
czych, zabiega o właściwe miejsce 
i rolę szkół katolickich we współ-
czesnym świecie. (…) Współczesne 
modele edukacji zdają się oddalać 
zarówno od kultury klasycznej, 
jak i od religii. Dominuje raczej 

kształcenie zawodowe, ukie-
runkowane na  rozwój nowych 
technologii, a humanistyka czę-
sto głosi to, co dyktuje ideologia. 
Ksiądz Kardynał ma świadomość 
zagrożeń wynikających z  kie-
runku przemian kultury, gdy 
stwierdza: „W konsekwencji ten 
sam człowiek, który powinien być 
szczęśliwy, bo przecież jak nigdy 
dysponuje tyloma nowocze-
snymi narzędziami (samochód, 
komputer, samolot), jakże często 
jest rozbity i zagubiony, a w koń-
cu głęboko nieszczęśliwy. Gdzieś 
w tym wszystkim zatracił samego 
siebie. Ale on nie zatracił. On tego 
nie został nauczony, nie nauczyli 
go rodzice, nie nauczyła szkoła, 
może tylko przeszedł krótki kurs 
public relations w firmie, która 
uczy, jak zjednać sobie klientów. 
Nie ma jednak mowy o głębszej 
kulturze bycia, która wyrasta 
z kształcenia integralnego, w któ-
rym uwzględnia się zarówno to, 
że człowiek jest podmiotem-osobą, 
jak i to, że żadne środki, choćby 
na najwyższym poziomie rozwo-
ju technicznego, nie są w stanie 
zastąpić osobowych relacji mię-
dzyludzkich, jak i prawdziwego 
celu naszego życia. 

Opracowanie
Ks. Roman Chromy

– To pierwszy kardynał wyróżniony przez Senat 
śląskiej Alma Mater tytułem doktora honoris 
causa – mówi prof. Wojciech Świątkiewicz, 
dyrektor Instytutu Socjologii UŚ i promotor 
laudacji przygotowanej na tę okazję.

– Kompetencje 
i odpowiedzialność 
kard. Grocholewskiego 
są porażające, bo dotyczą 
nauczania katolickiego 
na całym świecie – uważa 
prof. Wojciech Świątkiewicz

 m
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
wybitnego kompozytora

ś†p. 

Profesora Henryka 
Mikołaja Góreckiego

Pierwszego Prezesa i Członka Honorowego 
Klubu inteligencji Katolickiej w Katowicach.

Rodzinie  Profesora składamy  
wyrazy współczucia 

i zapewnienie o naszej modlitwie

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
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Nie tylko o dorosłych dzieciach alkoholików 

Czasem trzeba coś rozwalić
O dysfunkcyjnych 
rodzinach, upiorach 
emocjonalnych 
i nowej książce 
z ks. dr. Grzegorzem 
Polokiem rozmawia 
Aleksandra Pietryga.

Aleksandra Pietryga: dla kogo 
napisał ksiądz „W drodze do sie-
bie”?
Ks. dr Grzegorz Polok: – Głów-
nie dla tych, którzy doświadczyli, 
że  ich  dzieciństwo nie  było zbyt 
szczęśliwe, co związane było z dys-
funkcjonalnością rodziny, brakiem 
w  niej poczucia bezpieczeństwa 
czy nadużywaniem alkoholu przez 
rodziców.  Książka jest też dla każ-
dego, kto chce bardziej zrozumieć 
siebie czy innych. 

Kiedy rodzina jest dysfunkcyjna?
– Gdy ogranicza możliwość 

normalnego rozwoju psychicznego 
czy fizycznego jej członków, głównie 
dzieci. Może to być związane z uza-
leżnieniem rodziców od alkoholu, 
przemocą, nieadekwatnymi wyma-
ganiami wobec dziecka, rozwodem, 
śmiercią jednego z rodziców albo 
jego stałą nieobecnością w domu. 
W  takim przypadku w  centrum 
uwagi wszystkich członków rodziny 
jest konkretna dysfunkcja wynika-
jąca z zachowania danego rodzica. 

co dzieje się z dzieckiem, a potem 
z dorosłym, który wzrasta w takiej 
rodzinie?

– Największym problemem 
jest często bardzo niskie poczucie 
własnej wartości. Poza tym nieumie-

jętność odnalezienia się w społeczeń-
stwie, niezdolność zrozumienia ota-
czającego świata, silne lęki, obawa 
przed okazywaniem uczuć. Może 
to powodować ucieczkę od rzeczy-
wistości, wycofanie albo przeciw-
nie – nadmierny aktywizm. Prawie 
zawsze takie osoby mają trudności 
ze zbudowaniem zdrowych relacji 
czy związków.

Skąd u  Księdza wrażliwość na   
te sprawy?

– Będąc duszpasterzem akade-
mickim, w czasie pierwszych reko-
lekcji zorganizowanych dla studen-
tów zauważyłem, że jedna trzecia 
młodych ludzi, którzy mieli odwagę 
przyjść i porozmawiać, boryka się 
z problemami typowymi dla osób 
wywodzących się z dysfunkcyjnych 
rodzin, w tym głównie związanymi 
z uzależnieniem rodziców od alkoho-
lu. Uważałem, że nie można ich po-
zostawić samych. Zacząłem szukać 
możliwości pomocy dla nich. Dzięki 
wsparciu miasta Katowice i terapeut-
ki pani Teresy Adamczyk powstała 
grupa terapeutyczna. Rozpoczęła się 

roczna praca dla studen-
tów z rodzin dysfunkcyj-
nych (DDD) i  dorosłych 
dzieci alkoholików (DDA). 
Ze  słuchania tych ludzi, 
rozmów czy spowiedzi zro-
dziła się potrzeba napisania 
książki najpierw skierowa-
nej dla młodych „Rozwinąć skrzy-
dła”, a następnie już dla wszystkich 
czytelników „W drodze do siebie”, 
by z  jednej strony ukazać skalę 
problemu, z drugiej dać możliwość 
znalezienia pomocy innym osobom 
z takimi trudnościami.

na czym polega terapia w grupie?
– Droga terapii uzależniona 

jest  od  tego, jak silne dysfunkcje 
wpłynęły na rozwój konkretnego 
człowieka, od jego otwartości, szcze-
rości i zaangażowania. Może to być 
terapia indywidualna, doświadcze-
nie pokazuje jednak, że najlepsze 
efekty przynosi praca w gronie osób 
przeżywających te same problemy. 
W trakcie terapii osoby uczą się roz-
poznawać źródła swoich problemów, 
nazywać uczucia, poznają nowe moż-
liwości wyrażania siebie. „Wyciąga-
ją” zakopane w podświadomości lęki, 
by nareszcie dobrze je przepracować 
i w końcu się od nich uwolnić. Na-
zywamy to wyrzucaniem kamieni 
z plecaka, który obciąża nasze co-
dzienne życie.

czy taka konfrontacja nie jest roz-
drapywaniem na nowo ran?

– Jest. Ale tylko w ten sposób 
możliwe jest uruchomienie procesu 
zdrowienia. To tak, jak z ropiejącą 
raną na ciele – trzeba ją oczyścić. 
To trudne, wiem o tym. Pamiętam 
studentów, którzy kilkakrotnie 

podchodzili do terapii, za-
wsze w  którymś momen-
cie przestraszyli się bólu, 
ale w końcu przez to prze-
szli. Jest  to  też złamanie 
zasad, które obowiązują 
w dysfunkcyjnych rodzi-

nach – nie  ufaj, nie  mów 
i nie odczuwaj. Jeśli uda się to przeła-
mać, jest szansa na przepracowanie 
swoich emocji i  zranień. Trzeba cza-
sem coś rozwalić, by móc zbudować 
na nowo. Choć to boli.

Ale kto później składa na nowo 
tak rozwalone wnętrze człowieka?

– Psycholog czy terapeuta daje 
narzędzia, pomaga uporać się z emo-
cjonalnymi upiorami przeszłości. 
Resztę trzeba przepracować same-
mu. Jest to możliwe z pomocą Bożej 
łaski i drugiego człowieka. Duży na-
cisk kładziemy również na aspekt 
duchowy terapii – Eucharystia, sa-
krament uzdrowienia chorych, moż-
liwość rozmowy. Niczego nie narzu-
camy. Grupa otwarta jest na każdego 
człowieka; wierzącego, niewierzące-
go, zbuntowanego, poszukującego. 
Czasem ludzie tu odnajdują Boga.

Jaka na  dziś jest  świadomość 
Kościoła co  do  wagi problemu 
w Polsce?

– O wiele większa niż kiedyś. 
W  naszej archidiecezji powstają 
ośrodki pomagające współuzależ-
nionym czy dorosłym wywodzą-
cym się z dysfunkcyjnych rodzin. 
Księża coraz chętniej angażują się 
w pomoc takim osobom. •

Ks. dr grzegorz Polok jest adiunktem 
na AE w Katowicach i duszpasterzem 
akademickim na Zawodziu.
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• niedziela 28.11
07.45 Śląski koncert życzeń 08.20 Lubel-
skie uwodzi 08.45 Proszę słonia – serial 
animowany 17.00 Pod banderą Chopina 
17.55 Pogoda 18.00 Magazyn chrześci-
jański 18.30 Aktualności 18.55 Lubelskie 
uwodzi 19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 
19.25 Criminal tango – serial dokumental-
ny 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 
Hat-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 29.11
17.00 Lubelskie z pasją 17.30 Ślązaków 
portret własny 17.40 Co, gdzie, kiedy? – 
TVP Katowice poleca 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności Flesz 18.05 Forum Regionu 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności 
19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 
Na wezwanie 19.35 Lubelskie uwodzi 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• wtorek 30.11 
17.00 Królowa nauk – reportaż 17.15 
Lubelskie uwodzi 17.20 Bliżej natury – 
magazyn ekologiczny 17.45 Relacje 17.55 
Pogoda 18.00 Aktualności Flesz 18.05 Te-
lezakupy 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.20 Zgłębić tajemnice raka 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 1.12
17.00 Fair Play 17.10 Co, gdzie, kiedy? 17.20 
Telezakupy 17.45 TVP Katowice zaprasza 
17.55 Pogoda 18.00 Aktualności Flesz 18.05 
Magazyn Reporterów 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 Kryształowa – re-
portaż 19.45 Telezakupy 19.50 TVP Kato-
wice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 2.12
17.00 Made in Silesia 17.20 Szlakiem Zabyt-
ków Techniki 17.40 Pozytywka 17.55 Pogo-
da 18.00 Aktualności Flesz 18.05 Pomysł 
na weekend 18.15 Cogito 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 Śpiący Rycerz – re-
portaż 19.50 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 3.12
17.00 Węgiel, kobiety i… 17.30 Jubileusz TV 
Katowice 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• sobota 4.12
07.45 6 milionów sekund – serial 08.45 
Proszę słonia – serial dla najmłodszych 
17.00 Śląska lista przebojów 17.20 Dęcia-
ki 17.35 Kobiety z sortowni 17.55 Pogoda 
18.00 Losy tragiczne i nieznane – pro-
gram historyczny 18.30 Aktualności 18.50 
Gość Aktualności – Pora na kulturę 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.25 Śląsk 
jest piękny 19.50 Lubelskie uwodzi 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 Sport

Parasole na plaży, odpoczywa-
jące po rejsie łodzie przyciągają 
jesienią na ekspozycji „Słoneczne 
plenery” w katowickim Pałacu 
Młodzieży. 

S łońce, które w  różnych od-
słonach i  klimatach tworzy 

greckie krajobrazy, zdominowa-
ło prace zebrane na tegorocznej 
poplenerowej ekspozycji w gale-
rii „Akwarela”. Obrazy malowali 
uczniowie Elżbiety Jankowskiej- 
-Kabiesz, w ciągu roku szkolący 
swój warsztat w  prowadzonej 
przez nią Pracowni Rysunku 
i Malarstwa. Słoneczne krajobra-
zy powstały podczas majowego, 
już ósmego z cyklu letnich szkół 
malarstwa – wyjazdu do Grecji. 

– Na plenerach oprócz typowego 
programu turystyczno-poznaw-
czego realizujemy zajęcia specja-
listyczne – mówi E. Jankowska- 
-Kabiesz. – Uczestniczy uczą się, 
jak pracować nie tylko w plenerze, 
ale też w grupie, poznają kulturę 
i  tradycję danego kraju, a  przy 
okazji doskonalą znajomość języ-
ka. Wcześniej młodzież malowała 
pejzaże Chorwacji, Czech, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Włoch, Słowacji. 
Każdego roku podczas podsumo-
wującego wernisażu wręczane 
są nagrody dla najlepszych. W tym 
roku pierwszą nagrodę odebrała 
Marta Musiolik, drugą – Aga-
ta Młocicka, a  trzecią – Joanna 
Pietrzyk. 
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Wernisaż w Pałacu Młodzieży

Słońce w „Akwareli”

Ognistoczerwone róże  
Darii Walusik przyciągaja 
wzrok kolorami

„Teologia benedicta” – nowa książka ks. prof. Jerzego Szymika

Tędy panie, panowie!

P rezentacja pierwszego tomu 
zapowiadanej przez ks. Szymi-

ka trylogii, opartej na teologicznej 
refleksji obecnego papieża, miała 
miejsce na Wydziale Teologicznym 
UŚ w  Katowicach. W  spotkaniu 
uczestniczyło ponad 200 osób. Opra-
cowanie nosi tytuł „Teologia bene-
dicta”. – W tytule zawarta jest duża 
porcja wieloznaczności – podkreślił 
ks. Szymik. – Dlatego jest dobry. 
Benedicta znaczy zarówno błogo-
sławiona, dobrze wypowiedziana, 
a w obecnym kontekście Kościoła, 
rozwijana przez Benedykta XVI. 

Śmierć Jana Pawła II oraz 
wybór na  Stolicę Piotrową jego 
następcy, kard.  J. Ratzingera, 

stały się inspiracją do napisania 
książki. – Wierzę w siłę konklawe 
– mówił ks. Szymik. – Usłyszałem 
wtedy słowa znane z góry Tabor: 
„To jest mój Syn umiłowany, Jego 
słuchajcie”. Bóg nam powiedział: 
Panie, panowie, tędy!

W przesłaniu Benedykta XVI, 
poddawanym medialnej kryty-
ce, profesor dogmatyki odkrył 
zasadnicze linie jego teologicz-
nego myślenia. Uważa, że papież 
nie obawia się stawiać aktualnych 
problemów w świetle Bożego Obja-
wienia po to, aby poprzez odważną 

diagnozę wskazywać ludziom roz-
wiązania zgodne z Chrystusową 
Ewangelią i  Tradycją Kościoła. 
Wskazuje, że wyjściem ze współ-
czesnego kryzysu nadziei jest od-
krywanie Boga – dawcy nadziei, 
budowanie ze Zmartwychwstałym 
życiowej relacji. – Teologia jest my-
ślą, która ściga serce – mówił ks. 
Szymik.

Ukazanie  się drugiego tomu 
opracowania „Teologia benedicta” 
ks. prof. Jerzy Szymik zapowiedział 
na jesień 2012 r.

 rch

– Księgozbiór 
kard. Josepha 
Ratzingera/
Benedykta XVI 
czytałem przy 
brewiarzu, piętnaście 
minut dziennie 
przez ostatnie  
pięć lat – mówił 
ks. Jerzy Szymik.

Ks. prof. Jerzy Szymik (z lewej) odpowiadał w czasie prezentacji 
swojej nowej książki „Teologia benedicta” na pytania stawiane 
przez ks. dr. Arkadiusza Wuwera z Wydziału Teologicznego UŚ
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