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Największym zagroże-
niem jesteśmy sami 

dla siebie, uważa Henryk 
Kubuszok. I choć mówi 
o wypoczynku nad wodą 
(s. VI), jego słowa moż-
na potraktować szerzej. 
Decydujemy o sobie, wy-
bieramy co dnia, a te wy-
bory wpływają na nasze ży-
cie nieodwołalnie, czasem 
boleśnie. Może więc warto 
spojrzeć na młodzież, któ-
ra przyjechała na Śląsk, by 
rozwijać swą pasję (s. VIII). 
Postawa tych młodych 
uczy nas nadziei i wiary 
w to, że dzięki naszym 
wysiłkom świat może stać 
się lepszy. 
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ZA TYDZIEŃ
  NIEPEŁNOSPRAWNA MŁODZIEŻ 

wypoczywa u cystersów w 
Szczyrzycu

  „ŚLĄSKIE RAJZY” – tym razem 
na rowerach

MIROSŁAW RZEPKA
redaktor wydania

Studenci Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach wyruszyli na miasto ze 

szkicownikami. Odbywają praktyki. – W 
tym roku na innych uczelniach, na kierun-
ku architektura i urbanistyka, praktyki nie 
są już obowiązkowe – wyjaśnia Małgorzata 
Pakuła, dyrektor ds. rozwoju uczelni. – U 
nas zostały utrzymane, bo studenci i tak 
mają mało zajęć rysunkowych,  a umiejęt-
ność rysowania jest, naszym zdaniem, dla 
przyszłych architektów ważna – dodaje. 
Praktyki odbywają się tradycyjnie w pierw-
szych tygodniach lipca. Studenci często 
decydują się na szkicowanie obiektów sa-
kralnych. W ubiegłym roku uczelnia i Urząd 

Miasta wydały kalendarz 
z 12 najlepszymi praca-
mi studentów. Jednym ze 
zwycięskich obiektów oka-
zał się Wydział Teologiczny 
UŚ.  

ZATRZYMUJĄ MIEJSKIE PIĘKNO W SZKICOWNIKACH
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Może w tym roku
najlepszą pracą
okaże się szkic
Roberta Pietrzyka?
(na zdjęciu)

„Marcin Luter – reformator” 
to temat wystawy, którą można 
oglądać w Muzeum Śląskim. 
Ekspozycja, wędrująca przez 
Amerykę i Europę, przybliża życie 
i twórczość ojca reformacji. 
W Polsce będzie tylko 
w Katowicach i w Bielsku-Białej.

Na wystawę składają się 
eksponaty i repliki ze zbio-
rów Centrum Lutra w Witten-
berdze. To właśnie w tym nie-
mieckim mieście augustianin 
dr Marcin Luter przybił swo-
je 95 tez na drzwiach kościo-
ła zamkowego. Ten czyn uzna-
no później za symboliczny po-
czątek reformacji. Ekspozycja 
przybliżająca postać Lutra po-
maga zrozumieć genezę jego 
protestu, który zrodził się z 
pragnienia odnowy Kościoła. 
Może ona zainteresować nie 
tylko ewangelików. 

Wystawa ma za sobą dłu-
gą drogę. Po raz pierwszy zo-
stała zaprezentowana w Win-
nipeg w Kanadzie w 2003 ro-

ku, podczas X Zgro-
madzenia Światowej 
Federacji Luterań-
skiej. Potem podró-
żowała przez szereg 
miast w Stanach Zjed-
noczonych i w Europie. Do Pol-
ski przybyła z Rygi. Można ją 
oglądać od 7 do 18 lipca w Ka-
towicach, a później przez dwa 
tygodnie w Bielsku-Białej. – Lu-
ter jest nadal aktualny – powie-
dział, otwierając wystawę, jej 
kurator Hans Zinow z Witten-
bergi. – Inspirujące jest zwłasz-
cza stwierdzenie Reformatora, 

że człowiek nie może 
sobie kupić łaski Bo-
żej. To Bóg pierwszy 
daje nam łaskę, dzię-
ki której możemy czy-
nić dobro. 

W uroczystym otwarciu wy-
stawy 6 lipca w Muzeum Ślą-
skim uczestniczyli m.in. bisku-
pi Kościoła luterańskiego Tade-
usz Szurman z Katowic i Paweł 
Anweiler z Bielska oraz repre-
zentanci Kościoła rzymskoka-
tolickiego, z ks. kanclerzem Jó-
zefem Pawliczkiem. 

KS. TOMASZ JAKLEWICZ

Wyjątkowa wystawa w Katowicach

Kim był Marcin Luter?

Zasługą Lutra było 
dowartościowanie 
Biblii. Można się 
o tym przekonać, 
oglądając wystawę
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Urszula 
Sierantowicz*

lekarz

Latem potrzeba tyle samo krwi, 
a nawet więcej, bo zdarza się 
sporo wypadków. Każdy  
z nas ma około 5 litrów krwi. 
Mężczyzna może oddać  
po 450 mililitrów sześć razy  
w roku, kobieta – cztery razy. 
W naszym regionie zapasy krwi 
już zaczęły maleć. Krew bowiem 
można przechowywać do 42 
dni. Chcemy, by zaplanowane 
operacje mogły się odbywać. 
Aż do końca wakacji będziemy 
przyjmować krew dodatkowo 
w soboty, w godz. 8.00–12.00. 
Mogę tylko gorąco apelować do 
wszystkich, którym los chorych 
nie jest obojętny. Właśnie dla 
chorych – z nowotworami, 
dla ofiar wypadków, biorców 
narządów, dla małych dzieci, 
które często przed urodzeniem 
potrzebują transfuzji ratującej 
życie – zbieramy krew.  
Dlatego zapraszam  
do naszej stacji i do wygodnego 
ambulansu, który pojawi 
się w przyszłą niedzielę 
przy katowickiej katedrze. 
Szczegółowe informacje, gdzie 
można oddać krew,  
są w Internecie:  
www.rckik-katowice.com.pl.

* lekarz medycyny, kierownik 
Działu Organizacyjnego 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Katowicach
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Słowo jak obraz
MUZEUM ARCHI-
DIECEZJALNE. Wy-
stawę ilustracji do przy-
gotowywanego właśnie 
bibliofilskiego wydania 
Pisma Świętego moż-
na oglądać w Muzeum 
Archidiecezjalnym w 
Katowicach. Ekspozycja 
nosi tytuł: „Gdy Słowo 
staje się obrazem”. Jest 
ona związana z ideą wy-

dania przez Drukarnię i 
Księgarnię Św. Wojciecha 
Pisma Świętego, ilustro-
wanego pracami graficz-
nymi współczesnych ar-
tystów polskich, wykona-
nymi w technikach uni-
katowych. Edycja ma 
mieć charakter bibliofil-
ski, a szatę ilustrującą i 
zdobiącą stanowić będą 
oryginalne odbitki gra-
ficzne. Ponadto przewi-
duje się wydanie stan-
dardowe, ilustrowane re-
produkcjami grafik, wy-
konanych w dowolnych 
technikach, a także serii 
pocztówek z ich repro-
dukcjami. Wystawa by-
ła wcześniej pokazywa-
na w Poznaniu oraz w 
Galerii Prezydenckiej w 
Warszawie. W Katowicach 
będzie ją można oglądać 
do 20 sierpnia. Potem 
trafi do Bydgoszczy, 
Częstochowy, Krakowa i 
Kielc.

Festiwal Życia
WISŁA. Już po raz drugi 
od 20 do 23 lipca odbę-
dzie się „Festiwal Życia”. 
– Przeżyjesz coś, cze-
go nigdy nie zapomnisz. 
Będziesz miał okazję po-
słuchać różnorodnej mu-
zyki, samemu zaśpiewać 
w chórze gospel, potań-
czyć podczas warsztatów 
tańca hebrajskiego, po-
znać ludzi, którzy dzie-
lą się tym, w jaki sposób 
oni sami i ich rodziny zo-
stały uratowane od alko-
holu, narkotyków i innych 
uzależnień – zachęcają 
organizatorzy. – Chcemy 
pokazać, że można być 
szczęśliwym, że można 
mieć wewnętrzną równo-

wagę i porządek w swo-
ich rodzinach. Z zagubie-
nia, z problemów, z nało-
gów i z rozpaczy jest wyj-
ście. Informacje o festiwa-
lu na stronie: http://festi-
walzycia.ccm.pl.

Wakacje w skansenie
CHORZÓW. Cykl 8 
imprez plenerowych 
dla dzieci i młodzie-
ży przebywających la-
tem w mieście przy-
gotował Górnośląski 
Park Etnograficzny w 
Chorzowie (na zdjęciu), 
przy współpracy z in-
stytucjami kulturalnymi 
i społecznymi, organi-
zującymi latem wakacyj-

ny wypoczynek w mieście. 
Część gier i zabaw prze-
biegać będzie w tym ro-
ku pod hasłem: „W co się 
bawić?”. W każdą śro-
dę na „starym placu za-
baw” można nauczyć 
się gier i zabaw naszych 
dziadków i pradziadków. 
Szczegółowy plan im-
prez w Internecie: www.
chorzow.pl/skansen.

Ser klagany i zozworki
CHORZÓW. Pierwsza 
impreza promująca pro-
dukty tradycyjne odbę-
dzie się 19 sierpnia w 
Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku w 
Chorzowie. Będzie wtedy 
można zobaczyć i skoszto-
wać 10 produktów z woje-
wództwa śląskiego, wpisa-

nych na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Są nimi buchciki, chleb 
„herbski”, ciastka ze szpy-
rek, ciulim lelowski, krup-
niok śląski, murzin wielka-
nocny, porębskie prażon-
ki, ser klagany, ser wołow-
ski wędzony, zozworki.

 R E K L A M A 

Anna Janusz-Strzyż, 
Ecce homo – akwaforta
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Czytelnicy będą już znali wyrok w sprawie 
Krzysztofa Golca, emerytowanego górnika z 

kopalni „Wesoła”, który domaga się wyrównania 
zarobków za trzy lata wraz z odsetkami. Ta spra-
wa może być niezwykle ważnym precedensem dla 
całego górnictwa, a więc także dla całego Górnego 
Śląska. B. górnik przodowy z kop. „Wesoła” uwa-
ża, że zgodnie z zapisami Holdingowej Umowy 
Zbiorowej należy mu się wyrównanie za lata 1996–
1999. Umowa z 1993 r., której sygnatariuszem był 
Katowicki Holding Węglowy, przewidywała, że za-
robki zatrudnionych pod ziemią nie mogą być niż-
sze niż 90 proc. najniższego krajowego wynagro-
dzenia. Przepisy zobowiązywały także spółki wę-
glowe do corocznych podwyżek, z których się nie 
wywiązywały, tłumacząc, że ich na to nie stać. Nie 
zmienia to faktu, że prawo obowiązywało. Tylko, 
jak to często u nas bywa, nie było egzekwowane 
albo paragrafy były martwą literą.

Prawnicy Holdingu dowodzą, że umowa przesta-
ła obowiązywać w 1995 r., gdy o podwyżkach 

miał decydować wskaźnik ustalony w komisji trój-
stronnej, znacznie mniej korzystny dla górników. 
Niewątpliwie jednak nie nastąpiły stosowne zmia-
ny przepisów układu zbiorowego, który jest ak-
tem prawnym wyższego rzędu aniżeli ustalenia ko-
misji trójstronnej. Szefowie Holdingu przez lata ba-
gatelizowali sprawę, nie przejmując się protestami 
skromnego górnika, który początkowo chciał spra-
wę załatwić polubownie. Gdy nikt z nim nie chciał 
poważnie rozmawiać, oddał sprawę do sądu i wy-
grał. Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na jego 
rzecz 12 tys. zł. Golec uznał jednak, że ta kwota nie 
wystarcza i domaga się 30 tys. zł, gdyż tyle wyno-
szą należności wraz z odsetkami. Sprawę ma rozpa-
trzyć Sąd Apelacyjny w Katowicach.

P roblem oczywiście nie sprowadza się wyłącz-
nie do roszczeń górnika Golca. W sądach na 

rozpatrzenie czeka prawdopodobnie już 2 tys. po-
dobnych spraw, a niektórzy mówią, że liczba po-
zwów w tej sprawie może przekroczyć nawet 20 
tysięcy. Szefowie Holdingu straszą, że jeśli przyj-
dzie im płacić zaległe pobory, to spółka zbankru-
tuje i wszyscy górnicy stracą pracę. Jakoś trud-
no mi w to uwierzyć. Co najwyżej rozpadnie się 
kosztowna czapa administracyjna nad kopalniami. 
Zresztą do ostatecznego rozwiązania droga jest 
daleka. Nawet gdy wyrok zapadnie, można wno-
sić o jego kasację, albo innymi sztuczkami praw-
nymi przeciągać sprawę. Jedno nie ulega wątpli-
wości, sprawa Kazimierza Golca pokazuje wszyst-
kim, że prawo, także w górnictwie, musi być prze-
strzegane. Konieczna jest modyfikacja i ujednoli-
cenie przepisów w całej branży, aby nie było aktów 
prawnych sprzecznych ze sobą. Górnikom trzeba 
wypłacić należne im pieniądze, choć wysokość wy-
płat powinna być racjonalnie ustalona. Jeżeli przy 
tym apeluje się o rozwagę i odpowiedzialność do 
górników,  to trzeba także mówić o odpowiedzial-
ności zarządów koncernów i dyrekcji kopalń.


Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Sprostowanie

Przepraszamy pana 
Ewalda Szeję, ojca 

proboszcza ks. Stanisława 
Szei z Mikołowa Rety-
Goju, z parafii św. Anto-
niego Padewskiego. W 
poprzednim numerze 
w cyklu „Panorama pa-
rafii” wspomnieliśmy 
o nim, używając omył-
kowo sformułowania 
„śp”. Za pomyłkę prze-
praszamy, życząc panu 
Ewaldowi zdrowia i wie-
lu lat życia. 

PIEKARY. 8 i 9 lipca pie-
karzanie mieli swoje świę-
to – Dni Piekar. Przez ca-
ły weekend trwały zaba-
wy i koncerty. Na telebi-
mach można było także 
obejrzeć finał mundialu. 
Gwiazdą niedzielnego wie-
czoru była Ewelina Flinta 
(na zdjęciu). – Publiczność 
na Śląsku jest wyjątkowa, 
dlatego chętnie wracam tu 
ze swoim zespołem. W in-
nych miejscach w Polsce 
jest mniej energetycznie 
– mówiła wokalistka. – 
Ludzie tutaj są otwarci na 
muzykę. Koncerty zawsze 
się udają. 

Lalki ubrane
JASTRZĘBIE ZDRÓJ. 
Galeria „Ciasna” zaprasza 
na dwie wystawy. Urszuli 
Babicz „Sztuka niezau-
ważana” to kolekcja re-
klamówek i kart menu. 
Anita Stokłosa natomiast 
pod hasłem „Mała Barbie 
– wielka gwiazda” zapre-
zentowała kolekcję lalek 
i własnoręcznie wykona-
nych dla nich strojów (na 
zdjęciu). Ekspozycje moż-
na zwiedzać do 8 wrze-
śnia.

„Śląsk” narodowy?

KOSZĘCIN. Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” 
(na zdjęciu) chce uzy-
skać status narodowej 
instytucji kultury – ma 
to podwyższyć jego wa-
lory na rynku między-

narodowym oraz ułatwić 
dostęp do źródeł finan-
sowania. „Nie jesteśmy 
szczęśliwi, że w 1999 ro-
ku ministerstwo kultury 
zrezygnowało ze współ-
pracy z nami. Dlatego 

chcemy odwrócić kijem 
Wisłę i lobbować, jak tyl-
ko można, o powrót do 
statusu narodowej insty-
tucji kultury” – wyjaśnił 
5 lipca dyrektor zespołu 
Adam Pastuch. Według 
niego, jest kilka powo-
dów, dla których zespo-
łowi zależy na określe-
niu „narodowy”. Jednym 
z nich jest prestiż te-
go terminu, ułatwiający 
poruszanie się na ryn-
ku światowym, na któ-
rym „Śląsk” od lat po-
zostaje rozpoznawalną 
marką polskiej kultury. 
Uzyskanie takiego statu-
su pozwoliłoby też ze-
społowi na finansowanie 
z budżetu państwa.

Publiczność wyjątkowa
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Akweny na Śląsku

Słoneczny patrol Gościa
Sonda

PRZYJEMNIE 
I NIEBEZPIECZNIE

STARSZY POSTERUNKOWY RYSZARD 
PREG, POSTERUNEK POLICJI 
WODNEJ NAKŁO – CHECHŁO

– Jednym z naj-
większych za-
grożeń dla wy-
poczywających 
nad wodą jest 
ich wyobra-

żenie o własnych umie-
jętnościach pływackich. 
To może doprowadzić 
do tragedii. Często im 
mniejsze doświadczenie 
pływającego, tym więk-
sza brawura. Ludzie nie 
mają dość wyobraźni, by 
przewidzieć skurcz nogi 
czy właściwie ocenić od-
ległość. Wśród zagrożeń 
na jednym z pierwszych 
miejsc należałoby także 
wymienić alkohol. Warto 
też zwracać większą uwa-
gę na mienie pozostawio-
ne wokół siebie. Jeśli lu-
dzie odpoczywają w gru-
pie, przynajmniej jedna 
osoba powinna pilnować 
koców, kiedy kąpią się 
pozostali. 

SYLWIA GRZYWIAK
RATOWNIK TOPR

– Przystań w 
Dolinie Trzech 
Stawów w Kato-
wicach należy 
do Miejskiego 
Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. Moja praca po-
lega na tym, by wypoży-
czać chętnym sprzęt do 
pływania. Chociaż jestem 
wykwalifikowanym ratow-
nikiem, na szczęście do-
tąd nie musiałam korzy-
stać z moich umiejętności. 
W Dolinie Trzech Stawów 
w Katowicach nie można 
się kąpać, ale są kajaki, ro-
werki i łódki do wynaję-
cia. Nie trzeba mieć karty 
pływackiej, wystarczy do-
wód osobisty. Wszyscy, i 
dorośli, i dzieci, muszą no-
sić kapoki. Taka rekreacja 
nie jest niebezpieczna, o 
ile przestrzega się regu-
laminu.

A ż trudno uwierzyć, ale 
zalew w Nakle-Chechle 
posiada pierwszą kla-
sę czystości. W są-

siedztwie kompleksu leśne-
go znajduje się ponad 
100-hektarowy zalew, 
powstały w wyrobisku 
popiaskowym. Na jego 
brzegu są przystanie 

ze sprzętem do pływania, plaże 
i ośrodki wypoczynkowe, jak na 
niejednym pojezierzu.

Z wiatrem i pod wiatr
Nie wszyscy jednak 

gustują w wylegiwaniu 
się na słońcu. Jeśli letni 
wypoczynek nad wodą 

ma być aktywny, zawsze do dys-
pozycji są wiatr i żagle. Przeko-
nuje o tym Jan Gustyn z sekcji że-
glarskiej Towarzystwa Sportowe-
go Kuźnia. Sekcja działa w ośrod-
ku sportów wodnych, który był 
dotychczas administrowany przez 
elektrownię Rybnik. Teraz jest wy-
najęty prywatnej firmie, w której 
sekcja ma swoją siedzibę. 

Wakacje wielu kojarzą się 
ze smażalniami ryb 
i kryształową wodą. 

Po takie atrakcje
w naszym regionie 

nie trzeba jeździć daleko. 
Są one na 

wyciągnięcie ręki.  

tekst i zdjęcia
KS. MAREK ŁUCZAK

Krystaliczna 
woda w Chechle 
zachęca 
do kąpieli
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Akweny na Śląsku

Słoneczny patrol Gościa

– Prowadzimy różnorodną 
działalność – mówi Jan Gustyn. 
– Przede wszystkim zajmujemy 
się wyczynem, sportem żeglar-
skim. Mamy utytułowaną grupę 
zawodników, osiągnięcia, i na 
co dzień zajmujemy się trenin-
gami. Co jakiś czas wyjeżdżamy 
na regaty. Na tym polega nasza  
podstawowa działalność. Drugą 

dziedziną są szkolenia żeglar-
skie. Pomagamy też w organi-
zacji rejsów morskich. 

Działalność wyczynowa sek-
cji jest finansowana przez fun-
dację Elektrowni „Rybnik”. Taka 
działalność z reguły wiąże się z 
koniecznością dotowania i po-
zyskiwania sponsorów. – Oczy-
wiście korzystamy również ze 
środków państwowych i sami 
pozyskujemy pieniądze – doda-
je Jan Gustyn. 

Szkolenie żeglarskie jest fi-
nansowane przez uczestników. 
Nie chodzi tu o żaden zysk, 
ale o pokrycie kosztów 
kupna i konserwacji 
sprzętu. Podczas waka-
cji rybniccy żeglarze or-
ganizują  półkolonie dla 
dzieci od lat sześciu. W 
większości przychodzi 
do nich młodzież. Je-
sienią zaś chętniej zgła-
szają się ludzie dorośli. 
Kursy organizowane są 
w sobotę i niedzielę. 
Sekcja zajmuje się też 
organizacją regat.

Kursanci są bardzo 
różni. Najłatwiej nauka 
przychodzi młodzieży, 
której rodzice już są 
zaangażowani w sport. 
Trudno jednak mówić o 
jakichś wyraźnych ten-
dencjach. Żeglarstwo 

jest popularne zarówno wśród 
studentów, jak i emerytów. 

Ahoj!

Wokół rybnickiego zalewu 
usytuowane są dziesiątki ośrod-
ków wczasowych, restauracji i 
plaż. Można tam spotkać nawet 
klasyczne molo. Te atrakcje w 
dużej mierze są możliwe dzię-
ki ciepłej wodzie, która swoją 
temperaturę uzyskuje w trakcie 
chłodzenia w elektrowni. Zimą 
woda nie zamarza, co wydłuża 
sezon żeglarski.

Wszystko zaczęło 
się w roku 1963. Mi-
mo że Rybnik nie po-
siadał wtedy większego 
akwenu wodnego, gru-
pa entuzjastów, z Pio-
trem Baluchem na cze-
le, postanowiła zorga-
nizować klub żeglar-
ski. Kiedy oddano do 
użytku ośrodek spor-
towo-wypoczynkowy 
„Ruda”, nad brzegiem 
stawu pasjonaci usytu-
owali swoją siedzibę i 
zaczęli budować przy-
stań. Żeglarzy wziął 
pod opiekę Klub Spor-
towy „Górnik” Chwało-
wice. 

Sonda

PRZYJEMNIE 
I NIEBEZPIECZNIE

JAROSŁAW WOJTASIK
STARSZY BRYGADIER – RZECZ-
NIK PRASOWY ŚLĄSKIEJ STRAŻY 
POŻARNEJ
– Coraz częściej 
zdarza nam się 
uczestniczyć w 
poszukiwaniach 
odpoczywają-
cych nad wodą. 
Nierzadko podobne akcje 
mają miejsce w akwenach, 
które nie nadają się do upra-
wiania sportów wodnych. 
Nie chodzi tu jedynie o ką-
panie się, ale także o pływa-
nie na sprzętach. Wśród nie-
bezpiecznych można wymie-
nić zarówno materace, jak i 
kajaki czy łódki motorowe. 
Na terenie województwa ślą-
skiego funkcjonują dwie wy-
kwalifikowane grupy ratow-
nictwa wodnego. Nasi pra-
cownicy mają uprawnienia 
do nurkowania. Na wyposa-
żeniu są łodzie z silnikami, 
zarówno pontony, jak i te z 
płaskim dnem. 

LUCJAN WRZOSOK
BOSMAN KLUBU ŻEGLARSKIEGO 
„KOGA – KOTWICA”
– Żeglarstwem 
pasjonuję się 
od ponad 20 
lat. Wcześniej 
pracowałem na 
kopalni. Odkąd 
przeszedłem na emerytu-
rę, klub zatrudnia mnie w 
charakterze bosmana. Do 
moich obowiązków na-
leży dbanie o sprzęt pły-
wacki oraz wypożyczanie 
go. Górniczy Klub Żeglarski 
„Koga – Kotwica” zrzesza 
ok. 110 członków i jest 
obecnie największym klu-
bem żeglarskim działającym 
nad zalewem rybnickim. 
Naszą bazą żeglarską jest 
przystań klubowa w ośrod-
ku żeglarskim „Kotwica” 
nad zalewem rybnickim 
w Rybniku  Chwałęcicach. 
Odpoczywamy aktywnie 
nie tylko na Śląsku, orga-
nizujemy też rejsy morskie 
po Adriatyku.

U góry po lewej:
Widok kominów 
Elektrowni 
„Rybnik” 
nie przeszkadza 
żeglarzom 
w odpoczywaniu

Na dole z lewej: 
Zalew 
w Kozłowej Górze 
jest spokojny 
tylko z pozoru. 
Niedawno 
zgnieli tu dwaj 
wędkarze

Na dole z prawej: 
W Chechle 
jest coraz więcej 
smażalni ryb dokończenie na s. VI
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Jego członkowie już w pierw-
szym roku zorganizowali kurs 
żeglarski na sternika III stopnia. 
Pierwsze patenty otrzymali: N. 
Baluch, H. Bober, Z. Krajewski i 
P. Kałuża. Rozegrano też pierw-
sze w Rybniku regaty żeglarskie. 
Tutaj rozpoczynał swoją żeglar-
ską karierę M. Kula, znany mor-
ski żeglarz regatowy, startujący 

obecnie w barwach JK Marynar-
ki Wojennej, oraz J. Radomski, 
budowniczy i organizator wy-
praw oceanicznych „Czarnego 
Diamenta”. 

Ostrożnie z wodą

Niedawno media obiegła tra-
giczna wiadomość o poszukiwa-
niu wędkarzy na zbiorniku wod-
nym w Kozłowej Górze. Każde-

go roku podobnych akcji prze-
prowadza się u nas dziesiątki. 
Niestety, większość z nich koń-
czy się tragicznie. Jak informuje 
rzecznik prasowy Śląskiej Straży 
Pożarnej Jarosław Wojtasik, zimą 
stawy i zalewy są niebezpieczne 
z powodu lodu, ale to latem czę-
ściej dochodzi do śmiertelnych 
wypadków nad wodą. 

Wbrew pozorom, najczęst-
szą przyczyną utonięć nie jest 

brak umiejętności pływackich, 
ale alkohol. Dochodzą do tego 
udary spowodowane szokiem 
termicznym oraz niefortunne 
skoki do wody. We wszyst-
kich miejscach, gdzie istnieje 
niebezpieczeństwo związane z 
wodą, administratorzy akwe-
nów postarali się o tablice in-
formacyjne. Z wodą jest po-
dobnie jak z prądem – może 
zabić. 

SZKÓŁKA REGATOWA 
Najmłodsi zawodnicy – dzieci w wieku od lat 8 do 12 lat zaczynają zajęcia-
mi w szkółce regatowej, prowadzonymi w soboty i niedziele w godz. 9.00 
– 12.00 i 12.00–15.00. Pod okiem instruktorów poznają podstawy żeglar-
stwa regatowego. Szkółka regatowa prowadzi swoją działalność w ramach 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kuźnia”.

BEZ ZASTRZEŻEŃ
do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dopuszcza się zbiorni-
ki wód powierzchniowych w następujących obiektach: 
Sosina w Jaworznie, kąpielisko w Siamoszycach, pow. zawierciański, 
Balaton w Sosnowcu Maczkach; Stawiki w Sosnowcu; Nakło-Chechło 
w Nakle Śląskim, pow. tarnogórski; Pogoria I i Pogoria III w Dąbrowie 
Górniczej; Czechowice w Gliwicach Czechowicach; Pławniowice, zbior-
nik duży i mały w Pławniowicach, gmina Rudziniec; Szybiarz w Orzeszu 
Woszczycach; OSRW Raj w Nieboczowach; Zbiornik OW PZW w Bukowie, 
gm. Lubomia; Wodnik w Kuźni Raciborskiej, pow. raciborski; Hubertus w 
Mysłowicach

WARUNKOWO DOPUSZCZA SIĘ
Paprocany w Tychach; kąpielisko w Blachowni, pow. częstochowski; kąpie-
lisko Borówka w Kamyku 

NIE DOPUSZCZA SIĘ
kąpieliska w Koniecpolu, pow. częstochowski 

Bez zastrzeżeń
Zbiorniki wód powierzchniowych, bez zorganizowanych kąpielisk, przezna-
czone jedynie do uprawiania sportów wodnych i rekreacji, mogą być wyko-
rzystywane w następujących obiektach:
Dolina Trzech Stawów (staw sportów wodnych) w Katowicach; OW Słupna 
(staw kajakowy) w Mysłowicach; staw Wesołe Miasteczko w WPKiW w 
Chorzowie; Ośrodek Sportów Wodnych w Kazimierzu Górniczym; staw 
Przystań w WPKiW w Chorzowie; Skałka w Świętochłowicach 

NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE
staw Maroko w Katowicach, osiedle 1000-lecia



Z Henrykiem Kubuszokiem, 
lekarzem, rozmawia ks. Marek 
Łuczak

KS. MAREK ŁUCZAK: Jeszcze nie-
dawno odpoczynek na Śląsku nie 
był najzdrowszy z powodu zanie-
czyszczenia środowiska. Jak to 
wygląda dzisiaj?

HENRYK KUBUSZOK: – Sytuacja 
pod tym względem na pewno 
zmieniła się na lepsze. Wiele za-
kładów pracy nie zanieczyszcza 
dziś środowiska, tak jak miało 
to miejsce jeszcze przed kilku la-
ty. To oczywiście nie oznacza, że 
wypoczynek  nie bywa niebez-
pieczny.

 Co stwarza największe zagroże-
nie dla naszego zdrowia?

– Największym zagrożeniem 
jesteśmy tu chyba sami dla sie-
bie. W okresie letnim pogo-
towia ratunkowe często wy-
jeżdżają do omdleń z powo-
du udaru słonecznego. Nieste-
ty, wielu ludzi w godzinach ran-
nych przesadza na plażach z al-
koholem. Zasypiają, leżąc na 
słońcu, co po kilku godzinach 
może spowodować tragiczne 
skutki. 

Dlaczego podczas upałów leka-
rze zalecają spożywanie dużej 
ilości wody?

– Z jednej strony chodzi o mi-
nerały, które w okresie letnim są 
wyjątkowo potrzebne, a z po-

tem wydalane są z organizmu. Z 
drugiej nie zdajemy sobie sprawy 
z negatywnych skutków odwod-
nienia. Swoim pacjentom bardzo 
często powtarzam, że właśnie la-
tem muszą uważać na drogi mo-
czowe. Jeśli spożywamy za ma-
ło płynów, dochodzi do zagęsz-
czenia moczu, a to już jest prosta 
droga do kolek nerkowych czy in-
fekcji dróg moczowych.

Co wobec tego zalecić naszym 
Czytelnikom na najbliższe dni?

– Te zalecenia szczególnie 
należy skierować do ludzi cho-
rych i starszych. To oni są naj-
bardziej zagrożeni podczas upa-
łów. Jeśli nie muszą, najlepiej, 
żeby nie wychodzili z domu. A 
już zupełnie nie wyobrażam so-
bie, by ludzie osłabieni chorobą 
czy wiekiem przebywali na słoń-
cu, w dodatku w godzinach po-
łudniowych. Jeśli czują się na ty-
le dobrze, by przebywać w tych 
dniach nad wodą, niech to robią 
w cieniu. 

Lekarz radzi

Sami dla siebie 
zagrożeniem

dokończenie ze s. V

H
EN

RY
K 

PR
Z

O
N

D
Z

IO
N

O



Aż 97 procent wypadków  
na przejazdach kolejowych 
powodują kierowcy. W naszym 
regionie na przejazdach 
kolejowych zginęły w ubiegłym 
roku trzy osoby.

Smutna statystyka stała się in-
spiracją dla Polskich Linii Kolejo-
wych. Pracownicy tej firmy rozpo-
częli akcję propagandową pod ha-
słem „Bezpieczny przejazd zależy 
również od ciebie”. Akcję wspie-
ra między innymi policja i Krajo-
wa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego.

– Ogółem na obszarze ca-
łej sieci kolejowej w latach 2000 
–2005 na przejazdach kolejowych 
doszło do 1563 wypadków, w 
których zginęło 218 osób, a 580 
osób zostało rannych – informuje 
rzecznik prasowy Oddziału Regio-
nalnego PKP PLK SA w Katowicach 
Włodzimierz Leski. – Na terenie 

naszego oddziału znaj-
dują się 2103 kilometry 
linii kolejowych, na któ-
rych usytuowanych jest 
1447 przejazdów kole-
jowych. Oznacza to, że 
średnio co 1,4 kilometra 
linii kolejowej znajduje 
się przejazd. Wszystkie 
przejazdy są zabezpie-
czone, choć nie wszyst-
kie są strzeżone.

Akcja jest skierowa-
na głównie do kierow-
ców, rowerzystów i pie-
szych, którzy nagmin-
nie lekceważą przepisy 
ruchu drogowego. Po-
wstał specjalny komiks, 
w którym Krzysztof Ho-
łowczyc ratuje dzieci 
przed tragedią. Jest on 
rozdawany młodzieży 

korzystającej ze zorganizowane-
go wypoczynku. Można również 
zobaczyć spoty reklamowe akcji 
w telewizji.

Miesiące wakacyjne to okres, 
w którym znacząco wzrasta licz-
ba osób podróżujących samocho-
dami. Ruch zwiększa się także na 
przejazdach kolejowych. Nieste-
ty, wielu kierowców lekceważy 
przepisy dotyczące bezpiecznego 
przekraczania przejazdu, mimo 
że wypadek w takim miejscu bar-
dzo często kończy się śmiercią.

– Ja mam blisko domu dwa 
przejazdy kolejowe i widzę, jak 
kierowcy się zachowują – mówi 
Jacek Karniewski z Ośrodka In-
formacji Naukowej, Technicznej i 
Ekonomicznej oddziału regional-
nego Polskich Linii Kolejowych 

w Katowicach. – Większość na-
wet nie zwalnia na przejeździe 
kolejowym, choć tam jest znak 
„stop”. Gdy dojdzie do tragedii, 
będzie za późno. Dlatego ape-
luję, by zatrzymywać się przed 
każdym przejazdem kolejowym, 
nawet strzeżonym. Dróżnik to 
przecież tylko człowiek, a urzą-
dzenia techniczne również cza-
sem zawodzą.

– Kiedy widzę samochód, któ-
ry wtargnął na przejazd kolejowy, 
mogę tylko włączyć hamulec i pa-
trzeć, jak ginie człowiek – mówi 
maszynista pociągu, który prze-
żył taką tragedię. – To wielka, roz-
pędzona masa. Nie sposób zatrzy-
mać jej w miejscu. Pociąg waży 
kilkaset ton. Jego droga hamowa-
nia jest bardzo długa. Ludzie nie 
mają wyobraźni…  MR
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W regionie trwa akcja „Bezpieczny przejazd zależy również od ciebie”

Zatrzymaj się, by przeżyć

Pędzący pociąg 
niełatwo 
zatrzymać, 
dlatego nawet 
na strzeżonych 
przejazdach 
kolejowych 
warto zatrzymać 
się i upewnić, że 
nic nie nadjeżdża

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

16

3

4 3

121 2

20 2 2

16

10 2

3 7

25 7 15

23 9

liczba wypadków

liczba zabitych

liczba rannych

 R E K L A M A 

Wypadki na przejazdach kolejowych  
w naszym regionie
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VIII

Sonda

POLACY SĄ INNI

KATARYN GRAVE Z KANADY
– Jestem tu po 
raz pierwszy, ale 
mam nadzieję 
kiedyś powrócić. 
Bardzo podo-
bają mi się kraj- 

obrazy i ludzie, których po-
znałam. Uważam, że jeste-
ście w cudownym położe-
niu. Rozumiem, że polscy 
rolnicy nie używają pestycy-
dów przy uprawie warzyw. 
Pięknie by było, gdyby tak 
zostało. Wiele złych rzeczy 
nie napłynęło jeszcze do was 
z Zachodu. I to też jest ja-
kiś rodzaj przewagi, którą 
macie. 

DEWON DECEMBRE, 
SZESNASTOLATEK Z USA

– Interesuję się 
ekologią i lubię 
podróże. Zatem 
ten wyjazd wy-
dał mi się atrak-
cyjny. Polska róż-

ni się od Stanów. Jest prze-
starzała, ale w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Ludzie wy-
dają się o wiele bardziej zre-
laksowani, nie ma tego dzi-
kiego tempa jak u nas. Mam 
nadzieję, sporo podróżować, 
gdy będę dorosły. Może kie-
dyś będę mógł powrócić do 
wspomnień stąd i przyjechać 
tu znów.

ASBJØRN HEBY Z DANII
– Chciałem 
przyjechać na 
tę konferencję. 
Byłem w ze-
szłym roku i w 
tym także uda-

ło się zakwalifikować. To 
jest okazja, aby poznać no-
wych młodych ludzi i mi-
ło spędzić czas. Poznałem 
Polaków i lubię ich. Dobrze 
spędzam z nimi czas, świet-
nie się z nimi rozmawia. 
Różnią się od Duńczyków 
tym, że są bardziej wyluzo-
wani. W domu opowiem, 
że Polacy mają bardzo ład-
ne kościoły w porównaniu 
z duńskimi i że warto się 
wybrać do Polski.

N ajbardziej zaskoczył 
mnie w Polsce spo-
sób prowadzenia sa-
mochodu. Jeździcie 

inaczej niż Duńczycy – opowia-
da Asbjørn Heby z Danii. – W 
Polsce, jeśli się ktoś śpieszy, je-
dzie gwałtownie. Jest niespo-
kojny i jedzie bardzo szybko. W 
Danii ludzie jeżdżą szybko, ale 
jakoś tak spokojniej. Poza tym 
drogi są tu bardzo wyboiste...

Decyzję  
przywieźli ze Stanów
Po d o b n e 

konferencje 
odbywają się 
co roku w in-
nym kraju. Już 
we Włoszech 
w 2002 r. mó-
wiło się o zor-
ganizowaniu 
konferencji w 
Polsce w 2006 
roku.

– My już wtedy 
rozpoczęliśmy pierw-
sze przygotowania. 
Przede wszystkim mu-
sieliśmy założyć sto-
warzyszenie, by móc 
działać zgodnie z pra-
wem – wyjaśnia Anto-
ni Salamon, koordyna-
tor projektu ze Sto-
warzyszenia „Młodzi 

na rzecz Środowiska 
Naturalnego”, które 
działa przy Katolic-
kim Liceum i Gimna-
zjum Katolickim w Ka-
towicach. – W ubie-
głym roku w Stanach 
Zjednoczonych zapa-
dła ostateczna decy-
zja i przygotowania 
do konferencji ruszy-

Międzynarodową konferencję ekologów zorganizowała katolicka szkoła

Warto się wybrać na Śląsk
Młodzi ludzie z Indii, 

Argentyny, Hongkongu, 
Stanów Zjednoczonych, 

Kanady i niemal 
wszystkich krajów Europy 

gościli przez tydzień na 
Śląsku. Pasjonuje ich 

ekologia.  
Przybyli na konferencję 
„Młodzi – edukacja dla 

zrównoważonego rozwoju”.

Członkinie 
delegacji 
greckiej tańczą 
zorbę. 
Zamiast  
10 minut, 
ich prezentacja 
trwała  
40 – wszyscy 
włączyli się  
do tańca

W rezerwacie 
leśnym na 

Czantorii grupa 
Chińczyków 

 z Hongkongu 
robi mapę 

terenu leśnego  
z uwzględnieniem 

gatunków 
rosnących tam  

drzew

tekst 
MIROSŁAW RZEPKA
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PANUJEMY  
NAD CHAOSEM

AGNIESZKA PARUZEL, 
POLONISTKA
– Idea ta-
kich spotkań 
„Ochraniaczy 
przyrody” jest 
już długa. To jest 
już XX – jubile-
uszowe spotkanie. Pierwsze 
w Polsce. Mózgiem przedsię-
wzięcia jest Antoni Salamon, 
my po prostu pomagamy. 
To jest gigantyczne przed-
sięwzięcie. Zwłaszcza szko-
ły społecznej. Nie wiem, czy 
nas jest 200 w szkole, na-
uczycieli około 30. I właści-
wie wszyscy nauczyciele w 
jakimś stopniu musieli być 
zaangażowani. Przy tak du-
żej wielojęzycznej grupie 
młodzieży trudno wszystko 
przewidzieć.

WŁADYSŁAW PERKOWSKI  
Z KATOLICKIEGO LICEUM  
W KATOWICACH
– Jesteśmy tu-
taj bardziej or-
ganizatorami 
niż uczestnikami 
konferencji. W 
związku z czym 
więcej pracy poświęcamy na 
zapanowanie nad chaosem. 
Warto było się w to zaanga-
żować. Chociażby dla tej in-
tegracji z ludźmi, którzy tutaj 
przyjechali. Poznałem wiele 
osób. Generalnie ludzie są 
przyjaźnie nastawieni. 

MIRIAM POLAK Z KATOLICKIEGO 
GIMNAZJUM W KATOWICACH
– Wydaję mi się, 
że można roz-
poznać dziew-
czynę, z jakie-
go jest kraju, pa-
trząc np. na jej 
ubiór. Zwłaszcza w przypad-
ku Amerykanek i mieszka-
nek Hongkongu. Ale ogólnie 
styl jest podobny, młodzieżo-
wy.  Plotkujemy o muzyce, o 
tańcu, o chłopakach również. 
Pewne rzeczy widzimy tak sa-
mo. Myślę, że te parę dni spę-
dzonych tutaj pomogło mi 
poćwiczyć mój angielski. 

ły u nas w nowym, szybszym 
tempie.

Uczestnicy konferencji, re-
prezentanci 17 krajów z całe-
go świata, mieli do wykonania 
zadania związane z ochroną 
przyrody. Realizowali je przez 
cały rok w swoim środowi-
sku, by zaprezentować owoce 
swej pracy pozostałym uczest-
nikom.

– Zadania nie były skom-
plikowane, wymagały raczej 
systematycznego poświęce-
nia czasu kwestiom ekologicz-
nym. Niektórzy podeszli do 
zaproponowanych przez nas 
zadań bardzo poważnie, przy-
gotowali prezentacje na naj-
wyższym poziomie – uśmie-
cha się pan Antoni. – Inni, 
choć może nie było widać aż 
takiego zaangażowania, rów-
nież bardzo dobrze się przy-
gotowali.

Jak zmieniała się w minio-
nym roku liczba papierosów, 
wypalanych przez pacjentów 
szpitala w sąsiedztwie? W ja-
ki sposób w Grecji mieszkańcy 
radzą sobie z nadmiarem tu-
rystów? Jak działają elektrow-
nie czerpiące energię z ruchu 
morskich fal? Między innymi 
o tym opowiadali uczestnicy 
konferencji. Ich projekty miały 
pokazać niewykorzystane do-
tąd możliwości, sprawić, że 
sytuacja w ich otoczeniu się 
poprawi. Właśnie o takie, naj-
mniejsze nawet działania na 
rzecz środowiska naturalnego 
chodzi w idei zrównoważone-
go rozwoju. Nie oznacza on 
bowiem rezygnacji z postępu, 
ale dąży do tego, żeby czło-
wiek nauczył się żyć w środo-

wisku go otaczającym bez nie-
potrzebnej weń ingerencji.

Przyjaciele przyrody

– Już w młodości zajmowa-
łem się ochroną przyrody. Do-
stałem wtedy oznakę „Przyjaciel 
przyrody” – mówi pan Antoni. – 
Była przyznawana za usunięcie 
kłusowniczych wnyków, za sprzą-
tanie lasu. Dzisiaj pracuję w ka-
tolickiej szkole, która chce wy-
chowywać młodzież wrażliwą na 
skarby natury i umiejącą się o nie 
troszczyć.

Właśnie podobne do nie-
go osoby przybyły do Polski, na 
Śląsk. Dowiadywały się o naszych 
problemach ekologicznych. Zapo-
znały z przykładem rekultywacji 
terenów po kopalni „Gottwald”. 
Była mowa o zanieczyszczeniu 
wód, o zagrożeniach lasów. Co-
dziennie też poszczególne gru-
py zwiedzały oczyszczalnie wód, 
elektrownię szczytowo-pompo-
wą Porąbka-Żar, dowiadywały się 
o rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów Chorzowa.

Uczestnicy konferencji z naj-
większym wzruszeniem wspomi-
nają pobyt pod ziemią, w Ko-
palni Soli w Wieliczce. Właśnie 
tam odbyła się „ceremonia uni-
fikacji kruszców”. Każda z dele-
gacji przywiozła ze sobą wybra-
ne dobra naturalne, charaktery-
styczne dla jej regionu, i włoży-

ła do wspólnej 
skrzyni.

Tegorocz-
ną konferen-
cję przygoto-
wał Katolicki 
Zespół Szkół 
Ogólnokształ-
cących w Ka-
towicach. Wię-
cej informa-
cji na jej temat 
można znaleźć 
w Internecie: 
www.cei2006.
org. 

Międzynarodową konferencję ekologów zorganizowała katolicka szkoła

Warto się wybrać na Śląsk
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dobra naturalne 
charakterysty-
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Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

Nie dają się cierpieniu
Jo nic nie robia, ino sie modla 
– mówi, śmiejąc się, 82-letnia 
Małgorzata Brzoza 
ze Świętochłowic. Jest ona jedną 
z uczestniczek ogólnopolskiej 
pielgrzymki, z którą przybyło 
na Jasną Górę Apostolstwo 
Chorych. Centrala tego 
stowarzyszenia od kilkudziesięciu 
lat znajduje się w Katowicach.

Tuż za ołtarzem na jasnogór-
skich wałach siedzi na inwalidz-
kim wózku Joanna Wańczura z Ja-
strzębia Zdroju. Należy do Apo-
stolstwa Chorych od drugiej kla-
sy szkoły podstawowej. Podkre-
śla, że Apostolstwo to przede 
wszystkim modlitwa. – Modlitwa 
i ofiarowanie Bogu swoich cier-
pień fizycznych i duchowych. W 
ten sposób to cierpienie ma war-
tość i przynosi owoce – dodaje jej 
mama Zofia.

– Ja nic nie robia, ino sie mo-
dla. Jak mi pan powie swoje imię, 
to bede sie modlić – proponuje 

Małgorzata Brzoza. – Mom takich 
więcy, chętnie jeszcze przyjmna – 
oferuje pani Małgosia, która kie-
dyś pracowała na „kranie”, czyli 
dźwigu w hucie.

– Teraz więcy do kościoła ła-
ża, niż siedza w domu. Modla sie 
za innych i dziękuja za wszystko, 
choćby za to, że mi się tu dobrze 
siedzi – śmieje się pani Małgosia.

Obok siedzą jej koleżanki z 
parafii św. Józefa w Świętochło-
wicach Zgodzie. – Należę do Apo-
stolstwa Chorych od 19 lat. W 
Świętochłowicach jest nas spo-

ro. Ja sama rozprowadzam kil-
kanaście gazetek „Apostol-

stwo Chorych”, a kolej-
ne przychodzą pocztą 
do parafii – dodaje Anie-

la Podleska, sio-

stra ks. Czesława Podle-
skiego, który dziś jest na 
emeryturze, a wcześniej 
kierował Apostolstwem 
Chorych. Wspomniana 
przez jego siostrę gazet-
ka to miesięcznik, który 
jest główną formą utrzy-
mywania kontaktu przez człon-
ków Apostolstwa Chorych, któ-
rzy nie tylko są rozsiani po całym 
kraju, ale często także przykuci 
do łóżek lub inwalidzkich wóz-
ków. Okazją do spotkania są tak-
że pielgrzymki Apostolstwa Cho-
rych, które co roku przybywa-
ją na Jasną Górę w święto Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych, czy-
li 6 lipca.

Mszy podczas tegoroczne-
go spotkania przewodniczył me-
tropolita częstochowski abp Sta-
nisław Nowak. Odprawiono tak-

że Drogę Krzy-
żową, zaś sta-
ły uczestnik ja-
snogórskich 
pielgrzymek 

Apostolstwa bp Gerard 
Bernacki przewodni-
czył nabożeństwu lurdz-
kiemu, z błogosławień-
stwem Najświętszym Sa-
kramentem nad każdym 
chorym z osobna.

Apostolstwo Cho-
rych powstało w 1925 r. w Ho-
landii. Wkrótce potem założono 
je także w Polsce, we Lwowie. 
Po wojnie ogólnopolska centra-
la przeniosła się do Katowic. Od 
pięciu lat jej szefem jest ks. Sta-
nisław Michałowski. Do Apostol-
stwa należy ok. 50 tys. chorych, w 
takim przynajmniej nakładzie roz-
chodzi się miesięcznik „Apostol-
stwo Chorych”. Ci, którzy chcie-
liby go zaabonować lub wstąpić 
do Apostolstwa, powinni zwró-
cić się na adres: ul. Warszawska 
58, 40-008 Katowice, skr. poczt. 
649, tel. 032 251-21-52, e-mail:
»apchor@katowice.opoka.org.pl«; 
strona internetowa: »www.ap-cho-
rych.katowice.opoka.org.pl«.

 JAROSŁAW DUDAŁA

dla. Jak mi pan powie swoje imię, 
to bede sie modlić – proponuje 

ża, niż siedza w domu. Modla sie 
za innych i dziękuja za wszystko, 
choćby za to, że mi się tu dobrze 
siedzi – śmieje się pani Małgosia.

Obok siedzą jej koleżanki z 
parafii św. Józefa w Świętochło-

Obok siedzą jej koleżanki z 
parafii św. Józefa w Świętochło-

Obok siedzą jej koleżanki z 

wicach Zgodzie. – Należę do Apo-
stolstwa Chorych od 19 lat. W 
Świętochłowicach jest nas spo-
stolstwa Chorych od 19 lat. W 
Świętochłowicach jest nas spo-
stolstwa Chorych od 19 lat. W 

ro. Ja sama rozprowadzam kil-
kanaście gazetek „Apostol-

stwo Chorych”, a kolej-
ne przychodzą pocztą 
do parafii – dodaje Anie-

la Podleska, sio-

Jo jest durch uśmiechnięto! 
– mówi pani Małgosia Brzoza 
(na pierwszym planie). Za nią koleżanki 
ze Świętochłowic

Jasna Góra 
zdobyta! Ekipa 
z domu pomocy 
społecznej 
w Wilkowicach 
wraca do domu

Ks. Michałowski 
z Joanną 
Wańczurą
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Dawno, dawno temu 
miałem psa. Było to 
stworzenie niesły-
chanie towarzyskie. 
Kiedy tylko odzywał 
się dzwonek, bie-
gło do drzwi, wita-
ło gości radosnym 
szczekaniem, obska-
kiwaniem itd. Może 
zresztą to była tylko biologia? 

J ako owczarek pragnął stada, 
czego ja sam mu na co dzień 
nie zapewniałem. Jednak od 

tej jego otwartości, czy potrze-
by – jak to się mówi – spotkania 
z drugim człowiekiem był wyją-
tek. Fachowcy. Ile razy zjawiał 
się ktoś z torbą pełną narzędzi 
– pies chował się w najdalszym 
kącie i udawał, że go nie ma w 
domu. (Ciekawe, że do fachow-
ców zaliczał też księdza przy-
chodzącego po kolędzie). Tę 
niechęć mojego czworonożne-
go przyjaciela do ekip remonto-
wych (zwłaszcza hydraulików, 
którzy naprawiając jedno, psu-
li drugie) rozumiałem bardzo 
dobrze, ale ja, niestety, nie mo-
głem się schować pod tapczan. 
Kiedy więc spółdzielnia poin-
formowała mnie, że będzie wy-
miana rur w tzw. pionie ku-
chennym – z miejsca popadłem 
w depresję. Okazało się, że nie-
potrzebnie. Fachowcy wymie-
nili rury, wynieśli gruz, nawet 
przetarli podłogę. Za PRL-u nie 
do pomyślenia.

Zmieniły się czasy, zmieni-
ły obyczaje. A jaka demokracja 
zapanowała! W blokach na na-
szym osiedlu sprzątanie klatek 
i mycie schodów należało do 
lokatorów. Tak było przez lata. 
I oto nagle spółdzielnia ogłosiła 
dla nas, mieszkańców, referen-
dum. Jedno pytanie: „Czy za-
trudnić sprzątaczkę, co podnie-
sie wysokość czynszu o 6 zło-
tych? Jestem za /jestem prze-
ciw/ – niepotrzebne skreślić”.

– Mam nadzieję, 
panie Jarosławie, że 
jest pan przeciw – 
zaczepił mnie pro-
fesor, który korzy-
stając z ciepłego 
dnia, siedział na ła-
weczce przed blo-
kiem razem z byłym 
roznosicielem mle-

ka (też z naszej klatki), obec-
nie zaś biznesmenem. – Już 
i tak płacimy za mieszkania 
horrendalne pieniądze. Poza 
tym sprzątanie klatki zapewnia 
nam trochę ruchu, czyli robimy 
coś dla swojego zdrowia.  

– Nie słuchaj pan naukow-
ców, miej pan swój rozum – 
zaapelował do mnie były roz-
nosiciel. – Oni nie dostali No-
bla od czasów Curie-Skłodow-
skiej.

– Bo jesteśmy niedoinwe-
stowani – polemizował uczo-
ny sąsiad.

– Bądź pan za – zignorował 
jego uwagę biznesmen. – Za 
głupie 6 złotych miesięcznie 
przyczynisz się pan do stwo-
rzenia nowego miejsca pracy. 
Nie można całej walki z bez-
robociem zrzucać tylko na nas, 
na klasę średnią.

– Nawet bardzo średnią – 
pozwolił sobie na złośliwość 
profesor. – Ale emeryci, przed-
stawiciele nauki, wreszcie pra-
cownicy najemni wyzyskiwa-
ni przez różnych rodzimych i 
zagranicznych biznesmenów o 
mentalności dzikich, dziewięt-
nastowiecznych kapitalistów, 
żyją znacznie poniżej średniej. 
Każde sześć złotych muszą kil-
ka razy obejrzeć, zanim zdecy-
dują, na co je przeznaczyć.

Lobbowali mnie tak ze 20 
minut. Więc doszedłem do 
wniosku, że wcale nie pójdę 
na to referendum. Przez głu-
pie mycie schodów stosun-
ki dobrosąsiedzkie będę so-
bie psuł?

tekst 
JAROSŁAW 
STARZYK

Referendum  
w klatce

DOLCE VITA EMERYTA
Jak pomóc samorządom działać zgodnie z prawem

Samorząd pod lupą
Z samorządem się nie wygra. 
Tak myśli wielu mieszkańców 
śląskich miast. Tymczasem – 
zgodnie z prawem – samorządy 
powinny służyć obywatelom i 
ułatwiać im życie.

„ Jak pomóc samorządom 
działać zgodnie z prawem” – 
pod takim hasłem w Promni-
cach odbyła się konferencja 
zorganizowana przez Cen-
trum im. Adama Smitha.

– To pierwszy etap szersze-
go programu – wyjaśnia Rafał 
Budnik, organizator konferen-
cji. – Przygotowujemy raport 
opisujący potrzebne zmiany, 
które pozwolą samorządom 
przestrzegać prawo. Będzie-
my też publicznie obserwo-
wać posunięcia samorządów.

– Nie da się przepisami 
prawnymi skonstruować mo-
delu idealnego samorządu – 
stwierdził prof. Czesław Mar-
tysz, prezes Samorządowe-
go Kolegium Odwoławcze-
go (SKO). – Regulacje praw-
ne niczego nie zmie-
nią, jeśli nie zmieni 
się mentalność i mo-
ralność. Najważniejsze 
są kwalifikacje moral-
ne samorządowców, 
one pomagają wybie-
rać najlepsze rozwią-
zania.

Przed wyborami samorzą-
dowymi częściej interesujemy 
się działalnością samorządów. 
Aby dobrze wybrać, warto pa-
miętać, że samorząd jest or-
ganizacją mieszkańców i to od 
nich zależy, jaki będzie i jak bę-
dzie funkcjonował.

Obecny na konferencji Mi-
chał Drozdek, dyrektor gabi-
netu politycznego ministra go-
spodarki, zauważył, że w ostat-
nich latach nastąpił regres wol-
ności gospodarczej. Zapowie-
dział prace rządu, zmierzające 
do ułatwienia rozwoju przed-
siębiorczości.

Nieraz inwestorzy napoty-
kają nieuzasadniony opór ze 
strony samorządów. – Gmina 
mówi „nie, bo nie”, i nie wyko-
nuje orzeczeń SKO, a moja fir-
ma traci w tym czasie miliony – 
żalił się jeden z biznesmenów. 
Obecni na konferencji posło-
wie, samorządowcy i przedsię-
biorcy zażarcie spierali się o to, 
jak z pożytkiem dla mieszkań-
ców rozstrzygać podobne spo-

ry. – Decyzje samorzą-
dów niosą konkretne 
konsekwencje ekono-
miczne, za które płacą 
mieszkańcy – przypo-
mniał prowadzący dys-
kusję Andrzej Sadow-
ski z Centrum Adama 
Smitha. MR, SM

Dyr. Drozdek  
(z lewej): – Rząd 
chce ułatwić 
rozwój 
przedsiębior- 
czości. Z prawej: 
prof. Czesław 
Martysz
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Tadeusz Bączkowicz, właści-
ciel blisko stuletniej piekarni w 
Radzionkowie, parę miesięcy te-
mu usłyszał od swego kuzyna: 

„Wiesz, w naszym starym domu zostały 
jakieś pamiątki. Chcesz je?”. Pewnie, że 
chciał. Jedną z nich okazała się historia ich 
rodziny, pisana (w większości wierszem!) 
od 1888 r. przez jego pradziadka Andrzeja 
Bączkowicza, zwanego Jędrą.

– To wyjątkowa rzadkość – stwierdziła 
dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego dr 
Halina Dudała.

– Czytałem to przez cała noc... Z wra-
żenia aż się popłakałem – wyznał Tadeusz 
Bączkowicz.

Księga, licząca w sumie sto kilkadzie-
siąt stron, zaczyna się tak:

Którekolwiek z mych dziatek tę książ-
kę dostanie, upominam aby ją z bacznością 
czytało, i też szanowało (...) I też tylko ten 
ją z moich synów otrzymać może za wła-
sność, który się na to zdobędzie iżby mógł 
przynajmniej tak jak ja, wpolskim języku 

tu do tej książki wten sam spósób coś o so-
bie przypisać, ale tylko czysto polski.  (Mimo 
to, w dalszej części pamiętnika są frag-
menty napisane przez Jędrę w języku nie-
mieckim).

I dalej pisze Jędra:
Już mój dziadek był górnikiem, a Ojciec mój 
także
Czy ja mam tym stanem wzgardzić, nie, je-
stem nim także
Jeden po drugim, jak wiano, kilof erbujemy 
(dziedziczymy)
Inatejże ciężkiej pracy hętnie przestajemy.
Hoć i bieda dokuczyła wtym bergmańskim 
stanie
Zawsze wołamy do Boga nie opuść nas panie.

Człowieku, szkoda cię

Z ksiąg metrykalnych, znajdujących 
się w Archiwum Archidiecezjalnym w Ka-
towicach i  wykonanego tam drzewa ge-
nealogicznego wynika, że Andrzej Bącz-
kowicz rzeczywiście był górnikiem, żył 
w latach 1852–1936. Ale jego zapiski się-
gają jeszcze okresu wojen napoleońskich 
i losów jego dziadka Norberta Bączko-
witza/Bąckowitza (1781–1847):
Mój dziadek  pracował w ziemi, już w szes-
nastym roku
A kiedy liczył dwadzieścia, miał szable przy 
boku.
Wysłał go ojciec do wojska, zwykle zwielkim 
żalem,
Wyszło mu to dość na dobre, bo został ka-
pralem.
I dalej:
Za dwa lata wzięto dziadka, do Nyse do woj-
ska
Oj było to wtedy, kiedy burzyła się Polska.
Prusy i Francyja wtedy też w niezgodzie były
Francuzi hcieli wszystkich zjeść, az im wyłu-
piły 
Rosyja i prusy
Obcięli im uszy.
(...)
Póki go (Francuza – przyp. JD) ogień grzoł 
podtyla wytrzymoł
Jak wygasły miasta, Francuz był jak z ciasta.

Tak oto śląski górnik widział wydarze-
nia, będące historycznym tłem „Pana Tade-
usza”. O swoim dziadku pisze jeszcze, że 
gdy ten wrócił z wojny, okazało się, że je-
go ojciec, pradziadek Jędry, przepisał ca-
ły majątek na drugiego syna. Kilkadziesiąt 

lat później nowe prawo pozwoliło wzru-
szyć ten niesprawiedliwy zapis. Jędra pi-
sze o tym tak:

Mego Ojca Wojciecha (syna Norberta) zawo-
łał sędzia najprzód, przeczytał mu ow paragraf i 
powiada, twój Ojciec nie otrzymał od swego Ojca 
żadnego spadku, tylko starszy brat. Teraz właśnie 
posiada to całe miejsce Kasper (bratanek – przyp. 
JD), podług teraźniejszego prawa, możesz ty żą-
dać zmiany tego testamentu i twojej przynależy-
łości od Kaspra żądać. Co masz nato do wypowie-
dzenia? Ojciec mój Wojciech powiada: Niech już 
tak będzie jak jest, ja nie żądam nic ztego. Sę-
dzia zadumany, spojrzał na Wojciecha i powiada, 
Człowieku szkoda cię!  (podkreślenie Jędry).

Potem opisywał dalsze losy swego dziad-
ka i ojca, a wreszcie i samego siebie, a trzeba 
przyznać, że są w jego opowieści momenty 
równie dramatyczne jak u Mickiewicza.

Uratowany przeż żonę

Jędra pisze, że gdy w czasie kultur-
kampfu pracował w kopalni „Helena”, od-
bywały się wybory. Wbrew naciskom sze-
fów, Jędra poparł księcia Radziwiłła, a nie 
wskazanego przez pracodawcę niemie-
ckiego hrabiego  liberała. Stracił za to do-
brą pracę i to akurat w momencie, gdy bu-
dował dom. Bezpośrednim sprawcą jego 

W Radzionkowie 
odkryto skarb.

tekst 
JAROSŁAW DUDAŁA
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nieszczęścia był nadsztygar Her-
tel. I tego właśnie Hertla Jędra zo-
baczył kiedyś nocą, jak pijany le-
żał w rowie:
Leżał w przykopie ożarty, ale wstać 
już niemogł
Tylko się na czterech nogach tak ku 
Buchatzu wlokł
Gdym go poznał idę nazad, a ten wo-
ła na mnie
Wrocisz się, idziesz mnie dźwignąc, ty jas-
ny pietronie
Ja se myślę, ja cię dźwigać, a hoćbyś tu zdy-
hał
Ty gałganie, coś mym dzieciom i mnie hleb 
odebrał.
I dostałem do mej głowy bardzo dziwnych myśli,
Lecę dodom co wykopać, gdy wpadnę do izby.
Biorę flintę ta nabita naścianie wisiała
I wychodzę moja żonka, jak to zmiarkowała
Niewiedziała co ma robić, pyta gdzież ty 
hcesz iść,
Bo myślała iże ja sam siebie hcę zastrzelić.
Hwyciła mnie jak mię trzyma, i nie hce mnie 
puścić,
Jam się szarpnął rzekłem puść mnie, bo ja 
wiem gdzie mam iść.
Ona zamną leci płacze, i woła wróć że się,
Wtem me myśli w mojej głowie zmieniły się 
przecię

Wrociłem i zaś na ścianie flintę po-
wiesiłem
Ah, gdyby nie mojażona, jużby zastrze-
liłem
Był tam tego co w przykopie leżał, na 
mnie wołał
Niebyłby się ten nicpółek więcy wbłocie kalał.
Byliby go jednak potem nieskorzy zabili
Wąglorze gdy rewolucyję wgrubie zrobili.
Niedługo się potem jednak ludźmi opiekował
Bo go pan Bóg dosyć ciężko za hultajstwo 
skarał.
Był pociągiem przejechany, służby już nie 
czynił.

Raz na wozie, raz pod wozem

Jako się rzekło, pamiętnik obejmuje za-
sadniczo czas od wojen napoleońskich, ale 
jest w nim też osobny rozdział, jakby aneks, 
dotyczący pojawienia się Bączkowiczów w 
Radzionkowie. Był to prawdopodobnie prze-
łom XVII i XVIII w. W tym czasie był we dworze 
jeden pan, który rządził gminą i prawa w gminie 

ustanawiał. Ow pan pohodził rodem z 
Glotza i przywiódł tu ze sobą niejakiego 
Bąckówica, który był jego sekretarzem. 
(...) Temu Bąckówicowi urodził się hło-
pak, lecz ów go nie chciał dać 
pastorowi ohrzcić – pisze An-
drzej Bączkowicz, bo rze-
czywiście w tym okresie 
kościół radzionkowski zaj-
mowali ewangelicy. Trzy la-
ta później, jak pisze Jędra, 

przy pomocy radzionkowskiego pa-

na, Bąc-
kowic-senior za-

wiózł swego syna do chrztu 
do Krakowa. Naszykowano powóz cały zdrze-

wa, bo wtedy żelaznych osi jeszcze nie znali. Na-
ladowali żywności dla siebie i koni poddostatkiem, 
wzięli też i kiybel smarowidła, bo drewniane osi 
musieli każde dwie godziny jazdy smarować – 
pisze Bączkowicz, a jego ustalenia dość do-
kładnie pokrywają się z informacjami z in-
nych źródeł historycznych, w tym także ze 
sporządzonym w katowickim Archiwum Ar-
chidiecezjalnym drzewem genealogicznym 
Bączkowiczów. Wynika z niego również, że 
do tej rodziny należał ks. Franciszek Bącz-
kowicz, autor świetnego podręcznika pra-
wa kanonicznego, który był w Polsce  używa-
ny od 1923 r. aż do czasów po Soborze Wa-
tykańskim II. 

A z dalszych stron opowieści Jędry wy-
nika, że raz wiodło mu się lepiej, raz go-
rzej. On sam naukę z tego wszystkie wy-
ciągnął taką:
Familiją wielką howeać, do długu nie włazić,
To jest kunstik a nie mały, to się nazywa żyć.
(...)

Kto pracuje i zabiega, prosi pana 
Boga
Ten wesoły zawsze bywa, hoć ma jaką 
trwoga. 

dla zachowania wyjątkowego klimatu 
pamiętnika, pochodzące z niego cytaty 
podano w pisowni oryginalnej

Tadeusz 
Bączkowicz 
pokazuje 
pamiętnik 
pradziadka. 
W tle portrety 
innych 
przodków

Andrzej 
Bączkowicz 
na zdjęciu 
sprzed lat; 
w tle spisane 
jego ręką 
wspomnienia

Saga rodu Bączkowiczów

Sprawdź swój strych
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100-lecie kościoła św. Małgorzaty w Lyskach

Bo jestem stąd

Spacer po Lyskach 
zajmuje kilkadzie-
siąt minut. To jed-
nak wystarczy, by 

w tym czasie spotkać się z 
bogatą tradycją i ciekawą 
historią. Państwo Dorota 
i Alojzy Warmułowie w 
pierwszej kolejności przy-
prowadzają na cmentarz. 
– Tu spotyka się teraźniej-
szość z przeszłością – mó-
wią. Pokazują groby Józefa 
Polednika z rodziną, daw-
nych właścicieli tutejszych 
ziem. Na cmentarzu jest 
też grób Franciszki Goduli,  
żony znanego śląskiego 
przemysłowca.

Wielka 
mobilizacja 
Okazją do gromadze-

nia dokumentów i infor-
macji na temat historii pa-
rafii stał się jubileusz 100-

-lecia kościoła św. Małgo-
rzaty. Data liturgicznych 
obchodów przesuwa-
na była kilkakrotnie. Raz 
trzeba było uwzględnić 
wizytę Benedykta XVI, in-
nym razem mistrzostwa 
świata w piłce nożnej. Pa-
rafianie nie przejęli się 
zmianą. Obchody w Ly-
skach trwają od dawna, i 
długo jeszcze potrwają. 

Zaczęło się od wy-
dania kalendarza jubi-
leuszowego na 2006 
rok, odnowienia drzwi 
wejściowych do kościo-
ła oraz ołtarzy, ambo-
ny i balasek. – Te ostat-
nie inicjatywy są zasłu-
gą państwa Harazimów 
– mówi proboszcz para-
fii ks. Jan Włosek. – Cała 
ich rodzina podjęła się 
trudu odnowienia drew-
nianych elementów wy-
stroju świątyni. Konty-
nuowaliśmy też budo-
wę nowego domu para-
fialnego – dodaje. – Nie 
zapomnieliśmy o spra-
wach duchowych. By-
ła pielgrzymka do  Czę-
stochowy, comiesięcz-
ne spotkania formacyj-
ne i misje. Państwo War-
mułowie i Buchalikowie 
przygotowali specjalny 
folder, dzięki któremu 
można poznać historię 
parafii i związane z nią 
ciekawostki.

Elżbieta Buchalik, 
emerytowana nauczy-
cielka historii, założy-
ła specjalną kronikę, w 
której zgromadzone są 
ważniejsze zdjęcia, fo-
tokopie starodruków i 
artykuły prasowe doty-
czące ich wspólnoty. – 
Teraz mamy bogatszą 
wiedzę – mówi pani Do-
rota. – Pozostaje zainte-

resować nią naszą mło-
dzież. 

Z dumą pokazu-
je Słownik Geograficz-
ny Królestwa Polskiego z 
1880 r. Jest tam wzmian-
ka o Lyskach. Podobnie 
jak na mapie Księstwa 
Raciborskiego z 1736 ro-
ku, gdzie można znaleźć 
miejscowości należące 
do ówczesnej parafii. 

Dobrze nam 
tu być
Pani Dorota bardzo 

dobrze mówi o swoich 
współparafianach. – Jest 
w nich wiele zaangażowa-
nia – opowiada. – Kiedy 
rozpoczęły się przygoto-
wania do jubileuszu, uka-

zał się wielki potencjał na-
szej parafii. Podczas misji 
kościół był pełny.

Parafia św. Małgo-
rzaty składa się z róż-
nych okolicznych wiosek 
i przysiółków. Są też po-
szczególne dzielnice. – 
Trudno jednak mówić, że 
ze sobą rywalizujemy – 
mówi pan Alojzy. – Jeżeli 
już, to jest to zdrowa ry-
walizacja. 

Każda lokalna wspól-
nota ma swój własny kli-
mat. Na przykład parafia-
nie z Bogunic są wyjątko-
wo solidarni. Jeśli ktoś z 
ich wspólnoty ma akurat 
intencję mszalną, wszyscy 
sąsiedzi idą na ofiarę. Na 
Boże Ciało parafianie z 
Lysek organizują procesję 

na zmianę, raz w jedną 
stronę, raz w drugą. Pani 
Dorota pokazuje zdjęcia 
ołtarzy. Podczas ostatniej 
uroczystości wykorzysta-
no do dekoracji dywany z 
żywych kwiatów. 

Czym skorupka 
za młodu
Naprzeciw państwa 

Warmułów mieszka Elfry-
da Tulec. Od lat zajmu-
je się opisywaniem swo-
jej małej ojczyzny. Na py-
tanie o motywy, odpowia-
da krótko: – Bo jestem 
stąd. Pani Elfryda wyda-
ła już czwartą książkę. Pi-
sarzy ludowych w para-
fii jest więcej. – Nasza są-

Pociąg między 
Lyskami i Nędzą 

pełnił chyba 
funkcję 

matrymonialną 
– żartuje 

ks. Jan Włosek. 
– Wiele par 
małżeńskich 

pochodzi z tych 
właśnie miejscowości. 
Być może poznały się 

w pociągu…

tekst i zdjęcia
KS. MAREK ŁUCZAK

Dorota Warmułowa 
przegląda jedną z kronik 
założonych z okazji 
jubileuszu kościoła

Alojzy Warmuła nad 
grobem Franciszki Goduli. 
Cmentarz w Lyskach ma 
wiele ciekawych mogił

Elfryda Tulec – miejscowa 
pisarka. Na swoim koncie 
ma już cztery książki
i materiały na następne
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Do jubileuszu przygotowywaliśmy się wielowy-
miarowo. Zarówno od strony gospodarczej, jak 
i duchowej – parafianie bardzo się angażowali. 
W związku ze stuleciem mieliśmy problemy ze 
znalezieniem niektórych pamiątek czy fotogra-
fii. Na przykład nie wiemy, jak wyglądał kościół 
zniszczony po wojnie. Sporo jest u nas róż ró-
żańcowych. 
Jednym z większych problemów duszpaster-
skich jest u nas emigracja. Niektórzy mają po-
dwójne zameldowanie, pracują za granicą. 
Mamy w naszej parafii miejscowości przygra-
niczne, co jest widoczne szczególnie podczas 
kolędy. Młodych praktycznie nie ma, wyemi-
growali.  

Zapraszamy do kościoła
  Soboty i dni przedświąteczne 18.00 (zimą 17.00)
  Niedziele i święta 7.30, 9.30, 11.00, 16.30

KS. JAN WŁOSEK

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

HISTORIA
Obecnie parafia liczy 3500 
wiernych. Tworzą ją wsie: 
Lyski, Bogunice, Nowa 
Wieś, Sumina. Lyski od po-
czątku należały do książąt 
raciborskich, wchodziły w 
skład diecezji wrocławskiej. 
Istniało tu kilka drewnia-
nych kościołów, które spło-
nęły. Ostatni z 1672 r. znaj-
dował się na starym cmen-
tarzu i został rozebrany.

katowice@goscniedzielny.pl
KATOWICKI Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice

tel. 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor oddziału,
Anna Burda-Szostek, Jarosław Dudała, Mirosław Rzepka, 

100-lecie kościoła św. Małgorzaty w Lyskach

Bo jestem stąd
siadka nie boi się krytyki 
i głośno wyraża swoje po-
glądy – mówi pani Doro-
ta. – Wspomnieniami wra-
ca do tego, co opowiada-
ła jej babcia (starka). Pi-
sze też o Lyskach, dlate-
go chętnie organizujemy 
spotkania naszej pisarki z 
młodzieżą. 

Pani Elfryda napisała: 
„Tęsknię nieraz do wido-
ków sprzed pół wieku, bo 
mi szkoda, że wnuki wielu 
rzeczy nie zobaczą. Rze-
czy na pewno piękniej-
szych od nowoczesności, 
Nie zobaczą konia w polu, 
a za nim rolnika…”.

Skąd jesteś?

W czasach 
dawniejszych – 
opowiada pani 
Dorota –  spod 
kościoła wyjeż-

dżaliśmy na wyciecz-
ki. Najpierw była Msza 
w kościele, a potem wy-
jazd. Współpraca szkoły 
z kościołem zawsze była 
u nas nienaganna. Starsi 
nauczyciele są u nas ska-
zani na symbiozę ze swo-
imi dawnymi uczniami. 
Dzięki temu ci drudzy 
mogą liczyć na życzliwą 
pomoc swych dawnych 
profesorów, a ci pierwsi 
– na szacunek. 

Nauczyciele i rodzi-
ce nie narzekają na swo-
ich wychowanków. – Je-
śli nasze dzieci idą w 
świat – żartują – wystar-
czy powiedzieć, że są 
z Lysek. Wszystko sta-

je się wówczas 
jasne: stąd nie 
może wyjść ża-
den urwis. Tra-
dycja zobowią-
zuje.   

LYSKI 
leżą na trasie historyczne-
go traktu z Żor i Rybnika 
do Raciborza. Parafia zaj-
muje północno-zachod-
nią część Wysoczyzny 
Gaszowickiej. Jest to oko-
lica krajobrazowo bardzo 
piękna. Od 1993 r. wcho-
dzi w skład kompleksu 
Parku Krajobrazowego 
Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wiel-
kich.



Bryła 100-letniego 
kościoła w Lyskach

W krypcie 
na cmentarzu 
spoczywają 
doczesne 
szczątki rodziny 
Poledników
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NIEDZIELA  16.07

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Rozważania nie tylko dla poboż-

nych
08.00   Śląski koncert życzeń 
16.45  Pszczyński Piknik z TVP 3 

Katowice
18.00  Aktualności + Pogoda 
18.27  Aktualności sportowe
18.30  Retransmisje sportowe
21.45  Aktualności 
21.50  Prognoza pogody
21.55  Aktualności sportowe
22.05  Niedzielny Magazyn Sportowy

 PONIEDZIAŁEK  17.07

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.47  Poranek jak się pa3
08.05  Tropiciele – magazyn
08.15  Kreskówka dla dzieci
16.45  Aktualności
16.47  Kartka z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat  
16.50  Tropiciele – magazyn 
17.00  Skarb sekretarza – serial kome-

diowy
17.50  Gramy dla Was
18.00  Aktualności + Pogoda 
18.27  Aktualności sportowe  
18.40  Raport z akcji – magazyn o tema-

tyce policyjnej i strażackiej
19.00  Schlesien Journal – magazyn 

mniejszości niemieckiej
19.15  Od Rawy do Rawy
19.40  TV Katowice zaprasza
19.45  Pełnoprawni niepełnosprawni
21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody 
21.50  Aktualności
22.05  Aktualności sportowe

  WTOREK  18.07

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.47  Poranek jak się pa3
08.05  Tropiciele – magazyn
08.15  Kreskówka dla dzieci
16.45  Aktualności 
16.47  Kartka  z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat
16.50  Tropiciele – magazyn
17.00  Raport budowlany
17.15  25 lat temu na Śląsku – program 

historyczny
17.50  Relacje – przegląd gospodarczy
18.00  Aktualności + Pogoda
18.27  Aktualności sportowe  
18.40  Nasz reportaż 
19.00  Okiem mistrza
19.15  Speed – magazyn motoryzacyjny
19.30  W dobrym stylu – magazyn mody 

i urody
19.50  TV Katowice zaprasza  
21.45  Aktualności Flesz 
21.47  Prognoza pogody 
21.50  Aktualności  
22.05  Aktualności sportowe

 ŚRODA  19.07
07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.47  Poranek jak się pa3
08.05  Tropiciele – magazyn
08.15  Kreskówka dla dzieci
16.45  Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat
16.50  Tropiciele – magazyn
17.00  Trójka tam była 

17.15  25 lat temu na Śląsku – program 
historyczny

17.50  Gramy dla Was
18.00  Aktualności + Pogoda
18.27  Aktualności sportowe   
18.40  Made in Silesia 
19.00  Trudny rynek – program publi-

cystyczny
19.25  Ewangelia na dachach – magazyn  

katolicki
19.50  TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody 
21.50  Aktualności
22.05  Aktualności sportowe
 
CZWARTEK  20.07

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.47  Poranek jak się pa3
08.05  Tropiciele – magazyn
08.15  Kreskówka dla dzieci
16.45  Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat  
16.50  Tropiciele – magazyn
17.00  Bliżej natury – magazyn ekolo-

giczny 
17.50  KZK GOP
18.00  Aktualności + Pogoda
18.27  Aktualności sportowe  TV Katowice
18.40  Ludzie i sprawy – magazyn repor-

terów TV Katowice  
19.00  TV Katowice zaprasza
19.10  Kronika miejska – Mysłowice
19.20  Uwaga weekend – informator 

kulturalny 
19.50  TV Katowice zaprasza  
21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody 
21.50  Aktualności
22.05  Aktualności sportowe

 PIĄTEK  21.07

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.47  Poranek jak się pa3
08.05  Tropiciele – magazyn
08.15  Kreskówka dla dzieci
16.45  Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat 
16.50  Tropiciele – magazyn
17.00  W dobrym stylu – magazyn mody 

i urody  
17.50  Kronika miejska Katowice
18.00  Aktualności + Pogoda
18.27  Aktualności sportowe  TV Katowice
18.40  Czwarta władza – program publi-

cystyczny
19.00  TV Katowice zaprasza
19.05  Od Turynu do Pekinu – teleturniej 

sportowy
19.40  Pomysł na weekend

 SOBOTA  22.07

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Pomysł na weekend
08.00  Z życia Kościoła – magazyn kato-

licki 
08.45  Salon – program K. Piotrowskiego
16.45  Aktualności  
16.48  Pocztówki z wdziękiem 
17.00  Śląsk jest piękny – gawęda Marka 

Szołtyska
18.00  Aktualności + pogoda 
18.27  Retransmisje sportowe 
22.00  Aktualności  
22.05  Prognoza pogody 
22.10  Aktualności sportowe  
22.15  Sobotni magazyn sportowy    

TV Regionalna 16.07– 22.07 2006
Tyska propozycja na wakacje

Zobacz świat 
sprzed stu lat

W Muzeum Miejskim w Tychach 
można zobaczyć wystawę obrazów 
religijnych z przełomu XIX i XX 
wieku. To kolejna prezentacja  
z cyklu „Darczyńcy dla naszego 
muzeum”.

Pomysł jest prosty – muze-
alnicy zaapelowali do miesz-
kańców okolicznych miast o 
dostarczanie zabytkowych 
przedmiotów. Muzeum nadal 
chętnie przyjmie lub zaku-
pi przedmioty o zabytko-
wym charakterze: dawne do-
kumenty, fotografie, pocz-
tówki, stroje ludowe, drob-
ne sprzęty i elementy wy-
posażenia mieszkań, przybo-
ry szkolne, zabawki. Dotych-
czas Jerzy Kocurek, Alojzy Ly-
sko i Łucja Staniczek podaro-
wali obrazy religijne, wykona-
ne techniką oleodruku i dru-
ku gazetowego. Obiekty te 
poddane zostały konserwacji, 
którą przeprowadziła Danuta 
Skrzypczyk.

– Sporo obrazów jeszcze 
zostało w takim stanie, w ja-
kim ludzie je przynieśli – mówi 
Joanna Kucz-Pieczka, pracow-
nica muzeum. – Będziemy je 

odnawiać i po 
kolei pokazy-
wać zwiedza-
jącym. Dosta-
liśmy również 
w s p a n i a ł ą 
księgę żywo-
tów świętych, 
ale ona rów-
nież wymaga konserwacji.

Obrazy o tematyce religij-
nej mieszkańcy Śląska przy-
wozili często jako pamiątkę z 
pielgrzymek do znanych sank-
tuariów: z Góry św. Anny, Kal-
warii Zebrzydowskiej, Często-
chowy. Święty obraz był też 
częstym prezentem dla no-
wożeńców od matki chrzest-
nej. Wystawę obrazów reli-
gijnych oglądać można w Mu-
zeum Miejskim w Tychach od 
wtorku do soboty, od 10.00 
do 17.00 (w środę i w piątek 
– do 18.00).

Oprócz wystawy obrazów 
religijnych w tyskiej placów-
ce można w czasie wakacji zo-
baczyć, jak wyglądały okolicz-
ne miasta sto lat temu. „Ulice, 
place, domy... Tychy i ziemia 
pszczyńska na dawnej pocz-
tówce” to niezwykle ciekawa 
prezentacja widoków miast 
sprzed wieku. MR

Dostaliśmy 
wspaniałą 

księgę żywotów 
świętych, 

która wymaga 
konserwacji 

– mówi Joanna 
Kucz-Pieczka
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