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Trąba powietrzna w 
Polsce jeszcze nas zaska-

kuje, ale zmiany klimatu już 
coraz mniej. Odczuwamy je 
wszyscy na własnej skórze. 
Relacja z katastrofy wiele 
mówi o pomocy poszko-
dowanym (s. X). Możemy 
więc mieć nadzieję, że 
osoby, które utraciły czę-
sto dorobek całego życia, 
nie zostaną same ze swoim 
problemem. Sama została 
natomiast rzeka Rawa (s. 
IV), która praktycznie nie 
ma w tej chwili administra-
tora. W numerze także o 
zmianach proboszczów (s. 
VIII) i o wakacyjnych zaku-
pach (s. XII). 
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  Relacja z Piekar Śląskich, 

Z FESTIWALU „DLA JEZUSA”
  Kolejna parafia w cyklu 

„PANORAMA PARAFII”

MIROSŁAW RZEPKA
redaktor wydania

Na terenie naszego województwa prze-
szła trąba powietrzna. Wszystko za-

częło się w piątek po 18 i trwało ok. 5–10 
minut. Największe szkody dotknęły sołe-
ctwa Adamów, Huby i Skrzydłów. Ok. 10 
tys. osób nie miało prądu. Najdłużej czekali 
na jego ponowne włączenie mieszkańcy 
100 gospodarstw, w których uszkodzone 
zostały słupy oraz linie wysokiego i ni-
skiego napięcia. Nie działały też telefony. 
Uszkodzonych było 15 samochodów, prze-
noszonych podczas nawałnicy przez wiatr. 
Zniszczenia dotknęły też 20 hektarów lasu 
w Adamowie oraz dziesiątki drzew przy 
lokalnych drogach. Kataklizm stał się pró-

bą dla naszych lokalnych 
służb, które starały się 
działać szybko i spraw-
nie. Pomoc okazali też 
przedstawiciele miejsco-
wej Caritas. 
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Niektóre 
budynki 
zostały 
zniszczone 
doszczętnie

– Na co dzień pochylacie 
się nad ludzką nędzą. Każdy 
policjant może być miłosiernym 
samarytaninem – mówił 
arcybiskup Damian Zimoń 
do funkcjonariuszy policji 
z okazji ich święta.

Wojewódzkie uroczystości 
święta policji odbywały się 23 lip-
ca w Katowicach. O godz. 9.00 w 
katedrze Chrystusa Króla Eucha-
rystii z udziałem kapelanów poli-
cyjnych przewodniczył arcybiskup 
Damian Zimoń. Metropolita kato-
wicki podziękował śląskim poli-
cjantom za wykonywaną pracę. – 
Przychodzicie tu, by trochę ode-
tchnąć i nabrać sił, aby móc jesz-
cze lepiej pełnić swe obowiązki – 
powiedział.

Komentując tekst Ewangelii 
o miłosiernym Samarytaninie, ar-
cybiskup w homilii przypomniał 
funkcjonariuszom znaczenie po-
wołania do służby, jaką pełnią. – 
Często macie do czynienia z ubó-
stwem, pochylacie się nad ludzką 
nędzą. Taka pomoc wymaga du-
żej odpowiedzialności i uczciwo-

ści. Każdy policjant mo-
że być takim miłosier-
nym samarytaninem – 
stwierdził metropolita. 

Sztandar Komen-
dy Wojewódzkiej Policji 
wniosła do katedry Kom-
pania Honorowa Oddzia-
łu Prewencji z Katowic. 
Obecne były też poczty sztanda-
rowe Komendy Miejskiej Policji 
w Katowicach oraz Szkoły Policji, 
a Mszy św. towarzyszyły dźwięki 
orkiestry policyjnej. Podczas uro-
czystej Eucharystii pamiętano w 
modlitwie o zmarłych podczas 
służby policjantach, a także o ofia-
rach tragedii z udziałem polskich 

pielgrzymów, jaka mia-
ła miejsce w okolicach 
Grenoble. O godz. 13 w 
Szkole Policji w Piotro-
wicach odbył się uroczy-
sty apel, podczas które-
go wręczono policjan-
tom odznaczenia pań-
stwowe. 

– Ze względu na żałobę na-
rodową zrezygnowaliśmy z nie-
których elementów uroczystości, 
m.in. z pokazu musztry parad-
nej w wykonaniu naszej orkiestry 
– mówi Adam Dudek, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
Komendy Wojewódzkiej Policji.  
 PIOTR SACHA

Wojewódzkie obchody Święta Policji

Samarytanin w mundurze

Kompania 
honorowa 
oddziału 
prewencji
z Katowic 
przybyła 
w szyku 
defiladowym
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KATOWICE. Podróż 
zabytkowym tramwa-
jem z dwoma konduk-
torami stojącymi przy 
wejściu, którzy do każ-
dego biletu dodają pa-
miątkowy druczek, to 
niespotykany widok. W 
Katowicach pojawiła się 
nowa linia tramwajowa. 
Zerówka kursuje na tra-
sie Stadion Śląski–plac 
Wolności w Katowicach. 
Linia ta funkcjonowa-
ła wiele lat i została za-
wieszona 30 września 
1991 r. Obecnie Klub 
Miłośników Transportu 
Miejskiego w Chorzowie 
Batorym i Tramwaje 
Śląskie SA postanowi-
ły uruchomić tramwajo-

wą linię turystyczną. – 
Wybraliśmy pojazd, który 
jeździł tą trasą. Chcemy 
pokazać ludziom, że za-
bytki też są cenne – mó-
wi Daniel Koźlik z KMTM. 

Pasażerowie cieszyli się, 
że mogą podróżować na 
drewnianych ławeczkach. 
Podziwiali motorniczego, 
który podczas jazdy musi 
cały czas stać.

Wskrzesili linię „O”

ROCZNICA. 1 sierpnia 
spotkamy na ulicach na-
szych miast harcerzy roz-
dających ulotki. Dowiemy 
się z nich o kolejnej rocz-
nicy powstania warszaw-
skiego. Muzeum powsta-
nia warszawskiego wraz 
z Instytutem Pamięci 
Narodowej podjęły stara-
nia o nadanie kolejnym 

rocznicom tego wydarze-
nia charakteru ogólnopol-
skiego. „Pragniemy, aby 
w rocznicę godziny »W« 
na minutę zamarł ruch w 
całym kraju. Towarzyszyć 
temu powinno włącze-
nie syren i klaksonów sa-
mochodowych” – czy-
tamy w liście dyrektora 
katowickiego oddziału 
IPN Andrzeja Drogonia. 
Inicjatorzy akcji propo-
nują również wywiesze-
nie flag narodowych w 
miejscach publicznych. 
Przygotowano również 
specjalne plakaty (na 
zdjęciu), przypominają-
ce, że powstanie war-
szawskie  było walką o 
niepodległość całego 
kraju. Pamiętajmy więc 
o tym 1 sierpnia o godz. 
17.00.

Akcja katowickiego IPN

ŻORY. W piątek, 20 
lipca, w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w 
Żorach odbył się kon-
cert (na zdjęciu) inaugu-
rujący I Żorski Festiwal 
Twórczości Religijnej 
„Fide et Amore” („Wiarą 
i Miłością”). Podczas 
spotkania wystąpi-
ły żorskie chóry, chór 
Filharmonii Śląskiej i 

Śląski Oktet Gitarowy. 
Zespoły wykonały m.in. 
XVIII-wieczne pieśni do-
minikańskie, wpisując 
się tym samym w ob-
chody Roku św. Jacka. 
„Festiwal to propozycja 
na wakacje w mieście” 
– mówi ks. Wiesław 
Hudek, przewodni-
czący Komisji Muzyki 
Sakralnej archidiece-

zji katowickiej. Kolejne 
cztery muzyczne spot-
kania odbywać się bę-
dą w piątki w kościo-
łach na terenie miasta, 
stąd podtytuł impre-
zy: „Piątkowe wieczo-
ry muzyczne”. Ich or-
ganizatorem są Miejski 
Ośrodek Kultury, ewan-
gelicko-augsburska i ka-
tolickie parafie miasta.

Festiwal Twórczości Religijnej

CHORZÓW. Jeśli ktoś 
jest przekonany, że miód 
nadaje się tylko do jedze-
nia, mógł zmienić swoje 
zdanie 22 lipca w chorzow-
skim skansenie. Odbył 
się tam bowiem wtedy 
kolejny Dzień Miodu. 
Pszczelarze przyjechali z 
całej Polski. Oprócz tra-
dycyjnego miodu moż-

na było nabyć (na zdję-
ciu) także pyłek pszczeli, 
wyroby z wosku, miody 
pitne. W „żywej pasiece” 
pokazano podbieranie 
pszczołom owoców ich 
pracy. Zaprezentowano 
sprzęt pszczelarski. 
Wystąpiły zespół ludo-
wy „Bojszowy” i kaba-
rety.

Miody, pyłek, wosk
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Niedawno zaskoczyła mnie wiadomość, którą 
usłyszałem za pośrednictwem lokalnej tele-

wizji. A ściślej, zaskoczyła mnie moja na nią reak-
cja. Najpierw zachwyciłem się  pomysłem dyrek-
cji Śląskiego Pogotowia ratunkowego, ale po na-
myśle zmieniłem zdanie. Chodzi o coraz popular-
niejsze urządzenia do nawigacji satelitarnej, czyli 
tzw. GPS-y. Ktoś wpadł na pomysł, by wyposażyć w 
nie karetki pogotowia. Dzięki temu – jak usłysza-
łem – łatwiej będą mogły trafić do celu. Na począt-
ku ucieszyłem się, że ktoś myśli o pacjentach. Tym 
bardziej że sam od pewnego czasu jestem pod 
wrażeniem technicznych nowości. GPS – dla ludzi, 
którzy często podróżują – stał się prawdziwym 
wybawieniem. Znalezienie małej ulicy czasami na-
wet w dużej aglomeracji bywa łatwe, lekkie i przy-
jemne. Ale jest jeden problem – „czasami”. Bywa 
przecież, że taka elektroniczna nawigacja może 
wyprowadzić kierowcę na manowce. Sztuczna in-
teligencja montowana coraz częściej w naszych sa-
mochodach nie odróżnia znaków drogowych i nie 
uwzględnia remontów. Jeśli natrafimy na objazd, 
możemy się skazać na nie lada kołowanie. 

Ciekawe, że nie spotkałem jeszcze GPS-a w tak-
sówkach. Kierowcy muszą się nauczyć na pa-

mięć wszystkich ulic w terenie, na którym chcą 
pracować. Podobno od tego uzależnione jest przy-
znanie koncesji. Dlaczego więc takiej samej wiedzy 
nie należałoby spodziewać się po kierowcach kare-
tek? Aż trudno sobie wyobrazić sytuację, że pogo-
towie ratunkowe wezwane jest pod adres, którego 
lokalizacja stoi pod znakiem zapytania. Nie trzeba 
chyba przypominać, że czas akcji ratunkowej bez-
pośrednio przekłada się na szansę przeżycia w bar-
dzo wielu przypadkach. Nie można oczywiście po-
minąć w tym miejscu kwestii finansowych. Służba 
zdrowia ledwie dyszy, a GPS-y kosztują ciągle nie-
mało. Skoro mowa o służbie zdrowia, warto po-
wrócić na moment do wyroku w sprawie pielęg-
niarek robiących swego czasu słynne zdjęcia z no-
worodkami. Wydarzenie tamto wstrząsnęło opinią 
publiczną. Z tego, co mogliśmy usłyszeć, sąd umo-
rzył postępowanie, nie widząc w postawie obwi-
nionych kobiet znamion przestępstwa. 

W kontekście tej sprawy zdziwiło mnie odstą-
pienie od zasady niekomentowania wyro-

ków sądowych. Zresztą nie po raz pierwszy doszło 
do jej złamania. Niektórzy nawet wytykali sędzie-
mu młody wiek, na karb którego próbowali zrzu-
cić odpowiedzialność za takie, a nie inne orzecze-
nie. Te biedne kobiety naprawdę wiele już prze-
żyły, więc dziwi mnie trochę powszechna niemal 
chęć zastosowania wobec nich dodatkowej kary. 
Bałbym się też odbierać im prawa do wykonywa-
nia zawodu. Taka decyzja może przekreślić życie 
człowieka, a to by oznaczało karę niewspółmier-
ną do przewinienia. 


Z BOKU
KS.MAREK ŁUCZAK

Magdalena 
Szymańska-
-Mizera

rzecznik Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach

Święto Policji jest dla nas takim 
szczególnym dniem wytchnienia, 
zastanowienia się nad naszą 
pracą, chwilą refleksji nad tym, 
co przed nami, a także nad 
tym, co za nami. A potem znów 
wszystko toczy się dalej. 
W trakcie obchodów normalnie 
pracują patrole 
i służby dyżurne, a wszystkie 
interwencje i zdarzenia są 
obsługiwane. Jesteśmy taką 
instytucją, która w żaden sposób 
nie może zawiesić działalności 
czy też napisać na przykład: 
nieczynne z powodu remontu. 
Trudno jest w naszej aktywności 
zaplanować nawet to, 
co będziemy robili po południu, 
bo nam pracę ustala życie. 
W minionym roku 
zanotowaliśmy i wzloty, 
i upadki. Cały czas ciężko 
pracujemy. Święto Policji zawsze 
wygląda inaczej, chociaż ma 
podobny schemat. W tym 
dniu co roku życzymy sobie, 
żebyśmy mieli lepiej, aby nie 
było wakatów, abyśmy mieli 
odpowiedni sprzęt. Przede 
wszystkim zaś życzymy sobie 
zdrowia, wytrwałości i tego, 
by się spotkać w takim samym 
składzie w przyszłym roku, żeby 
nikogo z nas w tragiczny sposób 
nie ubyło.

TYCHY. Przed laty 22 lip-
ca był dniem wolnym od 
pracy. Obchodzono wte-
dy Święto Odrodzenia 
Polski. Dziś mało kto 
chce o tym święcie pa-
mięta. Tyszanie posta-
nowili jednak nawią-
zać do tradycji i od 
2001 organizują Święto 
Czekolady.  Nazwa bie-
rze się stąd, że Zakłady 
Wedla władze komuni-
styczne przekształci-
ły w Zakłady 22 Lipca. 
Rzesza ludzi przyszła 
się bawić na „Plac pod 
Żyrafą”. „Święto jest na-
prawdę fajne. Można 
spotkać wielu znajo-
mych, posłuchać dobrej 
muzyki – mówi Witek. – 
Szkoda tylko, że nigdzie 
nie można kupić czeko-
lady. Chodzą dziewczy-
ny, które je rozdają, ale 
gdy tylko pojawią się z 
tacami, wszyscy się rzu-

cają na nie. W tym roku 
znów nie udało mi się 
dostać ani jednego ka-
wałka”.

ZAPOWIEDŹ. 
Od 27 do 29 lip-
ca w Piekarach 
Śląskich odby-
wa się II Ogólno-
polski Festiwal 
Twórczości Chrześ-
cijan – „Dla Jezusa”. W 
dzisiejszą niedzielę (29 
lipca) uczestnicy festi-
walu wezmą udział w 

Eucharystii o 
godz. 12.30. Po 
południu za-
brzmi ostatni 
koncert – wystą-

pią między inny-
mi New Day, Deus 

Meus, a także kapela 
gospel „Z Miłości” oraz 
Bartek Jaskot czy Tomek 
Kamiński

Jeszcze zdążysz

Obchodzą 22 lipca

Podczas festynu dzieci 
mogły się uczyć mechaniki 
i współpracy

Miska wody dla zwierzaka
UPAŁY. Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna” w Rudzie Śląskiej 
wystosowało prośbą do 
miłośników i właścicieli 
czworonogów o zapew-
nienie swoim pupilom 
odpowiedniej ochrony 
przed panującymi upa-
łami. Konieczne jest za-
pewnienie naszemu psu 
i kotu pełnej miski wody 
oraz cienia. Szczególnym 
zagrożeniem, zwłaszcza 
dla psa podczas upału, 
jest pozostawienie zwie-
rzaka w zamkniętym sa-
mochodzie, np. przed hi-

permarketem. W słońcu 
auto nagrzewa się bły-
skawicznie. Uwięziony 
czworonóg cierpi i może 
zginąć w okropnych mę-
czarniach. Zwracajmy też 
uwagę na psy pilnujące 
posesji i te przywiązane 
do budy. One muszą mieć 
dostęp do świeżej i chłod-
nej wody, która w takim 
słońcu szybko się nagrze-
wa. Nie zapominajmy rów-
nież o kotach i ptakach. 
Możemy im pomóc, wy-
stawiając dla nich na osied-
lach i podwórkach miskę 
z wodą.
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Rawa nie ma źródła. 
Kiedyś był nim Staw 
Marcina na pogra-
niczu Rudy Śląskiej i 

Świętochłowic. Ze względu na 
działalność górniczą nastąpiło 
jednak obsunięcie się terenu 
i praktycznie źródło zniknęło 
– mówi kierownik oczyszczal-
ni ścieków „Klimzowiec” Marek 
Witkowski. – Woda płynie, gdy 
pracuje pompownia na Stawie 
Marcina, samoistnie woda z 
niego nie wypływa. Koryto rów-
nież jest „nieoryginalne” – zo-
stało przebudowane w latach 
20. ubiegłego wieku. A woda… 
Wszystkie badania jednoznacz-
nie dowodzą, że to, co płynie 
korytem Rawy, składa się pra-
wie wyłącznie ze ścieków. 

Sprzątają po sobie
Oczyszczalnia „Klimzowiec” 

powstała w 1922 roku. Wte-
dy była tylko mechaniczna, pro-
dukowała wodę tzw. technolo-
giczną, używaną przez różne fa-
bryki (między innymi Hutę Koś-
ciuszko). W latach 50. ubiegłe-
go stulecia zanieczyszczenie Ra-
wy wzrosło. Pojawiły się no-
we zakłady. Nikt nie przejmował 
się wówczas ściekami, wszyscy 

wpuszczali je do Rawy. Pod ko-
niec ubiegłego wieku, po kil-
kunastoletniej modernizacji, po-
wstała oczyszczalnia biologicz-
na, która zaczęła oczyszczać ca-
łość ścieku, jakim jest Rawa.

– Wypuszczamy wodę kla-
rowną, niewydzielającą nieprzy-
jemnych zapachów, nie będą-
cą zagrożeniem dla środowiska 
– mówi Witkowski. – To jed-
nak na niewiele się zdaje, bo 
800 metrów za oczyszczalnią 
jest pierwszy wylot kanału ście-
kowego z terenu Katowic. W 
najbliższym czasie nasza oczysz-
czalnia będzie ponownie moder-
nizowana, aby spełniała warunki 
unijne odnośnie do jakości ście-
ków oczyszczonych. Będziemy 
likwidować biogeny, czyli związ-
ki azotu i fosforu. Modernizacja 
zakończy się w 2010 roku. Cho-
rzów i Świętochłowice czyszczą 
w naszej oczyszczalni wszystko, 
co zanieczyszczają. Wytwórcy 
ścieków po prostu płacą za na-
szą działalność.

Katowice nie będą 
Wenecją
Do niedawna, gdy zbierało 

się na deszcz, mieszkańcy budyn-
ków nieopodal Rawy drżeli. Wo-
da wzbierała i zalewała im piwni-
ce. Wielu pracowników Uniwer-
sytetu Śląskiego pamięta, jak w 
1995 roku woda zalała budynki, 
w których przechowywano książ-
ki i dokumenty. Niektórzy proro-
kowali, że cały katowicki rynek 
znajdzie się pod wodą.

– Regulacja Rawy to zakoń-
czona inwestycja – mówi Tadeusz 
Zuber, prezes zarządu Rejonowe-
go Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Katowicach. – 
Tarasy w okolicach Akademii Eko-
nomicznej udało się zmieścić w 
kosztach. Jestem ogromnie dum-
ny z tego dokonania. Rawa ma 
bowiem charakter rzeki górskiej 
– bardzo szybko przybiera i póź-
niej w miarę szybko opada, po-

tekst i zdjęcia 
MIROSŁAW RZEPKA

Tak naprawdę Rawa nawet 
nie jest rzeką. Nie spełnia 
warunków. By była 
rzeką, powinna 
mieć źródło 
i naturalne koryto, 
którym płynie woda.

Co w Rawie pluszczy?

RAWA
Największy prawobrzeżny dopływ Brynicy, ma 19,4 kilometra długości. 
Zlewnia rzeki obejmuje teren o powierzchni około 90 kilometrów kwadrato-
wych. Rzeka przepływa przez Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów, Katowice 
i Mysłowice. Na całej długości do Rawy wpadają ścieki przemysłowe i komu-
nalne. Ilość wód naturalnych w niej szacuje się dzisiaj na mniej niż 10 pro-
cent. Ze względu na swe położenie Rawa ma ogromne znaczenie dla Katowic. 
Stanowi główną zlewnię wód opadowych dla większości terenów miasta.
Regulacja rzeki polegała na budowie i pogłębieniu koryta oraz wiązała się z 
równoległą budową dwóch kolektorów, prawo- i lewobrzeżnego. Dzięki nim 
będzie można odprowadzać ścieki systemem kanalizacyjnym z centrum mia-
sta do nowo budowanej oczyszczalni ścieków „Gigablok” w Szopienicach.



Pod katowickim   rynkiem płynie woda
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nieważ deszczówka nie wsiąka w 
ziemię, tylko spływa cała po beto-
nie i asfalcie. Przed regulacją 98 
centymetrów poziomu wody w 
Rawie to był stan ostrzegawczy. 
1,38 metra to był poziom alarmo-
wy. Przy poziome 1,40 Rawa wy-
lewała i zalewała centrum mia-
sta. W maju przeszła fala powo-
dziowa o wysokości 2,77 metra i 
nikt tego nawet nie zauważył – to 
jest nasz sukces. Nie zalewa w tej 
chwili kościoła w Zawodziu, nie 
zalewa kościoła Mariackiego, nie 
zalewa ulicy 1 Maja. Gdyby nie to, 
że uregulowaliśmy rzekę powyżej 
mostu na ulicy Nowogranicznej, 
nie można by kontynuować bu-
dowy Drogowej Trasy Średnico-
wej, ani tunelu pod rondem. Trze-
ba pamiętać, że regulacji rzeki to-
warzyszyły remonty i budowa ka-
nalizacji, odwodnienia ulic i wiele 
innych prac. 

Zdaniem prezesa Zubera, 
sporo jest jeszcze do zrobienia.

– Przede wszystkim musimy 
zrobić porządek z zakrytą częścią 
Rawy w okolicy hotelu „Silesia” – 
mówi. – Potrzebna jest masa pie-

niędzy na dalsze przebudowy i 
modernizacje. Jednak efekty, któ-
re już osiągnęliśmy, można uznać 
za spektakularne, zwłaszcza w 
kontekście fali powodziowej, o 
której wspominałem wcześniej.

Śmierdzi i już
Do Stawu Marcina spływa w 

zimie sól, w lecie pestycydy. Po-
za tym w okolicy są drobne za-
kłady, ale i one produkują ścieki 
ropopochodne. Niedaleko znaj-
duje się hałda, która kiedyś sta-
nowiła militarną rezerwę cyn-
ku, a dzisiaj jest wypłukiwana 
do stawu.

Już więc ze Stawu Marcina 
wypływa ściek. Na dodatek tyl-
ko wtedy, gdy pracują pompy. 
Pierwszy odcinek Rawy czasem 
bywa suchy. Zazwyczaj wyglą-
da jak kałuża w bezruchu. Rze-
ka ścieków powstaje później. Tak 

zaczyna się rzeka Rawa, a dalej, 
tylko na odcinku ośmiuset me-
trów za oczyszczalnią, korytem 
rzeki płynie woda.

– Rawa zawsze była trakto-
wana jako odbiornik ścieków. 
Osiemdziesiąt lat temu, gdy np. 
skanalizowanie Chorzowa nie 
przekraczało 20 procent, rze-
ka się jeszcze jakoś broniła –  

dokończenie na s. VI

Co w Rawie pluszczy?
Za katowickim rynkiem 

Rawa skręca, choć kiedyś 
płynęła prosto

 R E K L A M A 

Pod katowickim   rynkiem płynie woda

Terapia indywidualna, 
małżeńska, poradnictwo 

psychologiczne.
Prywatny Gabinet 
Psychologiczny

Iwona Szendzielorz-Szymańska 
41–106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 29, p. 211

NZLA „Bytków˝

Rejestracja telefoniczna:
(032) 220 78 45 lub 500 702 086
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wyjaśnia Marek Witkowski. – Dzi-
siaj skanalizowane jest praktycz-
nie całe miasto. Ludzie używają 
detergentów, enzymów. Dlatego 
powstała idea, by wszystkie wody 
Rawy przechodziły przez naszą 
oczyszczalnię. Przerabiamy 109 
tys. metrów sześciennych na do-
bę, czyli 4,5 tys. metrów sześcien-
nych na godzinę.

Z Chorzowa i Świętochłowic 
Rawa niebawem zniknie. Zostanie 
przykryta. Prace budowlane ruszą 
na początku przyszłego roku. Pre-
zydent Świętochłowic Eugeniusz 
Moś przedstawia inwestycję jako 
wzorcowy przykład współpracy 
między miastami. Odcinek, któ-
ry ma być przykryty, ma długość 
5 kilometrów.

Nieznana przyszłość

– Rawa kojarzy mi się z rzeką. 
Nie widziałam jej nigdy, ale sły-
szałam, że taka jest. Poza nazwą 
nic o niej nie wiem – mówi cze-
kająca przed kinem dziewczyna. 
Inni młodzi katowiczanie wspo-
minając festiwal Ireneusza Dudka 
w Spodku, nie zdają sobie spra-
wy, że wywodzi on swą nazwę 
od rzeki.

– Dla mnie ta rzeka kojarzyć 
się będzie zawsze ze śmiercią 

dr. Andrzeja Mielęckiego – mó-
wi dr Andrzej Rożanowicz. – 
Zginął w 1920 roku, gdy śpie-
szył z pomocą rannym. Zakato-
wali go niemieccy bojówkarze, 
a zwłoki wrzucili właśnie do Ra-
wy. Pamiętam też, może z opo-
wiadań rodziców, że za kato-
wickim rynkiem rzeka płynęła 
prosto, a nie tak jak dzisiaj.

Przed rokiem, gdy zakończy-
ła się regulacja koryta, w Katowi-
cach odbyła się sesja podsumo-
wująca inwestycję. RAWiK wy-
dało nawet „Monografię Rawy”. 
Książka opisuje historię rzeki i 
jej licznych regulacji. Autorzy cy-
tują inną pozycję, z 1927 roku, 
kiedy to Józef Oksza-Grabowski 
tak napisał o rzece: „Już w 1893 
roku woda Rawy – słynna przed-
tem z ilości ryb i raków – utraci-
ła na zawsze tę zaletę”. Na razie 
przepowiednia się spełnia, choć 
są optymiści, którzy wierzą, że 
oczyszczenie Rawy jest realne.

– Nie będziemy się oszuki-
wać, Rawa śmierdzi. Natomiast je-
steśmy od tego, aby ta rzeka sta-
ła się inna – uważa Jan Psiuk. – 
Władze pruskie stworzyły celowy 
Związek Rzeki Rawy. Wszystkie 
podmioty, które zanieczyszczały 
wody rzeki, musiały płacić. Dziś 
przydałoby się coś podobnego.

– Czekamy na dalsze decy-
zję, bo odebrano nam admini-
strację tej rzeki. Brzegi zarasta-
ją, chaszcze są coraz większe – 
mówi prezes Zuber. – Przekaza-
niu rzeki Zarządowi Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach nie towa-
rzyszyło przekazanie funduszy. 
Zresztą dla Gliwic Rawa nie bę-
dzie nigdy priorytetem.

współpraca
ANNA DERKOWSKAG
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dokończenie ze s. V

Sonda

RAWA ŚMIERDZI
ZYGMUNT PAŹDZIOR Z KATOWIC
– Rawa to rzeka. 
Jej stan się po-
prawił, wpraw-
dzie nadal śmier-
dzi, ale jest już 
czystsza. Na od-
cinku od Dębu nawet są 
kaczki. Kiedyś Rawa na całej 
długości była taka. Ja tego 
nie pamiętam, ale mój tata 
mi opowiadał, że kiedyś się 
w tej rzece kąpali. Kiedyś tu 
wszystko było zalane. Tu w 
pobliżu był dopływ. Pytałem 
starszych ludzi, którzy tu 
mieszkają, i oni pamiętają, 
że dawniej można tu było 
ryby łowić, pływać. Obecnie 
to ściek. Nie sądzę, żeby 
udało się oczyścić Rawę, tak 
aby można w niej było pły-
wać. Powinno się ją uregu-
lować i przykryć, aby nie 
śmierdziała. A w tym miej-
scu zrobić deptak. Skoro 
udało się przykryć rynek, to 
z resztą też nie powinno być 
kłopotów. 

SONIA RYBARZ Z CHORZOWA
– Mieszkam w 
Chorzowie Ba-
torym, gdzie Ra-
wa śmierdzi jesz-
cze bardziej niż 
w Katowicach, 
bo jest ściekiem. Dziwię się, 
że przy UŚ zrobiono bulwary 
nad Rawą. Gdyby ją oczysz-
czono, siadłabym tam chęt-
nie, w obecnej sytuacji uwa-
żam to przedsięwzięcie za 
głupi pomysł. Jeśli nie można 
oczyścić Rawy, to należy ją w 
całości przykryć. Pojęcia nie 
mam, czy to rzeka.

Widok ludzi siedzących
na ławeczkach nad Rawą

jest wyjątkowo rzadki

Sonda

CZY TO RZEKA?
JAN PSIUK, DYREKTOR
DS. INWESTYCYJNO-REMONTOWYCH
RAWIK W KATOWICACH

– Już rząd pru-
ski zajmował 
się regulacją 
Rawy. Chodziło 
o względy sani-
tarne. Rzeka by-

ła przyczyną 3 dużych epi-
demii, w latach 1860, 1870 i 
1885. W roku 1912 powsta-
ła pierwsza w Katowicach 
mała oczyszczalnia ścieków. 
Rząd pruski nie był zainte-
resowany czystością, ponie-
waż rzeka dalej płynęła do 
zaboru rosyjskiego. Dlatego 
o oczyszczaniu możemy mó-
wić od okresu międzywojen-
nego, kiedy został opracowa-
ny kompleksowy projekt re-
gulacji koryta Rawy. Wtedy  
została uregulowana na ca-
łej długości. W starorzeczu 
na terenie Szopienic można 
znaleźć drewno, którym by-
ło wykładane koryto w tam-
tym czasie. Z powodu eks-
ploatacji górniczej musieli-
śmy na nowo zająć się regu-
lacją koryta.

Ja lubię swą robotę, niekoniecznie tę rzekę. Uważam, że jeśli 
ktoś jest wytwórcą ścieków, to jego obowiązkiem jest, by wy-
pływała od niego możliwie jak najczystsza woda. Tym bardziej 

że jesteśmy, jako kraj, na drugim miejscu od końca, jeśli chodzi 
o zasoby wód powierzchniowych w Europie. Gorsza jest tylko 
Portugalia, inni mają znacznie większe i lepsze zasoby. W Renie 
żyją ryby, bo tam stosuje się zasadę, że kto pobiera wodę z rzeki, 
odprowadza ją powyżej miejsca, skąd czerpie. U nas problemem 
jest to, że rzeka nie stanowi ujęcia wody dla danych zakładów. 
Nawet wód technologicznych nie biorą z Rawy. Gdyby tak było, 
doszłoby do pewnego wymuszenia dbałości o jakość ścieków, bo 
zadziałałaby ekonomia. Ja mogę powiedzieć tylko, że oczyszczal-
nia ścieków „Klimzowiec” oczyszcza ponad 98 procent ścieków z 
terenu Chorzowa i Świętochłowic. Jest to nasz wkład w ochronę 
środowiska. Nie można wykluczyć tego, że będziemy się nad 
Rawą opalać na ławeczkach. Katowice walczyły o to, by Rawa 
pozostała rzeką. Nawet bulwary powstały w okolicy uniwersytetu. 
Moim zdaniem, jak się robi deptak, to nad rzeką, nie nad ście-
kiem. Ale to jest daleko poniżej naszej oczyszczalni.

MOIM 
ZDANIEM

MAREK WITKOWSKI

kierownik oczyszczalni scieków „Klimzowiec”
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Jak wyglądał w 1936 roku 
basen na Bugli, piec 
karbidowy w chorzowskich 
zakładach azotowych czy 
siedemnastowieczny kościół  
w Bieruniu? Śląsk w obiektywie 
Jana Bułhaka – legendy 
przedwojennej fotografii 
– zobaczyć można w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu.

Jan Bułhak jako pierwszy Po-
lak publikował swoje zdjęcia w 
„National Geographic”, a jego 
nazwisko przed wojną odnaleźć 
można było na elitarnych wysta-
wach, m.in. w Paryżu i Nowym 
Jorku. W bytomskim muzeum 
odkryto klisze będące zapisem 
podróży fotografika, jaką odbył 
w 1936 roku po ziemi śląskiej.

Ostatni dzwonek

Gdy Marek Meschnik, kura-
tor wystawy, natrafił na informa-
cję, że Jan Bułhak miał w swo-
jej kolekcji serię zdjęć pokazu-
jących przedwojenny Śląsk, roz-
począł poszukiwania. Blisko 100 
szklanych klisz rozproszonych by-
ło w zbiorach archiwal-
nych Muzeum Górnoślą-
skiego. – Udało się do-
trzeć do tych zdjęć, usta-
lić ich autorstwo, a na-

stępnie odpowiednio je 
opracować. To spore od-
krycie – stwierdza kura-
tor wystawy.

Fotografie powsta-
wały latem 1936 roku. 
Bułhak wykonał je na 
zlecenie Oddziału Sztu-
ki przy Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim oraz Wojewódzkiej Ko-
misji Turystycznej. Z Katowic pra-
ce trafiły tuż po wojnie lub jesz-
cze w trakcie niemieckiej okupa-
cji do bytomskiego muzeum. Od-
bitki powstały w tym roku. – To 
był ostatni dzwonek, żeby je wy-
konać – zapewniają pracownicy 
muzeum. – Coraz mniej jest foto-
grafów, którzy potrafią wydobyć 
coś z tego rodzaju klisz. Bardzo 
ważny jest również papier, który 
powinien być odpowiednio stary.

Piece, kominy  
i drewniane kościółki
Zdjęcia, które oglądać można 

w Bytomiu do 6 października, nie 
były retuszowane. Zwiedzający 
wystawę widzą śląski pejzaż, tak 
jak zapamiętał go przedwojenny 
aparat. Zestaw 28 obrazków pre-
zentuje rozwijający się przemysł 
na Śląsku. Ten fragment zbioru 

jest o tyle ciekawy, że in-
dustrialne motywy nie 
występowały przed woj-
ną w pozostałej twór-
czości Jana Bułhaka. 

Rok 1936. Mężczyzna stoją-
cy przy piecu w chorzowskich za-
kładach azotowych obraca głowę 
w stronę obiektywu fotografa. Na 
kilku zdjęciach wyrastają kominy. 
Kopcą w Hucie Florian w Święto-
chłowicach i w Zakładach „Elek-

tro” w Łaziskach Gór-
nych. Z wędrówki po re-
gionie Bułhak przywiózł 
również sporo fotogra-
fii pokazujących archi-
tekturę. Pokazał drew-
niane kościoły, m.in. w 
Przyszowicach, Gierałto-
wicach, Bieruniu Starym 

czy Golasowicach. Zatrzymał się 
też przy nowoczesnych projek-
tach budynków, najczęściej szkół. 
Wśród prezentowanych fotogra-
fii są takie, które wyłamują się z 
zestawów tematycznych. Dzięki 
nim patrzymy na przedwojenny 
rynek w Żorach, ogródki działko-
we w Chorzowie czy miejski ba-
sen na Bugli. Część wystawy po-
kazuje krajobraz Śląska Cieszyń-
skiego.

Negatywy w ogniu

Jan Bułhak urodził się 
w 1876 roku pod Nowo-
gródkiem. Wilno, gdzie 
mieszkał i tworzył, opu-

ścił po II wojnie. Opracował naj-
większą kolekcję artystycznej fo-
tografii w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym w Polsce. Był 
współzałożycielem Związku Pol-
skich Artystów Fotografów (obec-
nie Związek Polskich Artystów Fo-
tografików). Po 1945 roku sporo 
jeździł po kraju, dokumentując 
powojenny krajobraz. Zmarł pod-
czas jednej z wypraw w Giżycku 
w 1951 roku. 

10 lipca 1944 w trakcie walk z 
Niemcami o Wilno spłonęła pra-
cownia fotografa, który stracił w 
ten sposób dorobek prawie 40 lat 
pracy. W spisie zbioru, który uległ 
zniszczeniu, znajdują się dwa al-
bumy liczące 200 zdjęć zatytu-
łowane „Śląsk Górny i Cieszyń-
ski”. To właśnie część tej kolek-
cji zachowała się w bytomskim 
muzeum.

– To jeszcze nie jest finał – za-
pewnia Marek Meschnik. – Ze-
spół zdjęć jest wciąż w opracowa-
niu. Mam nadzieję dotrzeć do in-
nych źródeł, które pozwolą roz-
szerzyć wiedzę o tym zespole. W 
przyszłym roku planujemy też pu-

blikację, która przybra-
łaby postać albumu do-
kumentującego te foto-
grafie.

PIOTR SACHA

Odkrycie w Muzeum Górnośląskim

Śląsk na szklanej kliszy

Miejskie 
kąpielisko 
„Bugla”

Kościół filialny 
pw. Narodzenia 
NMP  
w Golasowicach

Jan Bułhak 
pokazał ogrom 
przemysłowego 
rozwoju regionu. 
Na zdjęciu Huta 
Pokój w Nowym 
Bytomiu
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Ksiądz Hubert Wieczorke 
w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
Niedobczycach probosz-

czował przez 27 lat. – Chciałem 
być przede wszystkim dobrym 
księdzem – mówi. – Kiedyś bi-
skup Kurpas mówił, że zawsze 
wieczorem błogosławi swoich 
wiernych. Bardzo to sobie wzią-
łem do serca i kiedy przyszed-
łem na parafię, codziennie wie-
czorem, czasem spacerując wo-
kół probostwa, modliłem się na 

różańcu i błogosławiłem wszyst-
kim rodzinom i parafianom.

Na prymicyjnym obrazku 
ks. Wieczorke umieścił słowa: 
„Niech się stanie wola Twoja”. 
– I tego się trzymałem – mó-
wi. – Bóg obdarzył mnie łaską 
cierpliwości, powściągliwości. 

W nerwach można bar-
dzo wiele zepsuć, kogoś 
skrzywdzić. 

Bez pięści

Parafianie z Niedob-
czyc podkreślają łagod-
ność swojego probosz-
cza. – Nieraz mówili, że 
trzeba ostrzej zwrócić 
uwagę na niektóre spra-
wy, na przykład dotyczą-
ce porządku na cmen-
tarzu, czy tego, że dzieci rysują 
po ławkach w kościele, albo nie 
ustępują miejsca dorosłym. Za-
wsze o tym przypominałem, ale 
rzeczywiście nie było tzw. rąb-
nięcia pięścią, nie było też pre-
tensji.

Księdza Wieczorke najbar-
dziej bolało, kiedy parafianie 
opuszczali niedzielną Mszę, za-
niedbywali wychowanie dzie-
ci, kiedy małżeństwa się roz-
wodziły. – Ale były też powody 
do radości – mówi. – Kiedy wi-
działem, jak ludzie się modlą, 
przystępują do sakramentów, 
jak zależy im na parafii, na Koś-
ciele. Radością jest, że mają za-
ufanie do księdza, przychodzą 

po radę, pomoc. Przy-
chodziły nawet dzieci 
i prosiły o modlitwę za 
rodziców, by się pogo-
dzili.

Czytaj mapy!

Również 27 lat w pa-
rafii Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Ochoj-
cu, dzielnicy Rybnika, 
spędził ks. Henryk Ko-
łodziej. – Przyjechałem 

tu na telefon – wspomina. – Ów-
czesny kapelan biskupa Bedno-
rza, a obecnie biskup tarnow-
ski ks. Wiktor Skworc zadzwo-
nił do mnie, że mam jechać do 
Ochojca. 

Ks. Kołodziej przyszedł do 
parafii w październiku 1980 ro-
ku, a już w grudniu, wraz z 
mieszkańcami, wystosował pe-
tycję do władz z prośbą o zgodę 
na budowę kościoła. Na fali prze-
mian solidarnościowych Ocho-
jec uzyskał zgodę na przeniesie-
nie i rozbudowę kaplicy parafial-
nej. Po różnych perypetiach i po-
tyczkach z niechętnymi urzęda-
mi w 1982 roku rozpoczęła się 
budowa.

Zmiany na stanowiskach proboszczów

Coś po proboszczu zostanie

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Damianowi 
Zimoniowi, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Gerardowi 

Bernackiemu, Księdzu Proboszczowi Jerzemu Kiecce, 
wszystkim Kapłanom i Siostrom Zakonnym, parafianom 

z Chorzowa i z Woszczyc, wszystkim pozostałym 
uczestnikom eksportacji i pogrzebu 

ŚP. KSIĘDZA PROBOSZCZA JANA SKUTELI 
serdeczne podziękowania za modlitwę, 
świadectwo przywiązania do Zmarłego, 

słowa pociechy płynącej z wiary 
składa rodzina.

Dziękujemy także Lekarzom i Pielęgniarkom Kliniki 
Diabetologii i Nefrologii Szpitala Klinicznego w Zabrzu 

za troskliwą opiekę w czasie długotrwałej choroby naszego 
drogiego zmarłego Brata.

W niedzielę, 29 lipca, 
17 parafii archidiecezji 

powita nowych 
proboszczów. 

Jak swoje proboszczowanie 
wspominają księża 

przechodzący 
na emeryturę? 

tekst
ANNA BURDA–SZOSTEK

Z lewej:
– Czułem się 
w Studzionce 
jak w rodzinnym 
domu – mówi 
ks. Eryk Jurecki

Z prawej:
Ks. Henryk 
Kołodziej spędził 
w rybnickim 
Ochojcu 27 lat
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Tata, który pracował w mier-
nictwie kopalnianym, nauczył 
mnie czytać plany. Przy budowie 
kościoła bardzo mi się to przy-
dało. Bałem się też, czy ta ma-
ła wspólnota, która wówczas li-
czyła 800 osób, podoła budowie. 
Ale pamiętam słowa jednego z 
parafian: „Jak sami wybudowali-
śmy sobie domy, to kościoła nie 
zbudujemy?”. 

Już się nie bój

Początkowo entuzjazm ludzi 
był ogromny. Budowa szła bły-
skawicznie. Ale potem nastąpił 
kryzys. – Kiedy entuzjazm opadł 
i kiepsko było z pomocą przy bu-
dowie kościoła, uklęknąłem przy 
ambonie, prosząc ludzi o pomoc 
– mówi ks. Kołodziej. – I to po-
działało.

Ksiądz Kołodziej podkreśla, 
że bez ludzi niczego w parafii 
zrobić się nie da. – Ani nie po-
wstałby kościół, ani grupy pa-
rafialne – mówi. – Ksiądz nigdy 
nie może pomyśleć, że jest alfą 
i omegą. Jest szefem w duszpa-
sterstwie, ale w gospodarowaniu 
parafią trzeba pozwolić też na to 
ludziom, by poczuli się współgo-
spodarzami.

27 lat w parafii to kawał cza-
su. – Coś po człowieku pozosta-
je. Ja zostawiam tu kościół, ale 
przede wszystkim cieszę się, że 
choć trochę udało mi się tu roz-
winąć ruch maryjny. 

Jak w domu

Ksiądz Eryk Jurecki przez 
11 lat był proboszczem parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Studzionce. – Czu-
łem się tu jak w rodzinnym do-
mu. Lubię przyrodę, wieś, dlate-
go byłem szczęśliwy, że zostałem 
tu proboszczem. Ludzie, zwłasz-
cza  starsi, żyją sprawami Kościo-
ła, nie jest im obojętne, co dzie-
je sie w parafii. Szukają pomo-
cy księdza.

Ksiądz Jurecki zawsze starał 
się być dokładny i dotrzymywać 
słowa. – A kiedy miałem jakieś 
niezałatwione sprawy w kancela-
rii, to śniły mi się one po nocach 
– śmieje się ksiądz proboszcz.

Szczególną uwagę ks. Jure-
cki zwracał na duszpasterstwo 
rodzin. – Bardzo się cieszę, że 
udało się tu wprowadzić cykl ka-
techez przygotowujących mło-
dzież do życia w małżeństwie i 
rodzinie – mówi. 

Co z tymi pawiami?

Zadowolenie dają też ukoń-
czone prace remontowe przy 
kościele. – W Studzionce wie-
le jest takich osób, które zosta-
wiały swoją robotę w domu,  by 
najpierw skończyć robotę przy 
kościele – chwali ludzi ks. Jure-
cki. – W każdej chwili byli goto-

wi do pomocy i zawsze mogłem 
na nich liczyć. 

Hobby księdza proboszcza to 
hodowla pawii. – Przeniosły się ze 
mną z Orzesza, gdzie wcześniej 
byłem proboszczem – mówi. – 
Pawie były frajdą dla dzieci, które 
chętnie przychodziły je zobaczyć. 
Ale te ptaki lubią uciekać z zagro-
dy. I kiedyś zadzwonił do mnie 
zdenerwowany mieszkaniec Stu-

dzionki: „Niech sobie ksiądz zrobi 
porządek z tymi pawiami, bo mi 
całe grządki rozkopały”.

Ksiądz Eryk Jurecki mówi, że 
niełatwo odchodzi się z parafii. 
– Zżyłem się z ludźmi. Od swo-
ich parafian doznałem dużo życz-
liwości. Z parafii odchodzę fizycz-
nie, ale sercem będę zawsze bli-
sko swoich ludzi.  współpraca 

GABRIELA SZULIK
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Komunie, wesela, stypy, komersy, 
studniówki w najlepszej cenie proponuje

Restauracja Hotelu „Marysin Dwór”

Kontakt: 40- 816 Katowice, ul. Pukowca 17a
tel./fax: 48-32 254 44 28, 254 40 89, www.restauracja-katowice.com.pl, 

e-mail: recepcja@restauracja-katowice.com.pl

 R E K L A M A 

Zmiany na stanowiskach proboszczów

Coś po proboszczu zostanie
   PRZECHODZĄ NA EMERYTURĘ
ks. Alfred Chromik z parafii w Roju  
ks. Ernest Grajcke z Wesołej
ks. Eryk Grochla z Gaszowic 
ks. Gerard Gulba z Mysłowic 

ks. Eryk Jurecki ze Studzionki 
ks. Henryk Kołodziej z Ochojca 
ks. Jerzy Mrukwa z Mokrego  
ks. Ignacy Nokielski z Czułowa  
ks. Edward Piegza z Wilczy  
ks. Tadeusz Skrzypczyk z Murcek  
k s. Hubert Wieczorke z Niedobczyc  

ks. Alfred Wloka z Biertułtów 

Ks. Herbert Wójcik z Lubomi 



NASTĘPCY
ks. Bogusław Mielnik
ks. Krzysztof Smołka
ks. Marek Paszek
ks. Krzysztof Kasza, dotychczasowy proboszcz 
w Janowie Miejskim. Zastąpi go ks. Andrzej Hnida
ks. Janusz Ahnert
ks. Edward Nalepa
ks. Waldemar Wróbel
ks. Krzysztof Anczok
ks. Bogdan Reder
ks. Paweł Szumilas
Na jego miejsce ks. Stanisław Kołodziej, dotychczasowy 
proboszcz w Niewiadomiu. Tam na jego miejsce 
– ks. Grzegorz Lech
Na jego miejsce ks. Zenon Działach, dotychczasowy proboszcz 
w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach. Zastąpi 
go ks. Grzegorz Glenc
Na jego miejsce ks. Kazimierz Fyrla, dotychczasowy proboszcz 
w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie. Zastąpi 
go ks. Ireneusz Tatura
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Silne burze w województwie śląskim

10 minut grozy

Ludzie mówią, że przez ca-
łe życie nie widzieli takiego ka-
taklizmu. Nawet najstarsi miesz-
kańcy podczęstochowskich wsi 
piątkowy wieczór wspominają z 
grozą. – Nie możemy spać – na-
rzekają. – Boimy się, że progno-
zy będą prawdziwe. – Media co 
pewien czas donoszą o niebez-
piecznych burzach. Meteorolo-
dzy straszą, że trąby powietrzne 
nie będą należały do rzadkości. 
Każdego wieczoru przed telewi-
zorem siadają grupki zaniepoko-
jonych ofiar. Obawiają się powro-
tu tragedii.

Za miedzą

Kiedy wjeżdża się do gminy 
Kłomnice, nic nie zdradza oznak 
nieszczęścia. Zabudowania i stan 
lasu bez zastrzeżeń, nie wskazu-
ją na najmniejsze nawet anoma-
lia pogodowe. Po chwili okazu-
je się jednak, że – zgodnie z do-
niesieniami mediów – przeszła 
tędy trąba powietrzna. Prawdo-
podobnie zachowywała się tak, 
jakby wcześniej na mapie swój 
szlak zaznaczyła linijką. W me-
diach można było spotkać in-
formacje, że najbardziej ucier-
piały trzy miejscowości w gmi-
nie Kłomnice. Ta informacja nie 
do końca jest precyzyjna. Te trzy 
miejscowości ucierpiały niemal 
wyłącznie. Wokół ludzie zacho-
wują się tak, jakby nic szczegól-
nego się nie wydarzyło. – Ja się 
nie dziwię, że nie ogłosili sta-
nu klęski żywiołowej – mówi na-
uczycielka z pobliskiej szkoły. – 
Nikt też nie wymaga żałoby. Ale 
mógł ktoś pomyśleć o zwykłym 
akcie solidarności. 

Mieszkańcy dotkniętych kata-
klizmem wiosek są zniesmacze-

ni postawą niektórych 
sąsiadów. Dosłownie za 
miedzą widać rozpostar-
te namioty i parasole. W 
sobotę zgorszenie bu-
dziły zabawy w pobli-
skich remizach, a w dzień lokalne 
władze nie zakazały organizowa-
nia festynów. W Rzerzęczycach, 
miejscowości sąsiadującej z Ada-
mowem, młodzież spokojnie gra 
w siatkówkę. 

Solidarni

Zupełnie inna atmosfera pa-
nuje nieopodal. – Proszę tam 
nawet nie wjeżdżać – mówi 
przypadkowy przechodzień. – 
Policja stoi na rogatkach, niko-
go nie wpuszczają. – Rozumie 
pan, tłumaczy jeden z funkcjo-
nariuszy. – Mieliśmy tu praw-
dziwy nalot gapiów. 

Niektórzy protestują na wi-
dok fotoreporterów. – Macie su-
mienie robić zdjęcia w takiej sy-
tuacji – pytają? Uspokaja ich wy-
jaśnienie, że jeśli ludzie nie prze-
konają się z mediów, jak wielka 
jest skala ich nieszczęścia, nie ma 
co liczyć na znaczącą pomoc. 

Wstępny bilans trąby po-
wietrznej to siedmiu rannych, 97 
uszkodzonych domów. Wicemi-
nister rolnictwa Henryk Kowal-
czyk oraz wicewojewoda śląski 
Artur Warzocha zapowiedzieli 
pomoc dla poszkodowanych. Bę-
dą to m.in. pomoc psychologicz-
na, kredyty klęskowe oraz bez-

pośrednia dotacja z rzą-
dowych rezerw, prze-
znaczonych na dopłaty 
do ubezpieczenia rolni-
ków. Wojewoda śląski 
powoła również komi-

sje klęskowe, które oszacują stra-
ty. Wartość docelowych świad-
czeń sięgnie co najmniej kilku 
milionów złotych. Na miejscu ka-
taklizmu obecnie trwają prace 
porządkowe i zabezpieczające. 

Pracuje osiemnaście zastępów 
straży pożarnej. Policja urucho-
miła dwudziestoczterogodzinne 
patrole zabezpieczające życie i 
mienie mieszkańców. W namio-
tach udostępnionych przez sa-
morząd można uzyskać wszelkie 
informacje o pomocy dla miesz-
kańców. W poszkodowanych 
gminach jest dostępna woda do 
picia, środki czystości oraz ciepły 
posiłek.  MŁ

Trąba powietrzna zachowywała 
się tak, jakby wcześniej na mapie 
zaznaczyła swój szlak linijką. 
Podczas gdy w jednej miejscowości 
nie widać śladów kataklizmu, 
kilkanaście metrów dalej niektóre 
budynki zmiecione zostały 
z powierzchni ziemi. 

Zmartwiły mnie telewizyjne komentarze dotyczące sytuacji 
pod Częstochową. Trąba powietrzna przeszła głównie przez 

trzy miejscowości w piątkowy wieczór. Sobota upłynęła służbom 
na usuwaniu konarów drzew i zabezpieczaniu miejsc, które 
mogłyby zagrażać ludziom. Niedziela także była dniem wielkich 
porządków. Nikt w tym czasie nie mógł nawet myśleć o większych 
zakupach. Po pierwsze – w weekend sklepy są pozamykane, po 
drugie – ludzie nie mają teraz głowy do wydawania pieniędzy. 
Tym bardziej że Caritas i pomoc społeczna zabezpieczyły najpil-
niejsze potrzeby poszkodowanych: żywności i dachu nad głową 
nie mogło zabraknąć nikomu. Niestety, dziennikarze niektó-
rych stacji niepotrzebnie pogrywali sobie na ludzkich emocjach. 
Tak zwana czwarta władza powinna rozliczać samorządowców 
i przedstawicieli administracji rządowej. Dajmy im jednak czas 
na dopełnienie formalności. Komentatorzy czasami domagali się 
natychmiastowej pomocy, a taka przecież nigdy nie nadejdzie 
w sytuacji, gdy urzędy działają powoli. Na szczęście straty, choć 
zaskakująco duże, nie dotknęły setek tysięcy ludzi. Przestrzeń 
zniszczeń jest niewielka. Można więc mieć nadzieję, że ofiarom 
trąby uda się skutecznie pomóc. Poczekajmy z ocenami.

MOIM 
ZDANIEM

KS. MAREK ŁUCZAK

Mieszkańcy 
Adamowa pomoc 
doraźną mieli 
zapewnioną
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Około 1174 roku na  zamku 
w Andechs w niemieckiej 

Bawarii urodziła się Jadwiga. 
Pochodziła z zamożnego rodu 
rycerskiego. Po odbyciu nauki 
w klasztorze benedyktynek 
Jadwiga została zaślubiona 
księciu śląskiemu Henrykowi 
Brodatemu. W 1190 roku bez-
powrotnie opuściła swoją ro-
dzinną Bawarię i przybyła na 
Śląsk, do Wrocławia. Jako ślą-
ska księżna, Jadwiga była nie 
tylko żoną i matką, ale rów-
nież poświęcała się pracy cha-
rytatywnej i społecznej. Mimo 
swego książęcego stanu oso-
biście pomagała ubogim, le-
cząc ich i żywiąc. Aby sku-
teczniej dotrzeć do potrzebu-
jących, stworzyła nawet szpi-
tal objazdowy. Ponoć księż-
na Jadwiga odwiedzała cha-
ty chorych i ubogich i wypy-
tywała o ich potrzeby – jest 
to również dowód, że bardzo 
dobrze nauczyła się mówić 
po polsku. Jednak najwięk-
szym jej dziełem było założe-
nie w 1202 roku promieniu-
jącego na cały Śląsk klaszto-
ru cysterek w Trzebnicy pod 
Wrocławiem. Tam też po-
bożna księżna zamieszkała, 
spędzając ostatnie lata ży-
cia. Zmarła w 1243 roku w 
opinii świętości. W 1267 ro-
ku papież Klemens XIV ogło-
sił księżną Jadwigę świętą. 
Uznawana jest i czczona jako 
patronka Śląska. 

Poszukując miejsc związa-
nych z tą patronką Śląska, 

musimy się udać przede 
wszystkim do wspomnianej 
Trzebnicy, która znajduje się 
mniej więcej 25 kilometrów 
na północ od Wrocławia. W 
tamtejszym kościele znajduje 
się wspaniale wykonany sar-
kofag z relikwiami Świętej. 
Ale również ślady św. Jadwigi 
znajdziemy około 10 kilome-
trów od Legnicy,  gdzie tuż 
koło autostrady jest miej-

scowość Legnickie Pole. Tam 
w kwietniu 1241 roku św. 
Jadwiga znalazła ciało swego 
syna Henryka Pobożnego, za-
bitego podczas słynnej bitwy 
z Tatarami. Te wydarzenia upa-
miętniają tam dwa kościoły. 

Ja jednak, szukając śladów 
św. Jadwigi, wybrałem się 
aż do Bawarii. Jest to je-

den z piękniejszych regionów 
Niemiec, oddalony od Śląska 
o około 700 km. Oba regiony, 
Bawarię i Śląsk, łączy podobne 
umiłowanie tradycji regional-
nych oraz osoba św. Jadwigi, 
księżnej i patronki Śląska. Otóż 
40 km od Monachium, stoli-
cy Bawarii, znajduje się wiel-
kie jezioro Ammer, 
zwane z niemiecka 
Ammersee. U jego 
brzegów leży wzgó-
rze Andechs. Kiedyś 
był tam zamek hra-
biego Bertolda IV von 
Andechs i Agnieszki 

Wettyńskiej. Oni właśnie byli 
rodzicami św. Jadwigi. Tam też 
na zamku w Andechs urodziła 
się i wychowała św. Jadwiga.

Kiedy zwiedza się wzgó-
rze Andechs, to widać wy-

raźnie, że tamtejsze barokowe 
kształty zabudowań niewiele 
przypominają dawne zamczy-
sko. Ale w czas średniowiecz-
nego dzieciństwa św. Jadwigi 
przenosi nas zachowana dawna 
komnata Świętej, przerobiona 
na kaplicę. Na wyobraźnię po-
dróżnego może też zadziałać 
tamtejsza bujna przyroda oraz 
uroczy brzeg jeziora Ammer. 
To tam z pewnością w dzieciń-
stwie spacerowała i rzucała do 

wody kamienie mała 
Jadwiga. To tam, nad 
brzegami wielkiego 
bawarskiego jeziora, 
pozostały ślady dzie-
ciństwa małej dziew-
czynki i wielkiej pa-
tronki Śląska.


JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

Śladami Świętej
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Spacer brzegiem 
jeziora Ammer, 
nad którym 
urodziła się 
i wychowała 
św. Jadwiga

Silne burze w województwie śląskim

10 minut grozy
Sonda

SOLIDARNOŚĆ
AGNIESZKA PIASECKA
– W jednym mo-
mencie w okoli-
cach zrobiło się 
ciemno. Razem 
z dziećmi schro-
niłam się w do-
mu. Najbardziej baliśmy się 
gradu i deszczu, nikt na-
wet nie przypuszczał, że na-
wałnica będzie tak bardzo 
niebezpieczna.  Trąba po-
wietrzna wydawała strasz-
liwy hałas. Drzewa w lesie 
łamały się jak zapałki. Tego 
widoku nie zapomnę do 
końca życia. 

PAWEŁ ŚMIETANA
– Takiego wiel-
kiego gradu nie 
widziałem jesz-
cze nigdy w ży-
ciu. Niektóre sa-
mochody zo-
stały podziurawione jak si-
to. Na mój płot zawaliło się 
drzewo gruszy. Niewiele 
brakowało, a konar znisz-
czyłby mi domostwo. Teraz 
najważniejsza jest pomoc 
poszkodowanym.

KS. KRZYSZTOF BĄK
DYREKTOR KATOWICKIEJ CARITAS
– Śląsk nie może 
być obojętny na 
katastrofy, o któ-
rych słyszeliśmy 
podczas ostat-
niego weeken-
du. Tym bardziej że podczas 
katastrof w MTK i kopalni 
„Halemba” cała Polska nas 
wsparła. W podobnych przy-
padkach nasi wierni zawsze 
dopisywali. Abp Damian 
Zimoń wystosował odezwę 
z prośbą o pomoc. Środki 
będą zbierane po Mszach 
przed kościołami. Ponadto 
chcemy zaakcentować ko-
nieczność modlitwy i ducho-
wego wsparcia. 

Konto Caritas
GETIN BANK S.A.

II O/Katowice
90 1560 1111 0000 

9070 0011 6398
z dopiskiem:

Ofiarom katastrof
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Od pojawienia się 
pierwszych hiper-
marketów na Śląsku 
minęło 10 lat. Przez 

ten czas nabraliśmy handlowej 
ogłady. Wiemy, że aby kupić pie-
czywo, musimy minąć wszyst-
kie działy sklepu, a to czy towar 
znajduje się na górnej lub dolnej 
półce ma niebagatelne znacze-
nie. Kto nie wierzy – przekona 
się przy kasie. Dlatego też coraz 
częściej na zakupy wybieramy 
się z kartką w ręce, od promo-
cji wolimy wyprzedaże, a współ-
czesna świątynia konsumpcji nie 
jest już jedynym miejscem nie-
dzielnej rozrywki.

Średnia: dwa 

Ola, mama 5-miesięcznej Ba-
si o swoich nawykach mówi: – 
Jedzenie zazwyczaj kupuję dwa 
razy w tygodniu. Wybieram te 
markety, które mam najbliżej. 

Co jakiś czas jadę do centrum 
handlowego pochodzić po pa-
sażach. Zawsze jadę z kimś: z 
mężem zazwyczaj po produk-
ty tzw. pierwszej potrzeby, a po 
ubrania i coś dla małej z mamą, 
siostrą lub bratową. Dwa razy w 
roku korzystam z obniżek sezo-
nowych. 

– Pracowałam w jednym z 
marketów spożywczych – mó-
wi Małgorzata Mzyk-Porada. 
– Często napisy, etykietki nie 
są zgodne z prawdziwym po-
chodzeniem towarów. Stąd nie 
mam zaufania: wędliny, warzy-
wa i pieczywo kupuję w małych 
sklepach, na targu miejskim. Na 
większe zakupy jeździmy z mę-
żem samochodem do dużych 
sklepów. Najczęściej w soboty, 
kiedy mamy wolne. 

Ciacha spoza listy

– Robię listę, ale zazwyczaj 
i tak kupuję raz tyle – przyzna-
je Agnieszka Przybylska. Ponoć 
widok szafki pełnej jedzenia ma 
w sobie coś uspokajającego, ma-
wia gospodyni popularnego bry-
tyjskiego programu kulinarnego, 
Nigella Lawson. I coś w tym jest. 
Bo trudno nie sięgnąć na półkę 
po coś, czego nie ma na liście, 
a co kusi i nie pozwala przejść 
obojętnie. – Staram się robić za-
kupy kontrolowane, ale oczy-
wiście nie jest tak, że nie kupię 
nic poza tym, co mam zapisane 
– mówi Aleksandra, mama ma-
łej Basi. – Lubimy robić zakupy z 
kartką – zgodnie twierdzą Mał-
gorzata i Mateusz Poradowie. – 
To czego lista nie uwzględnia, to 
zazwyczaj małe przyjemności, 
czyli słodycze – dodają.

Sieci dużych marketów ofe-
rują klientom gamę produktów 
własnych marek. Do niedawna 
towary te odznaczały się najniż-
szą ceną, ascetycznym opako-
waniem i wątpliwą jakością. Za-
zwyczaj te specyficzne zamien-

niki pojawiały się wśród 
produktów spożyw-
czych. – Obecnie towa-
ry z metką supermarke-
tu nie ustępują jakoś-
cią od popularnych ma-
rek. Ceny także są po-
dobne. A skoro tak jest, 
to dlaczego nie miał-
bym ich kupować? Cza-
sami sięgam po nie – mówi Je-
rzy Michalski. 

Karty, punkty, kredyty

– Do skorzystania z promo-
cji przekonuje mnie cena. Jed-
nak kupuję tylko to, co się opła-
ca, co nie jest podejrzane. Osta-
tecznie przekonuje mnie mar-
ka produktu – mówi Agniesz-
ka Przybylska. A duże sklepy 
kuszą na różne sposoby. Nie 

tylko okazjami, rabata-
mi, tak jak w Carrefour: 
„w każdy wtorek 5%”, 
punktami, które można 
wymienić na  prezen-
ty, jak w Realu, gdzie 
kasjerka pyta „Karta na 
punkciki jest?”, ale tak-
że kredytami i kartami. 
Każdy supermarket ma 

dział Finanse, który zajmuje się 
udzielaniem korzystnych poży-
czek na zakupy. Oprócz tego są 
także konkursy, takie jak organi-
zuje Tesco. Wystarczy dokonać 
zakupów za minimum 20 zł, wy-
słać SMS pod wskazany numer i 
czekać na szczęśliwy traf. Każ-
dego tygodnia lata supermarket 
wysyła zwycięzcę na wakacje w 
miły zakątek Europy.      

Czy takie oferty przekonu-
ją potencjalnych klientów? – 

Hipermarkety     na Śląsku działają od 10 lat

Zakupy (nie) kontrolowane
Kup dwa produkty, trzeci 
dostaniesz gratis, wabią 

promocje. Afisze obiecują 
nawet 50 proc. zniżki. 

My jednak na super- 
oferty patrzymy 

coraz bardziej 
podejrzliwie.

tekst
JOLA KUBIK

Choć produkty 
mają w różnych 
sklepach inne 
ceny, to za 
cały koszyk 
w każdym 
ze sklepów 
zapłacimy 
podobną kwotę
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Hipermarkety     na Śląsku działają od 10 lat

Zakupy (nie) kontrolowane

Nie używam kart stałego klien-
ta, nie biorę udziału w losowa-
niach, loteriach i innych tego 
typu atrakcjach. Kiedyś tak, ale 
teraz zdecydowanie nie mam 
na to czasu ani ochoty – mó-
wi Aleksandra. – Z kart raba-
towych, które wymagają stało-
ści i lojalności, nie korzystam. 
Do hipermarketów jeżdżę nie-
regularnie – mówi Dorota Ma-
ruszczyk. – Nie kupuję byle cze-
go, tylko dlatego, że jest w pro-
mocji. Na paczkę dobrej kawy 
wydaję 20 złotych. Zdarza się 
i tak, że jadę po buty, a kupuję 
bluzkę. Jeśli coś mi się podoba, 
mogę wydać więcej. Jeżdżę ko-
munikacją miejską, więc staram 
się nie nosić zbyt dużo – doda-
je. –  No, a debetów zwyczajnie 
się boję, dlatego zawsze płacę 
gotówką.

Przyjemne podglądanie

– Zakupy w dużych sklepach 
to cała wyprawa – mówi Ag-
nieszka. – Zawsze przysiadam 
na kawę, czasami jest to obiad, 
kino lub kręgle. – Bardzo czę-
sto, przeważnie w weekend lub 
kiedy jest brzydka pogoda, wy-
bieramy się do centrum, ale nic 

nie kupujemy, tylko ogląda-
my: nowości, szukamy 

inspiracji, pomysłów 
na zmianę wystroju 
mieszkania. Można 
w ten sposób spędzić 

miło czas – mówi Mał-
gorzata Porada. – To zda-

rza się nie częściej niż raz 
w miesiącu.

Dorota Maruszczyk: – Lu-
bię centra handlowe. Jeździ-
łam dotąd do M1 i Plejady, 
ale odkąd pojawiła się Silesia 
to tam najchętniej spędzam 
czas. Nie mam określonego 
dnia czy pory na zakupy, je-
stem na emeryturze. Zazwyczaj 
chodzę sama: moja córka na sa-
mą myśl o zakupach już się de-
nerwuje, najchętniej szybko ku-
piłaby, co trzeba i uciekałaby. 
A ja inaczej: lubię pooglądać, 
posiedzieć w zacisznym kąci-
ku przy kawie, popatrzeć na lu-
dzi. Ostatnio moją uwagę zwró-
ciły klientki sklepu jubilerskie-
go, które przemykały z małymi 
firmowymi torebkami papiero-
wymi. Patrząc na nie, nabrałam 
ochoty, żeby też sobie sprawić 
coś małego.  

Do jak najdłuższego spę-
dzania czasu w hipermarke-
tach zachęcają nie tylko letnie 
wyprzedaże, promocyjne ceny, 
ale także wystrój, muzyka, pro-
fesjonalna obsługa i klimatyza-
cja. Otoczenie także sprzyja: 
wracając do samochodu, wo-
kół roznosi się zapach świeżo 
skoszonej trawy. Niby w mie-
ście, a prawie jak na waka-
cjach… 

bieramy się do centrum, ale nic 
nie kupujemy, tylko ogląda-

gorzata Porada. – To zda-
rza się nie częściej niż raz 

w miesiącu.
Dorota Maruszczyk: – Lu-

bię centra handlowe. Jeździ-
łam dotąd do M1 i Plejady, 
ale odkąd pojawiła się Silesia 
to tam najchętniej spędzam 
czas. Nie mam określonego 
dnia czy pory na zakupy, je-

   Vizir color/sunflower 
proszek do prania 2kg 16.69 17.99 16.49

   Hortex 
sok pomarańczowy 2 litr 6.09 5.49 6.99

   Malma/Lubella 
makaron spaghetti 500 g 3.89 2.69 2.79

   Uncle Bens 
ryż długoziarnisty 500 g 4.62 4.49 4.95 

   Kujawski 
olej z pierwszego tłoczenia 1litr 4.37 3.39 3.99 

   Jabłko 1 kg
Lobo/grany Smith 4.19 5.99 3.69 

   Kiełbasa śląska 1 kg 9.99 9.99 9.99 

   Ser żółty
z dziurami typu Gouda 1 kg 15.99 13.90 16.99 

   Łaciate 3,2%, mleko1litr 2.29 2.19 2.39 

   Mąka pszenna 500 g 1.29 1.89 1.87 

   Nałęczowianka, woda
mineralna niegazowana 1litr 1.65  1.75 1.79 

   Ludwik, miętowy płyn 
do mycia naczyń 1litr 4.19 4.19 4.19 

   Timotei 
szampon do włosów 400 g 7.99 8.79 8.99 

   Velvet 
papier toaletowy, 8 rolek, kolorowy  6.59 7.99 7.99 

   Łowicz 
dżem brzoskwiniowy 300 g  2.85 2.79 2.69 

   Herbata 
100 torebek Saga 4.19 3.99 4.19 

   Tchibo exclusive 
kawa mielona 250 g 8.55 7.99 7.49 

   Cukier biały 1 kg 2.69 2.59 2.79 

   Masło ekstra 200 g 1.99 2.39 1.59
 
        SUMA  110.10 zł 110.48 zł 111.85 zł 

PROMOCJA PROMOCJA 

Ile kosztują zakupy?
 Carrefour      Real      Tesco 



 (0,5 litra)
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Osady o nazwie
„Wola” w śre-
-dniowieczu
s t a n o w i ł y

specjalny typ osad. Ich 
mieszkańcy korzystali z 
pewnej „wolnizny”, czyli 
ułatwień i ulg w świad-
czeniach na rzecz pana. 
Pierwsze informacje o 
wsi Wola nad Wisłą się-
gają 1441 roku. 

W Woli, naprzeciw-
ko zadbanego, zabytko-
wego kościoła pw. św. 
Urbana, znajduje się 
piękne probostwo oto-
czone mnóstwem ziele-
ni. Stoi na fundamen-
tach budynku Straży Po-
żarnej. Jego kolorysty-
ka nawiązuje do kolory-
styki świątyni parafial-
nej, która od kilkunastu 
lat przechodzi kapitalny 
remont. 

Aż kościół dudni

Grzegorz Madeja jest 
w siedmioosobowej ra-
dzie parafialnej. Jej człon-
kowie reprezentują różne 
zawody. Są tam nauczy-
ciele, rolnicy, rzemieślni-
cy. – Doradzamy księdzu 
proboszczowi w spra-
wach inwestycji parafial-
nych – mówi. – Wspólnie 
uzgadniamy poszczegól-

ne prace. W najbliższym 
czasie planujemy wymia-
nę organów.

Ksiądz proboszcz Le-
onard Knapik chwali pa-
rafian za ofiarność i pra-
cę na rzecz kościoła. – 
Jedynymi sponsorami pa-
rafii są jej mieszkańcy – 
mówi. – Prawie wszyst-
kie prace wykonywane 
są przez mieszkańców.  I 
uśmiechając się, dodaje, 
że jest w Woli jedna ta-
ka firma, która wykonu-
je większość prac przy 
świątyni. – Nazywa się 
REMiKS, czyli... renciści, 
emeryci i ksiądz.

W radzie parafial-
nej zasiada też Urszula 
Pękała, która przewod-
niczy również Kołu Go-
spodyń Wiejskich. Nale-
żą do niego 102 panie, z 
których najstarsza ma 88 
lat, a najmłodsza 30. Przy 
KGW działa folklorystycz-
ny Zespół Pieśni i Tań-
ca „Wolanie”. Występują 
m.in. podczas dożynek, 
uroczystości bierzmowa-
nia, prymicji, uświetniają 
Dzień Seniora. 

Wola to bardzo roz-
śpiewana parafia – mó-
wi pani Urszula. – Goście, 
którzy mają okazję brać 
udział w niedzielnych 
nieszporach, nie mogą 
się nadziwić, że kościół 
aż dudni śpiewem.

Nie ma 
bezrobocia
Parafia w Woli to 

1920 osób. 1400 miesz-
ka w domach jednoro-
dzinnych, pozostali w 
sześciu blokach znajdu-
jących się w wiosce. Jest 
jeszcze pięciu gospoda-
rzy, mających około 20- 

-hektarowe gospodar-
stwa i utrzymujących się 
z pracy na roli. Ale więk-
szość mieszkańców pra-
cuje w kopalniach i oko-
licznych zakładach prze-
mysłowych, takich jak 
tyska fabryka „Fiata” (do 
Tychów jest stąd około 
18 km). Nowym zjawi-
skiem są wyjazdy za pra-
cą do Anglii i Irlandii. Z 
Woli wyjechało już oko-
ło 80 osób, w tym pięć 
rodzin.

O bezrobociu w Wo-
li mówić nie można, bo, 
jak podkreślają sami 
mieszkańcy, kto chce, 
robotę znajdzie. Dlate-
go też nie ma tu bie-
dy. Mówi o tym m.in. El-
żbieta Noga z zespołu 
charytatywnego. Działa 
on w parafii od 19 lat. 
– Powstał z myślą o po-
mocy biednym, ale tak 
naprawdę w wiosce nie 
ma rodziny, która po-
zostawałaby bez środ-
ków do życia – mówi 
pani Elżbieta. Trzy pa-
nie z zespołu zajmują 
się więc głównie zbiór-

ką środków na cele cha-
rytatywne, przeprowa-
dzają zbiórki pieniężne 
na misje.

Będzie grupa 
młodzieżowa
W parafii jest oko-

ło 100 studentów. Więk-
szość kształci sie zaocz-
nie, pracując, by opłacić 
studia. Urszula Urbań-
czyk od 20 lat jest ka-
techetką. Prowadzi też 
grupę Dzieci Maryi. – 
Mamy dobrą młodzież 
– mówi. – Nie ma u 
nas subkultur młodzie-
żowych. Problemy mło-
dych są rozwiązywane w 
domu. W wielopokole-
niowych rodzinach cią-
gle, na szczęście, du-
ży jest autorytet rodzi-
ców. Dzięki temu nie ma 
u nas większych proble-
mów wychowawczych.

W Woli nie ma jesz-
cze młodzieżowej gru-
py parafialnej. Ale mło-
dzi ludzie już myślą o 
jej stworzeniu. 18-let-
nia Katarzyna Kubeczko, 

jeszcze przed wakacja-
mi, wraz z 15-osobową 
grupą znajomych przy-
gotowała nocne czuwa-
nie w kościele parafial-
nym. Po Mszy św. mło-
dzież modliła się Koron-
kę do Miłosierdzia Bo-
żego i rozważała teksty 
św. Faustyny. – Po tym 
spotkaniu pomyśleliśmy, 
że moglibyśmy stworzyć 
młodzieżową grupę pa-
rafialną, która spotyka-
łaby się częściej, w sal-
ce przy kościele – mó-
wi Kasia. – Myślę, że 
uda nam się to po wa-
kacjach. 

Pomagamy 
dzieciom z RPA
Największą tradycję 

w parafii posiada Fran-
ciszkański Zakon Świe-
ckich. Należą do nie-
go 44 osoby. Przełożo-

Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli

REMiKS zrobi wszystko
18 km za Pszczyną 
wjeżdżamy do 
miejscowości 

Wola. Droga 
wiedzie przez las. 
Powietrze pachnie 
igliwiem i żywicą.

tekst
ANNA 

BURDA-SZOSTEK

W zabytkowym kościele 
zachowało się
oryginalne sklepienie 
krzyżowo-kolebkowe
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ną grupy jest Anna Ku-
beczko. – Spotykamy się 
co miesiąc na modlitwie 
– mówi. – Codziennie 
przed Mszą prowadzimy 
śpiew, a w pierwsze so-
boty miesiąca odmawia-
my Różaniec.

– Opiekujemy się też 
grobem naszego wie-
loletniego proboszcza 
Eryka Kempy – dodaje 
Jolanta Rozmus. – Orga-
nizujemy również piel-
grzymki na Jasną Górę, 
do Turzy Śląskiej, Liche-
nia, Łagiewnik. A cztery 
razy w roku jeździmy do 
Panewnik.

Grupa prowadzi 
też tzw. adopcję serca, 
wspomagając finansowo 
dwójkę dzieci z Republi-
ki Południowej Afryki. 

W parafii jest rów-
nież 20 róż różańco-
wych, w tym trzy mę-
skie. Jednym z trzech 
kościelnych jest 70-let-

ni Jan Gwóźdź, które-
go syn jest salezjaninem 
pracującym na misji 
włoskiej w Niemczech. 
– Swoją pracę kościelne-
go zacząłem na Paster-
ce, 20 lat temu – wspo-
mina pan Jan. – I bar-
dzo mnie wciągnęła. Jak 
się coś lubi, to po czasie 
staje się to pasją.

Z parafii pochodzi 
13 księży i 9 sióstr za-
konnych. Jedną z nich 
jest siostra służebnicz-
ka Joachima Kubeczko. 
– Obecnie pracuję w 
Istebnej, ale na wakacje 
zawsze przyjeżdżam do 
rodzinnej Woli – mówi.

W tym roku Ochot-
nicza Straż Pożarna w 
Woli obchodzi 150-lecie 
istnienia. Strażacy tak-
że pomagają w parafii 
– wykonują prace wy-
sokościowe w kościele, 
ścinają drzewa. 
 

HISTORIA
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Najważniejszy w parafii jest klimat. Zaufanie ludzi 
do Kościoła i księdza wyraża się nie tylko ich sza-
cunkiem, ale także wielką troską o dzieła parafial-
ne. Dzięki pomocy parafian odnawiamy kościół, i to 
w ogromnej skali. Ponad 90 proc. wiernych uczest-
niczy w niedzielnej Mszy św. Bardzo liczny jest 
udział w liturgii tzw. świąt zniesionych. Około 100 
osób codziennie jest na Mszy. Niestety, jest też kil-
ka rodzin tzw. kolędowo wierzących. Kolędę przyj-
mują, ale do kościoła chodzą rzadko lub wcale. 
Dawniej związani z parafią przez dzieci, dziś, już 
bez dzieci, tracą kontakt z Kościołem. Ale to nikły 
margines w naszej parafii. W naszej wspólnocie co-
raz mniej jest dzieci i młodzieży. Nie ma już rodzin 
wielodzietnych. Przybywa emerytów. Zagrożenia 
są takie jak wszędzie, jednym z nich jest źle poję-
ta wolność, objawiająca się próbami naśladowania 
postaw liberalnych.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00
  Msze św. w tygodniu: w poniedziałki i środy o 8.00, 
     w pozostałe dni o 18.00
  Od maja do sierpnia, we wtorki – nabożeństwo do 

św. Urbana

HISTORIA
Pierwsze wzmianki o wsi 
Wola nad Wisłą pochodzą 
z 1441 i 1469 r. Wioska po-
łożona była przy trakcie 
handlowym prowadzącym 
z Krakowa na Morawy i na 
południe Włoch. Kościół w 
Woli poświęcony został w 
1861 r. Parafię erygowa-
no w 1872 r. Do tego cza-
su miejscowość należała do 
parafii w Miedźnej.

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

tel. 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
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ZDANIEM 
PROBOSZCZA

KS. LEONARD KNAPIK

Parafia św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli

REMiKS zrobi wszystko

Od kilkunastu lat trwa 
kapitalny remont kościoła

Poniżej: Członkowie grup 
parafialnych od lewej Kasia 
Kubeczko, Elżbieta Noga, 
Urszula Urbańczyk, Anna 
Kubeczko, siostra Joachima 
Kubeczko, Urszula Pękała, 
Urszula Palus, Jan Gwóźdź
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Od młodości miałam zdolności 
plastyczne. Przygotowywałam 
gazetki ścienne, plakaty 
– opowiada 75-letnia malarka 
Zofia Pustułka.

Malowaniem zajęła się do-
piero po zakończeniu pracy za-
wodowej. Wprawdzie nauczy-
cielka ze szkoły średniej nama-
wiała ją, aby poszła na studia pla-
styczne, ale tak się nie stało. Do 
egzaminu dojrzałości uczyła się u 
sióstr urszulanek w Rybniku. Zo-
stała nauczycielką.

– Podobał mi się ten zawód 
– opowiada – ale tata powiedział 
„nie”. Załatwił mi posadę księgo-
wej w fabryce na Wiertce. Wy-
rzucili mnie stamtąd jako wro-
ga społeczno-politycznego. Ze-
rwałam gazetkę ścienną, w któ-
rej obrażono mojego ojca, uzna-
wanego za kułaka (był rolnikiem i 
mieliśmy młyn). Potem pracowa-
łam w innych zakładach.

Zaczęła malować, gdy zo-
stawił ją mąż. Zabrał też swo-
je obrazy.

– Zostały dziury w ścianach 
– opowiada. – Wtedy namalowa-
łam obrazy, aby mieć na co spoj-
rzeć. Zaproponowano mi pra-
cę dekoratora wystaw 
sklepowych. Poprosiłam 
o pomoc plastyczkę, 
Krysię Gniewek. Bardzo 
dużo mnie nauczyła. 
Nasza znajomość prze-

kształciła się w przyjaźń, która 
trwa do dziś.

Malarstwo stało się jej pasją. 
Dzisiaj żałuje, że nie posłuchała 
swej nauczycielki.

– Postanowiłam, że będę pro-
fesjonalistką, jak tylko potrafię – 
wyznaje. – Cieszę się, że mi się to 
udaje, że mam własne wystawy.

Pani Zofia maluje przyrodę 
i martwą naturę. Znajomi dzi-
wią się, że potrafi malować z pa-
mięci.

– Widziałam w dzieciństwie 
łąkę, na której kwitło wiele 
kwiatów. Teraz już ich nie ma, 
ale na moim obrazie zakwitły na 
nowo. 

Talent odkopany po latach

Maluję z pasji

– Zostały dziury w ścianach 
– opowiada. – Wtedy namalowa-
łam obrazy, aby mieć na co spoj-
rzeć. Zaproponowano mi pra-
cę dekoratora wystaw 
sklepowych. Poprosiłam 
o pomoc plastyczkę, 
Krysię Gniewek. Bardzo 
dużo mnie nauczyła. 
Nasza znajomość prze-

piero po zakończeniu pracy za-
wodowej. Wprawdzie nauczy-
cielka ze szkoły średniej nama-
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NIEDZIELA  29.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Z życia bocianów
07.55  Zamyślenia nie tylko dla poboż-

nych
08.00 Śląski koncert życzeń  
08.45 Góralska lista przebojów
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 TV Katowice poleca
17.00 Jak ten czas leci 
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.40  Pół wieku TV Katowice – progra-

my archiwalne   
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Piłkarska Trójka
22.15 Aktualności sportowe

PONIEDZIAŁEK  30.07

07,45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50 Gramy dla Was 
08.45 Domowy zwierzyniec
08.50 TV Katowice poleca  
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Europieniądze
17.00  Trójka dzieciom: Przygód kilka 

wróbla Ćwirka
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe
18.40 Encyklopedia Solidarności 
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00 Zaolzie – magazyn
19.15 Trójka dzieciom: serial  
19.30  Z życia Kościoła – magazyn kato-

licki
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe i 

Aktualności 

WTOREK  31.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50 Gramy dla Was
08.45  Schlesien Journal – magazyn mniej-

szości niemieckiej 
16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Relacje – przegląd gospodarczy
17.00  Trójka dzieciom: Przygód kilka 

wróbla Ćwirka
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe
18.40 Trójka tam była  
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00  Raport z akcji – magazyn o tema-

tyce policyjnej  
19.15  Bliżej natury – magazyn  ekolo-

giczny
19.35 Gramy dla Was
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe 
          i Aktualności  

ŚRODA  01.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50  Kalejdoskop regionalny – Często-

chowa  
08.45 Tropiciele – reportaż
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Drobne sprawy
17.00  Trójka   dzieciom:   serial   animo-

wany
18.00 Aktualności   
18.24 Magazyn Meteo   
18.30 Aktualności sportowe 

18.40 Nasz reportaż 
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00 Vśechno klape – wszystko gra
19.20 Zbliżenia filmowe 
19.35 Gramy dla Was
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe i 

Aktualności  

CZWARTEK  02.08

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Kalejdoskop regionalny – Bielsko  
08.45 Tropiciele – reportaż 
16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Drobne sprawy  
17.00 Trójka dzieciom – serial animo-

wany
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe 
18.40  Ludzie i sprawy – magazyn repor-

terów TV Katowice  
19.05 Pomysł na weekend
19.10  Uwaga weekend – informator 

kulturalny
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe 
          i Aktualności   

PIĄTEK  03.08
 
07,45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Kalejdoskop regionalny – Rybnik  
08.45 Z życia Kościołów  – magazyn  
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda 
16.50 Drobne sprawy
17.00 Atelier – lekcja  rysunku
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe   
18.40 Trójka tam była
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00 Do przerwy 0:1 – serial TVP
19.30 Trójka dzieciom – serial 
          animowany
19.40 Pomysł na weekend
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności

SOBOTA   04.08

07,45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Z życia bocianów
07.55 Gruby – serial TVP 
08.45 Atelier – lekcja rysunku
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 To się wytnie
17.00  Pozytywka – tygodnik pozytywnie 

nakręcony
18.00 Aktualności 
18.24  Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.40 Prima aprilis z TV Katowice 
19.15  Zamyślenia nie tylko dla poboż-

nych
19.20  Pół wieku TV Katowice – progra-

my archiwalne
19.35 Jubileuszowe powroty
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe   
22.05 Sobotni magazyn sportowy 

Tak wygląda kościół 
Mariacki z mojego okna, 

mówi Zofia Pustułka


