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Pierwszy dzwonek tuż-
-tuż. Tym razem po wa-

kacyjnej przerwie uczniowie 
podstawówek i gimnazjów 
założą, jak dawniej ich rodzi-
ce, szkolne uniformy. O tym, 
czy współczesny mundurek 
przypomina ten z PRL-u oraz 
jakie są okoliczności jego po-
jawienia się w śląskich pla-
cówkach, przeczytać można 
na str. VII. Na progu nowego 
roku szkolnego wspomi-
namy również wakacyjne 
promocje, które nie muszą 
wiązać się wyłącznie z prze-
cenionym towarem na pół-
kach sklepowych. W sierpniu 
w Katowicach promowano 
talent. Ujawniali go najzdol-
niejsi uczniowie i absolwenci 
szkół muzycznych. O tej akcji 
na str. XII w tekście „Teraz 
młodość”. 
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ZA TYDZIEŃ
  RAPORT O ROLNICTWIE na Śląsku
  Oazowy DZIEŃ WSPÓLNOTY

Rajd, w którym samochody jadą trzydziest-
ką? „Ludzie myślą, że zabytkowe auta nie 

potrafią jeździć szybciej, ale prędkość wyzna-
czają przepisy rajdu – mówi komandor Ewa 
Pielawska-Sarna. – Interesuję się zabytkowy-
mi pojazdami, od kiedy poznałam męża. W 
tym roku on jest kierownikiem trasy, która 
wiodła m.in. przez Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach i centrum Mikołowa”. Od 23 do 
26 sierpnia odbywał się XXXI Rajd Pojazdów 
Zabytkowych oraz VII Zlot Zabytkowych 

Mercedesów. „Starymi 
autami interesują się na-
si mężowie – mówi Maria 
Kramarczyk. – Razem z ko-
leżanką zgodziłyśmy się 
pokazywać odrestaurowa-
nego Polskiego Fiata 508. 
Jesteśmy jedyną damską 
ekipą”. W imprezie wzięło 
udział ponad 20 załóg. 

PASJONACI STARYCH SAMOCHODÓW JEŻDŻĄ TRZYDZIESTKĄ
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Rajdowi 
towarzyszył 
Konkurs 
Elegancji. 
Wygrał go 
Apolinary 
Bartnicki 
w BMW 
z 1929 roku

Wbrew pozorom Śląsk to nie tylko 
przemysł i kopalnie. Świadczą 
o tym coroczne dożynki.

Mszą św. w kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Koszę-
cinie rozpoczęły się obchody VIII 
Dożynek Województwa Śląskie-
go. 26 sierpnia Eucharystii w in-
tencji rolników i działkowiczów 
przewodniczył bp Gerard Kusz, 
który podziękował wszystkim za 
pracę i troskę, by w Polsce nie 
brakowało chleba. – Człowiek jest 
wtedy wielki, kiedy potrafi dzię-

kować i społeczeństwo jest wtedy 
wielkie, gdy potrafi być wdzięcz-
ne Panu Bogu za trud i dobrych 
ludzi – mówił w homilii ksiądz bi-
skup. Zwrócił ponadto uwagę na 
rozgrywające się w różnych częś-
ciach Europy i świata dramaty po-
żarów, powodzi i głodu. Po Eu-
charystii goście w barwnym ko-
rowodzie udali się do Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego. Wyjątkowym 
punktem programu był koncert 
galowy Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” (na zdjęciu), który przygo-
tował także oprawę muzyczną li-
turgii w kościele.  KC

PIOTR SACHA
redaktor wydania

VIII Dożynki Województwa Śląskiego

Rolnicy dziękują
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Archidiecezjalna 
pielgrzymka

Spotkamy się 
w Rzymie
To będzie pierwsza archi-

diecezjalna pielgrzymka 
do Wiecznego Miasta. Z oka-
zji 750. rocznicy śmierci św. 
Jacka, patrona metropolii kato-
wickiej oraz Dnia Papieskiego, 
diecezjanie wyruszą do Rzymu 
15 października. Przez trzy 
dni będą uczestniczyli w uro-
czystościach wraz z biskupa-
mi naszej metropolii, bisku-
pami pochodzącymi ze Śląska, 
przedstawicielami Episkopatu 
Polski oraz wieloma gośćmi. 
Plakaty dotyczące wyjazdu 
znajdą się w parafiach archi-
diecezji. 
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Szanty na Paprocanach

TYCHY. 25 i 26 sierp-
nia tyskie Paprocany stały 
się stolicą polskiej muzy-
ki  żeglarskiej. Miłośnicy 
szant posłuchać mogli 13 
zespołów ( m.in. z Francji 

i Niemiec), a także zoba-
czyć pirackie miasteczko. 
Dla najmłodszych zorga-
nizowano regaty i zaba-
wy. Festiwal Port Pieśni 
Pracy odbywał się w 

Tychach po raz piętnasty. 
– Każda edycja festiwalu 
jest inna. Najważniejszy 
jest cel, a szanty pomaga-
ją go zrealizować – mó-
wi Wojciech Harmansa, 
koordynator artystyczny 
wydarzenia. – W tym ro-
ku postawiliśmy na dzie-
ci, stąd włączyliśmy się 
do ogólnopolskiego pro-
gramu NIVEA Błękitne 
Żagle. To ważne, by kul-
tury żeglarskiej i szanto-
wej uczyć już najmłod-
szych – dodaje. Impreza 
jest okazją do spotkań 
fanów tej muzyki z całe-
go kraju. – W lecie w cią-
gu dwóch dni przewija 
się tu średnio 15 tys. lu-
dzi. Jesteśmy więc jed-
nym z największych festi-
wali w Polsce – zapewnia 
Wojciech Harmansa.

Na razie kaplica
RUDA ŚLĄSKA. Dekre-
tem arcybiskupa zosta-
ła erygowana parafia 
w Chebziu. Dokument 
wchodzi w życie 1 wrześ-
nia. Parafia pod wezwa-
niem św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej nie ma 
jeszcze swojego kościo-
ła. Msze będą odbywa-
ły się tak jak dotychczas, 
w kaplicy św. Katarzyny 
przy budynku przedszko-

la miejskiego. O potrzebie 
erygowania parafii w tym 
miejscu pisali już bisku-
pi w dekrecie wizytacyj-
nym z 1937 roku. Obecnie 
na terenie nowej parafii 
mieszka ok. 1300 rudzian. 
Proboszczem nowej pa-
rafii będzie ks. Krzysztof 
Szudok, dotychczaso-
wy wikary w parafii pw. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Goduli.

50 lat pracy księdza profesora
KATOWICE. Ks. prof. 
Remigiusz Sobański (na 
zdjęciu) obchodzi ju-
bileusz pracy w Sądzie 
Metropolitalnym. – 50-le-
cie pracy naszego oficjała 
mija dokładnie 2 wrześ-
nia. Z tą datą został wy-
stawiony pierwszy dekret 
na notariusza sądowego 
– mówi ks. Marek Górka, 
sędzia Sądu Biskupiego. 
Z tej okazji 4 września w 
katedrze Chrystusa Króla 
o godz. 12 zostanie od-
prawiona Msza świę-
ta. Tego samego dnia 
podczas spotkania księ-
dza jubilata z najbliż-
szymi współpracow-
nikami w sali Drukarni 
Archidiecezjalnej odbę-
dzie się prezentacja księ-
gi pamiątkowej zatytuło-
wanej „Pasterz i Sędzia”. 
– Część artykułów ma 
charakter wspomnienio-
wy, część dotyczy praw-
nych problemów, szcze-
gólnie procesów małżeń-
skich. Autorzy to w więk-
szości prawnicy, więc po-

ruszali tematy im bliskie, 
ale związane z prawem 
kościelnym – wyjaśnia 
ks. Górka. Wśród auto-
rów znaleźli się wybit-
ni kanoniści: bp Tadeusz 
Pieronek, ks. Waldemar 
Gałązka, ks. Wojciech Gó- 
ralski, ks. Zbigniew Jan-
czewski. 

Ks. Remigiusz So-
bański rozpoczynał pra-
cę w Sądzie Metropolital-
nym jako notariusz. Po-
tem pracował jako sędzia 
i wreszcie jako oficjał kie-
rował sądem. – Profesor 
jest takim niedoścignio-
nym wzorem. Ma dłu-
goletnie doświadczenie, 
służy radą w orzekaniu 
kościelnym w sprawach 
małżeńskich. Jest także 
wzorem pracowitości. 
Pracuje nie tylko szyb-
ko, ale bardzo owocnie 
– mówi ks. Marek Górka. 
– To postać barwna i cie-
kawa. Jego hobby to kibi-
cowanie wyścigom For-
muły 1 i meczom Ruchu 
Chorzów. 

Kanclerz z optymizmem
KURIA METROPO-
LITALNA. Na kapłań-
ską emeryturę przecho-
dzi ksiądz prałat Józef 
Pawliczek (na zdjęciu), 
dotychczasowy Kanclerz 
Kurii, z którą związany 
był od 32 lat. 31 sierp-
nia o godz. 12 w ka-
tedrze Chrystusa Króla 
odbędzie się Msza św. 
w jego intencji. Nim zo-
stał notariuszem kurii w 
1975 roku, ks. Pawliczek 
był wikarym w katowi-
ckiej katedrze, jedno-
cześnie od roku pełnił 
funkcję kustosza diece-
zjalnego muzeum, któ-
re właściwie było dopie-
ro tworzone. Na stano-
wisku kanclerza zastą-
pił 16 kwietnia 1992 ro-
ku ks. Wiktora Skworca, 
obecnego biskupa tar-
nowskiego, który został 
wtedy wikariuszem ge-
neralnym. – Nieraz moż-
na spotkać się z takim 
powiedzeniem: „ Ja to 
nie lubię papierkowej 
roboty”. Tymczasem z 
każdym papierkiem jest 
związany człowiek, a 
czasem bardzo ważna 

sprawa dla jego życia – 
przekonuje dziś, po la-
tach pracy ksiądz prałat. 
O najbliższej przyszłości 
ks. Pawliczek mówi z op-
tymizmem. – Myślę, że 
nie będę cierpiał na bez-
robocie. Proboszczowie 
pytają już, czy mogą li-
czyć na pomoc duszpa-

sterską. Mam też wiel-
ką nadzieję, że teraz bę-
dę miał czas na czytanie 
książek – mówi kapłan.
Księdza kanclerza na je-
go stanowisku zastąpi 
ks. Grzegorz Olszowski, 
dotychczasowy kapelan 
arcybiskupa Damiana 
Zimonia. 

„Już czas ruszać w drogę, już czas na przygodę” – śpiewały 
współnie z dziećmi Ryczące Dwudziestki
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Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

ks. Krystian 
Kukowka

dyrektor wydawnictwa 
Księgarnia św. Jacka

Od 15 do 17 października 
metropolia katowicka organizuje 
pielgrzymkę do Rzymu. Zbiega 
się ona z 750. rocznicą śmierci 
naszego głównego patrona 
– św. Jacka. Pragniemy wyrazić 
wdzięczność wobec całego 
Kościoła w miejscu, gdzie 
wszystko się zaczęło. 
To w Rzymie św. Jacek przeżył 
zafascynowanie duchowością 
dominikańską i rozpoczęło się 
jego wielkie dzieło misyjne. 
Chcemy na nowo 
zafascynować się 
jego świętością, 
dlatego też przygotowaliśmy 
międzynarodową sesję naukową. 
W programie uroczystości 
jest także galowy koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
oraz recital pianisty Piotra 
Palecznego. Mamy nadzieję, 
że w naszym dziękczynieniu 
uczestniczyć będzie Ojciec Święty 
Benedykt XVI. 15 października 
w bazylice św. Sabiny 
na Awentynie zostanie 
odprawiona dziękczynna 
Msza św. Pielgrzymi wezmą 
także udział w środowej 
audiencji generalnej z Ojcem 
Świętym. Tak zakończą się 
diecezjalne obchody 750-lecia 
śmierci św. Jacka. Szczegółowe 
informacje na stronie 
internetowej: www.ksj.pl/rzym.

AR
C

H
IW

U
M

 W
YD

AW
N

IC
TW

A 
ŚW

. J
AC

KA

Do uśmiechniętej Mamy
PSZÓW. Pod hasłem 
„Przypatrzmy się powo-
łaniu naszemu” 9 wrześ-
nia odbędzie się piel-
grzymka do Matki Bożej 
Uśmiechniętej w Pszowie. 
Uroczystości odpusto-
we w pszowskim sanktu-
arium potrwają dwa dni. 
W sobotę 8 września o 
godz. 15.00 rozpoczną się 
obchody kalwaryjskie, o 
godz. 18.00 będą nieszpo-
ry maryjne, a po nich Msza 
św. W niedzielę w progra-
mie znajdą się: rozważa-
nia różańcowe – godz. 10, 
Suma pontyfikalna pod 
przewodnictwem ks. arcy-
biskupa Damiana Zimonia 
– godz. 11.00, godzi-
na hołdu Maryi – godz. 

14.00 oraz nieszpory ma-
ryjne – godz. 15.00. Matka 
Boża Uśmiechnięta, której 
obraz (na zdjęciu) znajdu-
je się w głównym ołtarzu, 
jest patronką ziemi rybni-
ckiej, wodzisławskiej i ja-
strzębskiej. 

Wizerunek Matki Bo-
żej Pszowskiej jest olej-
ną kopią obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej i po-
jawił się w Pszowie, dzięki 
jednej z corocznych piel-
grzymek mieszkańców, w 
1722 r. Kopia ta uległa jed-
nak zniszczeniu. Malarz, 
który wykonał renowację 
obrazu, postanowił nieco 
rozjaśnić oblicze Madon-
ny. Jak sam mówił – nadał 
Maryi polską karnację.

Prokuratura w Gliwicach ustaliła, że przetarg 
na wykonanie robót górniczych na kopal-

ni „Halemba” firma „Mard” z Rudy Śląskiej wy-
grała m.in. dlatego, że posługiwała się sfałszo-
waną dokumentacją. Poza tym cały przetarg był 
tak ustawiony, aby oferta tej firmy była uznana 
za najlepszą. Sprawa wyszła na jaw przy okazji 
śledztwa prowadzonego przez prokuraturę jed-
nak w innej sprawie. Pracownicy firmy „Mard” 
pracowali bowiem na kopalni  „Halemba”, pomi-
mo że stężenie metanu wielokrotnie przekracza-
ło dopuszczalne normy. W wyniku wybuchu zgi-
nęło wówczas 23 górników. 

Informacja o gliwickim śledztwie to kolejny syg-
nał o nieprawidłowościach, jakie mają miejsce 

w przemyśle wydobywczym. Prawdopodobnie 
gdyby na „Halembie” nie zginęli górnicy, nikt 
by się także nie zainteresował okolicznościa-
mi przetargu. Czy w dwuznacznych okolicznoś-
ciach przebiegał jedynie ten przetarg? Wątpię. 
Należy sądzić, że takie sytuacje są na porządku 
dziennym. Zresztą zawsze styk gospodarki pań-
stwowej, która oferuje duże zlecenia, z bizne-
sem prywatnym jest sferą delikatną, wrażliwą na 
korupcję. Zwłaszcza jeśli po obu stronach prze-
targowego stołu zasiadają koledzy z branży i co 
najwyżej pilnują, aby bardziej łakome kąski nie 
dostały się innym. Zastawia przy okazji bierność 
związków zawodowych, które przecież powinny 
się troszczyć nie tylko o zarobki górników, ale i 
sprzyjać oczyszczeniu także całej sfery bizneso-
wej wokół górnictwa. 

Jednym z elementów patologicznych ukła-
dów w górnictwie był, a może nadal jest, sy-

stem pośrednictwa w handlu węglem. Po zezna-
niach min. Janusza Kaczmarka opozycja, zwłasz-
cza SLD, głośno domaga się powołania komi-
sji śledczej w sprawie okoliczności zatrzymania 
Barbary Blidy. Mają rację, wszystkie wątpliwo-
ści w tej sprawie należy wyjaśnić. Ale nie można 
także stracić z pola uwagi kontekstu, który do-
prowadził do podjęcia decyzji o zatrzymaniu by-
łej posłanki SLD. Dlatego odpowiedź na pytanie, 
jaką rolę odgrywała Barbara Blida w procederze 
swej koleżanki Barbary Kmiecik, niegdyś poten-
tata w handlu węglem, jest nie mniej ważna ani-
żeli pytanie o polityczne okoliczności, w wyni-
ku których zapadła decyzja o zatrzymaniu byłej 
posłanki. Nie mam zresztą żadnych wątpliwości, 
że w sferze niejasnych interesów wokół górni-
ctwa kręciły się nie tylko postacie z kręgu SLD. 
Korumpowany był każdy układ, który akurat był 
przy władzy i od którego coś w branży zależa-
ło. Bez stworzenia przejrzystych reguł przetar-
gowych i ich surowej egzekucji nic się nie zmie-
ni. Co najwyżej przy innych okazjach będą wy-
buchać afery, jak to miało miejsce w przypadku 
przetargu na roboty w kopalni „Halemba”. 

Echo Śląska w Ameryce
KINO. W Waszyngtonie 
trwa retrospektywa prac 
Lecha Majewskiego. 
Pochodzący z Katowic 
reżyser do Stanów 
Zjednoczonych przywiózł 
swoją twórczość filmo-
wą oraz wideoarty. Jak 
donosi polonijny „Nowy 
Dziennik”, pierwsze dni 
prezentacji w National 
Gallery of Art przyciąg-
nęły tłumy. „Washington 
Post” nazwał nawet 
Lecha Majewskiego wiel-
kim odkryciem i wspa-

niałym filmowcem, któ-
rego prace charakteryzu-
je wyobraźnia i perfek-
cjonizm. Retrospektywę 
będzie można oglą-
dać w Waszyngtonie 
przez kilka tygodni. 
Patronuje jej Instytucja 
Filmowa „Silesia-Film”, 
która przy współpracy 
z Ars Cameralis Silesiae 
Superioris przygotowała 
także ekspozycję doko-
nań twórcy z Katowic na 
tegorocznym Biennale w 
Wenecji. 
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Spadają doniczki, otwie-
rają się szafki, odpada-
ją dachówki i pękają 
ściany – sceny jak z fil-

mu mieszkańcom terenów gór-
niczych towarzyszą od zawsze. 
Wiadomo, że powodują je ko-
palnie. O przyczynach powsta-
wania tąpnięć i wstrząsów w 
górnictwie krążą jednak mity.

Najwyżej 
trochę się zakurzy
Gdy na powierzchni trzęsie 

się ziemia, łatwo zgadnąć, że w 
kopalni znowu tąpie. Statystyki 
pokazują jednak, że do tąpnięć 

dochodzi w naszych kopalniach 
najwyżej trzy, cztery razy w ro-
ku. W takim razie, czym są te na-
sze minitrzęsienia?

– To wstrząsy górotworu – 
opowiada prof. Władysław Ko-
nopko z Głównego Instytutu 
Górnictwa w Katowicach. – Na 
skutek wybierania pokładów 
węgla na dużych głębokościach 
dochodzi do wysokich naprężeń 
górotworu. To jeden z powo-
dów tych wstrząsów, ale rów-
nież niebezpiecznych tąpnięć. 
Drugi powód to zbyt wysoka 
wytrzymałość skał otaczających 
wyrobisko. Po prostu prace gór-
nicze powodują, że skały sła-
be zapełniają wszelkie szczeli-
ny wyrobiska, jak pasta z tub-
ki. Tymczasem skały silne prę-
żą się, aż w pewnym momen-
cie gwałtownie się załamują, 
wytwarzając przy tym ogromną  
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Przyjezdni, którzy nigdy 
wcześniej nie poczuli 

tąpnięć, mogą się 
mocno zdziwić. 

Jak to, trzęsienie ziemi 
w asejsmicznej Polsce?

Choć liczba tąpnięć pod ziemią maleje, ich skutki wciąż widać na powierzchni
Po lewej: Kaziemierz Tukałło wskazuje uszkodzenia budynku, w którym mieszka

tekst 
DAMIAN GUZEK

Minitrzęsienia ziemi na Śląsku

Coś drgnęło...
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siłę. Powstają wówczas wstrzą-
sy górotworu lub tąpnięcia.

Będąc na powierzchni, trud-
no odczuć różnicę pomiędzy 
dwoma zjawiskami. Po prostu 
trzęsie. Pod ziemią za to różnica 
jest ogromna. – Tąpnięcie to udar 
skał, któremu towarzyszy gwał-
towne zniszczenie wyrobiska. Na-
tomiast kiedy do załamania się 
skał dojdzie gdzieś w oddali od 
chodnika kopalni, mamy do czy-
nienia ze wstrząsem górotworu – 
mówi profesor. 

W czasie wstrząsów w szy-
bach kopalnianych praktycznie 
nic się nie dzieje. Najwyżej, jak 
mówią górnicy: trochę się zaku-
rzy. Tąpnięcia z kolei niszczą w 
kopalnianych chodnikach wszyst-
ko, co stanie im na drodze, nie-
rzadko pociągając przy tym ofia-
ry w ludziach.

Pochylone domy
Przed kilkunastu laty naj-

bardziej sejsmiczną kopalnią w 
Polsce był katowicki „Wujek”. 
Obecnie zagrożenie tąpnięcia-
mi dotyczy głównie trzech za-
kładów w Rudzie Śląskiej – ko-
palni „Pokój”, „Halemba” i „Biel-
szowice” oraz kopalni „Rydułto-
wy-Anna” w okręgu rybnickim.

W Rudzie skutki sąsiedztwa 
kopalń widać przede wszystkim 
w dzielnicy Wirek. Odchylone 
od pionu domy, wybrzuszone 
chodniki, odpadające tynki i po-
pękane ściany na stałe wpisały 
się w tamtejszy krajobraz.

Mieszkańcy patrzą z obawa-
mi na to, co dzieje się w okolicy. 
Wielu z nich, tak jak lokatorzy 
starych kamienic na ulicy Katowi-
ckiej, żyje wręcz ze strachem o 
zdrowie bliskich.

– Szkody zaczęły na dobre 
powstawać z pięć lat temu – mó-
wi Kazimierz Tukałło, mieszka-
niec jednej z kamienic. – A teraz 
dom się zapada, stropy i ściany 
popękały. Okna się walą, a drzwi 
od klatki nie można zamknąć, 
bo posadzka z jednej strony się 
podniosła. Wyleciała cegła nad 
drzwiami do klatki, to pokaza-
łem ją komisji, która oceniała 
szkody. Oni stwierdzili, że ta ce-
gła jest stabilna, a dzień później 
spadła na głowę sąsiadowi. To 
wszystko przez kopalnię.

W okolicy uszkodzone są 
nie tylko budynki mieszkalne, 
ale również wielkie powierzch-
nie przemysłowe. Na początku 

sierpnia w dzielnicy zamknięto 
hipermarket „Kaufland”.

– Budynek w znacznej części 
groził zawaleniem. Bezpośrednią 
przyczyną był zły stan technicz-
ny obiektu. Tąpnięcia raczej tego 
nie spowodowały. W Rudzie nie 
występują tąpnięcia o takiej sile. 
Czy jednak wpływ na obecny 
stan miały prace górnicze, wyka-
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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 

UROKI TĄPNIĘĆ
ZDZISŁAWA GRUCZYK  
Z RUDY ŚLĄSKIEJ
– Mieszkam na 
dziesiątym pię-
trze, a mój mąż 
pracuje na kopal-
ni, stąd tąpnięcia 
nie są mi obce. 
Zawsze podchodzę do nich 
z niepokojem, szczególnie 
jednak, kiedy mąż jest w 
pracy. Zresztą są bardzo nie-
przyjemne. Blok się trzęsie. 
Telewizor na ścianie dosłow-
nie kołysze się jak łódka na 
wodzie. A po wszystkim zo-
stają popękane ściany i su-
fit, wypatrzone drzwi i nie-
domykające się plastikowe 
okna. Wszystko się trzęsie i 
chodzi – to uroki tąpnięć.

BOŻENA STĘPLEWSKA  
Z RUDY ŚLĄSKIEJ
– To jest wina 
kopalni. Pod blo-
kami, w których 
mieszkam, prze-
chodzą chod-
niki, stąd czuć 
te ich wstrząsy. Kiedyś w 
środku nocy córka się obu-
dziła, bo słychać było trza-
skanie. Okazało się, że to 
ściany trzaskają. Kiedy są 
wstrząsy, wszystko trzesz-
czy. Poza tym mieszkanie 
trzeba ciągle remontować. 
W pokoju, który był przez 
kopalnię remontowany, 
na nowo popękały ściany. 
Rozchodzi się podłoga, drą 
się tapety, powstają dziury, 
że wiatr wieje na nas, jak-
byśmy mieli otwarte okna, 
a my mamy przecież ma-
łe dziecko. Kopalnia napra-
wia to z pieniędzy na szko-
dy górnicze, ale te powsta-
ją na nowo.

Minitrzęsienia ziemi na Śląsku

Coś drgnęło...
U góry: Przygotowywana ekspertyza 

wykaże, jaki wpływ na uszkodzenie 
hipermarketu Kaufland 

miały tąpnięcia
Po prawej: Po przeprowadzonym 

remoncie wierni znów mogą 
modlić się w kościele 

Przenajświętszej Trójcy 
w Kochłowicach

Poniżej: Popękane ściany i podpierane 
budynki. Takie obrazki zobaczyć 

można w Rudzie Śląskiej

dokończenie na s. VI
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że przygotowywana ekspertyza. 
Będzie gotowa do 31 październi-
ka – informuje Jan Spychała, po-
wiatowy inspektor nadzoru bu-
dowlanego.

Kościoły na podnośniku

Usuwanie szkód na murach 
śląskich świątyń wygląda jak 
walka z wiatrakami. Naprawi 
się podłogę, to popękają ścia-
ny. Wyremontuje się ściany, to 
zacznie odpadać tynk. Zdarzają 
się nawet przypadki jak z koś-
ciołem Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Świata w Knuro-
wie Szczygłowicach, że świąty-
nię trzeba było wyprostować. 

Kościół  wskutek szkód 
górniczych obniżył się z jed-
nej strony o 49 cm. Na zle-
cenie kopalni prostowała go 
polsko-czeska firma. Podnoś-
niki hydrauliczne sterowane 
przez komputer podniosły fun-
damenty. – Jeden taki podnoś-
nik miał udźwig 40 ton. I tak 
po kawałku podnosili ścianę – 
mówi Jan Trzęsiok, radny Knu-
rowa, emerytowany górnik. 
Oprócz kościoła podniesiono 
jeszcze dwa domy przy tej uli-
cy. Ograniczeniem tej metody 
jest to, że obniżenie nie mo-
że być większe niż 1 m. Świą-
tynię udało się podnieść, gdyż 
była budowana z uwzględnie-

niem IV (najwyższego) stopnia 
zagrożenia szkodami górniczy-
mi. Z tego powodu składa się z 
trzech niezależnych od siebie 
części. Pozwala to w przypad-
ku zagrożenia zajmować się 
tylko tym fragmentem, które-
mu grozi niebezpieczeństwo.

W kościele Przenajświęt-
szej Trójcy w Rudzie Kochło-
wicach ściany pękały na oczach 
wiernych. Wstrząs przerwał 
trwające w parafii rekolekcje. 
Bryła świątyni zapadła się, po-
pękała kostka brukowa i pood-
padał tynk. Szkody były tak po-
ważne, że kościół wyłączono z 
użytku. Dziś po przeprowadzo-
nym przez kompanię węglową 
remoncie wierni znów mogą 
się w nim spokojnie modlić.

Bytom w Tarnowskich 
Górach?
Problem tąpnięć omal nie 

zrównał z ziemią Bytomia. W 
latach 40. XX w. Niemcy go-
towi byli poświęcić miasto w 
imię eksploatacji zlokalizowa-
nego pod nim węgla. Twierdzi-
li, że na ówczesne warunki bar-
dziej opłacalne byłoby wybu-
rzenie go i postawienie nowe-
go w okolicy Tarnowskich Gór 
niż ciągłe naprawy powodo-
wanych wydobyciem szkód. Na 
stosunkowo małej powierzchni 
zlokalizowanych było aż 6 ko-
palń. Plany pokrzyżowała woj-

na. Zaraz po niej polscy inży-
nierowie zaprojektowali wydo-
bycie z myślą o jak najmniej-
szych stratach. Dziś wiemy jed-
nak, że wielu szkód nie można 
było przewidzieć.

Historycznie liczba wstrzą-
sów i tąpnięć systematycznie 
malała. Dla przykładu w 1980 
roku w Górnośląskim Zagłę-
biu Węglowym doszło do 3432 
wstrząsów, w tym 46, których 
siła była bardzo odczuwalna 
na powierzchni. W roku 2006 
było ich 1172, w tym 28 tych 
najsilniejszych. Tąpnięć w ro-
ku 1980 było ponad 20. W ze-
szłym roku już tylko 4. Trzy-
krotny spadek wstrząsów gó-
rotworu i pięciokrotny tąpnięć 
to zasługa profilaktyki i zmia-
ny systemu eksploatacji złóż. 
Zjawiska nie da się jednak wy-
eliminować całkowicie. Jak po-
daje prof. Konopko, nie po-
mogłoby nawet jednoczes-
ne zamknięcie wszystkich ko-
palń, gdyż wstrząsy powsta-
wałyby jeszcze przez parę do-
brych lat.

Płotka i wieloryb

Przyjezdni, którzy nigdy 
wcześniej nie poczuli tąpań, 
mogą przeżyć szok. Jak to, 
trzęsienie ziemi w asejsmicz-
nej Polsce? Naszym wstrząsom 
do trzęsienia jest jednak da-
leko.

– Różnią się, jak płotka i 
wieloryb. Wstrząsy górnicze 
trwają kilka, najwyżej 15–20 s, 
tymczasem trzęsienia liczymy 
w minutach – stwierdza Wła-
dysław Konopko. Druga różni-
ca to głębokość, na której po-
wstają. – Ogniska wstrząsów 
górniczych nie przekraczają 
głębokości eksploatacji. Z re-
guły jest to pięćset lub sześć-
set metrów. A przy trzęsieniu 

ziemi ognisko liczy się w kilo-
metrach.

Energię trzęsień ziemi okre-
śla się w magnitudach według 
skali Richtera. Gdyby zmierzyć 
nią bardzo silny wstrząs w gór-
nictwie, osiągnąłby wartość ok. 
czterech magnitud. Tymcza-
sem trzęsienia ziemi to wiel-
kości na poziomie co najmniej 
pięciu, sześciu magnitud.

Wstrząsy występują na ca-
łym świecie. Dość często do-
chodzi do nich na terenach 
byłego Związku Radzieckie-
go, zwłaszcza Ukrainy. W są-
siedztwie Polski niewolne od 
problemu są również regiony 
przemysłowe Czech i Niemiec. 
Wszędzie, gdzie dochodzi do 
wstrząsów, przyczyną jest wy-
dobycie złóż. Na to, że nasze 
minitrzęsienia ziemi znikną z 
Górnego Śląska, nie możemy 
więc liczyć, gdyż region jesz-
cze przez wiele lat będzie czer-
pał energię z węgla. 

dokończenie ze s. V

Specjalne zabezpieczenia chronią 
mieszkańców śląskich kamienic
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Zgodnie z zapowiedziami, 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów przywitają nowy rok 
szkolny w mundurkach. Podczas 
wakacji trwała gorączka szycia. 

Jeszcze w czerwcu dyrekto-
rzy dokonali stosownych wpi-
sów do statutów szkół. O tym, 
jak ma wyglądać szkolny strój, 
decydowali uczniowie, rodzice 
i nauczyciele. – Dyskusja trwała 
długo. Część chciała, aby zestaw 
mundurkowy składał się z kilku 
części, dobrych gatunkowo, a 
przede wszystkim eleganckich. 
Druga grupa chciała, by mundur-
ki były jak najtańsze – mówi Ilo-
na Jelonek, nauczycielka z Gim-
nazjum nr 6 w Żorach. – Punkt 
widzenia zależy od portfela. 

Estetyka w cenie

Za najtańszy strój dla ucznia 
szkoły podstawowej trzeba za-
płacić 42 zł. Najczęściej mundu-
rek dla najmłodszych to po prostu 
fartuszek, kamizelka lub T-shirt. 
Ubranie gimnazjalisty jest już nie-
co bardziej wyszukane – koszulka 
polo, sweterek rozpinany, spódni-
ca, spodnie – i kosztuje nie mniej 

niż 70 zł. Najczęściej wybiera-
no to, co najbardziej praktyczne. 
Ale nie zawsze cena idzie w pa-
rze z jakością, dlatego często ro-
dzice zanoszą wzór do krawca, by 
uszył mundurek z lepszego ma-
teriału. Obowiązkowym elemen-
tem stroju jest logo bądź tarcza. 
Za szkolny strój trzeba zapłacić 
z własnej kieszeni. Gdyby chcieć 
skompletować wszystkie części 
garderoby: jednakowe buty, ko-
szulki, marynarki, strój obciążyłby 
domowy budżet na co najmniej 
300 zł. Początkowo ministerstwo 
obiecywało 50 zł dopłaty do stro-
ju szkolnego. Mundurkowe mie-
li dostać wszyscy uczniowie. Tym-
czasem dostali jedynie najubożsi. 
Na Śląsku taką pomoc otrzymało 
15  proc. dzieci. To rodziny, w któ-
rych dochód na osobę nie prze-
kracza 351 złotych. 

A jeśli rodzice nie zdążą ku-
pić mundurka? – W wojewódz-
twie śląskim nie ma takiego nie-
bezpieczeństwa, że dziecko zo-
stanie bez potrzebnej wypraw-
ki – mówi Piotr Zaczkowski ze 
Śląskiego Kuratorium Oświaty w 
Katowicach. – Szkoły bardzo do-
brze radzą sobie z sytuacją. By-
wa i tak, że tam, gdzie przekaza-
liśmy pierwszą transzę pieniędzy, 
stosownych zakupów dokonują 
szkolni pedagodzy. 

Dyrektorzy szkół ze zrozu-
mieniem podchodzą do sytuacji. 
Zastrzegają, że uczeń może nie 
mieć stroju, ale ta sytuacja nie 
powinna być nagminna. Przewi-
dziano także dni, kiedy młodzież 
będzie zwolniona z obowiązku 
ubierania mundurka: egzaminy, 
święto patrona szkoły, dzień kul-
tury, pierwszy dzień wiosny, za-
jęcia dodatkowe i sportowe. Ale 
uwaga, w szkołach, gdzie istnie-
je punktowy system oceniania za-
chowania, za brak mundurka nali-
czone zostaną punkty ujemne. Co 
w konsekwencji przyniesie obni-
żoną ocenę z zachowania.

Moda na elitarność

Zwolennicy mundurkowej re-
wolucji twierdzą, że dzięki zmia-
nom szkolne korytarze przestaną 

przypominać wybiegi dla mode-
li. Ta decyzja pozwoli także dzie-
ciom z mniej zamożnych domów 
nie czuć się gorszymi.

– Były głosy, że to dobry po-
mysł, bo skończy się rewia mody 
– opowiada Tatiana Ryczko, na-
uczycielka w II LO w Mikołowie. – 
Ale więcej było przeciwko, ponie-
waż uczniowie nie chcą być ska-
talogowani, nie chcą wyglądać tak 
samo. W Wielkiej Brytanii mun-
durek to coś więcej niż ubiór do 
szkoły. Noszenie go to zaszczyt – 
twierdzi nauczycielka.

– Elitarność to nie strój. To ra-
czej zachowanie, postawa wobec 
drugiego człowieka, takt, warto-
ści duchowe. Można chodzić do 
elitarnej szkoły i być chamem. Eli-
ta jest w nas – konkluduje dyrek-
tor jednej ze śląskich szkół. W 

wielu przypadkach mundurek to 
po prostu zwykła koszulka, ty-
le że z logo szkoły. Po kilku pra-
niach nie nadaje się do nosze-
nia. A uczeń powinien wyglądać 
schludnie.

Na razie mundurek obowią-
zuje uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Czy wkrót-
ce będą go nosić, także licealiści? 
17-letni Mateusz, uczeń liceum: – 
W szkolnym referendum 95 proc. 
uczniów opowiedziało się prze-
ciw. Mundurki mogą przyjąć się 
w miejscach, gdzie nie ma lu-
dzi z przypadku, ale tacy, którzy 
chcą identyfikować się ze swoją 
szkołą. Na razie młodzież uważa, 
że noszenie mundurków to non-
sens. Może z czasem się przeko-
nają, że w tym szaleństwie jest 
metoda. JK,AW

 R E K L A M A 

Szkolny mundurek obowiązuje 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych

Nowy rok szkolny

Uniform z klasą
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Na co dzień Jakub jest 
specjalistą ds. marke-
tingu, po trzydziestce. 
W październiku roz-

pocznie piąty rok studiów teo-
logicznych

– Dzisiaj myślę, że studia nie 
są konieczne, aby poznać Boga. 
Teologię często uprawia się w 
kaplicy, na kolanach – dodaje.

Szansa zmiany życia

– Co daje teologia? Na pew-
no poszerzone horyzonty huma-
nistyczne – twierdzi ks. dr Anto-
ni Bartoszek, opiekujący się stu-
dentami zaocznymi. – Według 
mnie, jednym z podstawowych 
zadań wydziału teologicznego 
jest kształtowanie właściwej wi-
zji człowieka, niezredukowanej 
tylko do wymiaru materialnego, 
ekonomicznego czy biologiczne-
go, ale mocno akcentującej bo-
gactwo duchowo-religijne. To po-

maga człowiekowi łatwiej znosić 
samotność i cierpienie. Taki czło-
wiek łatwiej odkrywa sens istnie-
nia, jest odporniejszy na cierpie-
nia i niepowodzenia.

– Mam wykształcenie budow-
lane, pracowałam na budowie 
pięć lat – wspomina Ela, absol-
wentka zaocznych studiów teolo-
gicznych. – Właściwie już w tech-
nikum budowlanym wiedziałam, 
że to nie to. Pociągała mnie filo-
zofia, duchowość, głębia – nie ta 
w wykopie, lecz głębia wiary. Stu-
dia były piękną przygodą. Nie ma-
rzyłam nawet, że kiedyś będę mo-
gła wykorzystać w pracy teolo-
giczne wykształcenie. A jednak – 
najpierw zostałam katechetką, a 
dzisiaj pracuję w wydawnictwie. 
Studia odmieniły całe moje życie.

– Mam nieodparte wrażenie, 
że przez różne sytuacje w życiu 
Pan Bóg niejako popychał mnie na 
wydział teologiczny – wspomina 
swoje motywacje Barbara Stacha 
z IV roku. – W pewnym momen-
cie poczułam wielką potrzebę, 
aby zgłębiać wiarę. Najdziwniej-
sze były spotkania z osobą, która 
odeszła od Kościoła. Zadawała mi 
wiele trudnych pytań. Uświado-
miłam sobie, że niewiele wiem o 
swojej wierze.

Pani Barbara z zawodu jest 
krawcową. Przez parę lat praco-
wała w Niemczech. Obecnie pra-
cuje w sklepie. Po maturze nie 
podjęła studiów. Po blisko dwu-
dziestu latach zapragnęła powróć 
do szkolnej ławy. W październiku 
rozpocznie piąty rok studiów teo-
logicznych.

– Zastanawiam się, czy nie zo-
stać katechetką – mówi. – Mo-
że skończę jeszcze studia pody-
plomowe z oligofrenopedagogiki, 
żeby móc przekazywać wiarę nie-
pełnosprawnym dzieciom.

– Coraz częściej słyszę od ab-
solwentów, że student po teologii 
jest wiarygodnym kandydatem na 
pracownika w firmie. Jest większe 
prawdopodobieństwo, że może 
być uczciwym pracownikiem – 

STUDENCI Z PASJI
JAKUB DŁUGAJCZYK

– Dowiedziałem 
się o zaocznych 
studiach teolo-
gicznych od ks. 
Bartoszka. Był 
moim kateche-

tą w szkole średniej. Nie 
zdecydowałem się od razu. 
Choć zawsze mnie ciekawi-
ły sprawy związane z teolo-
gią i filozofią, zastanawia-
łem się długo. Pomyślałem, 
że może na teologii do-
wiem się, „skąd jeste-
śmy i dokąd zmierzamy”. 
Interesował mnie Bóg, po-
szukiwanie Boga. To chy-
ba był motyw wyboru tych 
studiów.

BARBARA STACHA
– Pierwszy rok 
był wyczerpu-
jący. Było du-
żo przedmio-
tów, które dla 
mnie były trud-

ne. Musiałam sobie przy-
pomnieć, przestawić się na 
naukę, przyswajanie wia-
domości. Ale teraz już nie-
bawem skończę. Nawet za-
czynam się zastanawiać, co 
będę robiła po skończeniu 
studiów. Myślę jednak, że 
Bóg jakoś mnie pokieruje. 
Mamy na roku młodzież, 
która przyszła od razu po 
ogólniaku, ale to dobrze – 
znakomicie się uzupełnia-
my. Myślę nawet, że wy-
wieramy na siebie nawza-
jem duży wpływ. 

ZBIGNIEW BĄK
– Moim zda-
niem, to nie 
my poznajemy 
Boga, ale On 
daje się poznać 
nam. O obo-

wiązku poznawania Boga 
dowiedziałem się tu, na stu-
diach. W mojej pracy studia 
niewiele zmienią – mam już 
ugruntowaną pozycję (je-
stem dyrektorem w przed-
siębiorstwie produkcyjnym) 
i chyba tylko teologia mo-
ralna pomaga mi czasem 
spoglądać na różne sprawy 
w nowym świetle.

W każdej książeczce
do nabożeństwa

przy rachunku sumienia 
znajdziemy pytanie 

„Czy pogłębiałeś swoją 
wiarę?”. – Nie chciałem 
być katechetą, teologiem 

świeckim, nie chciałem 
mieć zawodu „teolog”. 

Bardziej interesowało 
mnie zbliżenie się 

do Boga i poznanie 
wiary – twierdzi Jakub 

Długajczyk.

Coraz więcej starszych osób studiuje teologię

Bez taryfy ulgowej
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opowiada ks. Antoni. – Znam kon-
kretne przypadki, że pracodawca 
zatrudnił kogoś w swojej firmie, 
bo był po teologii.

Drugi fakultet

– Kiedy skończyłam studia na 
filologii polskiej i zaczęłam pra-
cę w szkole, czułam, że chcę ro-
bić coś więcej – opowiada Magda, 
absolwentka teologii. – Trochę 
obawiałam się, że praca będzie 
monotonna, że może mi grozić 
popadnięcie w rutynę, a tego nie 
chciałam! Pragnęłam się rozwijać. 
Dowiedziałam się, że istnieje kie-
runek dla świeckich na studiach 
teologicznych. Zajęcia odbywały 
się w systemie zaocznym, więc 
nie kolidowały z moją pracą. Od 
razu wiedziałam, że chcę pójść na 
te studia. Było to jakby spełnie-
nie mojego pragnienia w dwójna-
sób. Poznawałam nową dziedzinę 
wiedzy, która w dodatku stano-
wiła wspaniałe uzupełnienie mo-
jego wykształcenia humanistycz-
nego. Z drugiej zaś strony było to 
coś więcej, niż zdobywanie wie-
dzy. Potraktowałam te studia ja-
ko możliwość pogłębienia swo-
jej wiary, wszak teologia to „wiara 
szukająca zrozumienia”.

Magda nie musiała studiować 
teologii, ale chciała to robić, mi-
mo wyrzeczeń i wysiłku.

– Często otwierałam ze zdu-
mienia oczy, słuchając pasjonują-
cych wykładów biblistów czy fi-
lozofów – wspomina. – I choć 
początkowo nie zdawałam sobie 
sprawy, w jakim stopniu te stu-
dia pomogą mi w pracy polonist-
ki, niebawem przekonałam się o 

tym. Zauważyłam, że na przykład 
lekcje o Biblii, które dziś są w pro-
gramie języka polskiego już od 
czwartej klasy, cieszą się zainte-
resowaniem moich uczniów. A ja 
umiem odpowiedzieć na bardzo 
nieraz wnikliwe pytania, mogę 
rozmawiać z nimi o Biblii zarów-
no jako o dziele literackim, jak i 
Świętej Księdze Objawienia. Prze-
de wszystkim jednak ważne jest 
dla mnie to, co pozostało z tych 
studiów we mnie samej. Mam 
nadzieję, że moja wiara stała się 
mocniejsza i mądrzejsza.

Kuracja odmładzająca

– Jeżeli chodzi o egzaminy, 
to nieważne, że wykładowca jest 
ode mnie młodszy – mówi Zbi-
gniew Bąk, dyrektor sporej fir-
my. – Ocenia moją wiedzę. – „Po-
wiedz: umiesz czy nie umiesz?”. 
Ja mam 45 lat. Jest jedna starsza 
osoba ode mnie. Ale to fajne, bo 
młodzi się od nas uczą, a my od 
nich. Często proszę, by nie mó-
wili „proszę Pana” , bo to stwa-
rza niepotrzebny dystans. Bardzo 
mnie odmłodziły te studia.

– My mamy inne podejście 
do tych studiów – opowiada Ja-
kub. – Nie uciekamy przed woj-
skiem, nie musimy mieć tytułu 
magistra. Nie musimy niczego. 
Chodzimy na wykłady, bo chce-
my tam być i słuchać, co ci ludzie 
mają do powiedzenia. A tak się 
składa, że na naszym wydziale 
wykładowcy mają naprawdę du-
żo do powiedzenia. Rocznik jest 
generalnie młodszy ode mnie. 
Mam 31 lat. Ja zawsze czułem się 
i czuję młody. A na te studia cho-
dzę z przyjemnością. Chcę tam 
być i chcę się dowiedzieć, uczyć. 
To się nie wiąże z wysiłkiem, ale 
chyba z pasją.

– Widzę wśród studentów 
zaocznych duże grono ludzi bar-

dzo zaangażowanych. Wielu z 
nich ma ustabilizowane życie, 
studiują dla samego zdobywa-
nia wiedzy teologicznej – mówi 
ks. dr Antoni Bartoszek. – Podzi-
wiam zaocznych studentów, bo 
oni często uczą się nocami. Pra-
cują, wielu ma rodziny i mimo to 
znajdują czas na naukę. Nie ma 
taryfy ulgowej.  Uczelnia daje dy-
plom magistra dopiero po speł-
nieniu konkretnych wymagań. 
Najbliższe rozmowy kwalifikacyj-
ne odbędą się 15 września. 
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Po prawej: Zbigniew Bąk (z lewej) i Jakub 
Długajczyk wcześniej zajęcia mieli 
w różnych miejscach, 
m.in. w sali konferencyjnej „Gościa 
Niedzielnego”
Po lewej: Od października kolejni 
studenci, nie tylko stacjonarni, 
rozpoczną naukę na wydziale 
teologicznym
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W jednej parafii słyszałem,
że nie powinno się zamawiać 
intencji mszalnej za zmarłych, 
którzy w przeszłości unikali 
Eucharystii. Czy rzeczywiście
ta okoliczność zwalnia nas
z obowiązku modlitwy i składania 
ofiary Mszy w ich intencji?

Po pierwsze każdy człowiek 
ma prawo do dobrego imienia. 
Wśród chrześcijan powinno być 
ono respektowane w szczegól-
ny sposób. Jego gwarantem jest 
prawo. Kanon 220 mówi wy-
raźnie: nikomu nie wolno bez-
prawnie naruszać dobrego imie-
nia innych osób ani też prawa 
tych osób do ochrony własnej 
prywatności. Dobre imię to po-
wszechny szacunek przysługu-
jący każdemu człowiekowi na 
podstawie jego naturalnej god-

ności. Naruszenie czyjegoś do-
brego imienia nazywamy znie-
sławieniem, polega ono na poni-
żeniu kogoś w opinii publicznej. 
Można tego dokonać słowem, 
pismem lub w inny sposób. 

W starożytności obowiązy-
wała zasada Chilona ze Spar-
ty: De mortuis aut bene aut nihil 
– o zmarłych należy mówić do-
brze albo nic. Jeśli zatem w pa-
rafiach podejmuje się temat in-
nych, i jeśli na dodatek dotyczy 
to osób zmarłych, które nie mo-
gą się już bronić przed naszymi 
zarzutami, to lepiej jest zacho-
wać powściągliwość opinii. Obo-
wiązuje też zasada domniema-
nej niewinności. Nigdy nie wie-
my, czy ktoś przed śmiercią nie 
wzbudził w sobie aktu żalu, któ-
ry w tych okolicznościach gła-
dzi grzechy. 

Po drugie nawet gdyby zgo-
dzić się z nie najlepszą opinią o 
osobie zmarłej, to przecież w 
takim przypadku niczego nowe-
go nie odkryjemy. W liturgii po-
grzebowej mówimy przecież: „a 
ponieważ nikt z nas nie jest bez 
grzechu, dlatego składamy Ofia-
rę Eucharystyczną...”. Nie tylko 
więc nasi zmarli mają prawo do 
tej Ofiary, ale to my mamy obo-
wiązek składać ją za nich. Nikt 
nas nie uczynił sędziami naszych 
braci. Jedynym sędzią jest Bóg. 

Już w Starym Testamencie 
jest mowa o modlitwie za zmar-
łych (2 Mach 12, 41–46). Dru-
ga Księga Machabejska wspomi-
na o tym, jak Juda zebrał skład-
kę na ofiarę za grzechy. Gdyby 
nie był przekonany, że ci zabici 
zmartwychwstaną, to modlitwa 
za zmarłych byłaby czymś zbęd-
nym i niedorzecznym, lecz je-
śli uważał, że dla tych, którzy 
pobożnie zasnęli, jest przygo-
towana najwspanialsza nagro-
da – była to myśl święta i po-
bożna. Dlatego właśnie spra-
wił, że złożono ofiarę prze-
błagalną za zabitych, aby zo-
stali uwolnieni od grzechu (2 
Mach 12, 44–45). Zamawia-
nie Mszy św. za zmarłych jest 
więc naszym obowiązkiem. 
Modlitwa jest aktem miło-
sierdzia.  

Dialog z Kościołem lokalnym

Zapytaj arcybiskupa
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Minął ponad miesiąc 
od kataklizmu, który dotknął 
podczęstochowskie gminy. 
20 lipca trąba powietrzna 
i gradobicie zniszczyły wiele 
domów, budynków gospodarczych 
i upraw. 

Tuż po przejściu żywiołu straż 
pożarna, służby medyczne oraz 
ośrodki pomocy społecznej roz-
poczęły intensywne prace porząd-
kowe, budowlane, a także roz-
dzielanie przekazywanych środ-
ków finansowych.

Z 15 milionów złotych po-
mocy rządowej, przekazanej ofia-
rom lipcowej trąby powietrznej 
i gradobicia w powiecie często-
chowskim, rozdysponowano już 
ponad osiem milionów. Kolejną 
pomoc finansową w wysokości 
10 milionów złotych zobowiąza-
ło się przekazać PZU, które w 
tym celu zawarło stosowną umo-
wę z oddziałem Caritas w Czę-
stochowie. 738 tysięcy przezna-
czył natomiast Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na usuwanie od-
padów azbestowych z terenów 
dotkniętych żywiołem. Datki na 
konta gmin, bądź bezpośrednio 
poszkodowanym, przekazują tak-
że osoby prywatne oraz firmy. Na 
rzecz ofiar kataklizmu organizo-
wane są koncerty, zbiórki pienię-
dzy oraz darów.

Zakończono już szacowanie 
strat w budynkach mieszkalnych i 

infrastrukturze gospodarczej. Ich 
suma sięga 26 milionów 429 ty-
sięcy. Kataklizm zniszczył 813 do-
mów i 1371 zabudowań gospo-
darczych.

Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go do 2 sierpnia oceniał straty 
w infrastrukturze rolniczej oraz 
uprawach rolniczych i ogrodni-
czych. Wynoszą one prawie 13 
milionów 685 tysięcy złotych.

Trąba powietrzna i gradobicie 
pozbawiły dachu nad głową wie-
le rodzin. Część z nich zamiesz-
kała u rodzin, sąsiadów lub zna-
jomych. Pozostałym oferowano 
noclegi w ośrodkach wypoczyn-
kowych bądź kontenery miesz-
kalne z podstawowym wyposa-
żeniem. Dzieciom z terenów do-
tkniętych żywiołem Premier RP 
zaoferował wyjazdy na obozy i 
kolonie.

Nadal na cotygodniowych 
spotkaniach zbiera się wojewódz-
ki sztab kryzysowy. Omawiane na 
nim są wszystkie istotne kwestie 
związane z odbudową zniszczo-
nych gmin oraz rozdziałem kolej-
nych środków finansowych.  NS

Katolicki
Telefon Zaufania

032 253-05-00
Uzyskasz pomoc
przez całą dobę

032 253-05-00

Pomoc poszkodowanym

Pamiętajmy!

Ponad 26 milionów – to suma 
strat, jakie ponieśli mieszkańcy 

podczęstochowskich gmin podczas 
tegorocznej trąby powietrznej
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Kiedy w dzieciństwie cho-
dziłem do kościoła na na-

bożeństwa maryjne, nigdy nie 
zastanawiałem się, dlaczego 
śpiewana wówczas litania do 
Matki Boskiej nazywana jest  
loretańską. Bardziej intereso-
wało mnie, jak wyglądała – wy-
mieniana w tej litanii – wieża 
Dawidowa, Arka Przymierza 
czy wieża z kości słoniowej. 
I umarłbym pewnie w błogiej 
nieświadomości, gdyby nie 
pewna moja podróż do środko-
wych Włoch. Zwiedziłem tam 
sanktuarium Matki Boskiej w 
miejscowości Loreto. I eureka! 
Dopiero wówczas do mojej ślą-
skiej świadomości dotarło, że 
ta śpiewana przeze mnie setki 
razy Litania Loretańska – po-
chodzi z owego Loreto.

Włoskie Loreto to w sumie 
niewielka miejscowość. 

Jej najważniejszą atrakcją jest 
otoczona ogrodami oliwnymi 
góra, na której wznoszą się 
ogromna bazylika, klasztor 
franciszkański i wiele innych 
budowli tworzących łącznie 
owo loretańskie sanktuarium. 
W nim, a dokładnie w cen-
tralnej części bazyliki, stoi do-
mek Matki Boskiej, zwany też 
Domkiem Loretańskim. I dlate-
go właśnie to miejsce nazywa-
ne jest po włosku Santuario del-
la Santa Casa, czyli Sanktuarium 
Świętego Domu. 

Średniowieczna legenda mó-
wi, że to święci aniołowie 

na skrzydłach przynieśli do 
Loreto dom 
Matki Boskiej z 
Nazaretu. Ten 
sam dom, w 
którym miesz-
kali rodzice 
Matki Boskiej, 
św. Anna i św. 
Joachim. Tam 
też Matka 
Boska się uro-
dziła, tam na-

stąpiło Zwiastowanie a później 
tam również wychowywał się 
mały Jezus. W rzeczywistości 
legenda o aniołach wzięła się 
stąd, że podczas wypraw krzy-
żowych nazaretański Domek 
Maryi rozebrała w Nazarecie 
i w 1294 roku przywiozła do 
Loreto rodzina rycerska o na-
zwisku Angelis, co po łacinie 
znaczy „aniołowie”. Faktem 
jednak jest, że badania arche-
ologiczne potwierdzają pale-
styńskie pochodzenie kamieni, 
z których zbudowana jest ta 
budowla. Jakże tajemnicze! 
Niezwykłe!

Na tym jednak nie koniec 
moich loretańskich odkryć. 

Bo niedawno zwiedzałem ślą-
ską miejscowość –  Głogówek. 
I tam w kościele franciszka-
nów zobaczyłem rzecz zupeł-
nie niespodziewaną – kopię 
Domku Maryi z Loreto. To do-
piero była dla mnie eureka! 

Coś przepięknego. Tę wierną 
śląską kopię loretańskiego 
Domku kazał tam wybudować 
hrabia Jerzy III Oppersdorf w 
1630 roku. I gdy tak oglądałem 
to śląskie Loreto w Głogówku, 
gdy tak porównywałem je do 
włoskiego oryginału, miałem 
wrażenie, że śląska kopia jest 
bardziej sympatyczna. Gdy 
się w niej przebywa, to robi 
się jakby cieplej na sercu. Ale 
najlepiej, jak sami pojedziecie 
to sprawdzić. A dla porządku 
powiem tylko, że kościół fran-
ciszkanów w Głogówku otwar-
ty jest cały dzień. Natomiast 
należy jeszcze dodać, że w 
tym śląskim Domku znajduje 
się także kopia figury Matki 
Boskiej Loretańskiej wyrzeź-
biona z czarnego hebanowego 
drewna. Od maja do paździer-
nika, w pierwsze niedziele 
miesiąca, figura ta noszona 
jest ulicami Głogówka w uro-
czystej procesji. 


JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

Śląskie Loreto

Dzięki 
wiernej kopii 
loretańskiego 

Domku
Matki Boskiej 

w kościele 
franciszkanów 

w Głogówku 
miasto to jest 

prawdziwym 
śląskim Loreto X

X
X

Zmiany w śląskiej policji

Do stolicy
Inspektor Arkadiusz Pawełczyk, 
dotychczasowy komendant ślą-
skiego garnizonu policji, został 
awansowany na stanowisko 
pierwszego zastępcy komen-
danta głównego policji, odpo-
wiedzialnego za sprawy pre-
wencyjne. 

Stało się tak na wniosek ko-
mendanta głównego policji, in-
spektora Tadeusza Budzika. By-
łego szefa śląskiego garnizo-
nu powołał na nowe stanowi-
sko minister spraw wewnętrz-
nych i administracji Władysław 
Stasiak.

Drugim zastępcą, odpo-
wiedzialnym za pion kryminal-
ny, został inspektor Ferdynand 
Skiba także związany z naszym 
regionem. Dotychczas pełnił 
on funkcję komendanta woje-
wódzkiego w Łodzi, a wcześ-
niej był komendantem miej-
skim policji w Gliwicach.

Obowiązki komendanta 
wojewódzkiego policji w Ka-
towicach zostały powierzone 
inspektorowi Markowi Karol-
czykowi, który dotąd zajmo-
wał stanowisko pierwszego za-
stępcy.

Zmiany te zbiegły się z in-
formacjami, które niedawno 
podaliśmy na stronach „Gościa 
Niedzielnego”. Jak wynika ze 
statystyk śląskiej policji, bez-
pieczeństwo w naszym regio-
nie poprawiło się w ostatnim 
czasie w znacznym stopniu. 
Śląski garnizon uważany jest 
w Polsce za jeden z trudniej-
szych do zarządzania. Wynika 
to przede wszystkim z charak-
teru regionu, w którym obo-
wiązują prawa aglomeracji. 
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– Ludzie, gdy słyszą „talent”, 
oczekują od takiej osoby bardzo 
dużo. Musimy udowodnić 
że zasługujemy na kredyt zaufania, 
jakim obdarzyli nas profesorowie, 
typując do festiwalu – mówi 
klarnecista Tomasz Żymła. 

Instytucja Promocji i Upo-
wszechniania Muzyki „Silesia” już 
po raz trzeci zorganizowała w 
Katowicach Ogólnopolski Festi-
wal Promocyjny „Sierpień Talen-
tów”. Do udziału w nim zaprasza-
ni są młodzi ludzie, którzy mają 
na koncie zwycięstwa w konkur-
sach i przeglądach. Chociaż po-
chodzą oni z różnych części kra-
ju, są związani z katowicką szko-
łą muzyczną bądź tutejszą Akade-
mią im. Karola Szymanowskiego. 

– Chcemy pokazać ich szer-
szej publiczności. Do tej pory 
część miała  do czynienia tylko 
z profesorami i zamkniętymi sa-
lami –  mówi Ewa Kafel, kierow-
niczka artystyczna festiwalu. Im-
preza nie ma charakteru kon-
kursu. W 12 festiwalowych kon-
certach, które odbywały się od 
20 do 30 sierpnia, wystąpiły 22 
osoby. Ich wykonań można by-
ło posłuchać w Studiu Koncer-
towym Radia Katowice, Biblio-

tece Śląskiej, Muzeum Archidie-
cezjalnym, bazylice oo. Francisz-
kanów w Panewnikach, kościele 
Opatrzności Bożej na Zawodziu 
oraz w Galerii Teatru Ateneum.

– Zaproszenie do udziału 
w tej imprezie jest wyróżnie-
niem, a zarazem nakłada obo-
wiązki – przekonuje Tomasz Ży-
mła. – Program dobieramy sami. 
Najczęściej są to utwory, które 
przygotowujemy do konkursów 
– mówi klarnecista.

Obsada festiwalu co roku do-
bierana jest według innego tema-
tu przewodniego. Podczas I cy-
klu prezentowano m.in. 
kandydatów na XV Mię-
dzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryde-
ryka Chopina w Warsza-
wie. Drugi zdominowa-
li uczestnicy XIII Między-
narodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Hen-
ryka Wieniawskiego w 
Poznaniu. W tym roku 
postawiono na wokali-
stów, którzy wypełniają połowę 
programu festiwalowego. – I to 
nie tylko polskich – dodaje Ewa 
Kafel. – Liudas Mikalauskas jest 
bowiem talentem wokalnym na 
Litwie. Poza Liudasem gościliśmy 
innego zagranicznego gościa – ja-
pońską pianistkę Ayako Kitanaka.

– Przychodzę na 
tę imprezę, od kiedy 
istnieje. Udało mi się 
zachęcić do przyjścia 
również koleżanki. I 
żadną przeszkodą nie 
jest dla nas to, że do-
jeżdżamy z Sosnowca 
– mówi Ewa Tarach, 
która pełna jest uzna-
nia dla poczynań mło-

dych artystów. – Naprawdę nie 
dziwię się, że wojewoda słuchał 
Anny Boreckiej z zachwytem 
– komentuje słuchaczka. – Nie 
spodziewałam się, że tak młoda 
osoba poradzi sobie z tak zróż-
nicowanym repertuarem. Śpie-
wała zarówno arie operowe, 

jak i kuplety. Jestem zachwyco-
na jej głosem.

Koncerty cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Na 
większości z nich można było 
dostrzec stałych widzów. –Ta-
kie festiwale są potrzebne. Da-
ją szansę zaistnienia młodym 
ludziom, poza tym pozwala-
ją osobom, których nie stać na 
bilet do filharmonii, obcować 
ze wspaniałą muzyką – mó-
wi Teresa Stężały. – Miejsca są 
tak dobrane, że można w sku-
pieniu wysłuchać wykonania. 
A przed koncertem chętni mo-
gą nawet zobaczyć wystawy w 
muzeum – dodaje.

ANNA DERKOWSKA
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Promocja talentów w Katowicach

Teraz młodość

W Muzeum 
Archidiecezjalnym  
swoje 
umiejętności 
zaprezentowali 
Grzegorz 
Niemczuk 
(fortepian) oraz 
Tomasz Żymła 
(klarnet)
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Czerwone wino zwiększa ilość 
czerwonych krwinek, a ciemne 
piwo wzmaga laktację – przeko-
nania takie wciąż przyczyniają się 
do picia alkoholu przez ciężarne 
kobiety. Rusza akcja, która ma 
zachęcić przyszłe mamy do całko-
witej abstynencji. 

51 gmin z województwa ślą-
skiego przygotowuje się do prze-
prowadzenia na swoim terenie 
ogólnopolskiej kampanii eduka-
cyjnej „Ciąża bez alkoholu”. Jej 
celem jest zmniejszenie liczby ko-
biet pijących alkohol w czasie cią-
ży i zachęcanie ich do zachowania 
całkowitej abstynencji. 

– Kampania rozpocznie się 
6 września i trwać będzie oko-
ło miesiąca. Będziemy rozprowa-
dzać zakupione przez nas mate-
riały informacyjno-edukacyjne w 
placówkach opieki zdrowotnej, 
w poradniach ginekologicznych  
i urzędach administracji miejskiej 
– mówi  Danuta Szary, kierownik 
Referatu Rodziny i Promocji Zdro-
wia w Chorzowie. 

Działania te podjęła również 
Ruda Śląska. – Już dwa lata temu 
przyłączyliśmy się do tej kam-
panii,  w jej ramach zorgani-
zowaliśmy sympozjum z udzia-
łem lekarzy, pielęgniarek, peda-
gogów, rodziców, księży, pra-

cowników poradni życia mał-
żeńskiego – mówi Cecylia Gła-
dysz, przewodnicząca Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Rudzie 
Śląskiej. – W akcji uczestniczy-
ło ok. 300 osób. Również w 
tym roku zgłosiliśmy deklara-
cję udziału.  Chcemy być obec-
ni w mediach, widoczni na uli-
cach, a także tam, gdzie sprze-
daje się alkohol. Chcielibyśmy 
też pozyskać do współpracy pa-
rafie. Ważne jest szerzenie świa-
domości w społeczeństwie o za-
grożeniach, jakie stwarza picie 
alkoholu przez kobiety ciężarne 
– przekonuje C. Gładysz. 

83 proc. Polaków wie, że pi-
cie alkoholu przez kobietę w cią-
ży jest szkodliwe. Jednak bada-
nia przeprowadzone w 2005 roku 
przez Państwową Agencję Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym (PAPPA) na kobietach w 
wieku od 18 do 40 lat wykazują, 
że co trzecia piła alkohol w czasie 
ciąży. Niekiedy są to małe ilości, 
jednak nie określono minimalnej 
dawki alkoholu, o której można 
by powiedzieć, że jest całkowi-
cie bezpieczna dla rozwoju dzie-
cka. Kobiety w ciąży w większo-
ści piją alkohol, ponieważ nie 
są świadome jego szkodliwego 
działania na dziecko. AW

Kampania edukacyjna

Bezprocentowe życie płodowe
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Rybnik jest drugim po Jastarni miastem
w Polsce, które będzie miało swoją walutę. 
1 września na terenie powiatu rybnickiego 
pojawią się „reńskie” i „dukaty rybnickie”.

Rybniczanie będą mogli dokonywać za-
kupów w wybranych punktach usługowych 
i sklepach. W obiegu pojawią się dukaty wy-
konane z tombaku, metalu imitującego zło-
to, oraz bilety pamiątkowe („reńskie”), dru-
kowane na papierze czerpanym. Pomysło-
dawca wprowadzenia tzw. notgeldów, czyli 
pieniędzy zastępczych, 41-letni Tomasz Bo-
dach, poligraf i właściciel pierwszej prywat-
nej poczty, twierdzi, że to doskonała pro-
mocja miasta i powiatu. – Rybnik będzie 
miał papierowe banknoty o nominałach 5, 
10, 20 i 50 złotych oraz monety o nomina-
łach 1, 2, 5 i 10 – tłumaczy Tomasz Bodach. 
– Na odwrocie monety znajduje się orzeł, 
herb starostwa powiatowego. Natomiast na 
papierowych pieniądzach zamieszczona zo-
stała reprodukcja przedstawiająca budynek 
starostwa. Do tej pory tylko Jastarnia wyda-
ła swój pieniądz zastępczy, ale była to zale-
dwie jedna moneta. Reńskimi płacić moż-
na będzie w 11 miejscach na terenie powia-
tu. Są to te firmy, które podpisały stosow-
ne umowy.

Mieszkańcy powiatu sceptycznie przy-
glądają się inicjatywie. – Gdyby w 
sklepie sprzedawca chciał mi wy-
dać rybnickimi pieniędzmi, chyba 
bym odmówił. To pieniądz, któ-
rym posługiwać można się tylko 
na terenie powiatu. Jest to kło-
potliwe – mówi Sławomir Orkisz. 
Podobnie uważa Iwona Luks: – 

Na pewno jest to oryginalna i ciekawa ini-
cjatywa, ale czy potrzebna…? Krzysztof 
Kluczniok, wicestarosta powiatu rybni-
ckiego, wyjaśnia: – Poparliśmy pomysł, bo 
uznaliśmy, że są ku temu powody. W przy-
szłym roku czekają nas 3 jubileusze: rocz-
nica wprowadzenia po raz pierwszy na 
ziemiach rybnickich powiatu (1818) i bu-
dowy siedziby starostwa (1893) oraz 10-
lecie reaktywacji samorządu powiatowe-
go. Udostępniliśmy herb i wizerunek sta-
rostwa w celach promocyjnych, ale nie je-
steśmy inwestorami.

Notgeld znaczy tyle co „nie-pieniądz” 
lub „pieniądz na czas potrzeby”. Ta forma 
płatności znana była już w czasach staro-
żytnych. Na Górnym Śląsku największą po-
pularnością cieszyła się szczególnie w okre-
sie międzywojennym. Na notgeldach poja-
wiały się rysunki ratusza, kościoła, miejsco-
wej kopalni, cmentarza lub zdjęcia przed-
stawiające wydarzenia związane z walką Po-
laków o przyłączenie części Górnego Śląska 
do Polski. W okresie plebiscytu służyły za 
nośnik propagandowy: wypisywano na nich 
hasła agitacyjne. 

Dukat rybnicki, choć ma równowartość 
złotego, nie jest prawnym środkiem płat-
niczym. Jak wyjaśnia Biuro Prasowe NBP w 
Warszawie, produkcja pieniędzy lokalnych 
jest niezgodna z konstytucją. Do końca ro-

ku kalendarzowego w obiegu krą-
żyć będzie po 2 tysiące sztuk z każ-
dego nominału, czyli w sumie 8 ty-
sięcy dukatów, i tyle samo papie-
rowych banknotów. Potem nastąpi 
dodruk. Ta kolejna seria przezna-
czona jest dla kolekcjonerów.  

KATARZYNA MYŚLIWCZYK

Pieniądze zastępcze

Komu promocję, komu…?

Tomasz Bodach, 
pomysłodawca 
akcji, pokazuje 
rybnickie 
pieniądze 
zastępcze
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  OTWORZĄ DRZWI 
W Ośrodku dla Osób Nie-

pełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej 
Wsi 9 września odbędzie się Dzień Otwartych 
Drzwi. Zaprezentują się zespół oraz grupa te-
atralna z miejscowego ośrodka, jak również 
przyjezdni wykonawcy. Wystąpi m.in. zespół 
Raz Dwa Trzy. Podczas imprezy będzie można 
zwiedzić ośrodek, Warsztat Terapii Zajęciowej 
czy Zakład Aktywności Zawodowej, jak rów-
nież wziąć udział w loterii fantowej, kierma-
szu oraz wielu innych atrakcjach, które przy-
gotowano również dla najmłodszych. Począ-
tek o godz. 14. Więcej szczegółów na www.
caritas.mikolow.pl. 

  HARCERSTWO NA GÓRNYM 
ŚLĄSKU

4 września o godz. 12 
w sali audytoryjnej Par-
nassos Biblioteki Śląskiej 
rozpocznie się spotkanie 
promujące książkę „Po 
ziemi naszej roześlem 
harcerzy…”. Wydawni-
ctwo przedstawiające 
losy polskiego harcer-
stwa na Górnym Ślą-
sku jest owocem konferencji, jaka od-
była się w listopadzie ubiegłego roku, a zor-
ganizowana została przez katowicki oddział 
IPN oraz Bibliotekę Śląską. Artykuły, wspo-
mnienia oraz głosy w dyskusji na temat roli 
harcerstwa w życiu społecznym regionu obej-
mują dzieje od momentu powstań śląskich aż 
po czasy obecne. Spotkanie poprowadzi prof. 
Jan Malicki.

Już teraz zachęcamy też do lektury  kolej-
nego numeru „Gościa Niedzielnego”, w któ-
rym można będzie przeczytać o harcerstwie 
na Górnym Śląsku.

  KONKURS ZE ŚW. JACKIEM
Muzeum Archidiecezjalne i Fundacja Dla 

Śląska zapraszają do udziału w konkursie na 
pracę plastyczną wykonaną z okazji 750. rocz-
nicy śmierci św. Jacka. Uczestnikiem mogą być 
uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych objęci 
patronatem szkoły. Udział studentów ASP bę-
dzie oceniany jako oddzielna kategoria. Pra-
ce mogą być wykonane w dowolnej techni-
ce. Inspiracją może być dotychczasowa iko-
nografia świętego, a także legendy i zapisy lu-
dowe. Uczestnicy powinni jednocześnie wy-
kazać się umiejętnością interpretacji i aktuali-
zacji dotychczasowych przekazów. Konkurso-
we prace należy do 14 września przesłać po-
cztą lub dostarczyć osobiście na adres: Funda-
cja Dla Śląska, ul. Warszawska 27, Katowice. 
Nagrodzone prace wejdą do kolekcji Muze-
um Archidiecezjalnego. Projekt dedykowany 
jest abp. Damianowi Zimoniowi w 50. roczni-
cę jego święceń kapłańskich. 

Zapraszamy

4 września o godz. 12 
w sali audytoryjnej Par-
nassos Biblioteki Śląskiej 
w sali audytoryjnej Par-
nassos Biblioteki Śląskiej 
w sali audytoryjnej Par-

rozpocznie się spotkanie 

sku jest owocem konferencji, jaka od-



Pierwszy kościół 
stanął tutaj tuż po 
wojnie. Właściwie 
był to barak prze-

robiony na tymczasową 
świątynię. Jej tymczaso-
wość ciągnęła się przez 50 
lat. Dziś w Kostuchnie no-
wy kościół wraz z położo-
ną wokół niego pełną uro-
ku tzw. małą architektu-
rą są znakiem zmian, jakie 
się tu dokonują. – Nie sto-
imy w miejscu – mówią z 
dumą parafianie. W oko-
licy przybywa mieszkań-
ców. Jednocześnie rodzą 
się nowe pomysły duszpa-
sterskie. 

Ks. proboszcz Stani-
sław Reś wylicza aktyw-
nie działające grupy. Prze-
rywa… – Trzeba będzie 
zrobić specjalny dodatek 
„Gościa” o naszej parafii – 
rzuca, śmiejąc się.

Dzieci dzieciom

Zdawać by się mogło, 
że misyjną troskę parafia-
nie mają w genach. Moc-
nym punktem jest tu Dzie-
cięca Grupa Misyjna. W 
niedzielę misyjną zawsze 
przygotowuje ona loterię 
fantową, z której dochód 
wędruje do potrzebują-
cych krajów. Ponadto w 
święta Bożego Narodze-
nia i w Wielkanoc ucznio-
wie podstawówki wysyła-
ją do misjonarzy znajdu-
jących się w różnych częś-
ciach świata kartki z ży-
czeniami, najczęściej wy-
konywane własnoręcznie. 
Mali misjonarze nawet za-
adoptowali duchowo afry-
kańskie dziecko. Finansu-
ją swojemu podopieczne-
mu naukę. – Zbierają w su-
mie 50 zł. To nie dużo, ale 
dzieci ogromnie się z tego 

cieszą. Na swoje spotka-
nia zawsze zabierają zdję-
cie tego malucha – zapew-
nia Urszula Skrzypiec, któ-
ra 12 lat temu tworzyła 
grupę.

Od dwóch lat z kolei 
działa Grupa Misyjna do-
rosłych. 20 osób codzien-
nie odmawia Różaniec w 
intencji misji. Wyruszają 
stąd również pielgrzymki 
z pomocą charytatywną, 
często na Ukrainę. – Prze-
kazujemy pieniądze lub 
rzeczy, które uzbieramy, 
ale jedziemy również po 
to, aby dać świadectwo 
wiary  – podkreśla ks. pro-
boszcz. – Do Argentyny 
mamy niestety za daleko, 
dlatego zapraszamy księ-
ży z Argentyny do nas  – 
dodaje.

Ślady świętości

– Misyjność naszej 
parafii – przekonuje ks. 
Reś – bierze się z przykła-
du błogosławionego ojca 
Stanisława Kubisty, który 
był werbistą, tu się uro-
dził i wychował. Beatyfi-
kowany w 1999 r. zakon-
nik mieszkał przez 12 lat 
w domu tuż obok dzisiej-
szego kościoła. Pamięć 
o nim jest w Kostuchnie 

bardzo żywa. Zbudowa-
no obelisk i skwer jego 
imienia. W każdą sobotę 
przed Mszą wierni mod-
lą się oraz śpiewają pieśń 
ku czci błogosławionego. 
Również w soboty rodzi 
się pewna tradycja. Tuż 
po ślubie młoda para kie-
ruje się w stronę obelisku 
przed kościołem, by mod-
lić się za swoje wspól-
ne życie.

Przed trzema tygo-
dniami 51 parafian piel-
grzymowało do Sachsen-
hausen, obozu, w którym 

w 1940 roku zginął o. Ku-
bista. Był to pierwszy te-
go typu wyjazd. Są pla-
ny  kolejnego. Uczestni-
cy pielgrzymki wrócili po-
ruszeni.

Powstaje też album w 
całości poświęcony życiu 
błogosławionego. Kiedy 
się ukaże? – Tego nie mo-
żemy zdradzić, niech to 
będzie niespodzianka. Da-
ta nie będzie przypadko-
wa – zapewniają twórcy. 
– Wciąż szukamy śladów 
po błogosławionym. Jest 
coraz mniej osób, które 
go pamiętają – mówi Ma-
ria Beczała, która opraco-
wuje publikację. To będzie G
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U góry: Bł. o. Stanisław 
Kubista SVD (1898–1940)
Poniżej: Małgorzata Kuzia 
zajmuje się biblioteką 
parafialną
Poniżej po prawej: Na Ludwika 
Kuzię wszyscy wołają 
Engel, czyli anioł. – Byłem 
chrzczony Engelbert. 
Komuna zabrała mi to imię 
– mówi kościelny
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Błogosławiony
o. Stanisław 

Kubista 
jako dziecko 
mieszkał tuż 

obok obecnego 
kościoła. Gdyby 

było inaczej, inna 
byłaby dziś również 

parafia w Kostuchnie.

Panorama parafii pw .  Trójcy  Przenajświętszej  w  Kostuchnie 

Misje w genach

Obelisk ku czci
bł. Stanisława Kubisty
ma dla parafian szczególne 
znaczenie. Od lewej: Jan 
Żernik z Akcji Katolickiej, 
Bogusława Pragłowska 
z Rady Duszpasterskiej 
i Maria Beczała, która 
przygotowuje album
o błogosławionym
z Kostuchny

tekst
PIOTR SACHA



kolejny album dotyczący 
parafii. Przed dwoma la-
ty z okazji 10-lecia świą-
tyni w ręce mieszkańców 
Kostuchny trafiło wydaw-
nictwo prezentujące życie 
tutejszego Kościoła. 

Wszystko jest

Zaplecze modlitewne 
parafii jest spore. 
W Żywym Różań-
cu spotyka się 19 
róż. A dodatko-
wo sześć modli 
się za swoje dzie-
ci. Mało tego, jest 

również dziecięce kółko 
różańcowe. Rodzina Fran-
ciszkańska w parafii ob-
chodzi w tym roku 60-le-
cie działalności. Tworzy 
ją dziś 46 osób. Obec-
nie przy kościele powsta-
je Bractwo św. Józefa. Ze-
spół charytatywny swoją 
strategię działania obmy-
śla zwykle raz w miesią-
cu. Grupa m.in. prowadzi 
w każdą sobotę świetlicę 
środowiskową dla dzieci.

W parafialnej bibliote-
ce znajduje się zbiór 1600 
książek. – Najczęściej wy-
pożyczane są lektury do-
tyczące świętych. Czę-
sto zagląda tu młodzież 
przed swoim bierzmowa-
niem – mówi Małgorzata 
Kuzia, bibliotekarka. 

W pierwszą sobotę 
maja w Kostuchnie orga-
nizowany jest festiwal pio-
senki religijnej. – To prze-
de wszystkim święto dzie-

ci. Zapraszamy ma-
łych uczest-

ników z róż-
nych stron. W 
tym konkursie 

nie ma prze-
granych – 
zapewnia ks. 

proboszcz. 
Teren wo-

kół kościoła 
jest wizy-
tówką pa-
rafii. Zielo-
ny skwer 
w y m a g a 

stałej pielęgnacji. – Teraz 
nie można tego już tak 
zostawić. Są osoby, któ-
re zajmują się tym na sta-
łe. Czasem jednak razem 
z Akcją Katolicką mobili-
zujemy się i idziemy ple-
wić – mówi sekretarz Pa-
rafialnej Rady Duszpa-
sterskiej, Bogusława Pra-
głowska.

Kościół, dom kate-
chetyczny, skwer, pleba-
nia i cmentarz. – Wszę-
dzie jest blisko. Wszyst-
ko jest – stwierdza krót-
ko Ludwik Kuzia, kościel-
ny. Przede wszystkim są 
ludzie oddani sprawom 
parafii. Edward Pojda jest 
tu organistą. Zaczynał 
grać w Kostuchnie, gdy 
miał 13 lat. – Jako bajtel 
śpiewał „Spojrzyj z nie-
ba wysokiego”… i wciąż 
to śpiewa. Po 60 latach! – 
mówi ks. proboszcz Reś. 
Pan Edward codziennie 
dojeżdża rowerem z Pod-
lesia. 

HISTORIA
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Parafia ma taki program, żeby przez małe grupy 
trafiać do mas. Dlatego też dom katechetyczny 
jest miejscem formacyjnym wielu takich grup. 
Nikogo nie faworyzujemy.  Wszystkie wspólno-
ty są tu równe. Bardzo ważnym zadaniem jest, 
aby pogłębiać to, co mamy w parafii, ponieważ 
to nie może być istnienie tylko dla samego ist-
nienia. Najtrudniejsze jest zaangażowanie tych, 
którzy stronią od kościoła. Trzeba do nich w ja-
kiś sposób dotrzeć, czy to przez kolędę, festi-
wale, dożynki, czy jeszcze inaczej. Cieszy to, 
że ludzie w tygodniu dość żywo i dynamicz-
nie uczestniczą we Mszy św. oraz w nabożeń-
stwach, które mamy każdego dnia. Do naszego 
kościoła przybywają również ludzie spoza pa-
rafii. Dwa razy w roku mamy u nas ustanowie-
nie animatorów ministrantów dla całej diecezji. 
Są też katowickie obchody dożynek. Odbędą 
się 2 września na skwerze błogosławionego oj-
ca Kubisty. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00
  Msze św. w tygodniu: 7.00, 8.00, 18.00, czwartek – 17.00 

z udziałem dzieci

KS. STANISŁAW REŚ

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

HISTORIA
W 1946 r. powstał w 
Kostuchnie kościół prze-
kształcony z bara-
ku. Poświęcono go Trójcy 
Przenajświętszej dla upa-
miętnienia przynależno-
ści do trzech różnych pa-
rafii: Podlesia, Piotrowic 
i Murcek. Ostatecznie 
Parafia została erygowa-
na 20 grudnia 1957 roku. 
Obecny kościół poświęcony 
został w 1995 r.  

katowice@goscniedzielny.pl
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kół kościoła 

Panorama parafii pw .  Trójcy  Przenajświętszej  w  Kostuchnie 

Misje w genach

P A N O R A M A  P A R A F I I 

U góry: Z okazji 10-lecia 
poświęcenia kościoła 

powstał ciekawie 
ilustrowany album

Tablica 
upamiętniająca 
tragicznie 
zmarłych 
kapłanów, 
Piotra Kornasa
i Michała
Kałużę
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NIEDZIELA  02.09

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Z życia bocianów
07.55 Zamyślenia nie tylko dla poboż-
nych
08.00 Koncert życzeń  
08.45 Śląska 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  Retransmisje sportowe  
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Piłkarska Trójka
22.15  Aktualności sportowe

PONIEDZIAŁEK  03.09
 
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 Drobne sprawy
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 
19.30 Z życia Kościoła – magazyn
          katolicki
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności 

 WTOREK  04.09

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50 Gramy dla Was
08.45 Schlesien Journal – magazyn 
          mniejszości 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 tematyce policyjnej   
19.40 Gramy dla Was
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności  

 ŚRODA  05.09

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50 Kalejdoskop regionalny
          – Częstochowa   
08.45 Tropiciele – reportaż
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  Drobne sprawy 
17.00 Trójka dzieciom: Przygód kilka
           wróbla Ćwirka 
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo

18.30 Aktualności sportowe
18.40 Nasz reportaż
18.55 TV Katowice zaprasza
19.00 Vsechno klape – wszystko gra
19.20 Zbliżenia filmowe
19.35 Motokibic.TV – magazyn 
          motoryzacyjny
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności   

CZWARTEK  06.09

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: Przygód kilka 
           wróbla Ćwirka
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe 
18.40 Ludzie i sprawy – magazyn 
          reporterów 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  07.09
 
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Kalejdoskop regionalny: Rybnik  
08.45 Z życia Kościoła  – magazyn  
16. 45 Aktualności
16.48 Pogoda 
16.50 Rynek pracy – równe szanse
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 Gruby – 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  08.09

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 Śląska Gala Biesiadna – program 
          rozrywkowy
19.15 Zamyślenia nie tylko 
          dla pobożnych
19.20 Pół wieku TV Katowice 
          – programy archiwalne
19.35 Jubileuszowe powroty
21.45  Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe   
22.05 Sobotni magazyn 
          sportowy

TV Regionalna 2– 8.09.2007

Jesień w regionie zaczyna się 
koncertowo. W tym roku 
inaugurację sezonu połączono 
z uroczystościami jubileuszowymi 
Teatru Śląskiego i Klubu 
im. Jana Kiepury. 

„Salve Regina” Antonio Vival-
diego i „Stabat Mater” Giovan-
niego Battisty Pergolesiego bę-
dzie można usłyszeć w niedzie-
lę 9 września w kościele Świętej 
Trójcy w Chełmie Śląskim. Pod-
czas inauguracji „Bieruńsko-lę-
dzińskiej jesieni organowej” wy-
stąpi Śląska Orkiestra Kameralna 
pod dyrekcją Massimiliano Caldi 
oraz Małgorzata Lasota (sopran) i 
Joanna Ciupa (mezzosopran). Po-
czątek koncertu o godzinie 18.

W kolejną niedzielę (16.09) 
chór Filharmonii Śląskiej zaśpie-
wa w koncercie Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia dla Katowic z okazji 100. 
rocznicy śmierci Stanisława Wy-
spiańskiego oraz 70. urodzin 
Zygmunta Koniecznego. W pro-
gramie usłyszymy m.in. muzy-
kę do spektakli „Noc listopado-
wa”, „Legenda”, „Klątwa”, „Wy-
zwolenie” i „Wesele” oraz wi-
dowisko słowno-muzyczne Zyg-
munta Koniecznego „Serce moje 
gram”. Koncert rozpocznie się o 
godzinie 18  w Teatrze Śląskim 
w Katowicach.

Natomiast na wrześniowe 
piątki 7, 21 i 28 zaplanowa-

no trzy koncerty Śląskiej Orkie-
stry Kameralnej. W programie 
pierwszego Koncert fortepiano-
wy Es-dur Wolfganga Amadeu-
sza Mozarta i  Symfonia C-dur 
,,Il distratto” Józefa Haydna. Na 
fortepianie zagra Jeffrey Swann. 
Dyryguje Massimiliano Caldi. 
Zaś podczas inauguracji sezonu 
artystycznego Orkiestry Symfo-
nicznej i Chóru, zaplanowanej 
na 21 września, wystąpi tenor 
Maciej Komandera i bas Czesław 
Gałka. Usłyszmy Uwerturę do 
opery „Oberon” Carla Marie von 
Webera oraz Koncert wioloncze-
lowy a-moll Roberta Schumanna.  
Chór przygotowuje Waldemar 
Stryk, a dyrygować będzie Ta-
deusz Strugała. Kolejny kon-
cert symfoniczny wypełni mu-
zyka Musorgskiego „Noc na Ły-
sej Górze” i Strawińskiego (Sui-
ta z „Ognistego ptaka”). Wystą-
pi Raffaele Trevisani z Włoch. 
Orkiestrą dyryguje Massimilia-
no Caldi. Wszystkie trzy koncer-
ty rozpoczną się o godzinie 19 
w Sali im. Karola Stryi (Filharmo-
nia Śląska, A).

I jeszcze jeden koncert – 
inauguracja obchodów 25-lecia 
istnienia Miejskiego Klubu im. 
Jana Kiepury. Tym razem w Sos-
nowcu, 24 września (poniedzia-
łek, godz. 18). Śląska Orkiestra 
Kameralna wykona kompozy-
cje Adama Makowicza i jego 
opracowania utworów Fryde-
ryka Chopina. Dyryguje Jacek 
Błaszczyk. JK

Filharmonia Śląska we wrześniu

Wieczory z klasyką

Po przerwie wakacyjnej śląskie sale koncertowe znów wypełni muzyka 
klasyczna
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