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KATOWICKI

Metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń 
poświęcił 3 listopada nowy kamienny ołtarz
w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach.
W uroczystości 100-lecia rozbudowy najstarszej 
tyskiej świątyni uczestniczył ochrzczony
w niej biskup Janusz Zimniak z Bielska.

– Budujemy nowe kościoły, modernizuje-
my wnętrza starych, aby człowiek w nich się 
uświęcał, odnajdywał drogę do Boga – po-
wiedział w homilii abp Zimoń. Przy-
pomniał, że Chrystus został nam da-
ny, żeby nam pokazać, jak odpowiadać 
na Bożą miłość. Zwrócił uwagę, że nie 
należy ulegać nieodpowiedzialnym te-
zom, serwowanym przez niektóre me-
dia. Zachęcał do przyjrzenia się na no-
wo człowiekowi. – Prawda o człowieku 
obejmuje więcej niż tylko to, co chcie-
li zapewnić mu budowniczowie socjali-
stycznego miasta bez kościołów – mó-
wił metropolita katowicki, który na począt-
ku lat 60. pracował w tej parafii jako wikary. – 
Prawda o człowieku obejmuje też oddawanie 
czci Bogu w Duchu i Prawdzie. Dopiero wtedy 
mamy całego człowieka – jego duchowość, ca-
łą psychikę, powołanie do wspólnoty, do rodzi-
ny, która jest obrazem Trójcy Przenajświętszej. 
Bez strony duchowej, bez głębi człowieka nie 

ma właściwej antropologii, czyli nauki 
o człowieku – stwierdził kaznodzieja.

Po południu w Muzeum Miejskim w 
Tychach goście uroczystości jubileuszo-
wych zwiedzali wystawę przygotowa-
ną specjalnie z okazji uroczystości „Ty-
ski kościół i jego proboszcz. W 100-lecie 
rozbudowy kościoła pw. św. Marii Mag-
daleny”. Wystawa opowiada o wybitnym 
proboszczu czasu rozbudowy ks. Janie 

Kapicy. Krzewiciel abstynencji, zwolennik przyłą-
czenia Śląska do Polski, geniusz krasomówczy, to 
tylko niektóre cechy tej wybitnej postaci.

Wieczorem w kościele zabrzmiała muzyka. 
Odbyła się bowiem prezentacja nowej kompo-
zycji, przygotowanej przez Henryka Jana Botora 
specjalnie na jubileusz.

MIROSŁAW RZEPKA
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Abp Damian 
Zimoń podczas 
sobotniej 
Eucharystii 
poświęcił nowy 
kamienny ołtarz
i namaścił
go olejem 
krzyżma św.

Najstarsza tyska parafia świętuje jubileusz rozbudowy kościoła

Nowy ołtarz na stulecie

ZA TYDZIEŃ
  NINIWA – oblackie grupy mło-

dzieżowe będą w Katowicach
  Co prof. Miodek MYŚLI O ŚLĄ-

SKOŚCI?

Prof. Jan Harasimowicz i Adam Małysz zo-
stali tegorocznymi laureatami „Śląskiego 

Szmaragdu”. Nagrody Kościoła luterańskiego 
na Górnym Śląsku wręczył 31 października 
biskup diecezji katowickiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego Tadeusz Szurman.
W imieniu skoczka narciarskiego nagrodę 
odebrali jego rodzice. Nagroda przyznawana 
jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
ekumenizmu, tolerancji, pojednania między 
narodami i integracji europejskiej. Prof. Jan 
Harasimowicz z Wrocławia otrzymał nagro-
dę w dowód wdzięczności za popularyzację 
dokonań śląskich ewangelików w zakresie 

kultury architektonicz-
nej. Adam Małysz został 
wyróżniony za wybitne 
osiągnięcia sportowe na 
arenie międzynarodowej 
oraz szerzenie szlachetnej 
idei olimpijskiej. 

Prof. Jan 
Harasimowicz 
odbiera 
nagrodę z rąk 
bp. Tadeusza 
Szurmana
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PIOTR SACHA
redaktor wydania

Na naszych łamach pre-
zentowaliśmy różne 

przykłady tego, jak oswoić 
obce miejsca, w jaki sposób 
odnaleźć w nich wartości 
dające poczucie bezpieczeń-
stwa. Nie brakuje pomy-
słów, które warto poznać. 
Chociaż do świąt pozostało 
6 tygodni, już dziś piszemy 
o wigilijnej atmosferze. W 
chorzowskim „Wigilijnym 
Miasteczku” grupka dzie-
ci przez cały rok uczy się 
prostych relacji, opartych na
przyjaźni i zaufaniu (str. VIII i 
XIX). Poruszamy również te-
mat relacji pomiędzy Śląza-
kami, którzy wyjechali do 
USA (str. VI). Na str. VII pisze-
my z kolei o domu parafial-
nym, który posłuży miesz-
kańcom całego miasta. 
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Piosenka harcerska i religijna
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KATOWICE. Pod ha-
słem „W codzien-
ności dotykać nie-
ba… w służbie Bogu, 
Ojczyźnie, Bliźniemu...” 
odbył się 27 październi-
ka IV Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Religijnej. 
W kościele pw. św. 
Barbary w Giszowcu 
spotkało się ok. 200 
dzieci. Każdy z zespo-
łów prezentował jeden 
utwór religijny i jeden 
harcerski. – Dzięki te-
mu festiwalowi pragnie-
my integrować dzielnice 
Giszowiec, Nikiszowiec 
i Janów – zapewnia 
Barbara Mańdok, pomy-

słodawczyni imprezy. 
Jury przyznało nagrody 
w trzech kategoriach. 
Wśród chórów najlep-
szy okazał się Belcanto. 
W kategorii grup wokal-
nych triumfował Zespół 
Oazowy przy Oratorium 
św. Brata Alberta. Z kolei 
najlepszym dziecięcym 
zespołem wokalnym zo-
stała 16. gromada zu-
chowa „Czarne Stopki”.
W przerwie między
przeglądem a koncer-
tem galowym uczest-
nicy konkursu wzięli 
udział w wycieczce re-
gionalnej „Poznajemy 
Giszowiec”.

Jerzy 
Kwieciński

wiceminister w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego

Przed Śląskiem stoi wielka 
szansa. Jeżeli zsumujemy 
wsparcie, które będzie
do regionu skierowane,
to wyjdzie prawie 2 mld 600 
mln euro. Co najmniej drugie 
tyle przypłynie w postaci 
projektów realizowanych 
na poziomie krajowym. 
Samorządy, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorcy 
z województwa śląskiego 
należeli zawsze do najbardziej 
aktywnych w kraju. Nie tylko 
infrastruktura decyduje
o tym, jak region będzie się 
rozwijał. Decyduje o tym 
przede wszystkim kapitał 
ludzki – na Śląsku 
bardzo dobry. Tutaj 
przychodzą inwestycje 
zagraniczne. Co bardzo ważne, 
dobrze realizujecie projekty
z obszaru europejskiego 
funduszu społecznego. Środki 
na wsparcie przedsiębiorczości 
również są umiejętnie 
wykorzystane. My tow 
Warszawie widzimy. Macie 
jeden z najlepszych zespołów 
od funduszy unijnych w kraju. 
Stajemy u progu zmiany 
oblicza regionu z regionu 
przemysłu ciężkiego na region 
kojarzony z nową gospodarką 
opartą na wiedzy.
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Bezpieczna droga
CHORZÓW. W Szkole 
Podstawowej nr 5 w 
Chorzowie zainauguro-
wano 29 października 
akcję „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Akcja skiero-
wana jest do chorzow-
skich uczniów z klas od 
1 do 4, a jej celem jest 
uświadamianie dzieci 
co do bezpiecznego po-
ruszania się na drodze. 
Impulsem do wdrożenia 
programu była zwięk-
szona liczba potrą-

ceń najmłodszych ucz-
niów, związana ze sła-
bą widocznością na dro-
gach w okresie jesien-
no-zimowym. Policja 
wraz ze Strażą Miejską 
przeprowadzą w szko-
łach podstawowych se-
rię prelekcji na temat 
„Bezpiecznego uczest-
nictwa w ruchu drogo-
wym”. Czwartoklasiści
z Chorzowa otrzyma-
ją z kolei opaski odbla-
skowe.

Najlepszym dziecięcym zespołem wokalnym została
16. gromada zuchowa „Czarne Stopki”

Przewodnicy mają światło
PIEKARY ŚLĄSKIE. 
Już po raz trzeci prze-
wodnicy PTTK i prze-
wodnicy sanktuaryjni 
pielgrzymowali do Matki 
Boskiej Piekarskiej. 3 li-
stopada Eucharystię w 
ich intencji sprawowali 
ks. Piotr Wenzel, prze-
wodnik górski, i ks. Jerzy 
Pawlik, krajowy duszpa-
sterz przewodników i 
krajoznawców, senior. – 
Przewodnik ma światło 
wiary i zdrowy rozsądek. 
Prowadzi tak, aby zosta-
wić ludzi nie tylko z za-
chwytem nad pięknem 

przyrody, architektury, 
ale również aby zosta-
wić w nich światło wia-
ry – mówił w homilii ks. 
Piotr Wenzel. Pielgrzymi 
wysłuchali wykładu ks. 
Władysława Nieszporka, 
kustosza piekarskie-
go sanktuarium, na te-
mat działalności ks. Jana 
A. Fietzka. W tym roku 
przypada 145. rocznica 
śmierci tego wielkiego 
proboszcza piekarskiego 
i budowniczego bazyliki. 
W sumie w pielgrzymce 
wzięło udział nieco po-
nad 250 osób.
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Do sanktuarium piekarskiego przybyli przewodnicy z kół 
PTTK z województwa śląskiego
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OŚWIATA. Śląski 
Kurator Oświaty 
Marian Drosio i prezes 
Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej 
Czesław Cywiński pod-
pisali 5 listopada poro-
zumienie o współpracy. 
Celem podpisanej umo-
wy jest upowszechnianie 
w szkołach i placówkach 
oświatowych wiedzy hi-
storycznej, opartej na 
najnowszych badaniach 
dotyczących dziejów 
Polski w latach 1939–
1989. Do wspólnych za-
dań należeć będzie tak-
że tworzenie Klubów 
Historycznych im. Armii 
Krajowej, organizowa-
nie sesji i spotkań na-
ukowych. – My, odcho-
dzące pokolenie AK, wi-

dzimy w nauczycielach i 
badaczach IPN naszych 
następców, tych, którzy 
właściwie ukształtują 
młode pokolenie – mó-
wił Czesław Cywiński.
W uroczystym podpi-
saniu deklaracji wzię-
li udział również: mini-
ster ds. kombatantów 
i osób represjonowa-
nych Jan Ciechanowski, 
wicewojewoda Artur 
Warzocha oraz główny 
inicjator ze Światowego 
Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Piotr Kurek. 
AK-owcy przekazali ku-
ratorowi oraz wojewo-
dzie symboliczne znacz-
ki Polski Walczącej, wy-
bite z okazji otwar-
cie Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

Porozumienie kuratora
i AK-owców

Na pierwszym planie podpisują od lewej: Piotr Kurek
ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Marian 
Drosio – Śląski Kurator Oświaty. Stoją od lewej: Czesław 
Cywiński, Jan Ciechowski i Artur Warzocha



G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

11 listopada 2007

III

W  D I E C E Z J I  I  R E G I O N I E  G O Ś Ć  K AT O W I C K I


Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Niewiele świątyń w archidiecezji katowickiej 
odegrało tak wielką rolę w powojennych 

dziejach Śląska, jak kościół  pw. św. Marii 
Magdaleny w Tychach. W ubiegłym tygodniu 
świętowano w Tychach 100. rocznicę poświę-
cenia tego kościoła po rozbudowie, która była 
dziełem ks. Jana Kapicy. Ten wybitny śląski ka-
płan, wieloletni proboszcz tyski, jest przed tym 
kościołem pochowany. W PRL przez wiele lat 
parafia św. Marii Magdaleny była jedyną uzna-
ną przez władze wspólnotą religijną w Tychach. 
Miasto przeżywało wówczas swoje nowe naro-
dziny. W ciągu kilku lat, od 1950 r., z małej spo-
kojnej osady powstała gigantyczna „sypialnia”, 
głównie dla górników i ich rodzin. Socjalistyczne 
Nowe Tychy miały być miastem bez kościo-
łów, dlatego władze nie zezwalały na ich bu-
dowę. Dopiero po 1956 r. wydano pozwolenie 
na budowę nowej świątyni pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela. Tamtejsza parafia została jednak za-
legalizowana dopiero w 1976 r. Gdy po wielu 
kłopotach kościół wreszcie został zbudowany, 
wielu szokował nowoczesną bryłą i surowym, 
wręcz ascetycznym wnętrzem, dlatego woleli 
chodzić do „Magdaleny”.

Do miasta przyjeżdżali ludzie z całej Polski, 
a także repatrianci z dawnych Kresów 

Wschodnich, którzy ze Związku Radzieckiego 
mogli wyjechać dopiero po 1956 r. Sporo takich 
osób, mieszkających wówczas na osiedlu „C”, 
chodziło ze mną do szkoły podstawowej. W na-
szej klasie obok Ślązaków, pochodzących głów-
nie z okolic Tychów,  było wielu napływowych, 
a także repatriantów. Tych ostatnich poznawało 
się po charakterystycznym akcencie. W tyskim 
tyglu różne tradycje stapiały się w jedną całość, 
tworząc nową, miejscową jakość. Nie brakowa-
ło w tej społeczności także antagonizmów, któ-
re przyjmowały formę rywalizacji między miesz-
kańcami dwóch pierwszych osiedli, czyli osiedla 
„A” i osiedla „B”. Osobną podgrupę w tej pano-
ramie społecznej tworzyli mieszkańcy hoteli ro-
botniczych, traktowani jako obcy przez wszyst-
kich stałych mieszkańców miasta.

Ta cała różnorodna zbieranina tworzyła 
wówczas wspólnotę właściwie tylko w jed-

nym miejscu – właśnie w kościele św. Marii 
Magdaleny. Na początku lat 60. ponownie wy-
rzucono religię ze szkół i trzeba było organizo-
wać nauczanie w salkach katechetycznych przy 
parafii, przez które codziennie przewalały się 
setki rozwrzeszczanych dzieciaków z całego 
miasta. W latach 70. i 80. parafia ta była ważnym 
miejscem wielu inicjatyw obywatelskich. Gdy 
niedawno odwiedzałem tyską świątynię, wspa-
niale odnowioną przed jubileuszem, z wdzięcz-
nością wspominałem chwile spędzone w jej mu-
rach i wielu kapłanów, którzy z wielką gorliwoś-
cią tam pracowali.

Festiwal kolęd
ZAPOWIEDŹ. Do 26 
listopada można zgła-
szać swój udział w 
XIV Ogólnopolskim 
Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek im. ks. 
Kazimierza Szwarlika. 
Festiwal przeznaczony 
jest dla amatorów i mo-
gą w nim wziąć udział 
soliści, duety, zespo-
ły wokalne, wokalno-in-
strumentalne i chóry. W 
Katowicach eliminacje 
odbędą się 12 grudnia, 
zaś w Rybniku 13 i 14 
grudnia. Finał konkur-
su rozegra się od 10 do 
13 stycznia w Będzinie. 
Potrzebne informacje 
pod tel.: (032) 762 28 
56.

Pamięć o Ślązakach
KATOWICE. Tuż przed
dniem Wszystkich Świę-
tych 30 października wi-
cemarszałek Grzegorz 
Szpyrka, wojewoda 
Tomasz Pietrzykowski 
oraz prezydent Katowic 
Piotr Uszok odda-
li hołd ludziom zasłu-
żonym dla Śląska, pole-
głym za ojczyznę oraz 
ofiarom tragedii na tere-
nie Międzynarodowych 
Targów Katowickich. 
Uroczystości rozpoczę-
ły się od złożenia kwia-
tów i zapalenia zniczy na 

miejscu tragedii ze stycz-
nia ub. r. na terenie MTK. 
Następnie w archikate-
drze Chrystusa Króla od-
dano hołd biskupom ka-
towickim Arkadiuszowi 
Lisieckiemu, Stanisławo-
wi Adamskiemu oraz 
Herbertowi Bednorzowi. 
Znicze zapłonęły rów-
nież na katowickich 
cmentarzach przy 
ul. Sienkiewicza, ul. 
Francuskiej, na cmen-
tarzu garnizonowym 
oraz na cmentarzu w 
Panewnikach.

Wojewoda Tomasz Pietrzykowski, prezydent Katowic Piotr 
Uszok i wicemarszałek Jerzy Szpyrka na cmentarzu
na ul. Francuskiej składali hołd wybitnym Ślązakom

Z
A

SO
BY

 IN
TE

RN
ET

U

Św. Jacek
w muzeum
KATOWICE. Roz-
strzygnięto ogólnopol-
ski konkurs plastyczny 
„Lux ex Silesia”, w któ-
rym uczestniczyli ucz-
niowie liceów plastycz-
nych. Na zasadzie anek-
su wzięły w nim udział 
również Akademia 
Sztuk Pięknych w 
Katowicach oraz kato-
wicka Ogólnokształcąca 
Szkoła Sztuk Pięknych. 
Konkurs poświęcony 
był postaci św. Jacka 
Odrowąża z okazji 750. 
rocznicy śmierci patro-
na metropolii górnoślą-
skiej. Wernisaż wysta-
wy, na którą złożą się 
nadesłane prace, od-
będzie się 15 listopada 
o godz. 15 w Muzeum 
Archidiecezjalnym w 
Katowicach. Tego dnia 
wręczone zostaną rów-
nież zwycięzcom na-
grody. Projekt konkur-
su dedykowany jest ar-
cybiskupowi Damianowi 
Zimoniowi z okazji 50. 
rocznicy jego święceń 
kapłańskich. Wystawa, 
na którą wstęp jest wol-
ny, potrwa do 9 grud-
nia.

Piłkarskie „S-6”
CHORZÓW. Prezesi sześ-
ciu klubów piłki nożnej 
podpisali 30 października 
na Stadionie Śląskim list in-
tencyjny dotyczący utwo-
rzenia Stowarzyszenia 
Klubów Śląska i Zagłębia 
„Silesia – 6”. W skład gru-
py weszły drużyny: GKS 
Katowice, GKS Tychy, 
Górnik Zabrze, Piast 
Gliwice, Polonia Bytom 
i Zagłębie Sosnowiec. – 
Żałujemy, że wczoraj zre-
zygnował Ruch Chorzów 
– powiedział Cezariusz 
Zając, dyrektor Polonii 
Bytom. – Byli z nami od 
początku. Dlatego nie ro-
zumiemy, czemu wycofa-
li się, powołując się na ar-

tykuł 3. – dodał. Artykuł 
ten zakłada, że kluby wal-
czą ze sobą o punkty na 
boisku, ale wspólnie spo-
rządzają oferty marketin-
gowe dla potencjalnych 
sponsorów, negocjują z 
telewizją, współpracują z 
policją, aby zapewnić spo-
kój na stadionach, współ-
pracują z organizacjami 
samorządowymi i UE, pro-
pagują sportowe wycho-
wanie młodzieży i eduka-
cję kultury kibicowania. 
Działacze sportowi wyra-
zili nadzieję, że już wkrót-
ce dołączą do nich inne 
kluby. Siedzibą stowarzy-
szenia zostanie Stadion 
Śląski.

– Doszliśmy do wniosku, że w jedności siła – w imieniu 
sygnatariuszy porozumienia  (przy mikrofonie) mówił 
Cezariusz Zając, dyrektor Polonii Bytom
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Święto  Niepodległości w regionie

Zapłoną znicze…

Co roku 11 listopada 
świętujemy 

niepodległość 
i oddajemy hołd 

tym, którym 
ją zawdzięczamy. 

Na Śląsku 
mało jest 

miejsc pamięci, 
odnoszących się 

bezpośrednio 
do odzyskania 

przez Polskę 
niepodległości. 

Są za to pomniki 
tych, którzy chcieli 

polskiego Śląska 
i w 1918 roku, 

i w czasie śląskich 
powstań, 

i po napaści 
hitlerowskich Niemiec 

na nasz kraj. 
Postanowiliśmy 
odwiedzić kilka 

miejsc, w których 
11 listopada zapłoną 

na Śląsku znicze.

W Katowicach główne 
uroczystości odbywają się 
pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 
stojącym naprzeciwko 
gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego przy 
ul. Jagiellońskiej

Opracowanie 
i zdjęcia 

MIROSŁAW 
RZEPKA

W Chorzowie pomnik 
poległych żołnierzy 
75. Pułku Piechoty stanął 
w roku 1934. Został 
odsłonięty 2 czerwca 
w 15. rocznicę powstania 
pułku i 14. krwawej bitwy 
pod Rybczynami. Hitlerowcy 
zniszczyli pomnik. Dopiero 
w roku 2000, również 
2 czerwca, został 
on odsłonięty ponownie

Pomnik Powstańców Śląskich przy katowickim rondzie jest chyba najbardziej znanym 
symbolem Katowic. Trzy skrzydła pomnika symbolizują trzy powstańcze zrywy

Tablicę upamiętniającą 
pobyt w Tychach generała 
Szeptyckiego i marszałka 
Piłsudskiego odsłonięto 
2 września. Znajduje 
się na ogrodzeniu placu 
przy kościele św. Marii 
Magdaleny

W Żorach, naprzeciwko 
kościoła Świętych Apostołów 
Filipa i Jakuba przy ul. ks. 
Klimka, znajduje się plac 
Pamięci z monumentem 
ku czci walczących o wolną 
Polskę i wyobrażeniami 
polskiego godła z różnych 
okresów historycznych

Na starym cmentarzu 
w Gierałtowicach stanął 
w październiku ubiegłego 
roku obelisk ku czci ofiar 
totalitaryzmu sowieckiego. 
Przypomina o pomordo- 
wanych w Katyniu, 
Ostaszkowie i Miednoje

„Chwała męczennikom 
za wolność Polski” – czytamy 

na dwóch identycznych 
tablicach w Rudzie Śląskiej 

Nowym Bytomiu. Tablice 
wskazują budynki, 

w których hitlerowcy 
katowali i mordowali 

Polaków

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  Ś W I Ę T O  N I E P O D L E G Ł O Ś C I
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Święto  Niepodległości w regionie

Zapłoną znicze…

Pomnik w Jastrzębiu Bziu stanął w miejscu, gdzie 4 lipca 
1922 roku okoliczni mieszkańcy witali polskie wojska, 
zajmujące przyłączone do Polski po plebiscycie tereny 
Górnego Ślaska

W Mikołowie, obok starego 
kirkutu, znajduje się 
monument, upamiętniający 
śmierć 64 Polaków 
rozstrzelanych w tym 
miejscu przez hitlerowców 

Na cmentarzu komunalnym w Rybniku można oddać cześć tym, którzy spoczęli w obcej 
ziemi. Najwięcej pamiątkowych tablic dotyczy Katynia, Charkowa, Miednoje

Krzyż w piotrowickim lesie 
upamiętnia śmierć żołnierzy 
Inspektoratu Katowickiego 
Armii Krajowej, którzy 
walczyli o wolną Ojczyznę 
w czasie II wojny światowej

W lesie na granicy Wyr 
i Gostyni, gdzie rozegrała 
się tzw. bitwa wyrska, 
znajduje się miejsce 
pamięci, poświęcone 
żołnierzom Września

Na pomniku w Rybniku Chwałowicach można przeczytać 
nazwiska tych, którzy oddali życie w imię wolnej Polski

W Świerklanach 
pomnik poświęcony 
poległym 
w II wojnie światowej 
żołnierzom znajduje 
się tuż przy kościele 
parafialnym św. Anny

Betonowy monument 
w Pszczynie przypomina 
powstania śląskie i II wojnę 
światową. Społeczeństwo 
miasta poświęciło go 
wszystkim, którzy oddali swe 
życie w obronie Ojczyzny

Ś W I Ę T O  N I E P O D L E G Ł O Ś C I  G O Ś Ć  K AT O W I C K I
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G O Ś Ć  K AT O W I C K I  P O L O N I A

– Śląsk to jest moje życie, moje 
dzieciństwo. Pamiętam, jak
z dziadkami w każde piątkowe 
popołudnie siedzieliśmy przed 
familokiem. Dziadek miał 
orkiestrę. W soboty chodziliśmy 
od domu do domu, śpiewając 
i grając. To są obrazy, których 
nigdy nie zapomnę – mówi Jerzy 
Szyrzyna, który od 20 lat mieszka 
w Chicago. 

– Mieszkałem na Krakow-
skiej w Szopienicach. Pamiętam 
drzewo: zostało zasadzone, kie-
dy miałem może 14 lat. Tej ulicy 
ani domu już nie ma, ale drze-
wo pozostało. Teraz jest olbrzy-
mie – opowiada Jerzy Szyrzy-
na. – Kiedy przyjeżdżam do Pol-
ski, robię dużo zdjęć, filmuję. 
Chcę pokazać moim dzieciom, 
które urodziły się w Amery-
ce, ważne dla mnie miejsca – 
mówi Szyrzyna. – Pojechałem 
do Stanów w odwiedziny do 
siostry. I zostałem. To był 
koniec lat 80. Wielu ludzi 
emigrowało. Dzisiaj jest 
inaczej. Po 11 września trudniej 
wjechać do Stanów. Zresztą już 
się nie opłaca. Teraz wszyscy ja-
dą na Wyspy. Po co jechać 5 ty-
sięcy mil, jeśli wystarczy 400 km 
i jest to samo – dodaje. 

Musi być krupniok
Jerzy Szyrzyna prowadzi w 

Radiu WPPS, współtworzonym 
przez Fundusz Polonijny, audy-
cję po śląsku i o Śląsku. Blok 
trwa trzy godziny i zaczyna się 
w każdą sobotę o 9 rano. Od 
kilkunastu lat Szyrzyna działa 
również w Związku Ślązaków 
w Ameryce Północnej w Chi-
cago. W minionej kadencji był 
prezesem, teraz jest skarbni-
kiem organizacji. Związek po-
wstał w 1992 roku. Jest insty-
tucją, która prowadzi działal-
ność charytatywną. Propaguje 
tradycje śląskie: język, strój i 
obyczaje. Dlaczego powstał? – 
Ponieważ niezwykle widoczni 

i aktywni są w Stanach górale, 
Warszawiacy, Krakusy, a nawet 
Kaszubi, nie mogli-
śmy – jako Śląza-
cy – być gorsi. 
Przez lata dzia-
łalności Śląza-
cy przestali 
być dyskry-
m i n o w a -

ni wśród Polonii. Te-
raz wszyscy przycho-
dzą do nas, bo moż-
na pośpiewać, pogwiz-
dać, dobrze się bawić 
– tłumaczy działacz. 

Do Związku należą 
całe rodziny. W sumie 
jest około 500 osób. 
Główny trzon, grupa 
chicagowska, liczy nie-
co ponad 60. Związek nie tyl-
ko wspiera Polaków na emigra-
cji, ale również rodaków w kra-
ju. Dwa razy w roku, jesienią i 
na wiosnę, odbywają się dobro-
czynne pikniki. Na koniec roku 
obowiązkowo bal barbórkowy. 
– Zawsze wtedy jest rolada i mo-
dro kapusta. A na pikniku obo-
wiązkowo krupniok. Bez tego 
nie ma imprezy! – mówi 54-let-
ni Jerzy Szyrzyna. Związek roz-
prowadza również płyty ze ślą-
ską muzyką i filmy. Pieniądze, 
które zebrane są podczas ak-
cji charytatywnych, związkowcy 

przekazują ośrodkom 
pomocy społecznej, do-
mom dziecka, stowa-
rzyszeniom na rzecz 
osób upośledzonych w 
Tychach, Katowicach, 
Kochłowicach, Mikoło-
wie. 

Szyb i drapacz 
chmur

Wsparcie finansowe od Ślą-
zaków z Chicago otrzymali rów-
nież poszkodowani w katastro-
fie hali MTK i w kopalni „Halem-
ba”. – Pamiętam, że przyjecha-
łem z zabawy. W Internecie prze-
czytałem o zawaleniu się hali. Ja-
ko ówczesny prezes Związku nie-
mal od razu złożyłem kondolen-
cje. Kiedy zginęli górnicy w Ha-
lembie, dzięki pomocy Radia Pie-
kary, każda z rodzin otrzymała 
kilkaset dolarów. Chcieliśmy oka-
zać nasze wsparcie i współczucie 
– mówi Szyrzyna. 

Tym razem członkowie 
Związku przyjechali do stolicy 
Śląska, aby poświęcić swój no-
wy sztandar. – Po raz pierwszy 
pomyśleliśmy o tym, aby mieć 
sztandar 10 lat temu. Nie chcie-
liśmy uszczuplać budżetu, za-
wsze były ważniejsze wydatki, 
rodacy w potrzebie – mówi Je-
rzy  Szyrzyna. Niebiesko-srebr-
ny sztandar uszyły siostry boro-
meuszki. Z jednej strony przed-
stawia wizerunek Matki Boskiej 
Piekarskiej, patronki diecezji ka-
towickiej, z drugiej widnieje lo-
go Związku: szyb górniczy i naj-
wyższy punkt w Chicago, Sears 
Tower. Sztandar został poświę-
cony w bazylice piekarskiej w 
ostatnią niedzielę października.

JOLA KUBIK

Jerzy Szyrzyna 
z małżonką 
podczas balu 
barbórkowego 
organizowanego 
przez Związek 
Ślązaków
w Chicago 
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Związek Ślązaków w Ameryce Północnej

5 tysięcy mil na Zachód
POLACY W USA

W 120 krajach na świecie żyje po-
nad 20 mln Polaków. Z tego po-
łowa w Stanach Zjednoczonych. 
Chicago jest drugim miejscem na 
świecie po Warszawie, gdzie na 
ulicy można usłyszeć język pol-
ski. Statystyki podają, że mieszka 
tam ok. 1,5 mln Polaków, w tym 
250 tys. posługuje się polskim na 
co dzień. W Chicago są trzy pol-
skie dzielnice. Najbardziej znana 
to Polish Village. Potocznie nazy-
wana Jackowem, od parafii i koś-
cioła pw. św. Jacka.
Pierwsi Polacy przypłynęli do 
Ameryki Północnej w 1608 roku, 
do Jamestown, ówczesnej kolonii 
brytyjskiej w Wirginii. Podczas 
rozbiorów działacze narodowi 
szukali za Oceanem pomocy w 
walce o niepodległość. Późniejsze 
fale emigracji powstawały z 
przyczyn politycznych i ekono-
micznych: po II wojnie i w latach 
80. Obecnie najwięcej Polaków 
mieszka w stanach Michigan, 
Wisconsin i Connecticut. 
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Prelekcje ciekawych osób, spotkania 
grup w dużej, audiowizualnej sali, 
relaks w grocie solnej. To tylko 
niektóre atrakcje, jakie czekają na 
parafian w nowym budynku przy 
kościele pw. bł. Karoliny Kózkówny 
w Tychach. 

Prace przy budowie domu pa-
rafialnego rozpoczęły się wiosną 
2004 r. 4 listopada abp Damian 
Zimoń poświęcił nowy budynek, 
który imponować może zarów-
no swoimi rozmiarami, jak i prze-
strzennym zagospodarowaniem. 
Podczas Eucharystii, jaka sprawo-
wana była w intencji ofiarodaw-
ców i budowniczych domu, a tak-
że dalszej działalności związa-
nej z tym miejscem, metropolita 
katowicki pogratulował parafia-
nom ich wspólnego dzieła. – Je-
steście przykładem na to, jak ży-
cie wewnętrzne może iść w pa-
rze z życiem zewnętrznym – mó-
wił do zgromadzonych w tyskiej 
świątyni. 

Dom, który stanął w miej-
scu tymczasowej kaplicy, zajmu-
je 1500 mkw. powierzchni i ma 
trzy poziomy. Na parterze znaj-
duje się biblioteka, świetlica, au-
la Jana Pawła II, która może po-
mieścić 200 słuchaczy, jak rów-
nież kawiarnia dla 80 osób. Na 
górnym piętrze mieści się część 
katechetyczna oraz administra-
cyjna, jest również grota solna. 
Natomiast pomieszczenia w naj-
niższej kondygnacji mają prze-

znaczenie sportowo-re-
kreacyjne.

Dom parafialny nosi 
nazwę „Wyobraźnia mi-
łosierdzia”, co bezpo-
średnio nawiązuje do słów Jana 
Pawła II. – Ojciec Święty podczas 
poświęcenia Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach 
powiedział dla nas coś szczegól-
nie istotnego. Aby pomóc dzi-
siaj człowiekowi, trzeba mieć wy-
obraźnię miłosierdzia. Należy wi-
dzieć całego człowieka, zarówno 
jego potrzeby duchowe, jak i kul-
turalne czy sportowe – podkre-
śla proboszcz parafii bł. Karoliny 
Kózkówny, ks. Józef Szklorz.

W oddanym do użytku bu-
dynku każde z pomieszczeń ma 
określone przeznaczenie. Dom 
zaprojektowano odpowiednio 

do potrzeb parafii. Bę-
dą z niego mogli jednak 
korzystać również inni 
mieszkańcy południo-
wej części miasta. No-

we miejsce spełni też funkcję do-
mu kultury, w którym dzieci m.in. 
poprowadzą swój teatr czy sko-
rzystają z kursów tańca. 

Wielkie znaczenie w parafii 
ma działalność charytatywna. Z 
nowego domu skorzystają m.in. 
dzieci i młodzież ze świetlicy śro-
dowiskowej, która działa tu od 
1990 r. – Wszystko, co jest no-
we, dla dzieci jest bardzo cieka-
we i atrakcyjne. W związku z tym 
chcemy wykorzystać obecny mo-
ment, żeby zachęcić je na przy-
kład do korzystania z biblioteki 
– mówi Klaudia Sznapka, kierow-
niczka świetlicy. PIOTR SACHA

 R E K L A M A 

Nowy dom parafialny w Tychach

Miłosierdzie z wyobraźnią

MIEJSCE OTWARTE
MARIAN KRĘŻEL – KONSTRUKTOR 
DOMU PARAFIALNEGO:
– Budynek za-
projektowany 
jest jako otwar-
ta przestrzeń, 
co stwarza 
możliwość do-
stosowywania go do bie-
żących potrzeb. To miej-
sce, dzięki ludziom, dla 
których powstało, będzie 
tętniło życiem. Nie znam 
drugiego takiego zjawiska, 
jeśli chodzi o myśl organi-
zacji parafii. 

ANDRZEJ DZIUBA 
– PREZYDENT TYCHÓW:
– Korzyści pły-
nące ze współ-
pracy, jaka  
trwa od wielu 
lat pomiędzy 
miastem i pa-
rafią, są obustronne. My 
zadbaliśmy o infrastruktu-
rę projektu, o jego otocze-
nie. Pamiętam, jak chodzi-
łem po fundamentach te-
go domu. Dzisiejszy efekt 
przerósł moje wyobraże-
nia. 

PROF. MAREK SZCZEPAŃSKI 
– SOCJOLOG, 
UNIWERSYTET ŚLĄSKI:
– Jako osoba 
świecka bar-
dzo doceniam 
społeczną od-
powiedzialność 
Kościoła. 
Ten wielofunkcyjny dom 
jest nadzwyczajnym obiek-
tem, otwartym nie tylko dla 
parafian, ale i dla wszyst-
kich tyszan. Z pewnością 
będzie pełnił rolę dobrego 
ośrodka skupienia.

Abp Damian 
Zimoń poświęcił 
m.in. salę do gier
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Co łączy Paryż 
z Chorzowem? Wyspa 

w centrum miasta. 
Przypadek chorzowski 
jest jednak szczególny, 

bo na tym fragmencie lądu 
na okrągło trwa wigilia.

tekst 
PIOTR SACHA

zdjęcia 
KRZYSZTOF KUSZ

Posadźmy 750 słonecz-
ników na 750-lecie 
Chorzowa – tegoroczna 
propozycja spodobała się 

wszystkim dzieciom. Mali chorzo-
wianie pomagali przy sadzeniu 
kwiatów. Podlewali je, czekając, 
aż zakwitną. Tym razem sukces 
był tylko częściowy. – To była dla 
nas dobra lekcja – mówi Stefan 
Sierotnik, prezes Towarzystwa 
Ochrony Praw i Godności Dziecka 
„Wyspa”. – W miejscach słonecz-
nych pojawiły się piękne okazy, 
a tam, gdzie było ciemno, sło-
neczniki nie wyrosły. Wysnuliśmy 
wniosek, że podobnie jest z dzieć-
mi – przekonuje. Sara, która przy-

słuchuje się rozmowie, dopowia-
da: – To jasne. „słonecz–nik” – tłu-
maczy, przeciągając specjalnie po-
czątkowe sylaby.

Cud
W „Wigilijnym Miasteczku” 

cztery razy w tygodniu zjawia się 

gromadka dzieci. Przy-
chodzą po szkole. Od-
rabiają tu zdania domo-
we, grają w ping-pon-
ga, prowadzą dziesiąt-
ki zabaw. Mogą też po-
rozmawiać z pedagoga-
mi. Do ulubionych zajęć 
zaliczają prace plastycz-
ne. Na stole, na którym 
za parę chwil znajdzie się pod-
wieczorek, leżą kolorowe anioł-
ki ulepione z masy solnej. 

Na chorzowską „Wyspę” po-
trzebujące takich spotkań dzie-
ci docierają od 1990 roku. Z 
biegiem lat stała się ona jed-
nak przeludniona. Pomieszcze-
nia przy siedzibie stowarzysze-
nia nie wystarczały, by pomieś-
cić wszystkich. Dziesięć lat temu 
znalazło się dodatkowe miejsce. 
Tam, gdzie kiedyś był Ogród Jor-
danowski, powstał Międzynaro-
dowy Dom Spotkań Wolontariu-
szy „Wigilijne Miasteczko”. 

– Dla obcokrajowców polskie 
tradycje są niesamowite. Ci, któ-
rzy nas odwiedzają, wyjeżdża-
ją często przemienieni – przeko-
nuje Stefan Sierotnik. – Podczas 
Wigilii Bożego Narodzenia wszy-
scy zasiadają przecież wspólnie 
do stołu, są przyjacielscy, wyba-

czają sobie. To fascynu-
jące. Chcieliśmy, aby u 
nas ten cud trwał przez 
cały rok – tłumaczy na-
zwę miejsca prezes. – 
Tych tradycji uczą się 
tu również nasze dzieci. 
Niektóre po raz pierw-
szy dotykają tu choinki 
– dodaje.

Smacznego
Podopiecznych „Wyspy” 

chętnie odwiedzają studenci 
z miast partnerskich Chorzo-
wa: niemieckiego Iserlohn oraz 
ukraińskiego Tarnopola. Poma-
gają m.in. w letnim projekcie 
„wakacje za grosik”, który w 
tym roku umożliwił 300 cho-
rzowskim dzieciom atrakcyjny 
wypoczynek w mieście. 

Przed dwoma tygodniami 
„Wigilijne Miasteczko” przyję-
ło gości z zagranicy. Niemiec-
cy studenci, którzy  odbywali 
w kilku chorzowskich placów-
kach praktyki socjalne i pe-
dagogiczne, zdążyli zaprzyjaź-
nić się z dziećmi. „Din, Bernar-
do, Schulter, Sara, Fabian…” – 
podopieczni wymieniają imio-
na niemieckich przyjaciół. – 

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  R E P O R TA Ż

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” 

4,5 hektara radości
Od lewej: Sylwia, 
Karolina 
i Artur pokazują 
słoneczniki, 
które zakwitły 
w ogrodzie 
„Wigilijnego 
Miasteczka”

 R E K L A M A 
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Najlepsza była dyskoteka – pa-
da stwierdzenie. – Głuchy tele-
fon z Niemcami – rzuca ktoś in-
ny. – Taki na odgłosy zwierząt 
– odpowiada na moje zasko-
czenie Karolina. – Nie zawsze 
się udawało – przyznaje. 

– Dzieci dogadują się świet-
nie, język nie jest żadnym prob-
lemem. Co chwila któreś pod-
biegało z pytaniem o angielskie 
słówko – opowiada Katarzyna 
Karwacka, pracująca na „Wy-
spie” jako pedagog. – To świet-
ne doświadczenie, dzieci dzięki 
niemu chcą uczyć się języków – 
stwierdza Stefan Sierotnik.

Sandra: – Smacznego? Gu-
ten appetit.

Ślady
Zakończenie przed miesią-

cem licytacji murawy Stadionu 
Śląskiego spotkało się w „Wigi-
lijnym Miasteczku” z prawdzi-
wym wybuchem radości. Pienią-
dze uzyskane z tej akcji podzie-
lono pomiędzy dwoma ośrod-
kami: mysłowickim „Hospicjum 
Cordis” oraz chorzowską „Wy-
spą”. Dzięki temu ziści się ma-
rzenie dzieci o nowej sali do na-
uki i zajęć terapeutycznych.

– To, że istniejemy, to za-
sługa Opatrzności. Szczegól-
nie mocno odczuliśmy to, gdy 
umierał Jan Paweł II. Modli-
liśmy się. Niedługo potem 
wszystkie przeszkody zaczęły 
znikać – wspomina prezes.

Nie brakuje tu śladów Oj-
ca Świętego. Po ścianie bu-
dynku wspina się pnącze „ Jan 
Paweł II”, które wciąż jesz-
cze kwitnie. Po parafiach wę-
druje zaś niezwykła kolekcja 
zdjęć. Stowarzyszenie wypo-
życza wystawę „ Jan Paweł II i 
dzieci”, którą po raz pierwszy 
prezentowało przed rokiem 
w Chorzowie na ul. Wolności. 
40 fotografii podarował „Wy-
spie” Arturo Mari, fotograf Ja-
na Pawła II. Dzięki współpra-
cy z Polską Misją w Dortmun-
dzie, być może, wystawa do-
trze w przyszłym roku do pol-
skich parafii w Niemczech. W 
planach stowarzyszenia jest 
kolejna seria zdjęć, tym ra-
zem pod tytułem „ Jan Paweł 
II i góry”. 

– Zależy nam, aby dzieci nie 
zapomniały o naszym Papieżu, 
dlatego zakupujemy na Alle-
gro filmy na jego temat. Mamy 
już kilkanaście – mówi Stefan 

Sierotnik. Przegląd fil-
mów zaplanowano na 
Wigilię.

Eukaliptus, 
dynie i lawenda
Od 2002 roku sto-

warzyszenie posiada „miastecz-
ko” na własność, wcześniej 
dzierżawiło grunt od miasta. By-
ło tu wysypisko śmieci. Teren 
rozległy na 4,5 ha, jak wspomi-
nają z uśmiechem wyspiarze, 
„wyglądał jak po bombie atomo-
wej”. Dziś w olbrzymim ogro-
dzie latem pachnie maciejka i la-
wenda. Rosną drzewa eukaliptu-
sowe, słoneczniki i dynie. 

„Tutaj będzie cała ściana 
czerwonych róż, a tu powsta-
nie fontanna z aniołkiem” – 
pojawiają się zapowiedzi. Dla 
małych podopiecznych przewi-
dziano w przyszłości „domek 
bajek i baśni”, w którym prze-
brani w odpowiednie kostiu-
my wolontariusze będą czyta-
li bajki. Dla starszych – boisko 
do siatkówki plażowej. – To był 
impuls. Ogród zaczął zmieniać 
się od kwietnia. Sami jesteśmy 

dziś zdumieni efektem – mówi 
szef „Wyspy”. 

Wychodowane dynie trafi-
ły na loterię fantową do Par-
ku Kultury. Słoneczniki dzieci 
wręczyły kilkudziesięciu „do-
brym ludziom”, z których sym-
patią spotkały się wcześniej. – 
Są większe od pana – dzieci z 
dumą pokazują trzymetrowe 
okazy słoneczników, jakie po-
zostały w „miasteczku”. 

Kibice z misiem
– Idziemy dzisiaj na mecz, 

bo Ruch gra w pucharze. Na 
pewno wygramy – mówi z 
przejęciem Artur. Do sektora 

rodzinnego dzieci za-
wsze zabierają ze so-
bą misia, dzięki któ-
remu są rozpoznawa-
ne jako wychowanko-
wie „Wyspy”. Ulubiony 
piłkarz? Chórem od-
powiadają dziewczęta: 
Grażvydas Mikulenas. 

Starsi podopiecz-
ni zaczynają powoli przejmo-
wać obowiązki wolontariuszy. 
– Staramy się, aby wszystko by-
ło naturalne, żeby nie było tak 
samo jak w szkole. Nie przy-
znajemy plusów ani minusów, 
jednocześnie uczymy dzieci 
konsekwencji i przestrzegania 
przyjętych zasad – zapewnia 
Anna Balińska, pedagog. – Po-
wstaje między nami szczegól-
na więź. Możliwość bycia dla 
nich to największa nagroda, ja-
ką można dostać – dodaje.

– Mamy nadzieję, że „Wy-
spa” będzie miejscem pojed-
nania i przebaczenia. Na ra-
zie realizuje się to w stosunku 
do dzieci. Chcielibyśmy, aby w 
przyszłości stało się to również 
wśród dorosłych. Rodzice za-
czynają wierzyć w swoje dzie-
ci i to jest ogromnie ważne – 
podkreśla prezes. 

R E P O R TA Ż  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

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

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

Restauracja Hotelu „Marysin Dwór”
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 R E K L A M A 

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” 

4,5 hektara radości
Mali 
chorzowianie 
znajdują 
na „Wyspie” 
wielkie 
przyjaźnie
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W najbliższych latach na Śląsk 
trafi ponad 2 mld 600 mln 
euro, czyli mniej więcej tyle, 
ile w minionych latach było 
do dyspozycji dla wszystkich 
regionów kraju.

Pierwsze w Polsce Targi 
Funduszy Europejskich odby-
ły się 30 października w Kato-
wicach. Uczestniczyło w nich 
ponad 500 osób. Zamierze-
niem było przekazanie rzetel-
nej wiedzy dotyczącej możli-
wości finansowania projektów 
ze wszystkich źródeł unijnych 
oraz krajowych.

Szansa na skok
Obecny na targach Jerzy 

Kwieciński, wiceminister w Mini-
sterstwie Rozwoju Regionalnego, 
przyrównał skalę pomocy unij-
nej, jaka przypadnie wojewódz-
twu śląskiemu, do planu Mar-
shalla. Dodał, że do wykorzysta-
nia będą również pieniądze prze-
znaczone na projekty realizowa-
ne na szczeblu krajowym.

– To wielkie wyzwanie, ale 
i szansa na skok cywilizacyj-
ny dla województwa śląskiego 

– przekonywał wicemi-
nister.

Agnieszka Górniak 
pracuje w Regionalnym 
Punkcie Kontaktowym 
i prowadzi Regional-
ne Centrum Informacji 
dla Naukowców. – Wie-
le osób nie zdaje sobie 
sprawy, jakie możliwo-
ści daje Unia Europej-
ska – twierdzi. – Przychodzą do 
nas często ludzie z bardzo pro-
stymi pytaniami, na które, wy-
daje się, każdy powinien już 
znać odpowiedź. Tak jednak nie 
jest, dlatego czujemy się tutaj 
potrzebni, bo można odpowia-
dać na te pytania.

Jak skonstruować wniosek, 
do kogo się zwrócić, jakie są 
ogłoszone konkursy – to naj-
częstsze pytania. Na wszystkie 
można znaleźć odpowiedzi w 
Internecie.

– Politechnika oferuje po-
moc przy redagowaniu wnio-
sku, przy konstruowaniu  bu-
dżetu, przy wypełnianiu wnio-
sków w postaci elektronicznej 
– ogólnie można powiedzieć, 
że podpowiadamy tym, którzy 
nie bardzo wiedzą, jak się za 
to wszystko zabrać – mówi Ag-
nieszka Górniak. – Nasza uczel-
nia organizuje również bardzo 
dużo szkoleń.

Zgłaszajcie projekty
Jan Olbrycht podkreślił, by 

nie traktować środków pomo-
cowych jako darowizny.

– Ich pozyskiwanie 
wymaga zmiany sposo-
bu myślenia. Najpierw 
trzeba mieć pomysł, 
wiedzieć, na co chce się 
wydać pieniądze, uzgod-
nić strategię i zastano-
wić się, jakie będą te-
go koszty. Jeśli się coś 
chce zbudować, trzeba 
myśleć o tym, co będzie, 

gdy budynek już powstanie. Mu-
simy pomyśleć o tym, czy będzie 
nas stać na utrzymanie obiektu 
– mówił europoseł Jan Olbrycht. 
Stwierdził, że wolałby, byśmy w 
kolejnych latach otrzymywali co-
raz mniej pomocy, gdyż świad-
czyłoby to o tym, że nasz kraj sta-
je się coraz bogatszy. 

Marszałek Moszyński 
podkreślił, że od mieszkań-
ców naszego województwa 
będzie przede zależało, jak 
środki z Unii Europejskiej zo-
staną wykorzystane. Czy zo-
stanie zrealizowanych dużo 
znakomitych projektów, czy 
też może więcej, ale tylko 
dobrych. Zapewnił również, 
że potencjał naszego woje-
wództwa jest na tyle duży, że 
na pewno żadne z przyzna-
nych nam środków nie zosta-
ną zmarnowane.

– Mamy w województwie 
ponad 424 tys. podmiotów go-
spodarczych – mówił marsza-
łek województwa śląskiego. – 
Najważniejsze, aby te podmio-
ty zainteresowały się unijnymi 
środkami, przygotowały i zgło-
siły swoje projekty.

Targi były doskonałą okazją 
do poznania tajników pozyski-
wania unijnych pieniędzy. Na te-
renie Targów Funduszy Euro-
pejskich zorganizowane zosta-
ły stoiska dla potencjalnych be-
neficjentów środków unijnych. 
W rozstawionych w westybulu 
punktach informacyjno-konsul-
tacyjnych każdy z zainteresowa-
nych mógł się dowiedzieć, jakie-
go typu inwestycje dofinanso-
wuje dana instytucja i czy moż-
na liczyć na pozyskanie wsparcia 
konkretnego projektu.

MIROSŁAW RZEPKA

Pierwsze w kraju Targi Funduszy Europejskich

Narzędzie, nie darowizna

 R E K L A M A 

386 MLN EURO
JAKUB ZAWADZKI, WOJEWÓDZKI 
URZĄD PRACY W KATOWICACH, 
ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI 
I INFORMACJI
– Do 2013 ro-
ku potrwa no-
wy okres pro-
gramowania , 
możemy w tym 
czasie wydać 
386 mln euro w ramach 
Programu Operacyjnego 
„Kapitał ludzki”. Będziemy 
pomagać nie tylko bezro-
botnym, ale również oso-
bom pracującym, które 
chciałyby uzyskać lepszą 
pracę, bądź przekwalifi-
kować się. Pieniądze zo-
staną przeznaczone prze-
de wszystkim na szkole-
nia i staże dla osób bez-
robotnych. Będziemy pre-
ferować formy aktywne, 
pozwalające łatwiej odna-
leźć się na rynku pracy. 
Poza tym chcemy zreali-
zować projekty badawcze, 
zwłaszcza w zakresie ba-
dań zawodów oczekiwa-
nych przez pracodawców. 
Chodzi o to, by uniknąć sy-
tuacji, w której szkoły uczą 
w zawodach nie mających 
nic wspólnego z potrzeba-
mi rynkowymi. Część pie-
niędzy pójdzie również na 
akcje informacyjne w za-
kresie nowoczesnych form 
kształcenia.

Targi były okazją 
do spotkań 
tych, którzy 
już korzystali 
z funduszy 
unijnych, z tymi, 
którzy dopiero 
zamierzają 
to zrobić
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JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

F E L I E T O N  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Pewnie każdemu zdarzy-
ło się powiedzieć: Dejcie 
mi świynty spokój! Ale ży-

cie pełne jest zmieszania i zda-
rza się zmierzły mąż na pyn-
dzyji, za głośno biegające po 
domu wnuki, wizyta natrętne-
go agenta ubezpieczeniowe-
go czy sprzedawcy niepotrzeb-
nych towarów. O chwilach spo-
koju marzymy też w pracy – by 
szef dał wytchnienie, w szkole 
– żeby tyle nie pytali i nie za-
dawali, czy wreszcie w sklepie 
– aby nie bombardowali nas 
ciągłymi promocjami, czy de-
gustacjami i pozwolili szybko 
zrobić najpotrzebniejsze zaku-
py. Ale również święty spokój 
rozumiemy bardzo dosłownie, 
kiedy denerwuje nas uliczny 
hałas, ciągle dzwoniące telefo-
ny czy dolatująca z domu sąsia-
dów muzyka.

Myślę jednak, że praw-
dziwy święty spokój 
możemy mieć dopie-

ro po śmierci. Ale to też nie 
jest blank pewne, bo w pie-
kle ponoć jest jeszcze gorszy 
hałas niż na meczu albo przy 
drodze rozjeżdżanej TIR-ami. 
Natomiast chrześcijaństwo za-
sadniczo nie jest religią świę-
tego spokoju, a Ponboczka 
nie wypada o to za życia pro-
sić. Przypomnijmy sobie pro-
roka Jonasza czy Izajasza. 
Przecież oni naprzykrzali się 
ludziom wzywaniem do prze-
strzegania przykazań – a ów-
cześni grzesznicy odpychali 
ich od siebie i prosili o świę-
ty spokój. A Nowy Testament 
nawet namawia nas byśmy nie 
dawali Ponboczkowi święte-
go spokoju i byśmy mu się na-
przykrzali w modlitwie, by-
śmy go uporczywie prosili, aż 
do skutku. A Pan Jezus? Choć 
był zmęczony to nie zabra-
niał, by przychodziły do nie-
go dzieci i tylko Apostołowie 
sądzili, że chce mieć święty 
spokój.

Natomiast dzieje niejed-
nego grzechu mają w 
tle motyw świętego spo-

koju. A czyż Piłat nie skazał 
Chrystusa na śmierć, bo chciał 
mieć święty spokój?  Bo straszo-
no go skargami do cesarza i ha-
łasowano mu pod oknami, krzy-
cząc: Ukrzyżuj go! Ale zejdźmy 
trochę do spraw mniejszego ka-
libru. Jak wielu parafian ceni so-
bie święty spokój, kiedy pro-
boszcz prosi o pomoc w sprzą-
taniu kościoła czy przy budowie 
betlyjki. Z drugiej strony zaś nie-
jeden proboszcz robi z probo-
stwa warownię świętego spoko-
ju, zabezpieczając się 
domofonami i telefona-
mi z automatyczną se-
kretarką, których cza-
sami nikt nie odbiera. 
Księży trzeba tu trochę 
zrozumieć, bo nie ma-

ją biegających po domu dzie-
ci, a brak tego typu problemów 
nie daje im odporności, więc się 
trochę uzależnili od świętego 
spokoju. Ale co ma powiedzieć 
matka pracująca w supermarke-
cie przy kasie, na którą w domu, 
po robocie, czeka troje czy pię-
cioro dzieci... Zagadnienie świę-
tego spokoju nasunęło mi się 
przed kilkoma miesiącami, pod-
czas wakacyjnych podróży, kie-
dy na pewnym przykościelnym 
placu zauważyłem boisko do 
koszykówki. Tam pewnie jest 
proboszczem jakiś święty albo 
głuchy ksiądz – pomyślałem. Bo 

chyba większość pro-
boszczów z przeraże-
niem myśli o sytuacji, 
by między ich kościo-
łem a farą miały po-
wstać hałaśliwe boi-
ska. 

Święty spokój

„Nie zabraniajcie 
dzieciom przyjść 
do mnie” – to 
znaczy też:  nie 
bójcie się boisk 
przy kościołach!

Wspomnienie

Świątnica 
wśród łąk
Tam, gdzie dzisiaj ulica Sokolska 
łączy się z placem Wolności, 
stała dawniej pierwsza na tere-
nie Katowic katolicka świąty-
nia. Ks. dziekan dr Franciszek 
Heide z Raciborza uroczyście 
poświęcił ją 11 listopada 1860 
roku. 

Kościół jednocześnie był 
pierwszą murowaną budowlą 
Załęskiego Przedmieścia. Wokół 
skromnego domu modlitwy zie-
leniła się od lat niekoszona łąka. 
Przed jego wejściem rozciągał 
się plac przecięty włościańskim 
traktem prowadzącym z Kato-
wic do Załęża. Stąd brała począ-
tek rozstajna, polna droga wiją-
ca się zakolami ku zabudowa-
niom huty Marta i rozlewisku 
Rawy. Z biegiem lat przebudo-
wano ją na ciąg ulic wyznaczają-
cy dzisiejszą Opolską i Szopena. 

Mimo niepozornego wy-
glądu przynosiła chlubę parafii 
pod wezwaniem Niepokalane-
go Poczęcia NMP, którą dopiero 
co wyodrębniono z już od kil-
ku wieków istniejącego boguci-
ckiego probostwa św. Szczepa-
na. Uformowana techniką fach-
werkową przypominała po tro-
sze słynny pawilon ogrodowy 
Goethego w Weimarze, a po 
trosze – domy robotnicze z 
czasów kolonizacji fryderycjań-
skiej. Jej ściany ułożono z czer-
wonej cegły wypełniającej kwa-
draty i prostokąty obramowane 
dębowymi belkami, które two-
rzyły szkielet budowli, a jedno-
cześnie całość konstrukcji spa-
jały serią ciesielskich rygli.

Samotną kirchę, przez Po-
laków nazywaną świątnicą, wy-
budowali popularny na Górnym 
Śląsku murator Julius Haase 
oraz cieśla Schnapka. Powsta-
ła ze składek katolickich alo-
chtonów z głębi Niemiec, osiad-
łych w Katowicach i Brynowie. 
Świątynia, którą zbudowano na 
planie prostokąta o wymiarach 
około 9×20 metrów, węgłami 
była zorientowana na cztery 
strony świata. 

HENRYK SZCZEPAŃSKI
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– Ciągle towarzyszy mi jakiś 
instynkt i pasja tworzenia – mówi 
Hubert Ratka. – Wciąż mam wiele 
pomysłów i chęci do pracy. Gdy tylko 
wpadnie mi w ręce jakaś prymka, 
zaraz myślę, jak dopisać do niej 
harmonię i stworzyć coś nowego.

Jest gotowy do pracy i pełen 
energii. Cztery razy w tygodniu. 
Środy i piątki ma zarezerwowane 
dla Cantate Deo z parafii Boże-
go Narodzenia w Halembie, zaś 
wtorki i czwartki poświęca chó-
rowi świętej Cecylii z parafii Trój-
cy Przenajświętszej w Kochłowi-
cach. Trudno uwierzyć, że orga-
nista – chórmistrz Hubert Ratka 
pracuje już od ponad 65 lat.

Drogie dziecko 
– Swoją przygodę z muzy-

ką zaczynałem od skrzypiec – 
wspomina. W kształtowaniu gu-
stów muzycznych pana Huber-
ta dużą rolę odegrała matka. Jej 
pasją był śpiew kościelny i to 
ona rozpaliła w nim miłość do 
muzyki sakralnej. – Prosiłem oj-
ca, by kupił mi fisharmonię, bo 
czułem, że ten instrument bę-
dzie dla mnie lepszy – opowia-
da. – Jednak kosztowała ona wię-
cej, niż mój ojciec – górnik mógł 
zarobić przez cały miesiąc. Zgo-

dził się, ale pod jednym 
warunkiem. Gdybym nie 
robił postępów, natych-
miast sprzedałby instru-
ment. Zawziąłem się i 
wykorzystałem szansę – 
mówi organista.

Ojcowskie wymagania wy-
szły na dobre panu Hubertowi. 
Szybko został organistą. Praco-
wał m.in. przez 7 lat w parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego w 
Katowicach. Następnie 5 lat był 
organistą w katedrze Chrystu-
sa Króla i 4 lata w katowickim 
kościele garnizonowym. Najdłu-
żej, bo aż 10 lat, posługę orga-
nistowską sprawował w koście-
le Trójcy Przenajświętszej w Ko-
chłowicach, z którą jest związa-
ny do dnia dzisiejszego. – On 
zawsze ma czas dla chóru – mó-
wi Jan Kasperczyk, prezes ko-

chłowickiego zespo-
łu. Jest świetnym na-
uczycielem. Dzięki je-
go doświadczeniu szyb-
ko uczymy się nowych 
pieśni – zapewnia. – 

Jest człowiekiem o niespotyka-
nej cierpliwości – przekonują 
chórzyści z Cantate Deo. – Jest 
też bardzo skromny. Nigdy się 
nie wywyższał, mimo że jest 
profesjonalistą – dodają.

Do różańca i do tańca
Hubert Ratka pamięta wie-

le występów podczas ważnych 
uroczystości śląskiego Kościo-
ła. Będąc organistą w katowi-
ckiej katedrze, swoją muzyką to-
warzyszył święceniom biskupim 
Czesława Domina. Jednak nie 
tylko muzyka kościelna wypeł-

niała jego bogaty życiorys. – Ra-
no grywałem w katedrze „Kiedy 
ranne wstają zorze”, a wieczo-
rami wygrywałem „Umówiłem 
się z nią na dziewiątą” w kato-
wickich kawiarniach – śmieje się 
pan Hubert. To zamiłowanie do 
lżejszego repertuaru otworzyło 
mu drogę do występów w nie-
mieckich uzdrowiskach, takich 
jak Bad Kissingen czy Bad Bo-
ckled. – Kilku znajomych muzy-
ków z filharmonii zaproponowa-
ło mi takie zajęcie – wspomina. 
– Ponad trzy miesiące ćwiczyli-
śmy wspólnie, by dostać szan-
sę wystąpienia w Bawarii. Udało 
się i koncertowaliśmy tam kilka 
ładnych lat – opowiada H. Rat-
ka. Wraz ze skrzypkiem, klar-
necistą i wiolonczelistką grywa-
li w Niemczech, aż do czasu... – 
Któregoś dnia nasza wioloncze-
listka nabawiła się kontuzji ra-
mienia. Klarnecista musiał się 
wtedy dwoić i troić, by załatać 
ten brak. Na mnie z kolei spad-
ła rola konferansjera – relacjo-
nuje organista senior. Poza tym 
nie przypomina sobie bardziej 
nieprzewidzianych sytuacji.  – 
To dlatego, że on jest perfek-
cjonistą – mówi Andrzej Hilus 
z Cantate Deo. – Podczas prób 
wszystko jest zapięte na ostatni 
guzik i na występach nie ma mo-
wy o wpadkach – przekonuje.

JAN DRZYMAŁA

Hubert Ratka – muzyk z powołania

Spadkobierca świętej Cecylii

 SESJA NAUKOWA
16 LISTOPADA o godz. 10 roz-
pocznie się na Wydziale 
Teologicznym UŚ studencka 
sesja naukowa „U progu cywi-
lizacji śmierci? Wyzwania XXI 
wieku”. To kolejne spotkanie 
z cyklu konferencji „Teologia 
na nowe tysiąclecie”. Jak za-
pewniają organizatorzy z Koła 
Naukowego Teologów, sesja 
będzie miała charakter inter-
dyscyplinarny, a poruszane za-
gadnienia związane będą z kul-
turą, pedagogiką, filozofią i te-
ologią. Dokładny program znaj-
duje się na stronie naukowego 
koła – kntus.wordpress.com.

 DAWNE DŹWIĘKI
Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Dawnej organizuje cykl 
trzech koncertów kameralnych  
„Muzyka dawna w śląskich za-
bytkach”. 11 LISTOPADA o godz. 17 
w kościele Najświętszego Serca 
pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju 
odbędzie się koncert inaugu-
racyjny. „Barokowe impresje” 
usłyszeć będzie można 16 LI-
STOPADA w raciborskim muzeum. 
Początek o godz. 17. Ostatni z 
koncertów to „Muzyka dawna 
w blasku świec”, którego posłu-
chać będzie można 18 LISTOPA-
DA w kościele św. Wawrzyńca w 
Ligockiej Kuźni koło Rybnika. 

Zapraszamy

Zespół Muzyki Dawnej Il Sospiro wystąpi w Raciborzu i Ligockiej Kuźni

Hubertowi 
Ratce wciąż  
towarzyszy pasja 
tworzenia
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Stacja duszpa-
sterska, jaka po-
jawiła się tu rok 
przed drugą woj-

ną, nazywała się Lokalia 
Najsłodszego Serca Pana 
Jezusa. Mieszkańcy mod-
lili się w sali, która przed 
zaadaptowaniem na świą-
tynię była miejscem spot-
kań towarzyskich i po-
tańcówek. Pierwszy ka-
płan zamieszkał w fami-
loku. Trzydzieści kilka lat 
później, gdy powstawało 
osiedle, stało się jasne, że 
musi również stanąć bu-
dynek nowego kościoła. 

Betony 
na mokradłach
Budowę kościoła w 

Piaśnikach rozpoczął w 
1982 roku poprzedni pro-
boszcz, ks. Józef Palka. – 
Ta praca kosztowała bar-
dzo wiele wysiłku – mó-
wi ks. Marek Kotyczka, 
obecny proboszcz. – Koś-
ciół budowany był prak-
tycznie na stawie, teren 
był zasypywany, a następ-

nie wbijano pale betono-
we, żeby ustawić budy-
nek – opowiada. Obec-
nie, jak przyznaje kapłan, 
wciąż jest sporo rzeczy, 
które trzeba jeszcze wy-
kończyć. – Oprócz koś-
cielnego budynku rośnie 
świątynia duchowa. Mo-
im skarbem są ludzie za-
angażowani w to wszyst-
ko, co się tutaj dzieje – 
dodaje ks. Kotyczka. 

W piątkowe wieczory 
spotykają się oazowicze. 
Co tydzień – młodzież, 
raz w miesiącu – oaza 
rodzin. Te dwie wspól-
noty łączy o wiele wię-
cej niż nazwa. Jednym ze 
wspólnych przedsięwzięć 
jest przygotowanie kan-
dydatów do bierzmowa-
nia. Młodzież oazowa od-
powiada za akcję ewan-
gelizacyjną, a animato-
rzy oazy rodzin prowa-
dzą co miesiąc spotkania 
z kandydatami w mniej-
szych grupach. Czuwania 
adwentowe i wielkopost-
ne, które na stałe wpisa-
ły się w kalendarz para-

fialny, również przygoto-
wuje oaza. 

Ponieważ w  tutej-
szym Ruchu Światło–
Życie nie brakuje osób za-
interesowanych teatrem, 
od kilku lat organizowa-
na jest Droga Krzyżowa 
ulicami Piaśnik. Młodzi 
aktorzy odgrywają scen-
ki z ostatnich chwil życia 
Chrystusa. Dla parafii jest 
to zawsze wielkie wyda-
rzenie, o czym świadczy 
tłum towarzyszący proce-
sji. W tym roku krzyż był 
naturalnych rozmiarów, a 
oczy wszystkich skiero-
wane na młodego chło-
paka, który przymocowa-
ny do drewnianej belki 
uniósł się w górę, drżąc z 
zimna. – To było ogrom-

ne przeżycie, zwłaszcza 
przy ostatniej stacji, w 
momencie śmierci Pana 
Jezusa, gdy dziewczynka 
wypuściła białego gołąb-
ka – wspomina Barbara 
Morcinek, animatorka z 
oazy rodzin.

W szkole 
i w szpitalu
Głównym zadaniem 

oazy młodzieżowej, co 
mocno podkreślają jej 
członkowie, jest wycho-
dzenie do parafian. – Nie 
jesteśmy wspólnotą za-
mkniętą, która widuje się 
tylko w piątki. Spotykamy 
się w świętochłowickich 
szkołach z gimnazjalista-
mi i licealistami. Zwykle 
wykorzystujemy lekcje 
religii – mówi Marta To-
masik, animatorka.  Kilku, 
a czasem kilkunastu oa-
zowiczów pojawia się na 
szkolnej katechezie, że-
by porozmawiać z mło-
dzieżą, zwykle ze swoimi 
rówieśnikami. Zdarza się, 
że wykorzystują poezję, 
scenki i dialogi teatral-
ne, by dotrzeć ze swoim 
przekazem. Ponieważ pa-
rafia obejmuje zasięgiem 
nie tylko osiedle w Piaś-
nikach, ale również frag-
ment Chorzowa oraz cen-
trum Świętochłowic, oa-
za odwiedza szkoły na te-
renie całego miasta. 

Bardzo ważne dla 
młodych z ruchu są wi-
zyty w szpitalu. Jak pod-
kreślają, uczą się obco-
wać z ludźmi, którzy ma-
ją problemy. W okresie 
Bożego Narodzenia przy-
chodzą do chorych z ja-
sełkami, śpiewają wspól-
nie kolędy. – Często oso-
by te są zamknięte bar-
dzo długo w szpitalu, 
więc nasze spotkania są 

im bardzo potrzebne – 
zapewnia Marta Tomasik. 
W Ruch Światło–Życie za-
angażowanych jest blisko 
30 osób, ale nie brakuje 
chętnych, którzy mogli-
by powiększyć grupę. – 
Po ostatniej akcji ewan-
gelizacyjnej wśród bierz-
mowańców kilku z nich 
przyszło na nasze spot-
kanie. Może część zosta-
nie na dłużej – mówi ani-
matorka.

Chór bez granic
Istnieją od 1993 roku. 

Po raz pierwszy wspólnie 
zaśpiewali na Pasterce, 
później występowali w 
Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa przy okazji świąt, 
odpustu i innych uroczy-
stości. Obecnie działal-
ność chóru Ex Animo wy-
kracza poza granice pa-
rafii. – Gramy muzykę od 
renesansu po współczes-
ność. Staramy się jeździć 
na przeglądy krajowe i 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach

Skarb to ludzie
Nie jesteśmy 

wspólnotą 
zamkniętą 

– mówią na 
swój temat 

członkowie oazy 
w Piaśnikach. 

Pod tym 
stwierdzeniem 

mógłby się jednak 
podpisać każdy 

z tutejszych 
parafian.

tekst 
PIOTR SACHA

Figura św. Józefa 
z Dzieciątkiem Jezus 
znajduje się w kaplicy 
kościoła

Na dole z prawej
Organista Marek 
Kremlowski od lat 
odnosi sukcesy 
z chórem parafialnym
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międzynarodowe. Od 9 
do 11 listopada jesteśmy 
w Warszawie na III Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Chóralnej – mówi 
Marek Gremlowski, dyry-
gent i założyciel chóru.  
Ex Animo to grupa 40 
śpiewaków, którzy dwa 
razy w tygodniu spoty-
kają się, żeby ćwiczyć. – 
Z biegiem czasu rodzi-
ły się plany, żeby wyko-
nywać trudniejsze dzieła. 
Zrobiliśmy m.in. utwory 
oratoryjno-kantatowe na 
chór, solistów i orkiestrę 
– mówi Marek Kremlow-
ski, który w kościele jest 
również organistą.

Chór z Piaśnik ma na 
swoim koncie dwa albu-
my płytowe. Brał udział 
w nagraniu krążka „Li-
pińskie Nieszpory Kolę-
dowe”, na którym psal-
my o tematyce bożona-
rodzeniowej wykonano 
w jazzowej aranżacji. Ak-
tualnie kończy nagrywa-
nie płyty z muzyką go-

spel, na której występują 
Ewa Uryga, Viola Brzeziń-
ska, Patrycja Gola i Mie-
tek Szcześniak. – Do dziś 
mamy wyrzuty sumienia, 
że najmniej to koncertu-
jemy w parafii – uśmiecha 
się dyrygent. – Ale jeste-
śmy chórem parafialnym i 
to jest dla nas najważniej-
sze – zapewnia.

Serca na Skałce
Od dwóch lat w sierp-

niu na okolicznej Skałce 
odbywa się parafialny fe-
styn. – Pieczemy ciasta, 
które potem sprzedajemy 
– mówi przedstawicielka 
Domowego Kościoła. Jest 
również loteria fantowa. 
Dzięki zebranym w ten 
sposób pieniądzom moż-
liwe stają się wyjazdy re-
kolekcyjne. Część środ-
ków wędruje do najbar-
dziej potrzebujących ro-
dzin. Kolejną loterię pa-
rafianie organizują przy 
okazji odpustu.

Oprócz oazy i chóru w 
kościele regularnie spoty-
kają się Podwórkowe Ko-
ła Różańcowe, Bractwo 
Szkaplerza, Krąg Biblijny, 
Wspólnota Krwi Chrystu-
sa, Żywy Różaniec, mini-
stranci oraz Dzieci Maryi. 
Rozpoczyna właśnie dzia-
łalność grupa młodzieży 
pracującej i studenckiej.

Parafia organizowała 
m.in. zawody wędkarskie. 
Na Skałce był zaś turniej 
piłkarski o nazwie „Serca 
walczą nogami”. Wystą-
piły parafie pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, 
a także reprezentanci se-
minarium duchownego. 
Zwyciężyli klerycy. Mieli 
tu wielu kibiców, ponie-
waż to właśnie z Piaśnik 
pochodzi najwięcej kan-
dydatów przygotowują-
cych się w Katowicach do 
kapłaństwa. -– Obecnie 
mamy sześciu kleryków, a 
w maju czekają nas dwie 
prymicje – cieszy się Bar-
bara Morcinek. 

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach

Skarb to ludzie
HISTORIA

Teren stacji duszpaster-
skiej, którą w Piaśnikach 
utworzono w 1938 roku, 
wydzielony został z parafii 
św. Barbary w Chorzowie 
oraz z parafii Chropaczów, 
Lipiny i Świętochłowice. W 
1972 roku do bloków na 
nowym osiedlu wprowa-
dzili się pierwsi lokatorzy. 
W 1984 roku bp Herbert 
Bednorz wydał dekret 
stwierdzający istnienie pa-
rafii. Konsekracji kościoła 
dokonał w 1990 roku 
bp Damian Zimoń.

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

KS. MAREK KOTYCZKA

Parafia liczy 10 300 mieszkańców, z czego 
na niedzielną Mszę św. chodzi regularnie 
ok. 2800 osób. Parafia tak jest położona, że 

w pobliżu mamy Lipiny i Świętochłowice. Wielu 
parafian pochodzi właśnie z tamtych okolic, co 
tłumaczy ich obecność na niedzielnej Eucharystii 
właśnie w okolicznych kościołach. Parafia się sta-
rzeje i jest obecnie najstarszą w Świętochłowicach. 
Problem wyjazdu młodych nas również nie omi-
nął. Chodząc po kolędzie, widzę dobrze to zja-
wisko. Praktycznie co druga rodzina ma kogoś 
za granicą. Kościół jeszcze nie jest dokończony. 
To rzecz, która spędza mi sen z oczu, myślę, że 
parafianom też. Na ile możemy, działamy na tym 
polu. Przed nami jednak jest jeszcze sporo pracy. 
W najbliższych planach są boczne schody, które 
wymagają odpowiedniego wypoziomowania. Jeśli 
chodzi o sprawy duchowe, to ci, którzy przycho-
dzą do kościoła, są w jego życie bardzo mocno 
zaangażowani. Budujemy razem żywy Kościół.

ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA
  Msze św. w niedziele o godz.: 6.30, 8.30, 10.00, 
    11.30, 16.30
  Msze św. w tygodniu o godz.: 8.00, 18.00

P A N O R A M A  P A R A F I I  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Budowa obecnego 
kościoła rozpoczęła 

się w 1982 roku

Na dole z lewej
Barbara Morcinek 

z oazy rodzin (z lewej) 
i Marta Tomasik 

z młodzieżowej oazy.
Ich wspólnoty łączy 

wiele inicjatyw
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TV regionalna 11– 17.11.2007
NIEDZIELA  11.11

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Nie tylko dla pobożnych – zamy-

ślenia
08.00 Śląski koncert życzeń  
08.45 Śląska lista przebojów
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Z życia Kościoła – magazyn 
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe  
18.45 Retransmisje sportowe
21.45  Aktualności
21.50 Pogoda
21.55 Piłkarska Trójka
22.15 Aktualności sportowe

PONIEDZIAŁEK  12.11

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50 Gramy dla Was 
08.45  Schlesien Journal – magazyn 

mniejszości niemieckiej
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Poza rządem
17.00 TV Katowice poleca
18.00 Aktualności
18.24  Magazyn Meteo 
18.30 Aktualności sportowe
18.45 Tropiciele – reportaż
19.00 Ślązaków portret własny
19.15 Tygodnik Regionalny
19.35 Być mamą w pracy – reportaż
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe

+ Aktualności 

WTOREK  13.11

07.45 Aktualności Flesz + 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 Punkt widzenia 
18.00  Aktualności
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.45  Trójka tam była  
19.00 Zaolzie – magazyn
19.20  Bliżej natury – magazyn ekolo-

giczny
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe

+ Aktualności

ŚRODA  14.11

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50 Gramy dla Was 
08.45  Raport z akcji – program o tema-

tyce policyjnej i strażackiej
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  Kronika miejska – Sosnowiec
17.00  Raport z akcji – program o tema-

tyce policyjnej i strażackiej

18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.45 Nasz reportaż
19.00 Zbliżenia filmowe
19.15 Trójka tam była 
19.35  Motokibic.pl – magazyn moto-

ryzacyjny
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe

+ Aktualności

CZWARTEK  15.11

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
08.45 Na co dzień – magazyn 
16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Poza rządem
17.00 Punkt widzenia
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.45 Ludzie i sprawy
19.15  Uwaga weekend – informator 

kulturalny
19.50 Telewizja Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe

+ Aktualności  

PIĄTEK  15.11

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was  
08.45 Tropiciele – reportaż
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda 
16.50 Informator KZK GOP
17.00 To się wytnie
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.45  Czwarta władza – program pub-

licystyczny
19.15 Trudny rynek
19.35 Trójka tam była
19.50 Rynek pracy – równe szanse
19.55 TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe 

+ Aktualności

SOBOTA  17.11

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Magazyn hokejowy
08.15 To się wytnie
08.20 Gramy dla Was
08.45 Bajki dla dzieci
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Tygodnik Regionalny
18.00 Aktualności
18.24 Magazyn Meteo
18.30 Aktualności sportowe
18.45 Rawa Blues 2007 – Polski Blues
19.35  Pora na kulturę – magazyn kul-

turalny
21.45 Aktualności
21.50 Pogoda
21.55 Aktualności sportowe
22.05 Sobotni magazyn sportowy

Najwięcej jest kostiumów 
z baletu „Harnasie” i opery 
„Król Roger”. To zrozumiałe, 
bo utwory te były najczęściej 
grane na deskach polskich scen. 
Rok Karola Szymanowskiego 
uczciło Centrum Scenografii 
Polskiej.

Centrum zaproponowało 
właśnie wystawę niezwykłą. Z 
okazji odbywającego się w Ka-
towicach VIII Międzynarodowe-
go Konkursu Dyrygentów im. 
Grzegorza Fitelberga prezen-
tuje prace scenograficzne do 
oper i baletów Karola Szyma-
nowskiego.

„Liryka i ekspresja” to wy-
stawa pełna życia. Efektownie 
zaaranżowane oświetlenie spra-
wia, że na pozór nieruchome 
stroje tchną witalnością, potę-
gą tańca, pragnieniem miłości. 
W wyobraźni widza rozgrywają 
się na nowo sce-
ny znane z insce-
nizacji dzieł Szy-
manowskiego. 
Oprócz sceno-
grafii do najbar-
dziej znanych 
utworów sce-
nicznych Szy-
manowskiego, 
autorzy wysta-
wy zaprezen-
towali rów-
nież projekty 
i stroje do ba-

letu  „Mandragora” i utworu 
„Stabat Mater”.

– Eksponaty wypożyczy-
liśmy z największych teatrów 
operowych w Polsce – opowia-
da jedna z komisarzy wystawy, 
Joanna Kunysz. – Okazało się, 
że dzieła Karola Szymanowskie-
go dość rzadko goszczą na sce-
nach. Prawdopodobnie dlatego, 
że trudno namówić publiczność 
na sztukę tak wzniosłą i dla 
wielu z pewnością trudną w od-
biorze. Nam udało się zgroma-
dzić projekty scenograficzne z 
bardzo ważnych dla historii pol-
skiego teatru realizacji scenicz-
nych dzieł Szymanowskiego.

Najstarszym eksponatem 
jest  pochodzący z 1936 roku 
projekt  scenograficzny Ireny 
Lorentowicz z Opery Paryskiej. 
Premiera „Harnasi” odbyła się 
tam 27 kwietnia 1936 roku.

Ekspozycji towarzyszy 
multimedialny pokaz z zapi-
sem telewizyjnym inscenizacji 

dzieł scenicznych Karo-
la Szymanowskie-
go. Organizatorzy 
przygotowali tak-
że lekcje muzealne 
dla szkół. Ekspozy-
cja będzie czynna 
do 7 grudnia. Jest 
pierwszą z nowego 
cyklu wystaw, orga-
nizowanych pod ha-
słem „Muzyka i te-
atr”. 
 MIROSŁAW 

 RZEPKA

Centrum Scenografii Polskiej

Sceny 
z Szymanowskiego

się na nowo sce-
ny znane z insce-
nizacji dzieł Szy-
manowskiego. 
Oprócz sceno-
grafii do najbar-
dziej znanych 
utworów sce-

dzieł scenicznych Karo-

przygotowali tak-
że lekcje muzealne 
dla szkół. Ekspozy-
cja będzie czynna 
do 7 grudnia. Jest 
pierwszą z nowego 
cyklu wystaw, orga-
nizowanych pod ha-
słem „Muzyka i te-
atr”. 

 RZEPKA
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Najwięcej 
kostiumów 
pochodzi
z inscenizacji 
opery „Król 
Roger”
 

Na dole: Projekt 
kostiumu 
do baletu 
„Harnasie” 
z Opery 
Paryskiej


