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KATOWICKI

Odnowiony ołtarz, wyremontowany dom 
katechetyczny i nową filię Miejskiej Biblioteki 
Publicznej poświęcił 9 grudnia metropolita katowicki 
arcybiskup Damian Zimoń w parafii św. Antoniego 
w Chorzowie.

Arcybiskup Zimoń, honorowy obywatel Cho-
rzowa, przewodniczył Mszy św. w intencji miesz-
kańców miasta. Chorzowianie zaprosili go, aby 
wspólnie cieszyć się jubileuszem 50-lecia kapłań-
stwa metropolity katowickiego. Podczas Eucha-
rystii abp Zimoń poświęcił zabytkowy 
ołtarz, którego renowacja niedawno się 
zakończyła. 

– Nadzieja, której źródłem jest Chry-
stus, nie może zawieść – mówił w homi-
lii abp Damian Zimoń. Żartował, że nie 
może się wciąż przyzwyczaić do tego, 
że jest jubilatem. Podkreślił, iż szcze-
gólnie w Adwencie przypominamy so-
bie na nowo, że wiara jest nadzieją. – Nadzie-
ja, oparta na Piśmie Świętym, jest w stanie pod-
nieść człowieka, ukoić jego wnętrze, rozsze-
rzyć jego wyobraźnię, ukazać sens życia, pomóc 
znieść największe cierpienia. Adwent jest po to, 
byśmy spojrzeli na nasze życie z nowym opty-
mizmem – dodał.

Po Mszy św. zebrani przeszli do wyremontowa-
nego domu katechetycznego. Część dużego budyn-
ku została udostępniona przez parafię Miejskiej Bi-

bliotece Publicznej. Abp Zimoń poświęcił 
budynek i bibliotekę.

– Sama przeprowadzka z książkami 
trwała dwa tygodnie – opowiada kierow-
niczka nowej filii Justyna Wyrwich. – Cie-
szę się, bo sporo ludzi w Chorzowie czy-
ta. Są i tacy, którzy przychodzą do biblio-
teki dwa, a nawet trzy razy w tygodniu. 

Mamy również pięć stanowisk do przeglądania za-
sobów Internetu.

Poświęcony dzisiaj obiekt stanowi dobry przy-
kład współpracy parafii i samorządu lokalnego.  
3-kondygnacyjny budynek powstał pod koniec lat 
80. ubiegłego stulecia. Parafia św. Antoniego odda-
ła go miastu w dzierżawę. Miasto wyremontowało 
budynek. Nowa filia MBP zajmować będzie parter 
i pierwsze piętro – II piętro pozostanie do dyspozy-
cji parafii. MIROSŁAW RZEPKA

ZA TYDZIEŃ
  WIGILIJNE I BOŻONARODZENIOWE 

TRADYCJE W REGIONIE
  PIERWSZA GWIAZDKA 
    u naszych misjonarzy

Ponad 170 tys. zł. zasili mysłowi-
ckie Hospicjum Cordis. Pieniądze po-

chodzą z biletów ze specjalnego przedsta-
wienia „Królewna Śnieżka i siedmiu kras-
noludków”, które odbyło się 9 grudnia w 
Teatrze Rozrywki. Na scenie pojawiły się 
osoby ze świata kultury, nauki, sportu i po-
lityki. Połączył je jeden cel – zebrać pienią-
dze na specjalistyczne łóżka dla hospicjum. 
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była sena-
tor Krystyna Bochenek. Scenarzystą i reżyse-
rem – Magdalena Piekorz. Po drugim przed-
stawieniu odbyła się licytacja m.in. tekstu 

sztuki, plakatu z autogra-
fami wykonawców. Kamil 
Durczok, Tadeusz Sławek, 
Krystyna Prońko czy ks. 
Stanisław Puchała to nie-
którzy z VIP-ów zaanga-
żowanych w spektakl.  

  Więcej na stronie VII

W głównej roli 
jako Królewna 
Śnieżka 
wystąpiła 
zawodowa 
aktorka 
Magdalena 
Kumorek
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PROFESOROWIE W CZAPKACH KRASNOLUDKÓW
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Pieśń „Spuśćcie rosę, nie-
biosa, z góry” zna każ-

dy. Nie każdy jednak wie, 
że autorem zarówno tej, 
jak i wielu innych popular-
nych melodii roratnich jest 
pochodzący z Brzezinki 
ks. Romuald Rak. O róż-
nych aspektach śląskiego 
Adwentu piszemy na str. 
IV–VI. Charakterystycznym 
elementem obecnego 
okresu są też kiermasze i 
jarmarki przedświąteczne. 
Nie brakuje wystaw prac 
niepełnosprawnych twór-
ców. Przyjrzymy się, jak po-
wstają wyroby artystyczne 
w jednej z chorzowskich 
świetlic terapeutycznych 
(str. XII). 

Owoce współpracy parafii i samorządu lokalnego

Biblioteka u Antoniego 
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Nową filię 
biblioteki otwarli 
abp Damian 
Zimoń 
i prezydent 
Chorzowa 
Marek Kopel

PIOTR SACHA
redaktor wydania
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RUDA ŚLĄSKA. Ko-
lejna edycja integracyj-
nej imprezy kultural-
nej „Serce pełne dobra” 
odbyła się 5 grudnia 
w Miejskim Centrum 
Kultury im. Henryka 
Bisty. Przybyły dzieci 
ze szkół ośrodków dla 
niepełnosprawnych (na 
zdjęciu). Tegoroczna 
impreza była dedyko-

wana świętemu Jackowi 
Odrowążowi. Jego syl-
wetkę przestawił ks. 
dr. hab. Jan Górecki. 
Dominikanin o. Michał 
Szałkowski mówił o mi-
sji zakonu dominikań-
skiego. Otwarto wysta-
wę prezentującą doro-
bek» artystyczny niepeł-
nosprawnych twórców 
związanych z Caritas.

Grzegorz 
Stróżniak 

lider zespołu Lombard
Pomysł multimedialnego kon-
certu „Lombard w hołdzie 
»Solidarności«– drogi 
do wolności” narodził się 
ponad rok temu. Poznaliśmy 
wtedy ludzi z dolnośląskiej 
„Solidarności”. Mieliśmy za-
szczyt uczestniczyć w uroczy-
stości nadawania im odzna-
czeń. Podczas rozmów powstał 
pomysł, aby zagrać dla nich 
w Opolu. Początkowo nie wie-
dzieliśmy, jak ma ów koncert 
wyglądać. Zauważyliśmy jed-
nak, że nasze utwory układa-
ją się w chronologiczną ca-
łość, że tworzą historię ostat-
niego 25-lecia Polski. Koncert 
rozpoczyna utwór „Stan goto-
wości”, ilustrują go obrazy z 
kopalni „Wujek”. Dla nas za-
szczytem jest uczczenie w taki 
sposób 26. rocznicy pacyfika-
cji kopalni. Poznaliśmy ekstre-
malnie ciężką pracę. Górnicy 
wzięli nas ze sobą na dół. 
Mit pięknego mężczyzny 
ubranego w galowy czarny 
mundur i czapkę 
z piórami prysł. Zobaczyliśmy 
wielkie zmęczenie, wspaniałą 
atmosferę przyjaźni pod zie-
mią i respekt wobec zagrożeń, 
jakie czyhają na każdym kro-
ku. Jestem pełen podziwu 
dla górników, którzy mają 
odwagę codziennie 
podejmować 
swoją pracę.

Dzielili się dobrem
ROCZNICA. Mszą św.
w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża rozpoczną 
się 16 grudnia o godz. 
12.00 uroczystości 26. 
rocznicy pacyfikacji ko-
palni „Wujek”. Po Mszy 
św. zaplanowano przej-
ście pod krzyż-pomnik, 
ku czci 9 zamordowa-
nych górników. Zostanie 

tam odsłonięta tablica pa-
miątkowa Huty Katowice, 
a także odczytany Apel 
Poległych. W przeddzień 
rocznicy, 15 grudnia, o 
19.00 w Górnośląskim 
Centrum Kultury wystą-
pi „Lombard” z koncer-
tem „Lombard w hołdzie 
»Solidarności« – drogi do 
wolności”.

Przypomnienie pacyfikacji

KATOWICE. W auli 
Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego 
5 grudnia wykład wygło-
sił prof. Thomas E. Woods 
(na zdjęciu). Czołowy 
amerykański promotor 
idei wolnego rynku, jed-
nocześnie znawca stosun-
ku Kościoła katolickiego 
do zagadnień ekonomii, 
przekonywał, że jest wie-
le mitów dotyczących go-
spodarki wolnorynkowej, 
które wciąż zakodowane 
są w świadomości ludzi. 
– Niektórzy myśliciele z 
kręgu katolickiej nauki 
społecznej twierdzą, że 
rewolucja przemysłowa 
zubożyła społeczeństwo. 

Wszelkie badania dowo-
dzą jednak, iż dzięki tej 
rewolucji życie ludziom 
poprawiło się – zapewniał 
profesor. Ekonomista od-
niósł się też do zagadnie-
nia międzynarodowej po-
mocy materialnej dla kra-
jów słabo rozwiniętych. 
– Taka pomoc jest ma-
ło efektywna i opóźnia 
wprowadzenie reform w 
tych krajach – przekony-
wał. Z okazji przyjazdu T. 
Woodsa wydana została 
w Polsce książka „W obro-
nie zdrowego rozsądku”, 
która stanowi zbiór dwu-
nastu publicystycznych 
tekstów amerykańskiego 
profesora.

Mity i fakty
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KATOWICE. Kapituła 
Śląskiej Nagrody im. 
Juliusza Ligonia pod prze-
wodnictwem ks. bisku-
pa Gerarda Bernackiego 
po raz 35. przyznała wy-
różnienia za zasługi dla 
ziemi śląskiej. 22 grud-
nia w Bibliotece Śląskiej 
nagrodę odbiorą ks. 
prof. Zygmunt Glaeser z 

Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskie-
go, witrażysta Wiktor 
Ostrzołek oraz prof. 
Eugeniusz Knapik, rek-
tor Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Nagrodę 
specjalną w tym roku 
przyznano Bibliotece 
Śląskiej, która obchodzi 
85-lecie istnienia.  

Nagroda im. Ligonia

UNIWERSYTET. Od 6 
do 8 grudnia Uniwersy-
tet Śląski był gospo-
darzem posiedzenia 
Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich. 
W spotkaniu brali udział 
rektorzy 18 uniwersy-
tetów oraz Papieskiej 
Akademii Teologicznej. 
Wśród omawianych te-
matów znalazł się pro-
jekt utworzenia pierw-
szej ligi uniwersytetów 

polskich. Ideą takiego 
projektu jest umocnie-
nie grupy najlepiej dzia-
łających uczelni, aby mo-
gły lepiej konkurować 
ze szkołami wyższymi w 
Europie. Rektorzy jed-
nocześnie podkreślali 
znaczenie wsparcia dla 
zespołów badawczych, 
również tych, które ist-
nieją przy uczelniach 
zajmujących niższe po-
zycje w rankingach.

Debata rektorów

W O J E W Ó D Z T W O 
ŚLĄSKIE. Powstaje Stra-
tegia Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjne-
go dla Województwa 
Śląskiego, której celem 
jest silniejsze wpisa-
nie naszego regionu w 
światowe trendy zwią-
zane z rozwojem komu-
nikacji elektronicznej, 
m.in. w zakresie usług, 
edukacji, administracji 
oraz ochrony zdrowia, 
ze stałym zwiększaniem 
dostępu do Internetu. 

Harmonogram prac 
przewiduje, że do ma-
ja 2008 r. przygotowana 
zostanie wstępna wer-
sja Strategii. W czerw-
cu 2008 r. rozpoczną się 
jej społeczne konsulta-
cje. Projekt opracowa-
ny zostanie na przeło-
mie czerwca i lipca, a  
miesiąc później zaopi-
niowany przez  Komisje 
Sejmiku. Uchwała w 
sprawie projektu ma zo-
stać przyjęta we wrześ-
niu przyszłego roku.

Nowa strategia
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Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

W swoim gabinecie został zatrzymany wi-
cemarszałek sejmiku śląskiego Grzegorz 

Szpyrka, jeden z najważniejszych działaczy 
Prawa i Sprawiedliwości w województwie. 
Razem z nim zatrzymano 9 innych osób – w 
tym 8 z kierownictwa śląskich placówek służby 
zdrowia. Wszystkim zostały postawione zarzuty 
związane z przyjęciem w latach 1999–2007 ła-
pówek na łączną sumę co najmniej 1,5 mln zło-
tych. Do korupcji miało dojść podczas przetar-
gów na zakup sprzętu medycznego. Wiele więc 
wskazuje, że mamy do czynienia z wielką aferą, 
w którą zamieszana jest część śląskiej elity służ-
by zdrowia. 

Biorąc pod uwagę rangę społeczną tego śro-
dowiska, a także niewątpliwie jego wyso-

ki status materialny, trzeba powiedzieć, że ma-
my do czynienia ze zjawiskiem ogromnie za-
smucającym. Ludzie, których szanowano i mia-
no do nich zaufanie, siedzą obecnie w aresz-
tach. Obawiam się, że sprawa wskazuje na wiele 
innych niepokojących faktów dotyczących całej 
sfery zamówień w służbie zdrowia. Skoro nad-
użycia mogły mieć miejsce w tak długim czasie, 
to znaczy, że cały system był wadliwie skonstru-
owany. Nie można także wykluczyć, że dalsze 
postępowanie doprowadzi do ujawnienia no-
wych faktów. 

Dr Grzegorz Szpyrka był jedną z twarzy PiS 
na Górnym Śląsku. To także doświadczo-

ny lekarz pediatra, dyrektor dużej placówki w 
Chorzowie, a jednocześnie polityk, który przez 
lata współtworzył struktury PiS oraz ubiegał 
się z list tej partii o mandat do senatu. Od wie-
lu lat działał także w samorządzie regionalnym. 
Często występował w mediach. Próbował tak-
że inicjować szersze debaty o problemach re-
gionu. Poznałem go w czasie jednego z takich 
spotkań i miałem wrażenie, że mam do czynie-
nia z człowiekiem otwartym, specjalistą w swo-
jej dziedzinie, a jednocześnie działaczem po-
siadającym horyzonty umożliwiające dostrze-
żenie wielu problemów w skali całego regio-
nu. Był jednym z filarów koalicji wspierają-
cej marszałka Janusza Moszyńskiego w sejmi-
ku samorządowym. Jego aresztowanie będzie 
więc miało poważne skutki polityczne nie tyl-
ko dla PiS, gdzie został zawieszony w prawach 
członkowskich, ale i dla stabilności władz wo-
jewódzkich. 

Aresztowanie było wynikiem śledztwa prowa-
dzonego w okresie wcześniejszym, gdy rzą-

dziła formacja, której pan marszałek był człon-
kiem. Świadczy to o tym, że przynależność par-
tyjna i zajmowane stanowisko nie chroniły go 
przed odpowiedzialnością, i to z pewnością do-
brze świadczy o bezstronności postępowania 
funkcjonariuszy ABW. Chociaż przy okazji  bę-
dzie stawiane pytanie, czy zatrzymanie promi-
nentnego polityka PiS możliwe było także przed 
wyborami.

TYCHY. Pod hasłem „W 
dobrym TTON-ie być 
Aniołem” odbywały się w 
tyskim Centrum Balbina 
III Targi Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych. 
9 grudnia swoje prace 
sprzedawali podopiecz-
ni Ośrodka św. Faustyny 
przy Caritas, Polskiego 
Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym, 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -Wychowaw-
czego, a także przedsta-
wiciele Stowarzyszenia 
Animatorów i Peda-
gogów Klanza. W trakcie 
targów otwarto pierw-
szą w Tychach galerię 
twórczości osób niepeł-
nosprawnych, którą od-
wiedzać będzie można 
przez cały rok. Oprócz 
kiermaszu w Centrum 
Balbina odbyły się war-
sztaty plastyczne, pokaz 
umiejętności psa asy-
stenta oraz występy mu-
zyczne podopiecznych 
tyskich placówek. 

Kiermasz z aniołami

KATOWICE. Sympo-
zjum na temat aktual-
ności przesłania ogło-
szonej w 1987 r. en-
cykliki Jana Pawła II 
„Sollicitudo rei socialis” 
odbyło się 7 grudnia na 
Wydziale Teologicznym 
Uniwestytetu Śląskiego. 
Zainagurowała je Msza 

św. w kaplicy wydzia-
łu. Zarówno wykładow-
cy, jak i studenci, któ-
rzy wygłosili przemó-
wienia, wskazywali na 
fakt, że encyklika, któ-
ra skupiła się na prob-
lemach społeczeństw lat 
osiemdziesiątych, zacho-
wuje świeżość również 

dziś. – Już wtedy Jan Pa-
weł II przypominał, że 
człowieka należy widzieć 
zarówno w jego istnieniu 
osobowym, jak i wspól-
notowym. W obecnej 
sytuacji warto do te-
go wracać – mówi Anna 
Gładkowska, współorga-
nizator sympozjum.

20 lat encykliki

Każde dziecko mogło spróbować swoich 
sił przy warsztatowym stoisku Ośrodka św. Faustyny
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Przed 50 la-
ty przyjąłem 
święcenia ka-
płańskie w ów-
czesnej kapli-
cy dzisiejsze-
go Seminarium 
Duchownego. 
Jubileusz ten 
był okazją do 
dziękczynienia 
za każdy prze-
jaw Bożego błogosła-
wieństwa i ludzkiej życz-

liwości. Wielu z 
Was dzieliło ze 
mną tę radość, 
za co chciałbym 
serdecznie po-
dziękować. Bóg 
zapłać za Waszą 
obecność na 
E u c h a r y s t i i 
w katedrze 
oraz za modli-
twy i życzenia. 

Polecam się Waszej dal-
szej pamięci i życzliwo-

ści. Z serca błogosławię 
kapłanom, osobom kon-
sekrowanym i świeckim. 
Błogosławię zwłaszcza 
naszej młodzieży, któ-
ra licznie przybyła do 
katedry w uroczystość 
Chrystusa Króla.

† Damian Zimoń
Metropolita Górnośląski 

Siostry i Bracia w Chrystusie! Ukochani Diecezjanie!
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Zwyczaj odprawiania 
Rorat, czyli Mszy świę-
tej wotywnej ku czci 
Matki Bożej, przynie-

śli do Polski cystersi w XIII w. 
Ponieważ jeden z ich klaszto-
rów znajdował się w Rudach 
Raciborskich, nabożeństwo to 
szybko przyjęło się na całym 
Śląsku. 

– Roraty odprawiane na 
Górnym Śląsku są wyjątkowe, 
ponieważ łączą w sobie trady-
cję przed- i posoborową – tłu-
maczy ksiądz Antoni Reginek z 
Uniwersytetu Śląskiego.

Już i jeszcze nie
Autorem popularnych pieś-

ni wykonywanych podczas Ro-
rat jest ksiądz Romuald Rak, po-
chodzący z Brzezinki koło Kato-
wic. Skomponował melodię do 
takich pieśni jak „Spuśćcie ro-
sę, niebiosa, z góry”, „Podnie-
ście w górę bramy, szczyty Wa-
sze”, „Zdrowaś Maryjo” i „Oto 
Panna pocznie i porodzi syna”. 
Teksty zaś to tłumaczenie z li-
turgii łacińskiej. Roraty księdza 
Raka powstały jeszcze przed 
Soborem Watykańskim II i bar-
dzo szybko zdobyły popular-

ność na całym Górnym Śląsku. 
Kilka lat później nastąpiło wie-
le zmian w liturgii Eucharystii. 
Jednym z ich skutków był zakaz 
zastępowania psalmu responso-
ryjnego innym śpiewem. Ponie-
waż jednak śląski zwyczaj wy-
konywania pieśni księdza Raka 
był w parafiach bardzo utrwalo-
ny, uczyniono wyjątek od tej re-
guły. Dlatego właśnie każdego 
dnia w naszych kościołach po-
między czytaniami można usły-
szeć: „Podnieście w górę bra-
my, szczyty Wasze, rozstąpcie 
się odwieczne drzwi”.  

Magia Rorat
Od wielu lat Roraty, nie tyl-

ko na Śląsku, przygotowywane 
są z myślą o dzieciach. Siostra 
Sabina ze Zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej pochodzi 

z Miasteczka Śląskiego. Pamię-
ta jeszcze przedwojenne Rora-
ty w swojej parafii. – Nie było 
wtedy procesji z lampionami, 
nie było obrazków ani nagród, 
ale codziennie kościół był pe-
łen dzieci – opowiada. – Wszy-
scy staliśmy z przodu, zaraz 
przy balaskach, było nas wtedy 
bardzo dużo. Msza odprawiana 
była jeszcze po łacinie, ale ka-
zanie księża głosili po polsku i 
adresowali je właśnie do dzie-
ci. Od pewnego czasu duszpa-
sterze starają się zachęcać dzie-
ci do udziału w Roratach przez 
rozdawanie obrazków czy kon-
kursy z nagrodami. 

Śladami Franciszka
Od 10 lat duszpasterzom 

przychodzi z pomocą „Mały 
Gość Niedzielny”, przygotowu-

Chrześcijan gorszą 
pogańskie zwyczaje wróżb 

andrzejkowych.  
W Adwencie 

jednak mamy wiele 
tradycji równie 

tajemniczych  
i urokliwych, choć ich 

źródło jest nie w magii, 
lecz pobożnej wierze. 

tekst  
AGNIESZKA HUF
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jąc kompletne mate-
riały, które można wy-
korzystać do urozmai-
cenia liturgii. W skład 
materiałów wchodzą 
zawsze obrazki dla 
dzieci, dekoracje do 
kościoła, a także ho-
milie na każdy dzień 
wzbogacone nagrania-
mi na płycie CD. W 
tegorocznym Adwen-
cie jest także płyta z 
fotografiami do pre-
zentacji multimedial-
nych. Co roku Rora-
tom towarzyszy spe-
cjalna piosenka nagry-
wana przez Arkę Noe-
go. – Staramy się, aby 
nasze Roraty były w jakiś spo-
sób powiązane z ważnymi wy-
darzeniami, które miały lub bę-
dą miały miejsce w najbliż-

szym czasie – podkre-
śla Gabriela Szulik, re-
daktor naczelna „Ma-
łego Gościa Niedziel-
nego”. – I tak na przy-
kład w 2004 roku, kie-
dy Polska wstępowała 
do Unii, staraliśmy się 
pokazać dzieciom, że 
chrześcijaństwo w Eu-
ropie nie zamiera. Dla-
tego zwróciliśmy się 
już dużo wcześniej do 
znanych osób z całej 
Europy o napisanie li-
stów do polskich dzie-
ci. Otrzymaliśmy listy 
między innymi od ta-
kich osób jak siostra 
Łucja, brat Roger czy 

ojciec Pierre-Marie Delfieux – 
założyciel Wspólnot Jerozolim-
skich – dodaje redaktor na-
czelna. 

Hasłem przewodnim tego-
rocznych Rorat jest zdanie: „Od-
buduj mój Kościół”, które Bóg 
skierował do świętego Francisz-
ka. – Świętego z Asyżu wybrali-
śmy na bohatera tegorocznych 
Rorat z dwóch powodów: po 
pierwsze w lutym minie 800 lat 
od jego ostatecznego nawróce-
nia, a po drugie był on pomy-
słodawcą i pierwszym budow-
niczym szopek stawianych na 
Boże Narodzenie. Chcemy w 
Adwencie zachęcać dzieci do 
budowania własnych szopek – 
zapewnia Gabriela Szulik. Mało-
gościowe Roraty zrodziły się na 
Śląsku, ale dziś są obecne w co 
czwartej polskiej parafii i liczba 
ta co roku jest większa.

Przewodnicy z nieba
Śląski Adwent nie sprowa-

dza się jedynie do Rorat. W 
tym okresie wspominamy rów-
nież popularnych w regionie 
świętych: Mikołaja i Barbarę. 
4 grudnia, zamiast na szych-

tę, górnicy tradycyjnie idą w 
uroczystej procesji do kościo-
ła przy dźwiękach orkiestry. Po 
Mszy świętej wracają na kopal-
nię, ale zamiast fedrowania cze-
ka na nich biesiada. Podczas 
uroczystości do grona „grubio-
rzy” przyjmowani są wtedy no-
wi adepci górnictwa. Najważ-
niejszym zaś momentem ce-
remonii jest opasanie nowego 
górnika skórą, która stanowiła 
niezbędny element górniczego 
wyposażenia.  

Dwa dni po górnikach swoje-
go ulubionego świętego wspo-
minają wszystkie dzieci. Dziś 
„święty od prezentów” mu-
si się nieźle namęczyć, nosząc 
ze sobą konsole Play Station 
czy wielkie pudła klocków Le-
go. Nasi dziadkowie byli przez 
niego obdarowywani znacznie 
skromniej – najczęstszym pre-

zentem były słodycze. Warto 
zaznaczyć, że dzieci odwiedzał 
wtedy prawdziwy Mikołaj w 
swych biskupich szatach, a nie 
– jak to dziś często bywa – pod-
szywający się pod niego disney-
owski krasnal. Aby otrzymać 
upominek, dzieci musiały zdać 
szybki egzamin ze znajomości 
pacierza i katechizmu. Na ar-
chiwalnych fotografiach można 
czasem zobaczyć malucha klę-
czącego w śniegu przed świę-
tym Mikołajem, którego miał 
szczęście spotkać na ulicy. 

Mikołajowy korowód
– W kilku miejscach w na-

szym regionie wspomnie-
niu świętego Mikołaja towa-
rzyszyły szczególne obchody, 
które przetrwały do dzisiaj – 
opowiada Krystyna Pieronkie-
wicz-Pieczko, kierownik dzia-
łu etnografii Muzeum Śląskie-
go. Jednym z takich miejsc jest 
Pierściec koło Skoczowa, gdzie 
znajduje się sanktuarium świę-
tego Mikołaja. W 1616 roku 
potężny pożar zniszczył całą 
wioskę – ocalała jedynie figura 
świętego, co mieszkańcy wio-
ski uznali za cud. Od tego czasu 
Mikołaj jest otaczany w Pierść-
cu szczególną czcią. Obecnie 
na odpust parafialny przybywa-
ją liczne pielgrzymki z całego 
Beskidu Śląskiego. Pielgrzymi 
pocierają plecy figury chustecz-
kami, którymi potem dotyka-
ją chorych miejsc, wierząc, że 
święty wyprosi uzdrowienie – 
a dokumenty parafialne dowo-
dzą, że często tak się staje.

Inaczej świętego biskupa 
czczą mieszkańcy Krzanowic 
koło Raciborza. 6 grudnia o świ-
cie do położonego nieopodal 
kościółka pod wezwaniem św. 
Mikołaja wyrusza procesja kon-
na, zwana rajtowaniem. Dlacze-
go konie są w niej tak ważne? 
Lista osób i spraw, którym pa-
tronuje święty Mikołaj, jest dłu-
ga, a poza najbardziej znanymi 
– dziećmi i żeglarzami – znaj-
duje się na niej też wszelki ży-
wy dobytek, szczególnie konie. 
Dlatego okoliczni mieszkańcy 
od lat pielgrzymują do niego, 
aby poświęcić swoje zwierzę-
ta. Co prawda, ponieważ uby-
wa gospodarzy hodujących ko-

U góry od lewej:
Roksana, 
Patrycja, 
Karolina i 
Jakub zapalają 
lampiony 
w drodze 
do kościoła 
Mariackiego  
w Katowicach

Schodzące 
po schodach 
Dzieciątko 
to charakte-
rystyczny 
obrazek  
w kościołach  
w czasie 
Adwentu

dokończenie na s. VI
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nie, w ostatnich latach korzysta 
się z pomocy pobliskich stad-
nin, ale mimo to tradycja pro-
cesji konnych jest w Krzanowi-
cach nadal żywa.

Bandy… mile widziane
Nie konie, a… kozy towarzy-

szą natomiast obchodom wspo-
mnienia świętego Mikołaja w Łą-
ce koło Pszczyny. Tam w niedzie-
lę po 6 grudnia po wsi wędru-
ją mikołajowe bandy, składające 
się z dziesięciu młodych chłopa-
ków, przebranych za: Mikołaja, 
księdza, biskupa, śmierć, dwa 
diabły, babę, Żyda i dwie kozy. 
Często towarzyszy im także or-
kiestra. Bandy odwiedzają kolej-
ne gospodarstwa, gdzie śpiewa-
ją pieśń o świętym, ksiądz zbie-
ra datki, Mikołaj obdarowuje 
dzieci odpustowymi cukierkami, 
a Żyd próbuje coś zhandlować, 
wreszcie przy dźwiękach mu-
zyki goście porywają gospoda-

rzy do tańca. Obrzęd przypomi-
na nieco chodzenie po kolędzie, 
ale bandy, w przeciwieństwie do 
kolędników, nie składają miesz-

kańcom żadnych ży-
czeń. Obecnie w Łące 
istnieje pięć mikołajo-
wych band, a mieszkań-
cy szczycą się, że trady-
cja ta jest u nich żywa 
już od 500 lat. Niestety, 
w ostatnich latach poja-
wia się coraz więcej go-
spodarzy, którzy nie przyjmu-
ją odwiedzin bandy, tłumacząc 
to najczęściej obawą przed ba-
łaganem lub zniszczeniem pod-
łogi. Nie zniechęca to jednak 
chłopców, którzy co roku wkła-
dają własnoręcznie przygoto-

wane stroje i wyrusza-
ją na wielkie święto-
wanie.

Podobne, ale znacz-
nie liczniejsze grupy 
można spotkać 6 grud-
nia w Istebnej. Tam do 
domów najpierw wpa-
dają czarne postacie 

– diabły i niedźwiedzie – ha-
łasują, szaleją, robią zamiesza-
nie. Po chwili zostają wyrzuco-
ne przez komendanta za drzwi, 
a ich miejsce zajmują postacie 
białe, symbolizujące wyciszenie 
i post. 

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  R A P O R T

 K O N K U R S 

Procesja 
konna, zwana 
rajtowaniem, 
trzykrotnie 
okrąża kościół 
św. Mikołaja  
w Krzanowicach

dokończenie ze s. V

 R E K L A M A 

H
EN

RY
K 

PR
Z

O
N

D
Z

IO
N

O



G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

16 grudnia 2007

VII

Sala pękająca w szwach  
na przedstawieniu prawie 
amatorów? Tak! 9 grudnia  
w Teatrze Rozrywki tłum widzów 
oglądał niezwykłą inscenizację 
„Królewny Śnieżki i siedmiu 
krasnoludków”.

Już samo pojawienie się ak-
torów na scenie wywoływało 
salwy śmiechu. Trudno się dzi-
wić, gdy odtwórcami ról kras-
noludków byli profesorowie Je-
rzy Buzek i Tadeusz Sławek, 
profesor Marek Szczepański 
wcielił się w lisa, a poseł Jan 
Rzymełka kicał po scenie w ko-
stiumie zająca.

– Marzę o tym, aby zain-
teresowanie takimi instytucja-
mi, przynoszącymi ulgę w cier-
pieniu, jak mysłowickie Hospi-
cjum Cordis, trwało w nieskoń-
czoność – wyznała reżyserka 
spektaklu Magdalena Piekorz. 
– Zbliżają się święta, ludzie ła-
godnieją, są bardziej skłonni 
do czynienia dobra. To świet-
na okazja, aby się zastanowić, 
co zrobić, by ta życzliwość nie 
minęła wraz ze świętami. W 
naszej baśni krasnale, ratując 
Śnieżką z opresji, działają po ci-
chutku, ale konsekwentnie. Dla-
czego nie mielibyśmy ich naśla-
dować?

– Pomyślałam, że nie wy-
starczą starania o nową sie-
dzibę Hospicjum Cordis, bo to 
przedsięwzięcie na dłuższą me-
tę, lepiej zrobić coś od razu – 
opowiada wicemarszałek Sena-
tu Krystyna Bochenek. Kilka ty-
godni temu wpadła na pomysł 
przedstawienia. Zaprosiła oso-

by ze świata kultury, 
nauki, sportu, polityki. 
Odzew okazał się im-
ponujący.

– Starałem się za-
grać najlepiej jak umia-
łem – wyznał gen. Ja-
nusz Skulich (Wesołek). 
– Nigdy wcześniej nie 
występowałem na sce-
nie, więc łatwo nie by-
ło. Liczy się jednak cel, 
dla którego wystąpili-
śmy. Każda inicjatywa, 
pozwalająca pomóc lu-
dziom, powinna być 
podjęta. To trochę jak 
rozkaz.

Janusz Moszyński, marsza-
łek województwa śląskiego, a 
w spektaklu Myśliwy, uważa, iż 
taki gest dobrej woli jest waż-
ny i może stanie się przykła-
dem, który będą naśladować in-
ni. Największą rolę spośród nie-
aktorów miała Krystyna Dokto-
rowicz, dziekan Wydziału Ra-
dia i Telewizji UŚ. Wcielając się 
w Złą Królową, musiała się na-
uczyć aż osiemnastu kwestii. 

Wszyscy realizatorzy praco-
wali nad inscenizacją bez wyna-
grodzenia, a dochód z biletów 

przeznaczony zostanie 
na zakup specjalistycz-
nego sprzętu dla Ho-
spicjum Cordis w My-
słowicach. Oprawę sce-
nograficzną „Królewny 
Śnieżki i siedmiu kras-
noludków”, z siedmio-
ma zmianami dekora-
cji, przygotował Mar-
cel Sławiński, zaś ko-
stiumy zaprojektowała 
Barbara Ptak. 

– Przed laty wraz z 
wykładowcami Śląskiej 
Akademii Medycznej 
zakładaliśmy hospi-
cjum domowe, więc ta 

idea jest mi bardzo bliska – po-
wiedział ks. Stanisław Puchała, 
w sztuce Dyrektor kopalni dia-
mentów. – Poza tym to piękna 
bajka, w której wiele jest bli-
skich mi i wzruszających treści.

Wysiłek aktorów opła-
cił się. Przedsięwzięcie przy-
niosło ponad 170 tys. zło-
tych. W pamięci odtwórców 
poszczególnych postaci dłu-
go pozostaną owacje na sto-
jąco, które za odwagę i wysi-
łek otrzymali od publiczności. 
 MIROSŁAW RZEPKA

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

Śnieżka i krasnoludki wspomogły Hospicjum Cordis

Poseł kica jak zając

Od lewej: Gburek 
(Marek 
Szołtysek), 
Kucharka 
(Krystyna 
Bochenek), 
Król (Kazimierz 
Kutz), Stolnik 
(Robert 
Talarczyk), 
Śpioszek 
(Jerzy Buzek), 
Królewicz 
(Wojciech 
Kuczok), 
Królewna 
(Magdalena 
Kumorek)
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Polskie Radio Katowice obcho-
dziło 4 grudnia jubileusz 80-lecia 
swojego istnienia.

Podczas Mszy św. w katowi-
ckiej katedrze metropolita ka-
towicki abp Damian Zimoń na-
zwał kwintesencją tego, co ślą-
skie, specyficzne połączenie ser-
ca i rozumu. – Ślązak może my-
śleć sercem i kochać rozumem 
– stwierdził, wyjaśniając, że har-
monia między myślą a sercem 
człowieka wyróżnia śląską radio-
stację. Na uroczystość przybył 
były premier Jarosław Kaczyń-
ski. Abp Damian Zimoń poświę-
cił nowy sztandar Radia Katowi-
ce i tablicę pamiątkową na bu-
dynku, który był pierwszą sie-
dzibą rozgłośni. Była też gala w 
Teatrze Śląskim z koncertem w 
wykonaniu Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia. Z 
okazji jubileuszu w Muzeum Ślą-
skim można oglądać stare radio-
odbiorniki, magnetofony, mikro-
fony i fotografie dokumentujące 
pracę dziennikarzy radiowych. 

Jarosław Kaczyński odsłonił 
pamiątkową tablicę na budynku 
pierwszej siedziby rozgłośni

Jubileusz radiowców

Między 
myślą  
a sercem
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G O Ś Ć  K AT O W I C K I  G Ó R N I C Z A  T R A D Y C J A

Z postacią św. Barbary 
wiąże się wiele le-
gend. Powszechnie jest 
czczona jako patronka 

dziewic i  artylerzystów, opiekun-
ka w pożarach i w dobrej śmierci, 
a przede wszystkim jako patron-
ka górników. Górnicy obrali ja za 
swoją patronkę dlatego, że ucie-
kając z więzienia, przecisnęła się 
przez skalną szczelinę. 

Śląsk i nie tylko...
W austriackiej kopalni Rau-

ris 4 grudnia górnicy otrzymywa-
li chleb św. Barbary z piernikowe-
go ciasta, w innych kopalniach za-
palano w sztolniach światło, ma-
jące uchronić przed nagłą śmier-
cią w czasie pracy. Od XIII w. św. 
Barbara czczona jest zwłaszcza 
w Szwajcarii, Tyrolu i w połu-
dniowych Niemczech, jako jed-
na z 14 świętych wspomożycie-
li. Ponieważ uznano, że można 
zwracać się do nich z wszelkiego 
rodzaju troskami i być wysłucha-
nym, w bawarskiej miejscowości 
Oberfranken zbudowano kościół 
pielgrzymkowy pw. Czternastu 
Wspomożycieli.

Wenezuelscy wy-
znawcy świętej Barbary 
spędzają 4 grudnia na 
tańcach, śpiewie, przyj-
mowaniu gości w do-
mu lub też w restau-
racji. Na wsiach odzy-
wają się bębny zwane 
tam tamborami, w do-
wód dziękczynienia za 
otrzymane łaski, gdyż 
św. Barbara czczona jest 
jako patronka wszyst-
kich potrzebujących. 
Nazywana jest z afry-
kańska „Królową Chan-
go”. Przy ołtarzach i oł-
tarzykach św. Barbary, 
stawianych również w 

domach, znaleźć moż-
na kwiaty, jabłka i zie-
lone świece, składane 
w hołdzie tej świętej. 
Wszyscy uważający się 
za „dzieci św. Barbary” 
proszą ją o powodzenie 
w pracy, miłości oraz w 
interesach.

Od Konstanty-
nopola  
do Czerwińska 

Żywy kult św. Bar-
bary sprawił, że ce-
sarz Justynian w VII w. 
sprowadził jej relikwie 

tekst  
KS. MAREK ŁUCZAK

Niekiedy św. Barbara 
przedstawiana jest 
 z pochodnią. Nie 

chodzi tu jednak 
o górniczy ogarek.  

Przed ścięciem była 
przez swoich oprawców 

przypalana pochodniami.

Barbórka w regionie i nie tylko

Królowa Chango

BISKUPI  
DO GÓRNIKÓW

BP JÓZEF KUPNY
– Razem z gór-
nikami wpatruję 
się w postać św. 
Barbary i modlę  
o lepsze jutro dla 
polskiego górni-

ctwa, o bezpieczną pracę, o 
to, żeby górnicze rodziny w 
spokoju mogły przeżyć ko-
lejny rok. Górnicze tragedie, 
z którymi tak często mamy 
do czynienia na Śląsku są we-
zwaniem do zwrócenia więk-
szej uwagi na problemy gór-
nictwa, do podjęcia jeszcze 
większego wysiłku na rzecz 
polepszenia bezpieczeństwa 
i warunków pracy górników. 
Wezwaniem do takich dzia-
łań, do takich przekształceń 
gospodarczych, które nie tra-
cą z oczu dobra człowieka 
pracy.

Homilia w kościele św Pawła  
w Nowym Bytomiu

BP GERARD BERNACKI
– W pewnym 
sensie Bóg nie 
dokończył dzie-
ła stworzenia. 
Dlatego zapra-
sza człowieka: 

czyńcie sobie ziemię pod-
daną. Zaprasza do współ-
pracy. Górnicy przez swo-
ją mozolną pracę mają tutaj 
szczególny udział. Z owo-
ców tej pracy korzysta ca-
łe społeczeństwo. Wszystko 
dzieje się po to, by nam ży-
ło się dostatniej, bezpiecz-
niej i lepiej.

Homilia w cechowni  
kopalni „Mysłowice”

Na dole od lewej:
W kościele 
św. Barbary 
w Giszowcu 
zaśpiewał 
Akademicki 
Wielki Chór  
im. Mendelejewa 
z Moskwy

Bp Wiktor 
Skworc 
sprawował 
Eucharystię  
w Bielszowicach, 
w parafii św. 
Marii Magdaleny,  
z której 
pochodzi 
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BISKUPI 
DO GÓRNIKÓW

BP WIKTOR SKWORC
– W świetle 
wartości oso-
by ludzkiej 
uświadamiamy 
sobie pierw-
szeństwo, ja-
kie człowiek ma przed 
pracą. Mamy zagłębie wę-
glowe, jest ono naszym 
bogactwem, które trze-
ba cenić i za niego Bogu 
dziękować oraz umiejęt-
nie eksploatować. Jednak 
największym bogactwem 
są ludzie tej ziemi, zwią-
zani z dziada pradziada z 
kopalnią.

Homilia w kościele św. Marii 
Magdaleny w Bielszowicach

ABP STANISŁAW SZYMECKI
– Na śląskiej 
ziemi, uprze-
mysłowionej i 
zurbanizowa-
nej, zachowa-
na została wia-
ra w Boga i miłość oj-
czyzny. Górnicy – ludzie 
ciężkiej i niebezpiecznej 
pracy – wierni są pięknej, 
chrześcijańskiej tradycji. 
Żyją z Bogiem. Któż bar-
dziej od nich wierzy w 
miłosierdzie Boże i temu 
miłosierdziu się powie-
rza? Górnicy są zawsze 
pełni nadziei. Zarówno 
wtedy, gdy są w domu z 
rodziną, jak i wtedy, gdy 
zjeżdżają na dół, by wy-
dobywać węgiel dla do-
bra ludzi.

Homilia w kościele św. Barbary 
w Katowicach Giszowcu 

do Konstantynopola, 
skąd w 1202 r. zabra-
li je Wenecjanie, któ-
rzy później przekazali 
je do kościoła św. Jana 
Ewangelisty w Torcel-
lo. Niektóre dzieła śred-
niowieczne wspomina-
ją, że relikwie św. Bar-
bary przewieziono rów-
nież do Prus, o czym 
może świadczyć obec-
ność hermy w koście-
le w Czerwińsku. Wiel-
kim czcicielem św. Bar-
bary był m.in. św. Stani-
sław Kostka.

W dniu, w którym 
Kościół wspomina św. 
Barbarę, już w Średniowieczu 
nie wolno było pracować. Od 
1800 r. wiąże się on w Europie 
ze specjalnymi zwyczajami. W 
Westfalii, Bawarii i Tyrolu pielęg-
nowany jest zwyczaj obcinania 
gałązek wiśni lub forsycji i wsta-
wiania do wazonu. Zerwane 4 
grudnia gałązki pokrywają się 
kwiatami w okresie Bożego Na-
rodzenia. Kwiaty w pełni zimy i 
zielone pączki symbolizują nad-
przyrodzone poczęcie i narodzi-

ny Jezusa. Tradycja w 
Dolnej Austrii mówi, że 
„gałązki Barbary” na-
leży „zrywać wieczo-
rem, idąc do ogrodu 
w samej koszuli, i za-
mykając oczy, aby czar 
nie prysnął”. W wie-
lu miejscach kwitnące 
gałązki są oznaką bli-
skiego ślubu w domu; 
młode dziewczęta wie-
szają na każdej gałązce 
imię chłopca. Wybra-
nym będzie ten, które-
go imię zdobi gałązkę 
z pierwszym rozkwit-
łym pąkiem.

Adwentowo
Gałązki św. Barbary zawsze 

wiązały się z Adwentem. Te kwia-
ty w pełni zimy symbolizują no-
we życie i nadprzyrodzone naro-
dziny Jezusa. W ludowej tradycji 
traktowano je także jako gałąz-
ki życia, a ich kwiaty jako zwia-
stuny obfitych plonów. W Nadre-
nii św. Barbara często przychodzi 
do dzieci wraz ze św. Mikołajem; 
dzieci stawiają wyczyszczone bu-

ty na parapetach okiennych, a na-
stępnego dnia sprawdzają, czy 
św. Barbara o nich nie zapomnia-
ła. Natomiast tam, gdzie kwitną-
ce gałązki Barbary nie mają sym-
boliki religijnej, spełniają po pro-
stu funkcję dekoracyjną.

Ścięte w dniu św. Barbary 
gałązki wiśni czy forsycji moż-
na „obudzić”, pozostawiając je 
przez noc zanurzone w cie-
płej wodzie. Potem zmienia 
się ją co trzy dni, a w Boże Na-
rodzenie można doczekać się 
pięknie ukwieconych gałązek, 
przypominających ciągle na no-
wo budzącą się przyrodę oraz 
męczennicę i wspomożycielkę, 
św. Barbarę. 

G Ó R N I C Z A  T R A D Y C J A  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

 R E K L A M A 

Barbórka w regionie i nie tylko

Królowa Chango
U góry od lewej
Cechownię 
mysłowickiej 
kopalni szczelnie 
wypełnili górnicy 
i ich bliscy

Podczas 
uroczystej 
Eucharystii 
w intencji 
śląskich górników 
orkiestra koplani 
„Staszic” 
wykonała 
w katedrze Mszę 
Górniczą
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Co roku 10 grudnia wręczane 
są Nagrody Nobla. Z Górnego 
Śląska nie wyszli, co prawda, 
polscy laureaci, region 
jednak ma się czym poszczycić.

Na jedenastu śląskich nobli-
stów troje pochodziło z te-

renu dzisiejszej diecezji katowi-
ckiej. Pamiątkowe tablice, któ-
re widnieją w miejscach ich na-
rodzin w Katowicach, Żorach 
i Chorzowie, nierzadko budzą 
zdziwienie. Zdarza się, że miesz-
kańcy nie wiedzą, o kogo cho-
dzi. Dlatego  postanowiliśmy 
przybliżyć sylwetki wybitnych 
Ślązaków. 

Stern, czyli 
gwiazda

Otto Stern 
– pierwszy 
Górnoślązak, 
którego uho-
norowano Na-
grodą Nob-

la, urodził się w 1888 r. w Żo-
rach. Mówiono o nim: syn żydow-
skiego kupca, który zmienił ob-
licze dwudziestowiecznej fizyki. 
Do dziś we wszystkich podręczni-
kach przedmiotu opisuje się jego 
odkrycia. Trzeba jednak pamię-

tać, że noblista nie miał 
okazji poznać Górnego 
Śląska – w 1902 r. Ster-
nowie przenieśli się do 
Wrocławia. Tam też Ot-
to zdecydował, że zo-
stanie fizykiem.

Jego kariera poto-
czyła się błyskawicz-
nie. Zaczynał pracę u 
boku Alfreda Einstei-
na w Pradze, skończył 
na prestiżowym uni-
wersytecie w Chica-
go. W 1944 r. Stern 
otrzymał Nagrodę Nobla 
z fizyki za wkład w roz-
wój metod badań nad 
promieniowaniem mole-
kularnym oraz odkrycie 
momentu magnetyczne-
go protonu. Wkrótce po-
tem dowiódł, że atom 
jest falą.

Charakter Sterna do-
skonale oddawał jego 
nazwisko. Był gwiazdą 
wśród fizyków. Słynął z 
wysokiej kultury osobi-
stej, ale również z dro-
giego stylu życia. Palił tyl-
ko najlepsze cygara, jadał w naj-
droższych restauracjach, a podró-
żował wyłącznie I klasą. – Stern, 
podobnie do większości ludzi ge-
nialnych, miał wszechstronne za-
interesowania. Poza fizyką naj-
bardziej kochał kino – informuje 
dr Tomasz Słupik, historyk idei z 
Uniwersytetu Śląskiego. Fizyk od-
wiedzał salę projekcyjną co wie-
czór. Czasami zdarzało się, że w 
ciągu dnia przychodził dwukrot-
nie. Mawiał wręcz, że nie nadaje 
się do pracy wieczorem, bo mu-
si obejrzeć film. Ostatecznie z fil-
mem związała się też jego śmierć 
– w 1969 r. Stern umarł na kino-
wym fotelu w Berkeley w Kali-

fornii.

Normalny 
geniusz

K o l e j n y 
noblista, Kurt 
Alder, urodził 
się w 1902 r. 

w Królewskiej Hucie – 
tak wówczas nazywała 
się centralna część Cho-
rzowa. W mieście spę-
dził całe swoje dzieciń-
stwo i młodość. – Alder 
był typowym Górno-
ślązakiem – podkreśla 
Tomasz Słupik. – Przy-
wiązywał wagę do ta-
kich cech, jak pracowi-
tość, solidność i punk-
tualność. Powiedzieliby-
śmy, że realizował ty-
powy górnośląski etos 
pracy.

Gdy Chorzów znalazł się w 
granicach II Rzeczpospolitej, je-
go rodzice zdecydowali się na 
emigrację. Powód wynikał głów-
nie z profesji ojca Aldera – jako 
pruski nauczyciel stracił szanse 
na zatrudnienie w polskim pań-
stwie. Wyjazd nie zmienił jed-
nak stosunku Kurta Aldera do re-
gionu. Do końca życia podkre-
ślał swoje powiązanie z Górnym 
Śląskiem. Na stronie tytułowej 
swojej pracy doktorskiej pod na-
zwiskiem umieścił nawet dopi-
sek „aus Königshütte” (z Królew-
skiej Huty).

Ponieważ całe jego życie 
koncentrowało się na 
laborato-

rium, nie założył ro-
dziny. Ponadto nie 
był duszą towarzy-
stwa. Nagroda Nobla 
z chemii, którą otrzy-
mał w 1950 r. wespół 
z Otto Dielsem za 
„odkrycie i rozwój 
syntezy dienowej”, 
właściwie do śmier-
ci w 1958 r. całkowi-
cie dezorganizowa-
ła jego wcześniej-
szy spokojny spo-
sób życia. – Nobel 

dowiódł, że był człowiekiem po-
nadprzeciętnym. Trudno było mu 
jednak odnaleźć się poza pracą. 
Przez znajomych mógł być na-
wet postrzegany jako osoba nud-
na – dodaje dr Słupik.

Nie ulega wątpliwości, że 
przyznana mu nagroda była wy-
darzeniem wielkiej wagi dla ów-
czesnych Niemiec. Alder i Diels 
otrzymali Nagrodę Nobla jako 
pierwsi Niemcy, którzy pozosta-
li w kraju w czasie II wojny świa-
towej oraz po jej zakończeniu. 
Można powiedzieć, że podjęli się 
swoistej moralnej odbudowy nie-
mieckiej nauki.

Cebulowa 
madonna

Do tej po-
ry tylko 34 ko-
biety otrzy-
mały Nagrodę 
Nobla, w tym 
tylko dwie 

uhonorowano w dziedzinie fi-
zyki. W 1903 r. nagro-

Nobliści ze Śląskiem w dowodzie

Trzech z jedenastu
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rium, nie założył ro-
dziny. Ponadto nie 
był duszą towarzy-

 z jedenastu

zwiskiem umieścił nawet dopi-
sek „aus Königshütte” (z Królew-
skiej Huty).

Ponieważ całe jego życie 
koncentrowało się na 
laborato-

Tablica 
upamiętniająca 
noblistkę 
z Katowic 
znajduje się przy 
ul. Młyńskiej 5.

Poniżej
W tym budynku 
w centrum 
Katowic 
Maria Göppert-
-Mayer spędziła 
pierwsze 
lata życia
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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

Coraz bliżej do Wilije i po-
woli budowane są już 
betlyjki, czyli stajenki. A 

dla mnie fest ważne są w te 
święta makówki, prezent od 
Dzieciątka i betlyjka. Muszę się 
wam przyznać, że mnie zawsze 
w tej betlyjce najbardziej intere-
sował yjzel, czyli osioł, i kamela, 
czyli wielbłąd. I nie ma w tym 
z pozoru żadnych elementów 
teologicznych, tylko po prostu 
mam tak od dzieciństwa i już. 
Myślałem, że może z wiekiem z 
tego wyrosnę, ale nie. Ciągle jak 
tylko oglądam jakąś stajenkę, to 
zaraz wypatruję moich ulubio-
nych bohaterów.

Z osłem zresztą związane 
są moje pierwsze suk-
cesy szkolne. Otóż pew-

nego dnia, chodząc do pierw-
szej klasy, nauczycielka tłuma-
czyła, że u nas nie ma słów za-
czynających się na literę „y”. 
Spontanicznie wtedy zareago-
wałem, mówiąc: To nieprawda! 
Moja ciotka na Wirku nazywo 
sie Yma, a dziadek od kolegi – 
to Ywald! Zakłopotana tym fak-
tem nauczycielka zgasi-
ła mnie, mówiąc, że to 
się nie liczy, bo to jest 
po śląsku. Jak to się nie 
liczy – pomyślałem. To 
moja ciotka Yma się 
nie liczy, nie liczy się 
Ywald i Ymil? A co ze 
słowami yno, yny, ynta, 
yntka, yjzokiel albo tak 
popularne określenie 
jak – yjzel. I zaraz so-
bie pomyślałem: Do ja-
kiej szkoły ja chodzę? 
Może do yjzyszule, czy-
li szkoły specjalnej? I 
tak dzięki takim sło-
wom jak yjzel, budziła 
się moja śląska świa-
domość regionalna – i 
to były moje sukcesy, 
choć niektórzy jeszcze 
mieli mnie wtedy bar-
dziej za osła niż za fi-
lozofa.  

Wróćmy jednak do 
betlyjki. Więc nieraz 
zastanawiałem się, 

dlaczego tak lubię te zwie-
rzęta. Początkowo myślałem, 
że to może z powodu mo-
jej biografii? Bo przecież nie-
raz w dzieciństwie napomina-
no mnie: „Wyprostuj się! Nie 
garb się, bo będziesz miał pu-
kel jak kamela!”. Także w nie-
których szkolnych okolicz-
nościach mówiono mi, że je-
stem osioł. To jednak wszyst-
kiego nie tłumaczy, bo prze-
cież mówiono mi też: „Co się 
tak patrzysz jak wół na ma-
lowane wrota!” albo „Ale z 
ciebie baran!”, a jednak wół 
i baranki w stajence nie bu-
dzą tak mojego zaintereso-
wania. A więc przyczyna musi 
leżeć w czym innym. 
Zostawmy jednak te 
kamele, bo nimi zaj-
miemy się w stycz-
niu na okoliczność 
przybycia do betlyjki 
Trzech Króli. Dzisiaj 
natomiast skupmy się 
na osłach. 

Otóż – jak sądzę – w 
ośle jest coś szcze-
rego. To jego ciepłe 

spojrzenie i beztrosko wy-
szpicowane uszy budzi-
ły sympatie nie tylko staro-
żytnych Żydów, Greków czy 
Rzymian, dla których zwie-
rzę to było symbolem praco-
witości i wierności. A świę-
ty Franciszek z Asyżu, który 
ustawił osła w swojej pierw-
szej na świecie betlyjce, znał 
bardzo dobrze to stworze-
nie, bo przecież w swym ro-
dzinnym Asyżu – można by 
powiedzieć – jego dzieciń-
stwo upłynęło wśród osłów. 
Oczywiście ostatecznym po-
wodem światowej karie-
ry osła w betlyjce jest słyn-
ny fragment z biblijnej księgi 

proroka Izajasza (Iz 
1,3), gdzie czyta-
my, że osioł pozna 
żłóbek swego Pana. 
A więc na zbliżają-
ce się święta można 
chyba życzyć wszyst-
kim, by stali się jak 
osły.

Bądźcie jak osły!

Porównanie 
kogoś 
do osła 
może mieć 
bardzo 
świąteczny 
i pobożny 
charakter

dę otrzymała Maria Skłodow-
ska-Curie, natomiast w 1963 r.
 pochodząca z Katowic Maria 
Göppert-Mayer (1906–1963). – 
Niewielu katowiczan zdaje sobie 
sprawę, że w mieście, tuż za bu-
dynkiem prasy śląskiej, przyszła 
na świat późniejsza noblistka – 
informuje Tomasz Słupik. Nazy-
wana cebulową madonną Maria 
Göppert-Mayer, podobnie jak Ot-
to Stern, spędziła na Górnym Ślą-
sku zaledwie pierwsze lata ży-
cia. Zasłynęła w świecie nauki ja-
ko odkrywca struktury powłoko-
wej atomów. To odkrycie przynio-
sło jej w 1963 r. wespół z Hansem 
Jansenem Nagrodę Nobla z fizy-
ki. W samym środowisku zyskała 
przydomek cebulowej madonny, 
który oddawał istotę opracowa-
nego przez nią modelu atomu.

W dobie małych ojczyzn re-
giony i społeczności lokalne po-
wracają do swojej historii. War-
to zapytać, czy Górny Śląsk po-
winien upowszechniać wiedzę o 
dawnych niemieckich noblistach? 
– Na nowe Noble szanse są nie-
wielkie. Powinniśmy więc zająć 
się tymi, które już mamy. Na razie 
ten fakt zdaje się być zupełnie po-
mijany – odpowiada Tomasz Słu-
pik. – Nobliści oraz inni sławni lu-
dzie regionu są pewnymi symbo-
lami, wokół których możemy zbu-
dować dobrą strategię promocyj-
ną. Obecnie ten region nie ma 
jednak sensownego pomysłu na 
siebie – dodaje.

– Nagroda Nobla pokazuje, 
że Śląsk wydał ludzi, którzy w 
konkretny sposób zasłużyli się 
dla świata – informuje Janusz 
Gorol, działacz Ruchu Autonomii 
Śląska oraz Młodzieży Górnoślą-
skiej. – Mam jednak wrażenie, że 
na Górnym Śląsku zapomina się 
o tym fakcie. Pojedyncze publika-
cje i drobne inicjatywy upamięt-
niające naszych noblistów do-
cierają tylko do nielicznego gro-
na pasjonatów i uczniów niewie-
lu szkół, a to stanowczo za mało. 
Rozwiązaniem jest program rea-
lizowania edukacji regionalnej w 
postaci osobnego przedmiotu – 
przekonuje działacz. 

Nobliści ze Śląskiem w dowodzie

Trzech z jedenastu
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– Wszyscy mnie tu lubią 
– mówi zawadiacko Katarzyna 
Kamińska o swoich koleżankach i 
kolegach z chorzowskiej świetlicy 
terapeutycznej. Na zajęcia 
z muzykoterapii, dziewiarstwa 
i plastyki przychodzi od dwóch 
lat. Codziennie, od poniedziałku 
do piątku.

– Jestem najlepsza w rysowa-
niu. Mamy tutaj co robić: śpie-
wamy, tańczymy, kleimy, wycina-
my, każdego dnia coś innego – 
opowiada 26-letnia Katarzyna. Ra-
zem z pozostałymi podopiecz-
nymi Fundacji „Pomoc Niepełno-
sprawnym” przygotowuje się już 
do jasełek. Zagra w nich rolę Ma-
ryi. – Choć to trudna rola, pora-
dzę sobie – zapewnia. Przedsta-
wienie „O zagubionym Dzieciąt-
ku” napisała Grażyna Grzegorek, 
jedna z trzech terapeutek pracu-
jących w chorzowskiej fundacji. – 
To historia biznesmena, który za-
pomina o prawdziwym przesła-
niu świąt. W czasie gdy on robi 
karierę zawodową, jego bezdom-
na matka tuła się po mieście, ob-
serwuje syna. Niemal jednocześ-
nie Maryja z Dzieciątkiem zmie-
rza do ludzi – opowiada autorka 
scenariusza. 

Zbłąkani szukają 
pomocy
Śląska Fundacja „Pomoc Nie-

pełnosprawnym” działa od 6 lat. 
Powstała z inicjatywy Grzegorza 
Zymanka. – Zastanawiałem się, 
co mogę zrobić, aby pomóc oso-
bom, które nierzadko są zabłą-

kane, szukają pomocy, czy to 
w sprawach rehabilitacji, zamia-
ny mieszkań, czy po prostu chcą 
spotkać się z drugim człowie-
kiem – opowiada prezes funda-
cji, Grzegorz Zymanek. Funda-
cja organizuje zajęcia terapeu-
tyczne, współpracuje z Duszpa-
sterstwem Osób Niepełnospraw-
nych. W każdą trzecią sobotę 
miesiąca zainteresowani spoty-
kają się w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Chorzowie Batorym.

Terapeutki prowadzące 
świetlicę chcą przygotować w 
styczniu kiermasz artykułów 
wykonanych przez podopiecz-
nych. Są to obrazy, naczynia 
oklejane i malowane.  Będą jesz-
cze serwetki, rozelki z włóczki, 
wyroby ze sznurka i pejzaże na 
szkle. Jak dotąd najwięcej udało 
się zgromadzić ozdobnych bu-
telek. 33-letni Dariusz Nowak i 
52-letni Krzysztof Skwark lubią 
tę pracę. – Najlepiej wychodzi 
mi oklejanie butelek włóczką – 
mówi Dariusz Nowak. Krzysz-
tof Skwark dodaje: – Potrzebne 
są klej, włóczka i bro-
kat. Dochód ze sprze-
daży prac chcą prze-
znaczyć na zakup naj-
bardziej potrzebnych 
artykułów plastycz-
nych i sprzętu nagłaś-
niającego.

Podopieczni spoty-
kają się na balu kar-
nawałowym i na zaba-
wie „Powitanie lata”, 
jeżdżą na wycieczki i 
pielgrzymki. – Wspól-
nie świętujemy urodzi-
ny. Jest zawsze wtedy 
kawa, herbata i ciasto – 
mówi Krzysztof Skwark. 
– Lubię tu przychodzić, 
bo jest miło i sympa-
tycznie. Tu mnie rozumieją – do-
daje. Aleksandra Foerster, któ-
ra prowadzi warsztaty plastycz-
ne,  podsumowuje: – Są bardzo 
zgraną grupą. Widać, że tu każ-
dy z nich może odnaleźć bratnią 
duszę. Bardzo potrzebują spot-
kania z drugim, motywacji, żeby 
wyjść z domu. 

Trzeba ludzi otwartych
Na nadchodzące święta 

fundacja przygotowuje wspól-
ną wigilię. 20 grudnia w Do-
mu Kultury „Batory” do wie-
czerzy zasiądzie co najmniej 

200 osób. – Oni tego 
chcą. To dla nich istot-
ne – mówi prezes. Na 
razie na zorganizowa-
nie spotkania fundacja 
ma cztery tysiące zło-
tych. – Moglibyśmy ak-
tywniej działać, gdyby 

było więcej pieniędzy 
i więcej rąk do pra-
cy. Od roku wydajemy 
żywność z Caritas Die-
cezji Katowickiej. Roz-
daliśmy już 100 ton. 
Magazyn obsługują tyl-
ko dwie osoby, a liczba 
potrzebujących każde-
go miesiąca sięga 1200 
– relacjonuje Grzegorz 
Zymanek.

 Od lipca w magazynie jako 
stażystka pracuje Karina Mazu-
rek: – Wydaję mleko, makaron 
i kaszę. Najwięcej osób przy-
chodzi z początkiem miesiąca 
– zapewnia. W pomieszczeniu, 
w którym pracuje Karina Mazu-
rek, nie ma ogrzewania, jest tyl-
ko jedna lampka biurowa. – Bra-
kuje nam mebli na wyposaże-
nie biura fundacji – mówi Grze-
gorz Zymanek. – Kserokopiarkę 
i komputer mamy przedpotopo-
we. Palimy w jednym małym pie-
cyku węglowym. Ważne jednak, 
że idziemy do przodu. Pomagają 
nam życzliwi ludzie, księża. 

Fundacja nie ma wolontariu-
szy. Jak tłumaczy prezes: – Dzi-
siaj każdy chce mieć wynagro-
dzenie za swoją pracę. Nam po-
trzeba ludzi otwartych, ale rów-
niez środków finansowych, bez 
których ciężko organizować kon-
kretną pomoc. Chcemy czuć się 
doceniani. Wiedzieć, że to, co ro-
bimy, nie idzie na marne.  
 JOLA KUBIK

Spektakl „O zagubionym Dzieciątku” 
– 26 stycznia 2008 r. w kościele 
MB Piekarskiej w Katowicach 
(os. Tysiąclecie Górne), 31 stycznia 
2008 r. w Miejskim Domu Kultury 
„Batory” w Chorzowie

Śląska Fundacja „Pomoc Niepełnosprawnym”

Tu mnie rozumieją
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Podopieczni 
chorzowskiej 
fundacji mają 
od 18 do70 lat. 
Spotykają się 
od poniedziałku 
do piątku 
na zajęciach 
plastycznych 
i dziewiarskich

Swoje prace, 
ozdobne butelki,  
prezentują      
(od lewej)  
Dariusz Nowak  
i Krzysztof 
Skwark
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Z okazji jubileuszu zaprezen-
towano wystawę zatytułowa-
ną „Był sobie dokument...”.Jej 
twórcy ukazują dzieje i znacze-
nie dokumentów od średnio-
wiecznego pergaminu po doku-
mentację elektroniczną. Prezen-
tacja ukazuje również codzien-
ną działalność archiwum, po-
kazując drogę, jaką dokument 
przebywa od momentu przeję-
cia, przez konserwację i opra-
cowanie, aż do udostępnienia 
w pracowni naukowej.

Podczas uroczystości jubile-
uszowej 7 grudnia można było 
podziwiać zainstalowaną właś-
nie w katowickiej placówce ma-
szynę do masowego odkwasza-
nia papieru.

– Urządzenie kosztowało 
pół miliona – mówiła Tamara 
Domanik, szef sekcji masowe-
go odkwaszania. – W Polsce 
działa takich urządzeń pięć, z 
tego trzy w oddziale Archiwum 
Państwowego. Na razie trwa 
rozruch, ale docelowo urzą-
dzenie będzie w stanie odkwa-
szać 1000 stron formatu A4 na 
dobę.

W maszynie dokumenty 
poddawane są kilkuminutowej 
kąpieli, która odkwasza papier, 

wzmacnia go 
i zabezpie-
cza pokry-
ty nim atra-
ment lub tusz 
przed rozmy-
ciem. Zabieg 
jest koniecz-
ny, ponieważ 
zakwaszony, 
używany niemal przez cały XX 
wiek, rozpada się. Odkwasza-
nie ratuje dokumenty o bez-
cennej często wartości. MR

Archiwum Państwowe 
w Katowicach świętuje 75 lat 
swego istnienia.

  PRZEGLĄD CHÓRÓW
V Ogólnopolski Przegląd Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i 
Pasyjnej odbędzie się 8 marca 
2008 r. w kościele śś. ap. Filipa i 

Jakuba w Żorach. Termin 
zgłaszania  chórów 

w przeglądzie upły-
wa 15 stycznia. 
Regulamin oraz kar-
tę zgłoszenia zna-

leźć można na stro-
nie internetowej www.

pasyjne.zory.pl. Przegląd ma 
charakter ekumeniczny, dlatego, 
jak co roku, w kościele ewange-
licko-augsburskim w Żorach od-
będą się koncerty pozakonkur-
sowe. 

  BLIŻEJ SŁOWA
W dzisiejszą niedzielę (16 grud-
nia) o godz. 19 rozpocznie się w 
krypcie katedry Chrystusa Króla 
nabożeństwo w formie Lectio 
Divina, czyli modlitewna i me-
dytacyjna lektura Słowa Bożego. 
To pierwsze ze spotkań, jakie 
odbywać się będą w każdą trze-
cią niedzielę miesiąca. Na nabo-
żeństwo należy zabrać ze sobą 
Pismo Święte.

  DLA POWOŁANYCH
Chcesz się dowiedzieć, czym róż-
ni się życie w poszczególnych za-
konach? Chcesz zasięgnąć infor-
macji o kapłaństwie albo instytu-
cjach świeckich? Potrzebne infor-
macje znajdziesz w Katowicach, 
w gmachu katedry Chrystusa 
Króla (wejście od tyłu na probo-
stwo). Działa tu Archidiecezjalny 
Ośrodek Duszpasterstwa Po-
wołań. Jest czynny w każdą so-
botę, w godzinach 11.00–13.00. 
Adres do korespondencji: ul. 
Plebiscytowa 49a. Wejście od uli-
cy Jordana 39. Tel. 608 15 96, 
e-mail: poradnia.powo@wp.pl.

  WIGILIA PO NASZEMU
Na terenie Górnośląskiego Parku 
Etnograficznego w Chorzowie 16 
grudnia odbędzie się impreza 
plenerowa „Śląsko Wilijo”. Od 
godz. 10.00 do 16.00 prezento-
wane będą tradycyjne obrzędy 
wigilijne, wystroje chałup, śląskie 
potrawy oraz jasełka w koście-
le św. Józefa Robotnika. Będzie 
można zobaczyć wystawę szo-
pek,  a także odwiedzić kiermasz 
świąteczny. 

DR SŁAWOMIR RADOŃ 
naczelny dyrektor Archiwów 

Państwowych

Archiwum Państwowe w 
Katowicach jest jednym 

z największych w Polsce. 
Oprócz centrali ma 7 od-
działów zamiejscowych. Jak 
wszyscy wiedzą, Śląsk jest 
bardzo zurbanizowany i ma 
sporo mieszkańców. Dlatego 
powstaje wiele dokumen-
tów. Katowickie archiwum 
przechowuje prawie 18 ki-
lometrów materiałów archi-
walnych. Mówię o długości 
półek, które zajmują te akta. 
Nie ma tu zbiorów tak cen-
nych jak np. w Warszawie, 
czy w Krakowie. Bardzo cen-
ne są jednak materiały doty-
czące XIX i XX wieku – np. 
akta o charakterze gospo-
darczym, które dokumentu-
ją rozwój przemysłu i gospo-
darki na Górnym Śląsku. Inne 
materiały archiwalne poka-
zują życie na tym terenie we 
wszystkich jego przejawach.

 R E K L A M A 

Obchody 75-lecia Archiwum Państwowego w Katowicach

Ratują kwaśne kartki
MOIM 

ZDANIEM

Goście 
jubileuszowych 

uroczystości 
z ciekawością 

oglądali maszynę 
do masowego 
odkwaszania 

papieru

Zapraszamy
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Na początku był 
krzyż. 16 grud-
nia przed po-
łudniem, do-

kładnie 26 lat temu, czoł-
gi sforsowały mur kopal-
ni „Wujek”. Wszedł plu-
ton specjalny ZOMO. 
Padły strzały. Dla dziewię-
ciu górników była to ostat-
nia szychta w życiu. W 
miejscu tragedii natych-
miast stanął drewniany 
krzyż, który stał się inspi-
racją do budowy nowego 
kościoła. Po roku biskup 
Herbert Bednorz święcił 
kaplicę barak, a w maju 
1983 r. erygował parafię 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego.

Jak w Betlejem
Był jeszcze inny krzyż, 

który zawisł na drzewie 
w miejscu, gdzie stoi dziś 
kościół. – Pamiętam, jak 
któregoś dnia wracaliśmy 
z kościółka św. Michała. 
Ksiądz proboszcz nas za-
wołał i wskazał to miejsce. 
Najpierw stanęła szopa, 
która była kaplicą. Księża 
mieszkali tam jak w Bet-
lejem – wspomina Lucyna 
Woszczyk z zespołu cha-
rytatywnego, który istnie-
je od początku parafii.

Parafianie dobrze pa-
miętają też pierwszą rocz-
nicę grudniowych wyda-
rzeń. Pomimo obstawy 
milicji wielu mieszkańców 
próbowało podejść pod 
krzyż znajdujący się przy 
kopalni, by pomodlić się 
za pomordowanych gór-
ników. – Po Mszy poszłam 
ze świecami pod krzyż. 
Mąż ostrzegał mnie, że-
bym się zastanowiła jesz-
cze, ale już zdecydowa-
łam. Zrobiłam kilka kro-
ków, gdy podszedł młody 

milicjant. „A pani dokąd?” 
– zapytał. „Pod krzyż, za-
świecić” – powiedziałam 
po prostu. Złapał mnie 
pod pachę i ruszył w stro-
nę radiowozu – opowiada 
Lucyna Woszczyk.

Błysk sztandarów
16. dnia każdego mie-

siąca parafianie uczestni-
czą w Eucharystii sprawo-
wanej za zabitych górni-
ków. Ta tradycja jest tu od 
początku. Główne zaś uro-
czystości, jakie upamięt-
niają wydarzenia sprzed 
26 lat, odbywają się za-
wsze 16 grudnia. Co ro-
ku w kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego spo-
tykają się delegacje z ca-
łego kraju. – Zawsze się 
tu dużo działo – zapewnia 

Maria Zagórska. – Miesz-
kam na 9 piętrze, dobrze 
widzę, jak wędrują spod 
kościoła pod krzyż cho-
rągwie. Kiedyś postanowi-
łam je policzyć. Było po-
nad 130 delegacji. W mia-
rę upływu czasu pamięć o 
górnikach wcale nie male-
je, jest wprost przeciwnie 
– mówi parafianka.

Msza św. z okazji 26. 
rocznicy wydarzeń gru-
dniowych sprawowana 
jest o godz. 12. Pod ołta-
rzem przy schodach zło-
żonych zostanie 9 wień-
ców, a górnicy zapalą 9 
lampek. Uczestnicy Eu-
charystii przy dźwiękach 
orkiestry górniczej KWK 
„Wujek” przechodzą na-

stępnie w orszaku pod 
krzyż.

12 kilo prezentów
Najdłużej, bo od po-

czątku istnienia parafii, 
działa grupa charytatyw-
na. – Początkowo było 
więcej pracy. Przychodzi-
ły dary, które rozprowa-
dzałyśmy w kościele, ale 
i roznosiłyśmy do domów, 
m.in. do rodzin interno-
wanych w stanie 

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie

Grudniowa opowieść

Parafianie dobrze pa-
miętają też pierwszą rocz-
nicę grudniowych wyda-
rzeń. Pomimo obstawy 
milicji wielu mieszkańców 
próbowało podejść pod 
krzyż znajdujący się przy 
kopalni, by pomodlić się 
za pomordowanych gór-
ników. – Po Mszy poszłam 
ze świecami pod krzyż. 
Mąż ostrzegał mnie, że-
bym się zastanowiła jesz-
cze, ale już zdecydowa-
łam. Zrobiłam kilka kro-
ków, gdy podszedł młody 

tykają się delegacje z ca-
łego kraju. – Zawsze się 
tu dużo działo – zapewnia 

dzałyśmy w kościele, ale 
i roznosiłyśmy do domów, 
m.in. do rodzin interno-
wanych w stanie 

Dach kościoła 
ma 9 wierzchołków. 

Odwołań 
do 

symbolicznej 
dziewiątki 

jest więcej. 
Tutejsza świątynia 

powstawała jako 
pomnik poświęcony 

górnikom 
z „Wujka”.

tekst 
PIOTR SACHA Alina Mutwil, Henryka 

Gancarek i Maria Kurek 
pracują w zespole misyjnym 
oraz w parafialnej bibliotece

Poniżej:         
Zakończenie drogi 
krzyżowej przedstawia 
zmartwychwstałego 
Chrystusa i 9 górników
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wojennym – mówi Lucyna 
Woszczyk, jedna z sied-
miu pań z grupy. 

Zespół misyjny wspie-
rają m.in. siostry klawe-
rianki z Braniewa. – Przy-
gotowujemy paczki, które 
wędrują do misjonarek za 
granicą. Świąteczna pacz-
ka, którą niedawno wysła-
łyśmy, ważyła aż 12 kilo 
– podkreśla Alina Mutwil. 
Grupa zaangażowała się 
również w duchową ado-
pcję. Rosine mieszka w 
Republice Centralnej Afry-
ki i dzięki parafiankom z 
Brynowa może uczyć się 
w szkole przez najbliższe 
sześć lat. Maria Kurek wy-
ciąga z torby własnoręcz-
nej roboty, jasny sweterek, 
który pojedzie w następ-
nej paczce. – Może bę-
dzie na przykład dla dzie-
cka komunijnego – zasta-
nawia się parafianka.

Panie zajmujące się 
sprawami misji prowadzą 
również bibliotekę para-
fialną, która otwarta zo-
stała miesiąc temu. Kilka 
godzin dziennie, przez 

dwa tygodnie – tyle trwa-
ło przygotowanie zbioru, 
który liczy dziś 500 ksią-
żek. Wśród nich znajduje 
się 30 egzemplarzy, two-
rzących dział poświęcony 
Janowi Pawłowi II. 

Siła modlitwy
Od niedawna działa 

Rycerstwo Niepokalanej, 
które zajmuje się rozpro-
wadzaniem prasy katoli-
ckiej, w tym gazetki pa-
rafialnej – ukazującego 
się od września tego ro-
ku tygodnika „Na Wujku”. 
W czasie zbliżających się 
świąt sporą atrakcją dla 
parafian będzie żywa sta-
jenka, która powstanie 
przy kościele. Na ul. Pięk-
nej pojawią się zwierzęta, 
m.in. wypożyczony z ogro-
du zoologicznego osioł. Z 
prac stolarskich w koście-
le słynie Stanisław Toma-
nek, były sztygar na kopal-
ni, który wykonał organy. 
Przez rok pracował nad in-
strumentem, którego wy-
sokość sięga 7 metrów. 

Podjął się również reno-
wacji uszkodzonych za-
bytkowych organów, któ-
re przybyły od oo. bonifra-
trów z Bogucic i znajdują 
się w dolnej kaplicy. 

Chociaż parafia nie 
ma długiej historii, wywo-
dzi się stąd aż dziewięciu 
kapłanów. To matki księ-
ży utworzyły tu Aposto-
lat „Margaretka”, który co-
dzienną modlitwą wspiera 
duszpasterzy. – Ten apo-
stolat trwa zawsze, to zna-
czy dopóki żyjemy. Nawet 
jeśli ksiądz odejdzie, mar-
garetka dalej się za nie-
go modli – stwierdza Ma-
ria Zagórska. – Z tej mod-
litwy płynie ogromna siła 
– zapewnia ks. proboszcz 
Ireneusz Tatura.  

W wystroju kościo-
ła zwraca uwagę droga 
krzyżowa, której autorem 
jest malarz Witold Pał-
ka. Ostatnia stacja przed-
stawia zmartwychwstałe-
go Chrystusa, przy któ-
rym stoi 9 postaci. Górni-
cy unoszą krzyże w stronę 
Zmartwychwstałego. 

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

HISTORIA
Drewniany krzyż, który sta-
nął w miejscu, gdzie roze-
grały się tragiczne wydarze-
nia przy kopalni „Wujek”, 
stał się symbolicznym za-
czątkiem nowej parafii, któ-
rą erygowano 1 maja 1983 r.
Kamień węgielny w budowa-
ny wówczas kościół wmu-
rowano 16 grudnia 1986 r. 
Trzy lata później bp Damian 
Zimoń poświęcił kościół dol-
ny, a w dziesiątą rocznicę 
wydarzeń na „Wujku” po-
święcił główną świątynię. 

KS. IRENEUSZ TATURA

Budująca jest tu otwartość i życzliwość 
ludzi. Problemem natomiast jest to, że pa-
rafia się starzeje. Mało mamy u nas dzieci i 

młodzieży, stąd grupy Dzieci Maryi czy ministran-
tów również nie są najliczniejsze. Stworzyliśmy 
niedawno salkę, w której mogą się spotykać 
poszczególne grupy. Nie tylko w kościele, ale 
również później, przy kawie czy herbacie, za-
wiązujemy tu wspólnotę. W październiku spro-
wadziliśmy figurę ojca Pio. W każdy czwartek 
miesiąca mamy nabożeństwo ku jego czci. Do 
naszego kościoła od lat przyjeżdża Związek 
Sybiraków, którego przewodniczącym kiedyś był 
nasz parafianin. Mamy tablicę poświęconą sybi-
rakom, a także obraz św. Rafała Kalinowskiego, 
ich patrona.

ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA
  Msze św. niedzielne o godz. 7.30, 9.00, 10.45, 12.00, 18.00
  Msze św. w tygodniu o godz. 7.00 i 18.00
  Msza szkolna w piątek o godz. 16.30

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie

Grudniowa opowieść

U góry od lewej:
Karol Szewieczek 

i Stanisław Tomanek 
prezentują projekt 

żywej stajenki

Kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego
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TV Regionalna 16– 22.12.2007
NIEDZIELA  16.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Nie tylko dla pobożnych 
– zamyślenia
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  17.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
08.45 TV Katowice poleca 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Europieniądze
17.00 Regionalny program operacyjny 
woj. śląskiego
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30  Aktualności sportowe  
18.45 Tropiciele – reportaż  
19.00 Debata o górnictwie 
21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności    

WTOREK  18.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
8.45 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 byla  
19.00 50x50 – magazyn
19.15 Rynek pracy – równe szanse 
– debata
19.40 Szanse i wsparcie 
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności    

ŚRODA  19.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
8.45 Raport z akcji – program o 
tematyce policyjnej i strażackiej 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  Kronika miejska – Chorzów
17.00 Raport z akcji – program o 
tematyce policyjnej i strażackiej 
18.00 Siatkarska Liga Mistrzów 
– Jastrzębski Węgiel–Piet Zoomrs 

21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności  
  

CZWARTEK  20.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.45 Ślązaków portret własny
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Poza rządem
17.00 Narciarski weekend
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30  Aktualności sportowe  
18.Ludzie i sprawy – magazyn repor-
terów TV  
19.15 Uwaga weekend – informator 
kulturalny 
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności  

PIĄTEK  21.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend
08.45 Gramy dla Was
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 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe + 
Aktualności

SOBOTA  22.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.00 Magazyn hokejowy
08.45 Cukierenka dziadka Benka – pro-
gram dla najmłodszych
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Tygodnik Regionalny 
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe  
18.45 Narciarski weekend
18.55 Deskitu – magazyn snowboardowy
19.00 Ślązak Roku (1) 
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Aktualności sportowe
22.05 Sobotni Magazyn Sportowy

Któż chciałby dobrowolnie 
przeistoczyć się w potwora, 
pokazującego całemu światu 
swe najgorsze instynkty? A jed-
nak taka postać istnieje – całe 
szczęście, jedynie w literaturze.

Najnowsza premiera w Tea-
trze Rozrywki opowiada właś-
nie tę historię. Młody lekarz, 
psychiatra, humanista, pragnie 
ulżyć cierpieniom pacjentów. 
Dąży do wynalezienia środka, 
pozwalającego definitywnie 
rozgraniczyć w człowieku do-
bro od zła. Marzy o położeniu 
kresu cierpieniu. „Mieszasz się 
w sprawy Boga” – przestrzega-
ją inni. On jednak postanawia 
wypróbować miksturę na sa-
mym sobie. Wyłania się mrocz-
na postać – przeciwieństwo 
dr. Jekylla, niejaki pan Hyde… 
Wszyscy znamy tę historię.

Michał Znaniecki, reżyser 
spektaklu, zażądał aż trzech 
odtwórców głównej roli mę-
skiej. Miał powiedzieć, że nie 
wyobraża sobie, iż jeden z ar-
tystów zachoruje, a drugi bę-
dzie miał akurat występ w War-
szawie i trzeba będzie odwo-
ływać przedstawienie w Cho-
rzowie.

Widzowie wyczuli zaanga-
żowanie reżysera. Owacjom 
po premierze nie było koń-
ca. Trudno się dziwić, bo choć 
spektakl trwa prawie trzy go-
dziny, nikt nie może się na nim 
nudzić. Najważniejsze jednak 
okazało się rozłożenie akcen-
tów w przedstawieniu. Delikat-
ne uwypuklenie problemu cho-
rób psychicznych, coraz częś-
ciej dotykających nowoczes-

ne społeczeń-
stwa. Odar-
cie człowie-
ka z jego co-
dziennej fasa-
dy   . Obnaże-
nie ludzkiego 
pragnienia, by 
być równym 
Bogu.

Polska pra-
premiera jednego z najsłyn-
niejszych musicali XX stulecia 
może się podobać. Znakomi-
ta muzyka, dobrze zaśpiewa-
ne piosenki niejako przeno-
szą widza z miejsce na miej-
sce, ukazując dramat dr. Jekyl-
la. Tajniki ludzkiego umysłu, 
doświadczenia na pacjentach 
to tematy niezwykle dzisiaj ak-
tualne. Śmierć młodego eks-
perymentatora staje się prze-
strogą dla tych, którzy chcieli-
by podążać jego śladem. Prze-
kraczając bowiem niepokor-
nie moralne granice – nawet 
z najszczytniejszych pobudek 
– można wywołać mroczne de-
mony, których później nie spo-
sób opanować.

MIROSŁAW RZEPKA

Jekyll & Hyde, musical w 2 aktach
na podstawie powieści Roberta Louisa 
Stevensona „Doktor Jekyll 
i pan Hyde”, muzyka: Frank Wildhorn, 
libretto i teksty piosenek: Leslie 
Bricusse, przekład: Michał Ronikier, 
polskie teksty piosenek: Michał 
Rusinek, reżyseria: Michał Znaniecki, 
choreografia: Katarzyna Aleksander-
-Kmieć, scenografia: Paweł Dobrzycki 
i Barbara Ptak, kierownictwo 
muzyczne: Jerzy Jarosik, 
prapremiera polska: 1 grudnia 2007

Polska prapremiera w Teatrze Rozrywki

Apel o pokorę
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Jekyll & 
Hyde – scena 
ślubu (Janusz 

Kruciński 
jako Henry 

Jekyll i Alona 
Szostak jako 
Emma Carew 
oraz Jarosław 

Czarnecki)


