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KATOWICKI
KS. MAREK ŁUCZAK

redaktor wydania
Pamiętam moją pierwszą wizytę w areszcie. 
We Mszy św. uczestniczyły wtedy osadzone kobiety. 
Były miłe, ładne, zwyczajne – wspomina abp Damian 
Zimoń. – Dopiero w rozmowie z naczelnikiem aresztu 
dowiedziałem się, że ich przewinienia 
są duże – dodaje.

Kapelan Aresztu Śledczego w Katowicach ks. Ma-
rek Wójcicki na ten temat mógłby powiedzieć wię-
cej. Pracuje tam już od 8 lat. Nie jest w stanie stwier-
dzić, czy duszpasterstwo w takim miejscu 
przynosi owoce. – Trzeba by spytać tych, 
którzy spotykają tych ludzi później – mó-
wi. – Tu jest duża rotacja: osadzenie, pro-
ces, wyrok i ludzie idą dalej. Ale jak ktoś re-
gularnie uczestniczy w sakramentach, kate-
chezach, to o czymś to mówi.

Metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń 
odwiedza osadzonych w katowickim Areszcie Śled-
czym w każde święta. Przewodniczy Mszy św., łamie 
się opłatkiem z osadzonymi i kierownictwem zakła-
du. Powtarza: „nawet w takim miejscu trzeba mieć 
nadzieję. Przychodzę do aresztu, by pełnić misję 
Chrystusa. Każdy człowiek ma szansę powstać”.

Katechezę w areszcie prowadzą na co dzień 
katecheci świeccy i około 30 kleryków. Ks. Wójci-
cki podkreśla, że poznając życie ludzi, którzy tra-
fili do aresztu, coraz mniej dziwi się, że tak się sta-
ło. – Gdy ktoś przedstawia mi sytuacje ze swojej 

przeszłości, to łatwiej mi zrozumieć go i 
pomóc – mówi.

– Nadzieja to zbawienie, to zmar-
twychwstanie. Każdy człowiek ma szansę 
powstać ze swoich grzechów i tę szansę 
trzeba każdemu człowiekowi dać – twier-

dzi abp Damian Zimoń, wyjaśniając swą obecność 
w areszcie w każde święta. – To ludzie, którzy mo-
gą się nawrócić i powrócić do społeczeństwa. Nie 
są na wieki przeklęci. Nie wolno ich przekreślać.

– To bardzo cenne, że arcybiskup potrafił 
zawsze znaleźć czas dla tych ludzi, którzy są 
poza marginesem społecznym – mówi dyrektor 
katowickiego Aresztu Śledczego Leszek Waw-
rzyniak. – Wiem też, że obecność abp. Zimo-
nia ma duże znaczenie dla wszystkich funkcjo-
nariuszy. Stanowi swoistą nobilitację dla służ-
by więziennej. MIROSŁAW RZEPKA

ZA TYDZIEŃ
  Odwiedzimy NAJCIEKAWSZE 

SZOPKI W REGIONIE.
  ZAPYTAMY VIP-ÓW o Nowy Rok.
  ODWIEDZIMY STUDENTÓW W AKA-

DEMIKACH podczas kolędy.

Już po raz szósty członkowie ze wspólno-
ty Cenacolo organizują w Krzyżowicach 

przedstawienia jasełkowe w plenerze. 
Przez miesiąc na łące przy kościele pw. 
św. Michała Archanioła budowali miastecz-
ko Betlejem, gdzie potem odbywają się ja-
sełka. W tym roku przedstawienie plene-
rowe będzie można zobaczyć 29 grudnia 
o godz. 18.00 i 30 grudnia o 17.00.

Obecnie w Krzyżowicach mieszka 15 
byłych narkomanów tworzących między-
narodową wspólnotę Cenacolo. Więk-
szość mężczyzn pochodzi z Polski, ale 

są też osoby z Chorwa-
cji, Słowacji i Ukrainy. W   
przedstawieniu jasełko-
wym oprócz członków 
krzyżowickiej wspól-
noty wezmą też udział 
mężczyźni ze wspólnoty 
Cenacolo z Kalisza.  

Na łące przy 
kościele 
pw. św. Michała 
Archanioła 
powstanie 
miasteczko 
Betlejem 
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JASEŁKA W PLENERZE
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Po raz kolejny święta. Z 
jednej strony to brzmi jak 

banał. Z drugiej jest wyzwa-
niem, by przeżyć je inaczej, 
może głębiej. W katowickim 
GN piszemy o ludziach, któ-
rzy okres Bożego Narodzenia 
traktują jak okazję do nie-
sienia pomocy innym (str 
VIII–IX). Odwiedziliśmy też 
narkomanów i osadzonych 
w areszcie śledczym (str I). 
Bóg rodzi się przecież dla 
wszystkich. 
W chorzowskim skanse-
nie odbyła się ciekawa im-
preza: na stołach znala-
zły się tradycyjne potra-
wy bożonarodzeniowe (str 
XIV–XV).

Boże Narodzenie w areszcie

Niosę przesłanie nadziei
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Osadzeni 
przygotowali 
choinkę 
w kaplicy 
aresztu
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Krystyna 
Bochenek

wicemarszałek Senatu RP
Od wielu lat mamy dwie wigilie. 
Nasi rodzice nie chcą wychodzić 
ze swoich domów w ten wieczór. 
Dlatego pierwsza wigilia jest 
warszawska, potem śląska. 
Lubię zupę grzybową, karpia 
na maśle i szary sos z 
migdałami do łazanek 
– te potrawy przygotowuje 
moja mama. Podczas wigilii 
u moich teściów, zgodnie ze 
zwyczajem, nie wolno odchodzić 
od stołu, a prezenty rozdaje 
się po wieczerzy. Podczas 
warszawskiej wigilii można 
donosić do stołu potrawy, 
zaś prezenty wręcza się przed 
wspólnym posiłkiem. 
W moim domu, Bochenków, 
przywiązujemy dużą wagę 
do nadzwyczajności tych dni. 
Dbamy o to, aby ten wieczór był 
inny, aby pachniał jodłą 
i błogosławieństwem. 
Symbolem niecodzienności są 
u nas białe koszule. Nawet 
w okresie buntu dzieci zawsze 
zasiadały do stołu w białych 
bluzkach i aksamitkach. Nigdy 
zaś w jeansach. W Bożym 
Narodzeniu lubię odświętność.
Najbardziej pamiętam te święta, 
kiedy zabrakło bliskich, naszych 
ojców. Ich miejsca przy stołach 
stoją puste, ale oni są obecni 
w naszych sercach, wspominamy 
ich w modlitwie przed posiłkiem. 
Obyczaje, których nas nauczyli, 
staramy się teraz pielęgnować.
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Kolejna rocznica

ŚLĄSK. – Dzisiaj należy 
spełnić testament tych, 
którzy zginęli 26 lat te-
mu – mówił arcybiskup 
Damian Zimoń 16 grud-
nia. – Mamy nadać sens 
ich niepotrzebnej i przed-
wczesnej śmierci, zbudo-
wać ojczyznę, za jaką oni 
umarli: sprawiedliwą, wol-
ną, dumną, uczciwą, soli-
darną – apelował w koś-
ciele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. 
Podczas uroczystości 
obecni byli min. Waldemar 
Pawlak, Anna Fotyga, par-
lamentarzyści,  europo-
słowie, przedstawiciele 
władz wojewódzkich i sa-
morządowych oraz rodzi-
ny poległych górników.
– Jak mało honoru ci lu-
dzie mieli wtedy i jak ma-
ło honoru mają dzisiaj – 
zauważył Stanisław Płatek, 
górnik ranny przed 26 la-
ty podczas pacyfikacji. 
Odczytał on apel do mi-

nistra sprawiedliwości o 
powołanie trybunału spra-
wiedliwości dla spraw-
ców stanu wojennego. 
Podkreślił, że nie chodzi 
o zemstę i karę, ale o upu-
blicznienie nazwisk i czy-
nów.
Waldemar Pawlak mó-
wił o chwale, jaka nale-
ży się bohaterom, któ-
rzy upomnieli się o pod-
stawowe wartości: god-
ność, wolność i solidar-
ność. – Często pokazuje 
się nam wzory z innych 
krajów, ale ja pytam, czy 
tu, w kraju Jana Pawła II 
nie stać nas na solidar-
ność? Tę, o której Papież 
Polak mówił takimi pro-
stymi słowami: „solidarni 
to znaczy jeden z drugim, 
a nie jeden przeciw dru-
giemu” – powiedział poli-
tyk. Obiecał, że w najbliż-
szych dniach rząd postara 
się zamknąć wszystkie ra-
chunki krzywd. 

Dzieje czarnego ogrodu
GISZOWIEC. – W hi-
storii tej dzielnicy od-
bija się historia Europy 
Środkowej, wielkich kon-
cernów przemysłowych, 
a także dzieje Polski i 
Śląska – mówiła Elżbieta 
Szejnert (na zdjęciu), au-
torka książki „Czarny 
ogród”, opublikowanej 
przez wydawnictwo 
„Znak”. Promocja książ-
ki odbyła się 10 grud-
nia w dawnej Karczmie 
Śląskiej, a dziś fi-
lii Miejskiego Domu 
Kultury „Szopienice–
Giszowiec”. 

Elżbieta Szejnert, eme-
rytowana reporterka 
„Gazety Wyborczej”, nie 
pochodzi ze Śląska, tylko 
z Podlasia. Giszowcem 
zafascynowała się na po-
czątku lat 80., kiedy od-
wiedziła ośrodek neu-
rologiczny stworzony 
przez Marię Trzcińską-
-Fajfrowską. – Poznałam 
miejsce ze wspaniałymi 
rozwiązaniami urbani-
stycznymi i zobaczyłam, 
jak na to piękne stare na-
ciera obrzydliwe nowe – 
paskudne bloki. To by-
ło tak smutne, że chciało 

mi się płakać – zwierzała 
się autorka.
Oprócz miasta-ogrodu, 
stworzonego na początku 
XX wieku dla robotników 
przez spadkobierców 
przemysłowca Georga 
Gieschego, książka opisu-
je też dzieje pobliskiego 
miasteczka z czerwonej 
cegły, czyli Nikiszowca, 
oraz Janowa. Historie po-
szczególnych rodów skła-
dają się w fascynującą 
opowieść. – Pani spojrza-
ła na to swoim bezstron-
nym okiem, z dystan-
su. To wielkie dzieło – 

chwalił publikację obecny 
na spotkaniu Kazimierz 
Kutz. – Żaden Ślązak ni-
gdy nie napisałby czegoś 
takiego – stwierdził reży-
ser „Paciorków jednego 
różańca”.

Mamy centrum muzyczne
KATOWICE. Centrum 
Nauki i Edukacji Muzycz-
nej „Symfonia” otwarto 
11 grudnia w Akademii 
Muzycznej w Katowicach. 
Jest w nim jedna z najno-
wocześniejszych sal kon-
certowych w kraju. – To 
wspaniałe miejsce do 
koncertowania, trzeba 
ten skarb dobrze wyko-
rzystać dla dobra kultury 
polskiej i ku pożytkowi 
społeczeństwa – powie-
dział rektor uczelni prof. 
Eugeniusz Knapik (na 
zdjęciu z prezydentem 
P. Uszokiem). Podczas 
uroczystości popiersie 
Karola Szymanowskiego 
odsłonił były rektor kon-
serwatorium Henryk 
Mikołaj Górecki. W po-
wstałym dzięki unijnym 

środkom centrum swo-
je miejsce znalazły wie-
lofunkcyjna sala koncer-
towa, biblioteka z czy-
telnią, laboratorium 
dźwięku, sala do zajęć 
terapeutycznych, pra-
cownia komputerowa, 
pracownie specjalistycz-
ne, a także atrium z bu-
fetem studenckim i pod-
ziemny garaż. Całkowita 
wartość inwestycji wy-
niosła przeszło 58,8 
mln zł. Projekt uzyskał 
dofinansowanie Unii 
Europejskiej w wyso-
kości 75 proc. kosztów, 
pozostałą część sfinan-
sowały: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, woje-
wództwo śląskie oraz 
miasto Katowice.
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Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Żałuję odejścia z PiS posła Jerzego Polaczka, 
gdyż reprezentował on dość rzadki w tej 

partii typ działacza samodzielnego, posiadające-
go autentyczne zaplecze społeczne, a także wy-
żej stawiającego lojalność wobec przyjaciół ani-
żeli własną karierę. 

Polaczek jest wychowankiem ruchu oazowe-
go. W latach 80. pomagał m.in. grupom z 

Kościoła podziemnego na Słowacji. Później bu-
dował pozycję w regionie przez działalność spo-
łeczną w Instytucie Regionalnym i bardzo inte-
resującym Centrum Kreowania Liderów Kuźnia, 
które było formą przygotowania młodych ludzi 
do aktywności obywatelskiej. Reprezentował 
nurt konserwatywny w polityce, nie zabiegając 
o przynależność do ugrupowań, które sprawo-
wały władzę. Karierę polityczną zaczynał w dość 
niszowej Koalicji Konserwatywnej. Liderem te-
go środowiska był Kazimierz Ujazdowski i wraz 
z nim Polaczek zaczął tworzyć zręby PiS na 
Górnym Śląsku. Stopniowo zdobywał popular-
ność, co przekładało się na wynik wyborczy. W 
wyborach parlamentarnych w 2001 r. zdobył 18 
tys. głosów, w 2005 już 39 tys., a w ostatnich za-
głosowało na niego 56 tys. mieszkańców Śląska. 
Otrzymał najwięcej głosów spośród działaczy 
PiS w województwie śląskim. 

Lepszy od niego wynik mieli tylko Kazimierz 
Kutz z Platformy Obywatelskiej oraz prof. 

Zbigniew Religa, startujący z list PiS, ale jako 
bezpartyjny. Jako minister transportu i infra-
struktury kierował jednym z największych i naj-
trudniejszych resortów. Nie odniósł może spek-
takularnych sukcesów, ale wykonał pracę, z któ-
rej będą korzystali jego następcy, przygotowując 
warunki prawne oraz dokumentację techniczną 
pod przyszłe inwestycje drogowe. To zaś w na-
szych warunkach jest najtrudniejsze. Nie bał się 
także podejmować trudnych decyzji, jak cho-
ciażby w przypadku skandalicznych zaniedbań 
przy budowie lotniska na Okęciu w Warszawie.

Odejście Polaczka z PiS wskazuje także na 
szersze zjawisko wyjałowienia środowisk 

lokalnych partii politycznych z wyrazistych lide-
rów. Na Górnym Śląsku zawsze działali lokalni 
przywódcy, którzy liczyli się także w ogólnopol-
skiej polityce, tacy jak np. Korfanty i Grażyński w 
okresie międzywojennym, czy Zawadzki, Ziętek, 
Gierek w PRL. Także w czasach „Solidarności” 
nie brakowało tutaj wyrazistych postaci, jak 
Jedynak, Rozpłochowski, Krzaklewski. Ostatnim 
politykiem, który mógłby być lokalnym lide-
rem o znaczeniu ogólnopolskim, był z pewnoś-
cią prof. Jerzy Buzek, pracowicie działający w 
Parlamencie Europejskim, ale i przez to mniej 
widoczny na Śląsku. Polaczek pozostanie w poli-
tyce, ale jego odejście nie ułatwi sytuacji ani je-
mu osobiście, ani PiS. 

Po raz kolejny 
p rzeżywamy 
Święta Bożego 
Narodzenia. Te-
matyka roku 
duszpasterskie-
go zachęca nas, 
byśmy betle-
jemską radość 
w szczególny 
sposób dzieli-
li z naszymi ro-
dzinami. Mamy być prze-
cież uczniami Chrystusa 

w rodzinach. 
Oby wzorem 
dla każdej i 
każdego z Was 
stała się Ro-
dzina Święta. 
W y d a r z e n i e 
betlejemskiej 
nocy uczy nas, 
że najważniej-
sze dzieje się w 
blasku domo-

wego ogniska. To w tej 
atmosferze rodzi się no-

we życie. Obyśmy sku-
tecznie strzegli tych og-
nisk. Każdej rodzinie na-
szej archidiecezji życzę 
radości przychodzącego 
Pana. 

Szczęść Boże 
na Święta i Nowy Rok 

† Damian Zimoń
Metropolita Górnośląski 

Drodzy Diecezjanie!

Multimedialnie o historii
KATOWICE. W ramach 
obchodów 26. rocznicy 
pacyfikacji KWK „Wu-
jek”, 15 grudnia w Gór-
nośląskim Centrum Kul-
tury w Katowicach od-
był się koncert „Lombard 
w hołdzie Solidarności 
– drogi do wolności”. 
Niezwykłe widowisko 
multimedialne (na zdję-
ciu) ukazało historię 
Polski od roku 1981 do 
czasów obecnych. Nie za-
brakło największych prze-

bojów Lombardu jak np. 
„Szklana pogoda”. Przy  
„Przeżyj to sam” wszyscy 
wstali. Na trzech wielkich 
ekranach wyświetlano ar-
chiwalne materiały filmo-
we. W spektaklu zespół 
Lombard wciela się w ro-
lę narratora. Scenografia 
już od pierwszych chwil 
widowiska miała wpro-
wadzić widza w klimat 
lat 80., uwrażliwiać, zmu-
sić do myślenia, uczyć, 
bawiąc.

Zmarł ks. Władysław Student
NIEDOBCZYCE. W 
niedzielę 16 grudnia 
2007 r. zmarł ksiądz pra-
łat Władysław Student, 
emerytowany proboszcz 
sanktuarium w Piekarach 
Śląskich. Miał 76 lat. Zmarł 
w swojej rodzinnej miej-
scowości Niedobczyce, 
gdzie mieszkał po przej-
ściu na emeryturę. 
Ks. Student przyjął święce-
nia kapłańskie w 1959 r. z 

rąk bp. Herberta 
Bednorza. Był 
kolejno wika-
riuszem para-
fialnym w Ko-
ch łowicach , 
Chwałowicach  
Książenicach, 
a następnie  
przez 25 lat 
proboszczem sanktuarium 
Matki Boskiej Piekarskiej. 
W latach 1974–1987 był 

dziekanem pie-
karskim. W 
1977 został ka-
nonikiem gre-
mialnym kapi-
tuły katedral-
nej katowickiej, 
zaś w 1986 ka-
pelanem Jego 
Świątobliwości. 

Pochowany został 
20 grudnia 2007 r. w 
Piekarach Śląskich.

Zawrzało
PROTEST. Jerzy Pola-
czek poinformował na 
konferencji prasowej, 
że odchodzi z Prawa i 
Sprawiedliwości, by ja-
ko poseł niezrzeszo-
ny „w sposób wolny i 
nieskrępowany działać 
na rzecz wyborców”. 
Były minister transpor-
tu w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego podkre-
ślił, że jego decyzja to 
wyraz sprzeciwu wo-
bec działań podjętych 
przed kongresem PiS 
w stosunku do byłych 
wiceprezesów tej par-
tii. Polaczkowi chodzi o 
zawieszenie w prawach 
członków PiS byłych wi-
ceprezesów: Ludwika 
Dorna, Kazimierza Ujaz-
dowskiego i Pawła Za-
lewskiego, wszczęcie 
wobec nich postępowa-
nia dyscyplinarnego i 
niedopuszczenie ich do 
udziału w kongresie.M
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Dziś trudno sobie wyob-
razić dom bez choinki, 
a mało kto wie, że jej 
rodowód jest ewange-

licki. W Polsce tradycja choinki 
bożonarodzeniowej przejęta zo-
stała w XVIII w. z Prus Książęcych. 
Podobnie jest z wieńcem ad-
wentowym, który wywodzi się 
z ewangelickiego domu opieki 
dla sierot i dzieci w Hamburgu. 
Na Śląsku można spotkać liczną 
grupę ewangelików. Niedaleko 
Katowic jest także parafia pra-
wosławna. Mimo różnych trady-
cji, więcej nas łączy, niż dzieli. 
Obchody Bożego Narodzenia są 
podobne wśród wszystkich wy-
znawców Chrystusa. Łączą nas 
nie tylko te same śpiewy czy 
teksty biblijne, ale nawet kalen-
darz, choć w przeszłości bywało 
pod tym względem różnie.

W kościele i za stołem 
Kościół ewangelicko-augs-

burski posługuje się zachod-
nim kalendarzem liturgicznym, 
w którym pamiątka przyjścia na 
świat Jezusa Chrystusa obcho-
dzona jest zawsze 25 grudnia. 
W przeddzień ewangelicy ob-
chodzą Wigilię Narodzenia Pań-
skiego, która rozpoczyna się po 
zachodzie słońca. W zależności 
od tradycji regionalnej, godzi-
na rozpoczęcia uroczystego na-
bożeństwa wigilijnego w koście-
le jest różna (od około godziny 
16.00 do 24.00). 

W domach ewangelickich ko-
lacja wigilijna jest ważnym ele-
mentem życia religijnego i ro-
dzinnego. Zwykle rozpoczyna się 
po powrocie z nabożeństwa wi-
gilijnego. Na początku ewangeli-

cy odśpiewują pieśni (kolęda lub 
pieśń do posiłku), czytana jest 
Ewangelia o narodzeniu Pańskim, 
wreszcie głowa rodziny lub naj-
starszy jej członek zmawia sto-
sowną modlitwę. Następnie ro-
dziny łamią się tradycyjnym opłat-
kiem i składają sobie życzenia.

W zależności od miejsco-
wej tradycji na stole pojawiają 
się dania na ciepło, a najważ-
niejszym jest karp pod różny-
mi postaciami. Po kolacji wy-
mieniane są prezenty. Następ-
nie przy oświetlonej światłami 
choince śpiewa się kolędy. 

W święto Narodzenia Pań-
skiego (25 grudnia), jak również 
w dzień św. Szczepana Męczen-
nika (26 grudnia) ewangelicy uda-
ją się do swych świątyń na uro-
czyste nabożeństwa świąteczne.

Na początku... Pasterka
W diecezji cieszyńskiej i na 

Zaolziu (Republika Czeska) świę-
ta Narodzenia Pańskiego przez 
wieki rozpoczynano od uroczy-

stej jutrzni w kościele 
parafialnym, 25 grudnia 
o godzinie 5.00. Nato-
miast w kościółkach i 
kaplicach filialnych od 
czasu po II wojnie świa-
towej odprawia się na-
bożeństwo wigilijne po-
między godziną 15.00 a 
17.00.

Od kilku już lat w wielu 
parafiach Kościoła ewangeli-
cko-augsburskiego w Polsce je-
steśmy świadkami przenosze-
nia tej uroczystości na czas bar-
dziej dogodny dla wiernych i 
księży, a więc z godzin popo-
łudniowych 24 grudnia lub z 
godziny 5.00 rano 25 grudnia 
na czas po kolacji wigilijnej, a 
więc pomiędzy godziną 20.00 
a 24.00. Rozpoczyna się ona od 
tzw. Pasterki. 

Liturgia nabożeństwa wigi-
lijnego, jutrzennego czy Paster-
ki to Liturgia Słowa Bożego, w 
której śpiewa się wiele kolęd, 
zarówno znanych wszystkim, 
typowo polskich, jak też mię-

dzynarodowych kolęd i 
pieśni ewangelickich. 

Wśród ewangeli-
ków popularna jest 
oczywiście „Cicha 
noc”, bez której trud-
no sobie wyobrazić 
święta Bożego Naro-
dzenia. Mimo że po-
chodzi ona z austria-

ckiej części Kościoła rzymsko-
katolickiego, żadnemu ewan-
gelikowi na świecie to nie 
przeszkadza.

Dokładny porządek li-
turgii wigilijnych nabo-
żeństw ewangelickich po-
dany jest w nowym Śpiewni-
ku Ewangelickim z 2002 r.  
Jest to uroczysta Liturgia Sło-
wa Bożego. W liturgii czytane 
są proroctwa o przyjściu Mesja-
sza ze Starego Testamentu, sło-
wa tradycyjnej lekcji z Listu św. 
Pawła Apostoła do Tytusa (2,11–
14) o zbawiennej łasce, która 
nam została objawiona. Oczywi-
ście jest też czytana tradycyjna 
Ewangelia według św. Łukasza. 

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

tekst 
KS. MAREK ŁUCZAK

Boże Nar odzenie w Kościołach siostrzanych 

Kutia, siemieniotka, makówki
Katolicy 

przywiązani są  
do opłatka i śpiewu 

kolęd. Okres Bożego 
Narodzenia ukazuje także 

ekumeniczny wymiar  
tych zwyczajów. 

Mitrat Sergiusz 
Dziewiatowski 
z sosnowieckiej 
parafii 
prawosławnej 
pokazuje 
ikonę Bożego 
Narodzenia
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Boże Nar odzenie w Kościołach siostrzanych 

Kutia, siemieniotka, makówki
Ikona zamiast szopki 

W Kościele prawosławnym w 
Polsce obowiązują dwa kalen-
darze – juliański i gregoriański. 
Wybór, według którego obcho-
dzi się święta, zależy od prefe-
rencji wiernych danej parafii. Ka-
lendarzem juliańskim posługuje 
się większość diecezji białosto-
ckiej, przemysko-nowosądeckiej 
i chełmsko-lubelskiej. Kalenda-
rza gregoriańskiego używa die-
cezja łódzko-poznańska i wroc-
ławsko-szczecińska. Większość 
diecezji warszawskiej stosuje ka-
lendarz juliański, natomiast duże 
miasta, w tym Warsza-
wa, posługują się grego-
riańskim. Podobnie jest 
w Sosnowcu, gdzie oko-
liczni prawosławni ob-
chodzą Boże Narodze-
nie w tym samym cza-
sie co katolicy i ewan-
gelicy. 

Cerkiew nie zna tra-
dycji przedstawiania 
świętych postaci za po-
mocą figur czy rzeźb. W 
katolickich kościołach na 
święta Bożego Narodze-
nia wystawia się szop-

ki, które ukazują wiernym ewan-
geliczną scenę narodzin Chrystu-
sa. Natomiast w Cerkwi na świę-
ta jest wystawiana ikona Narodze-
nia Chrystusa, przed którą wier-
ni oddają pokłony i całują ją. Iko-
na dla prawosławnych to coś wię-
cej niż obraz. W niej opowiedzia-
na jest cała historia święta. Dlate-
go wieczorem i w nocy ikona jest 
wystawiana na środek świątyni do 
adoracji. Kontemplacja bożona-
rodzeniowej ikony pomaga wier-
nym odczytać teologiczne prze-
słanie świąt Bożego Narodzenia.

W prawosławiu kult i teolo-
gia ikon są bardzo rozwinięte. 

Według wschodniej tra-
dycji ikony są kontynua-
cją objawienia. Na ikony 
nie tylko należy patrzeć, 
ale przede wszystkim 
oddawać im cześć oraz 
odczytywać ich symbo-
likę. Każde z dwunastu 
prawosławnych świąt 
ma swoją ikonę. 

Na tradycyjnej iko-
nie Bożego Narodze-
nia Dzieciątko Jezus 
jest bardzo małe. Jest 
to nawiązanie do ewan-
gelicznej przypowieści 

o ziarnku gorczycy. Narodzony 
Chrystus zawsze przedstawio-
ny jest w centralnej części ikony. 
Natomiast Matka Boża jest nie-
proporcjonalnie większa od po-
zostałych postaci oraz znajduje 
się tuż obok maleńkiego Jezusa. 
W prawej dolnej części znajduje 
się przygnębiony Józef, słuchają-
cy jakiejś postaci. Teologia iko-
ny mówi nam, że Józef nie mo-
że do końca uwierzyć w to, co 
się stało, że Mesjasz przychodzi 
na świat w tak skromnych wa-
runkach. 

Na ikonach Bożego Naro-
dzenia przedstawiane są tak-
że chóry anielskie, pasterze i 
Mędrcy ze Wschodu. Pasterze 
symbolizują naród żydowski. 
Zostali oni wybrani, aby oddać 
pokłon Panu w imieniu całego 
Izraela. Natomiast magowie re-
prezentują świat pogański. 

Prawosławie i święta 
Boże Narodzenie jest w pra-

wosławiu jednym z 12 tzw. wiel-
kich świąt, a także jednym z 

czterech spośród nich, które jest 
poprzedzone postem. W sam 
dzień Wigilii święta Narodze-
nia Chrystusa obowiązuje ści-
sły post. Przez cały dzień nic się 
nie je, aż do wieczerzy wigilij-
nej, która również ma charak-
ter postny. Na wsiach do dziś 
pierwszą potrawą, którą się spo-
żywa, jest szary kisiel z płat-
ków owsianych. Nieodzownym 
posiłkiem wigilijnej wieczerzy 
jest kutia, sporządzona z psze-
nicy, miodu, maku i bakalii. Przy 
świątecznym stole prawosław-
ni zamiast opłatka spożywają 
prosforę – chleb eucharystycz-
ny. Jest to niewielka bułeczka 
przypominająca kształtem ma-
leńką babkę, na której są odciś-
nięte wizerunki Chrystusa. Każ-
da z dwóch stron prosfory sym-
bolizuje dwie natury Chrystu-
sa: boską i ludzką. Nabożeństwa 
w pierwszy dzień świąt rozpo-
czynają się tuż po północy tzw. 
Wieczornym Czuwaniem. Głów-
na Liturgia rozpoczyna się ok. 
godz. 2.00–4.00 nad ranem i 
trwa ponad dwie godziny.  

Ks. Paweł 
Malina, 
proboszcz  
kościoła 
ewangelicko- 
-augsburskiego  
w Szopienicach, 
ze świecą, która 
w ewangelickich 
rodzinach, 
podobnie jak  
w katolickich, 
zapłonie  
w wieczór 
wigilijny
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Katowice w czołówce
Akcja pomocy najuboższym 
dzieciom w Polsce organizowana 
jest już po raz 13. Po raz 8.  
z Caritas współpracują 
prawosławna Eleos i protestancka 
Diakonia. Po raz pierwszy 
patronat nad dziełem objęła 
małżonka Prezydenta RP,  
Maria Kaczyńska.

W tym roku dochód z Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom zostanie przeznaczony 
na wyrównanie szans eduka-
cyjnych najuboższych uczniów 
w Polsce. – Pod wieczór życia 
sądzeni będziemy z miłości, z 
tego, co uczyniliśmy jednemu 
z tych najmniejszych – powie-
dział bp Stanisław Budzik, se-
kretarz KEP, podczas konferen-
cji prasowej poświęconej Dzie-
łu. Podkreślił, że Caritas dotyka 
najbardziej istotnego wymiaru 
chrześcijaństwa, przekonania, 
że Bóg stał się człowiekiem i że 
pomagając każdemu człowie-

kowi, pomagamy tym samym 
Chrystusowi. 

Caritas naszej archidiecezji od 
początku aktywnie włącza się w 
akcję. – Jesteśmy nawet pod tym 
względem w wyjątkowo dobrej 
sytuacji – mówi ks. Krzysztof Bąk 
(na zdjęciu), dyrektor Caritas Ar-
chidiecezji Katowickiej. – W pa-
rafiach działają u nas liczne ze-
społy charytatywne. Mają dosko-
nałą orientację w terenie. To m. 
in. dzięki ich pracy możemy się 
też pochwalić działalnością wie-

lu świetlic, w których bezpośred-
nia pomoc trafia do potrzebują-
cych dzieci. 

Jak podkreśla ks. Bąk, ważne 
jest odpowiednie przygotowanie 
akcji. Chodzi o wczesne dowie-
zienie świec i ich sprawną dys-
trybucję. 

– W tym roku zamierzamy 
rozprowadzić 130 tys. świec 
małych i 30 tys. świec dużych 
– dodaje. 

W tegorocznej edycji Dzie-
ła Caritas przygotowała 4,5 mln 
świec. Jak informuje zastępca dy-
rektora Caritas Polskiej, ks. Zdzi-
sław Świniarski, świec wyprodu-
kować można jeszcze więcej. Pod-
kreśla, że każdego roku rozprowa-
dzanych jest ich więcej, choć nie 
obserwuje się już tak dynamicz-
nego wzrostu tej liczby, jak w mo-
mencie powstawania inicjatywy. 

W archidiecezji katowickiej 
dochód przeznaczony będzie 
głównie na zabezpieczenie po-
trzeb świetlic przyparafialnych. 
Tam, gdzie takie instytucje dzia-
łają, kupujący świece będą wspie-
rać potrzebujących ze swojej pa-

rafii. W pozostałych przypadkach 
środki zostaną skierowane do in-
nych świetlic.

Jak wynika z raportu Komi-
sji Europejskiej, wśród wszystkich 
krajów Unii Europejskiej, najwię-
cej dzieci – aż 29 proc. – żyje w 
biedzie właśnie w Polsce.  NS

Śląsk przed świętami

Światełko pokoju
Jak co roku do śląskich urzędów 
przywędrowało Betlejemskie 
Światło Pokoju. Czy zjednoczy 
skłóconych polityków?

W kościołach tuż przed 
świętami pojawiają się wier-
ni ze świecami. W ekspo-
nowanych miejscach można 
odpalić szczególny płomień. 

W tym roku dziesięcioletnia 
Elisabeth Nemec z Bad Is-
chl zapaliła 26 listopada w 
Grocie Narodzenia w Betle-
jem światło pokoju. Ten sym-
bol pokoju Bożego Narodze-
nia zostanie przewieziony do 
Wiednia, a następnie zapło-
nie w 25 krajach europej-
skich. 

W betle-
jemskiej Gro-
cie Narodze-
nia dziew-
czynka w to-
w a r z y s t w i e 
grecko -pra -
wosławnego ojca Wisariona za-
paliła światło od oliwnej lampy, 
która wisi nad srebrną gwiaz-
dą, znaczącą miejsce narodze-
nia Jezusa. Następnie, wraz z 
towarzyszącą jej 400-osobową 
grupą pielgrzymów, uczestni-
czyła w specjalnym nabożeń-
stwie. Wśród pielgrzymów, 
obok matki Elisabeth, byli tak-
że premier Górnej Austrii Josef 
Pühringer oraz organizator ak-
cji Helmut Obermayr z Radia 
ORF w Górnej Austrii.

Na Śląsku światło pojawi 
się w Urzędzie Marszałkow-

skim, Urzędzie Wojewódzkim i 
wielu urzędach miejskich. Har-
cerze przyniosą je także abp. 
Damianowi Zimoniowi. 

 

JEDEN PROCENT
Po raz kolejny możemy prze-
kazać 1% podatku na organi-
zacje pożytku publicznego. Nie 
należy już osobiście przelewać 
tej kwoty, a można ją przeka-
zać automatycznie, wskazując 
jedynie adresata. Zachęcamy do 
wspierania Caritas Archidiecezji 
Katowickiej. W tym celu w for-
mularzu PIT w rubryce, gdzie po-
daje się nazwę organizacji, nale-
ży wpisać: Caritas Archidiecezji 
Katowickiej KRS 0000221725



Piotr Uszok, 
prezydent 

Katowic,  
ze światełkiem 

pokoju
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Profesorowi Jackowi Szademu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca

ŚP. FRANCISZKA SZADEGO
z nadzieją na zmartwychwstanie

składają koleżanki i koledzy
z Zakładu Fizyki Ciała Stałego 

Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
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Śląski grudzień 

Ściśle tajne
Grudzień skłania do wspomnień. 
W naszym regionie, oprócz 
tragicznych wydarzeń 
z przeszłości, możemy też 
przywołać odważną 
działalność opozycji. 

Rzecz miała miejsce na po-
czątku lat 80. W Katowicach, przy 
Uniwersytecie Śląskim, zomo-
wiec zatrzymał studenta, jak są-
dził, z ulotkami. „Student, a gdzie 
tekst?” – zapytał zomowiec, wi-
dząc jedynie puste kartki. „Po co 
tekst, skoro i tak wszystko jasne” 
– miał odpowiedzieć student. 

Tę historyjkę opowiedział wo-
jewoda Zygmunt Łukaszczyk, ot-
wierając konferencję na temat 
drugiego obiegu wydawniczego 
w PRL. – Wolne słowo stało się 
obecnie w Polsce podstawą de-
mokracji. Należy się z tego cie-
szyć – zwrócił się do młodzieży. 

– Wolne słowo zosta-
ło przypisane człowieko-
wi wraz z urodzeniem 
– przypomniał z kolei 
przewodniczący konfe-
rencji dr Andrzej Dro-
goń, dyrektor oddziału 
katowickiego Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

Różne były formy, ja-
kie przybierało wolne 
słowo w państwie totali-
tarnym. Czasami chodzi-
ło o zwykły tekst, innym 
razem o plakat, film czy 
pieśń. 

W połowie 2006 roku 
powstał projekt Encyklo-
pedii Solidarności. To ogólno-
polski program naukowy, re-
alizowany przez 
S t o w a -
r z y -

szenie Pokolenie we współpra-
cy z Instytutem Pamięci Narodo-
wej w Warszawie, objęty patrona-
tem Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Jego owocem bę-
dzie kilkutomowe wydawnictwo 
zawierające informacje na temat 
historii NSZZ „Solidarność” oraz 
polskiej opozycji z lat 1976–1989. 
Encyklopedia Solidarności zawie-
rać będzie 2,5 tys. haseł ency-
klopedycznych, 5 tys. biogramów 
oraz szczegółowe kalendarium z 
lat 1976–1989. Na bieżąco prowa-
dzona jest strona internetowa, na 
której umieszczane są systema-
tycznie kolejne hasła i biogramy. 
Obecnie jest na niej zamieszczo-
nych około 800 biogramów i 80 
haseł. Zakończenie prac nad inter-
netowym wydaniem Encyklope-
dii Solidarności planowane jest za 
rok, w grudniu 2008 roku. 

Na Śląsku w okresie stanu wo-
jennego ukazywały się 162 tytuły 
prasy podziemnej (w Polsce oko-

ło 4 tys.). Od połowy 
września 1980 roku aż 
do dziś (co jest fenome-
nem w skali kraju) uka-
zuje się „Wolny Związ-
kowiec”.

Powstałe w Katowi-
cach Stowarzyszenie Po-
kolenie gromadzi ludzi 
różnych profesji i zawo-
dów, których łączy kon-
serwatywny system war-
tości. Stowarzyszenie 
czerpie z doświadczeń 
Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów. Prowa-
dzi działania na rzecz 
rozwoju regionu, popu-
laryzacji kultury i sztuki, 
promuje działalność na 
rzecz wyzwalania świa-
domości społecznej i 

politycznej.  

Honorowy doktorat dla Jerzego Buzka

Ukształtował mnie Śląsk

Były premier Jerzy Buzek 
został doktorem honoris 
causa Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. Jest absolwentem 
gliwickiej uczelni, przez wiele 
lat pracował też jako jej wykła-
dowca. 

Profesor Jerzy Buzek zo-
stał wyróżniony „za wybitny 
wkład w rozwój nauki polskiej 
i europejskiej”, tworzenie pro-
gramu badawczego Unii Euro-
pejskiej, umożliwiającego po-
wstanie efektywnej i jednoli-
tej europejskiej przestrzeni ba-
dawczej.

Rektor Politechniki Śląskiej 
profesor Wojciech Zieliński 
podkreślił, że Jerzy Buzek to 
„wybitny naukowiec, a jedno-
cześnie wybitny Polak, czło-
wiek niezwykły, jeden z najbar-
dziej rozpoznawanych w Eu-
ropie i świecie przedstawicie-
li naszego narodu, a z drugiej 
strony człowiek otwarty i to-
warzyski, stale promujący swo-
ją uczelnię w Polsce, ale i na 
świecie”.

Laudację wygłosił prof. An-
drzej Ziębik. Mówił m.in. o 
jego wrażliwości społecznej i 
potrzebie służenia drugiemu 
człowiekowi. „Profesor Jerzy 
Buzek to nie tylko naukowiec 
i polityk, ale także społecznik” 
– podkreślił.

„Tytuł doktora honoris cau-
sa jest dla mnie szczególny, bo 
wszystko, co robiłem w życiu, 
co mogłem robić, wyniosłem 

ze Śląska, ze 
szkół tutaj, z 
Pol itechniki 
Śląskiej. (...) 
Mnie ukształ-
tował Śląsk, 
takie miasta 
jak Chorzów 
i Gliwice. Dla-
tego to jest dla mnie miejsce 
najpiękniejsze, najtrwalej za-
pisane w mojej pamięci. Po-
wrót tutaj jako doktor hono-
ris causa to najwyższe wyróż-
nienie, jakie mogło spotkać 
mnie w życiu” – powiedział Je-
rzy Buzek.

Jerzy Buzek jest 35. dok-
torem honoris causa w ponad 
60-letniej historii Politechni-
ki Śląskiej. Wyróżnienie nada-
no mu na wniosek Rady Wy-
działu Inżynierii Środowiska i 
Energetyki, z którym cały czas 
współpracuje jako eurodeputo-
wany. Jest też doktorem hono-
ris causa trzech innych uniwer-
sytetów – w Dortmundzie, Se-
ulu, Isparcie oraz Politechniki 
Opolskiej.

Jerzy Buzek urodził się 3 lip-
ca 1940 roku w Śmiłowicach na 
Śląsku Cieszyńskim. Jest absol-
wentem Wydziału Mechanicz-
no-Energetycznego Politechni-
ki Śląskiej. Po studiach praco-
wał w Instytucie Inżynierii Che-
micznej PAN. Rezultatem je-
go prac naukowych i aplikacji 
przemysłowych jest blisko 200 
publikacji naukowych, jest też 
autorem 3 patentów. 

W połowie 2006 roku 
powstał projekt Encyklo-
pedii Solidarności. To ogólno-
polski program naukowy, re-
alizowany przez 
S t o w a -
r z y -

dzi działania na rzecz 
rozwoju regionu, popu-
laryzacji kultury i sztuki, 
promuje działalność na 
rzecz wyzwalania świa-
domości społecznej i 

politycznej.  

Jerzy Buzek 
otrzymał już 

wiele nagród. 
Każda z nich jest 
dla niego okazją 
do wychwalania 
swoich korzeni

Andrzej 
Grajewski, 
pokazuje prasę 
„drugiego 
obiegu”. Wśród 
tytułów m.in. 
„Jesteśmy” 
– periodyk 
redagowany 
przez Zdzisława 
Zwoźniaka, 
sekretarza 
„Gościa 
Niedzielnego” 
w latach 80.
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Akcja charytatywna „Ś wiąteczna paczka”

Zapakowane marzenia 

Akcja „Świąteczna pacz-
ka” to pomysł Stowa-
rzyszenia Wiosna, które 
od siedmiu lat wspiera w 

okresie świąt Bożego Narodzenia 
najbardziej potrzebujące rodzi-
ny. Przed rokiem Wiosna poja-
wiła się w Katowicach, Bytomiu i 
Jaworznie. Teraz dołączyły do ak-
cji kolejne cztery śląskie miasta: 
Tychy, Zabrze, Gliwice i Lubliniec. 
Wolontariusze odwiedzali rodzi-
ny, aby dowiedzieć się, czego naj-
bardziej im brakuje. Powstała in-
ternetowa baza danych, w której 
każdy mógł znaleźć swój sposób 
na dobry uczynek. Przygotowaną 
paczkę darczyńcy przywozili na-

stępnie do magazynu, 
a organizatorzy natych-
miast ruszali z nią pod 
właściwy adres.

Szkolna paczka
Dom Aniołów Stró-

żów od 14 do 16 grud-
nia był centrum akcji 
w Katowicach. Na ulicę 
Gliwicką podjeżdżały samocho-
dy załadowane różnej wielkości 
pakunkami. W jednym przypad-
ku potrzebna była nawet przy-
czepka. To uczniowie ze szko-
ły z Jastrzębia Zdroju przygoto-
wali kilkanaście paczek dla sześ-
ciu rodzin.  

– Nasi darczyńcy to najczęś-
ciej osoby indywidualne, ale 
zdarzają się też firmy i szkoły. 
Potrzeby zaś rodzin, często ży-
jących w głębokiej biedzie, są 
przeogromne – zapewnia Ewa 

Gandor, koordynator 
„Świątecznej paczki” na 
Śląsku.  

Cztery paczki przy-
gotowała klasa z III LO 
im. Adama Mickiewicza 
z Katowic. – Wszyscy 
w naszej klasie podłą-
czyli się do akcji. Zbie-
raliśmy dla matki i trój-
ki jej dzieci. Stworzyli-

śmy listę zakupów, tak żeby nic 
się nie powtórzyło. Po tygodniu 
byliśmy gotowi – opowiada Inga 
Postuła z klasy I D.  

W tym roku świąteczne 
paczki pojawiły się w 150 rejo-
nach Polski. Po raz pierwszy Sto-
warzyszenie Wiosna akcję prze-
prowadziło w 2000 r. dla 30 ro-
dzin z Krakowa. W ubiegłym ro-
ku paczki dotarły do 2049 ro-
dzin. W te święta – prawie do 
4 tysięcy, z czego 250 na Gór-
nym Śląsku. 

Tydzień przed Wigilią 
ponad 250 śląskich rodzin 

otrzymało paczki 
świąteczne od 
nieznajomych. 
Co było w środku? 

Dokładnie to, czego 
rodziny te najbardziej 

potrzebują.

tekst
PIOTR SACHA

CICHY DAR

BEATA GANDOR
WOLONTARIUSZKA, LIDER AKCJI 
W KATOWICACH

– W akcji bar-
dzo ważne jest 
to, że darczyń-
cy sami mu-
szą się zaan-
gażować, sa-

mi pakują paczkę, przy-
wożą do naszego maga-
zynu. Wiemy, że bardzo 
często osoby te czują, jak-
by robiły prezent dla ko-
goś bliskiego, dla kogoś, 
kogo znają. Chodząc na 
wywiady do rodzin, ma-
jąc już doświadczenie z 
ubiegłego roku, dopytuje-
my, jakiego rodzaju mają 
być np. płatki śniadanio-
we, itp. Darczyńcy, znając 
historię rodziny, czasem 
dzwonią i pytają o takie 
szczegóły dotyczące pre-
zentów. 

KATARZYNA ŚMIETANA,
WOLONTARIUSZKA, STUDENTKA 
IV ROKU FIZJOTERAPII

– Byłam na roz-
mowie w dzie-
sięciu domach. 
Najbardziej po-
ruszały mnie 
rodziny z ma-

leńkimi dziećmi, a ta-
kich było wiele. Można 
oglądać reportaże o lu-
dziach ubogich w telewi-
zji, ale dopiero gdy we-
szłam w ich świat, dotar-
ło do mnie, że to jest tuż 
obok. Widziałam, jakiego 
rodzaju są ich potrzeby. 
Brakowało wielu podsta-
wowych rzeczy, takich na 
przykład jak cukier.

Leszek Ulicki 
odbiera pierwszą 
z czterech 
paczek, które 
w imieniu 
darczyńcy 
wręcza 
wolontariuszka 
Ewa Gandor



G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

23 grudnia 2007

IX

Warto się 
uśmiechnąć

Aby podarunki dotar-
ły jeszcze przed święta-
mi do potrzebujących, 
akcja ruszyła już w paź-
dzierniku. Odbyła się rekrutacja 
oraz szkolenie wolontariuszy, któ-
rzy później odwiedzali rodziny, 
by poznać sytuację, w jakiej się 
znajdują. – Najwięcej jest próśb o 
żywność trwałą, tego najbardziej 
brakuje. Jeśli są dzieci, to notuje-
my pomoce szkolne. Są też środki 
czystości, ubrania, pościel, koce, 
ręczniki, czasem też sprzęty AGD 
czy meble. My uprzedza-
my, że nie mamy wpły-
wu na to, co się w pacz-
ce znajdzie, co tam dar-
czyńca włoży. Jesteśmy 
tylko pośrednikami – 
mówi Beata Gandor, wo-
lontariuszka z Katowic.

W siedmiu śląskich 
sztabach pracowało 85 

wolontariuszy. Do końca 
listopada powstała peł-
na lista rodzin oczeku-
jących swoich darczyń-
ców. Na stronie interne-
towej znalazł się krót-
ki opis historii każdej z 

nich. Przy każdym z opisów, za-
miast nazwiska, widniał odpo-
wiedni kod. 1 grudnia na stronie 
www.swiatecznapaczka.pl zgłosi-
li się pierwsi chętni, by zrobić ko-
muś prezent. Dwa tygodnie póź-
niej wszystkie pakunki trafiły do 
magazynów, skąd chwilę potem 
wolontariusze dostarczali je ro-
dzinom. – Mam teraz trzy pacz-

ki w samochodzie – mó-
wi Katarzyna Będkow-
ska, która wyjeżdża z ka-
towickiego magazynu. – 
Zawożę je do domów, 
w których byłam na sa-
mym początku na wy-
wiadzie. W miarę moż-
liwości staramy się, żeby 
adresaci paczki znali już 

wcześniej wolontariuszy, którzy 
się znów u nich pojawią - dodaje.

Wspominając ubiegłorocz-
ną akcję, Beata Gandor podkre-
śla, jak wiele znaczy paczka dla 
wybranej rodziny. – Obdarowane 
osoby bardzo ciepło mówią o po-
przedniej akcji. Niektórzy nawet 
stwierdzili, że to był jedyny po-
wód, dla którego warto było się 
uśmiechnąć w te święta – przy-
znaje wolontariuszka.

Jeszcze jedna rodzina
Nie było na Śląsku rodziny, 

która nie znalazłaby darczyńcy. 
W Katowicach już w pierwszym 
tygodniu działania internetowej 
bazy zakończył się ten etap ak-
cji. Do stowarzyszenia rozdzwo-
niły się telefony i docierały e-mai-
le. Czy znajdzie się jeszcze jedna 
rodzina, której można by pomóc? 
– pytali katowiczanie. Organiza-
torzy zareagowali błyskawicznie, 
wyruszając do kolejnych domów, 
by porozmawiać z mieszkańca-
mi o ich potrzebach. W ten spo-
sób kolejne 8 rodzin otrzymało 
pomoc. W Katowicach, Tychach i 
Lublińcu przygotowano dodatko-
wo 30 paczek dla rodzin z regio-
nu opolskiego, gdzie akcja cieszy-
ła się nieco mniejszym zaintere-
sowaniem niż u nas. Dodatkowo 
katowicki sztab objął swym zasię-
giem rodziny z Chorzowa.

Leszek Ulicki dowiedział się 
o akcji Wiosny z plakatu. Sam za-
dzwonił, prosząc o wsparcie. Jest 
bezrobotny, widzi tylko na jedno 

oko. Jego żona Krystyna – po ope-
racji tętniaka mózgu – ma proble-
my z poruszaniem się. Mieszka-
ją sami, utrzymując się z renty pa-
ni Krystyny. – Nasza lista potrzeb 
nie była bardzo długa. Pościel, ko-
szule dla żony, trochę żywności, 
nowe taborety… – wylicza ka-
towiczanin. – Nigdy byśmy nie 
pomyśleli, że otrzymamy aż ty-
le – dodaje, spoglądając na czte-
ry paczki. 

Wśród produktów żywnościo-
wych, które wypakowuje z więk-
szego kartonu, pomiędzy cukrem 
i kawą znajduje się karma dla ka-
narków. – Mamy w domu trzy 
ptaszki – uśmiecha się właściciel. 
Jego żona leży w łóżku. Przed 
dwoma dniami przewróciła się i 
złamała obojczyk. Prawdopodob-
nie czeka ją operacja. – Naprawdę 
się nie spodziewałam, że w Pol-
sce są jeszcze tacy dobrzy ludzie 
– mówi cicho.  

S P O Ł E C Z E Ń S T W O  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

 R E K L A M A 

Akcja charytatywna „Ś wiąteczna paczka”

Zapakowane marzenia 
CICHY DAR

PAULINA CZERNEK, 
INGA POSTUŁA
UCZENNICE III LO IM. A. MIC-
KIEWICZA W KATOWICACH
– Naszym 
założeniem 
było, aby ro-
dzina, dla 
której mieli-
śmy przygo-
tować świąteczną paczkę, 
miała dużo potrzeb. W koń-
cu było nas wielu. Każda z 
33 osób z klasy coś przynio-
sła. Wszystko zorganizowa-
liśmy właściwie w ciągu ty-
godnia. Myślimy, że warto 
teraz opowiadać o tej ak-
cji dalej, koleżankom i ko-
legom. Być może w przy-
szłym roku będzie jeszcze 
więcej klas, które zechcą 
wziąć w tym udział.

W siedmiu śląskich 
sztabach pracowało 85 

liwości staramy się, żeby 
adresaci paczki znali już 

Ostatni 
etap akcji. 
Wolontariusze 
rozwożą paczki 
do rodzin

Sztab 
w Katowicach 
składał się 
z uczniów 
i studentów.
Od lewej: Beata 
Gandor, Andrzej 
Urbańczyk i Ewa 
Gandor
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Bez choinki, opłatka i rodzinnej 
wieczerzy? Misjonarze z nostalgią 
wspominają rodzime święta, 
odkrywając jednocześnie bogactwo 
kultury, w której żyją.

W czasie świąt zwykle nie 
chodzą po kolędzie. Za to wielu 
z nich przez cały rok jest w dro-
dze, docierając do bardzo odle-
głych zakątków parafii. Misjona-
rze wskazują na różnice w tra-
dycji obchodzenia świąt, choć w 
każdym miejscu Boże Narodze-
nie jest przecież czasem radości, 
wspólnoty i pojednania. 

Piętnasta wieczorem
Dla ks. Mirosława Woźni-

cy będzie to trzecie Boże Naro-
dzenie w Fairbanks na Alasce. – 
Święta będą białe, a Pan Jezus 
narodzi się w nocy. Tego na Ala-
sce zawsze możemy być pew-
ni – przekonuje kapłan. Parafia 
Niepokalanego Poczęcia, w któ-
rej posługuje, liczy 1500 osób. 
W Wigilię słońce wschodzi o 
godz. 10.00 rano, a zachodzi już 
o 15 po południu. Bożonarodze-
niowe zwyczaje w domach zale-
żą tu w znacznej mierze od te-
go, skąd pochodzą mieszkańcy. Z 

ks. Mirosławem wspól-
notę parafialną tworzą 
bowiem zarówno India-
nie i Eskimosi, jak i ro-
dziny z Filipin, Korei, Pu-
erto Rico, Meksyku oraz 
innych krajów Ameryki 
Południowej. Nie braku-
je też potomków imi-
grantów z Europy. Są 
wśród nich Irlandczycy, 
Włosi, Niemcy, Rosjanie, 
Czesi czy Francuzi. 

– Nie ma tu odwiedzin kolę-
dowych, jakie znamy w Polsce, 
ale czasem mieszkańcy zapra-
szają mnie, abym w tym okre-
sie pobłogosławił ich rodzinę i 
dobytek. Wielu zabiera do do-

mów poświęconą kredę 
w święto Trzech Króli, 
by oznaczyć drzwi zna-
nymi nam dobrze sym-
bolami C+M+B i we 
własnym gronie pomod-
lić się o błogosławień-
stwo na cały rok – opo-
wiada ks. Woźnica.

Tradycją parafii w Fa-
irbanks od wielu lat jest 
obiad bożonarodzenio-

wy. Posiłek otrzymuje wtedy oko-
ło 400 osób, głównie bezdom-
nych. Przygotowania do tej akcji 
trwają od początku Adwentu i an-
gażują liczną grupę parafian wo-
lontariuszy. Wspólne kolędowa-
nie w kościele, na które miesz-
kańcy szczególnie czekają, odby-
wa się w uroczystość Objawienia 
Pańskiego. Po tym dniu znikają 
świąteczne dekoracje.

Afrykańskie Greccio
Wigilię w Yole w Republice 

Środkowoafrykańskiej wspólnie 
świętuje cała osada. Wieczorem 
mieszkańcy wędrują do kaplicy 
na wzgórze. Wśród nich jest brat 
Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap, 
który pochodzi z parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Kostuchnie. 
W drodze – Różaniec. Na górze 
brat Zbigniew opowiada o szop-
kach świętego Franciszka. Kapli-
ca, w której za moment odbędzie 
się Msza św., nazywa się Greccio, 
tak jak miejscowość, gdzie po raz 
pierwszy, na prośbę św. Francisz-
ka, przygotowano bożonarodze-
niowy żłóbek. W czarną noc, przy 
świetle z lamp naftowych, rozpo-

czynają się jasełka. Po dwuipółgo-
dzinnej Eucharystii wszyscy scho-
dzą na plac przed seminarium, 
gdzie znajduje się szopka.

– Wybuch radości. Koło szop-
ki zaczynają się tańce. Śpiewamy 
kolędy we wspólnym języku san-
go, a po pewnym czasie każda 
wioska zaczyna śpiewać we włas-
nym. Dzielimy się jedzeniem. Po 
północy trzeba zgasić światło, bo 
mamy swoje agregaty, a to spo-
ro kosztuje. Jednak kto chce, ba-
wi się dalej – opowiada kapucyn 
z Katowic, który od 17 lat jest mi-
sjonarzem w Afryce. 

W czasie świąt mieszkań-
cy okolicznych wiosek czeka-
ją na Ndoye, co oznacza tu mi-
łość. Ndoye to procesja z dara-
mi dla biednych.

Selamat hari Nata
Pochodzący z Makoszów oj-

ciec Józef Glinka SVD jest profe-
sorem antropologii w Indonezji. 
Od jego pierwszych świąt Boże-
go Narodzenia w tym kraju mi-
nęło 41 lat. Pierwsze wrażenia, 
co podkreśla kapłan, utrwala-
ją się w pamięci najmocniej. Jak 
wspomina, polskie święta przy-
pominały mu wtedy tylko indo-
nezyjska Pasterka oraz stajenka. 

– Stajenka zbudowana była 
na podobieństwo szałasu, któ-
ry miejscowi budują na polu, gdy 
pilnują zasiewów przed szkodni-
kami – wspomina śląski kapłan. 
– Pamiętam też, jak niemal wszy-
scy ludzie wychodzący z kościoła 
po Pasterce podawali mi rękę, ży-
cząc selamat hari Natal – wesołych 
świąt Bożego Narodzenia.

O znaczeniu szopki na mi-
sjach opowiada również pocho-
dzący z Katowic ojciec Placyd Gór-
ka OFM. W jednym ze swoich li-
stów z Tanzanii pisze: „Przygo-
towanie szopki betlejemskiej tu, 
w Tanzanii, uważam za tak samo 
ważne, jak przygotowanie się do 
głoszenia kazania podczas Mszy 
św. Bo przecież w tych znakach 
i symbolach zawartych w szopce 
przekazuję naszym afrykańskim 
braciom i siostrom podstawowe 
wartości naszej wiary” – zapew-
nia zakonnik.  PIOTR SACHA

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  M I S J E

Śląska stajenka w tropiku

Ndoye znaczy miłość

W Bokaranga 
w Republice 
Środkowo-
afrykańskiej 
jasełka wraz  
z mieszkańcami 
przygotowywał 
brat Zbigniew 
Kołodziejczyk 
OFMCap
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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

Zgodnie ze śląską trady-
cją w Wigilię Bożego 
Narodzenia prezen-

ty pod choinkę przynosi 
Dzieciątko. Robi to w spo-
sób niezauważony w cza-
sie, gdy domownicy siedzą 
przy wigilijnym stole i modlą 
się, jedzą rybę, makówki czy 
śpiewają kolędy. Oczywiście 
dzisiaj tych prezentów jest 
bardzo dużo, czasami nawet 
za dużo, więc dzieci po la-
tach nie bardzo pamiętają, 
co i kiedy dostały. Natomiast 
dawniej podarków było 
mniej, ale ludzie bardziej je 
sobie cenili.

J ednak największą różni-
cą w prezentach współ-
czesnych i prezentach w 

dawnym stylu jest ich jakość. 
I nie chodzi mi tutaj o precy-
zję i solidność ich wykona-
nia. Chodzi mi o ilość emo-
cji, o natężenie indywidual-
nego zaangażowania i o ska-
lę miłości, jaka mieści się 
w tym przyniesionym przez 
Dzieciątko podarku. Bo chy-
ba nie ulega wątpliwości, że 
lalka czy samochodzik z su-
permarketu jest 
nie tylko z plastiku 
w sensie substan-
cjalnym. Takie pre-
zenty są też pla-
stikowo-bylejakie 
w swej serdeczno-
ści. No bo czym 
innym jest mecha-
niczne wyciągnię-
cie pieniędzy w 
sklepie przy zaku-
pie zabawki, a zu-
pełnie czym innym 
jest sytuacja, gdy 
dziadek kilka dni 
robi dla wnucz-
ki drewniany do-
mek dla lalek. Ileż 
uczuć tkwi wtedy 
w tej – jak ma-
wiano na Śląsku – 
pupynsztubie. Takie 

prezenty ludzie po obu stro-
nach Dzieciątka, czyli twórca 
i odbiorca, pamiętają do koń-
ca życia. 

Wielką grupą popu-
larnych prezen-
tów w dawnym sty-

lu są sztrykowane oblyczki, 
czyli ubrania. Przez ostatnie 
dwieście lat babcie, matki, 
ciotki, starsze córki sztryko-
wały, czyli robiły na drutach 
swoje prezenty w tajemni-
cy przed innymi. Spieszyły 
się, by zdążyć przed Wiliją. 
Czasami nawet na przełomie 
listopada i grudnia komuś 
tracił się z szafy zbyt ciasny 
cwiter, czyli sweter, albo za 
mała mycka, czyli czapka. A 
gdy się tych ubrań za bardzo 
szukało, to ktoś z domow-
ników mówił, że to pewnie 
Dzieciątko zabrało... ale też 
uspokajano zaraz, że 
to nic straconego, bo 
Dzieciątko to spruje, 
dołoży swojej weł-
ny i usztrykuje ci coś 
nowego, większego, 
co będzie pasowało 
znowu przez rok. 

P rzez ostatnie 20 lat 
jest u nas coraz lepiej. 
Dziecięce pokoje toną 

w zabawkach, a powiedzenie 
„bałagan w pokoju” nie odno-
si się tyle do kurzu, co do po-
rozrzucanych autek czy lalek. 
Dorośli zaś w miarę możliwo-
ści finansowych nie chcą tyl-
ko świętować przy Wiliji, na 
Wielkanoc czy w odpust para-
fialny. Chcemy, by dla nas świę-
ta były co weekend, tak jak w 
bogatej Europie Zachodniej. Z 
jednej strony nic w tym złego, 
ale produktem ubocznym na-
szego przybliżania się do do-
brobytu jest coraz mniej świą-
teczności w świętowaniu świąt. 
Ten proces będzie postępował 
i z jednej strony będziemy do-
stawać coraz droższe prezen-
ty od Dzieciątka, a z drugiej 
będziemy tęsknić za czasem, 
kiedy przychodziło do nas usz-

trykowane Dzieciątko, 
a otrzymane od nie-
go sztrykowane cwitry 
i mycki dawały więk-
szą radość niż złota 
karta kredytowa z li-
mitem na 20 tysięcy 
złotych.  

Usztrykowane Dzieciątko

Rok 1935. 
Ucieszone 
młode Ślązoki 
w cwitrach 
usztrykowanych 
przez Dzieciątko
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Zapraszamy
  ŻYWA SZOPKA
24 GRUDNIA od godz. 21.00 do 
24.00 i 25 GRUDNIA od godz. 
13.30 do 18.00 na placu koś-
cielnym przy sanktuarium 
św. Antoniego w Dąbrowie 
Górniczej-Gołonogu oglądać 
będzie można żywą szopkę. 
Przy śpiewie kolęd i pastorałek 
spotkamy tam Jezusa, Maryję, 
Józefa, aniołów oraz pasterzy 
w otoczeniu zwierząt (osio-
łek, kozy, owce). Nie zabrak-
nie też św. Mikołaja rozdające-
go prezenty.  

  STYCZNIOWE KOLĘDO-
WANIE

Instytucja Kultury „Estrada 
Śląska” organizuje cykl kon-
certów kolęd i pastorałek. 
„Katowickie spotkania kolę-
dowe” odbędą się w cztery 
styczniowe niedziele, kolejno 
w  kościele pw. św. Szczepana 
w Bogucicach, kościele pw. 
Matki Kościoła w Brynowie, 
kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego na os. 1000-
-lecia oraz w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej w 
Kostuchnie. 

  FILM O ARCYBISKUPIE
25 GRUDNIA o godz. 19.20 na an-
tenie Telewizji Katowice wy-
świetlony zostanie film pt: „Na 
mnie to spadło, czyli arcybisku-
pa Damiana Zimonia rozważa-
nia o własnym życiu”. Autorzy 
filmu przez ponad trzy lata 
spotykali się z katowickim me-
tropolitą, który dzielił się z ni-
mi najbardziej osobistymi re-
fleksjami z ponad 70 lat swe-
go życia. 

  DLA ŻYJĄCYCH W STA-
NIE WOLNYM

Duszpasterstwo osób żyjących 
w stanie wolnym zaprasza 
wszystkie osoby (w wieku 25–
55 lat), które do tej pory nie 
wstąpiły w związek małżeń-
ski na Mszę św. we wtorek 8 
STYCZNIA o godz. 19.00 do kryp-
ty katedry pw. Chrystusa Króla 
w Katowicach. Po Eucharystii 
odbędzie się spotkanie poezji 
z teologią, które poprowadzi  
ks. Jerzy Szymik.
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 R E K L A M A 

W domu Juckiewiczów tradycja 
śląska miesza się z kresową.  
Na wigilijnym stole jest barszczyk 
z uszkami i makówki, karp 
pieczony i ryba po grecku. Każda 
strona wniosła coś od siebie.

Ponad pół wieku temu do 
Polski jako repatriantka przy-
jechała z rodziną Zofia Ju-
ckiewicz. Mieszkała we wsi 
Januliszki, leżącej ok. 30 km 
od Wilna. – Na początku lat 
50. dostaliśmy ultimatum: al-
bo jedziemy do Polski, al-
bo do kołchozu – wspomi-
na pani Zofia. Wybrali pierw-
szą opcję.W pierwszej po-
łowie lat 60. zamieszkali w 

Jastrzębiu Zdroju, gdzie już 
pozostali.

Pamiętają o świętach 
kresowych
Choć minęło sporo czasu, 

na wigilijnym stole rodziny Ju-
ckiewiczów pojawiają się po-
trawy rodem z Kresów. – Wigi-
lia w naszych rodzinnych stro-
nach to była polska, katolicka 
wigilia, tak jak i tutaj – podkre-
śla Zofia Juckiewicz. – Ale potra-
wy były nieco inne – dodaje. Ja-
dała kisiel, inaczej zwany podsy-
tą. Był to rodzaj zupy z goto-
wanego owsa, żurawiny, jagód, 
mleka i maku. Wszystko prze-
cedzało się i zagęszczało, doda-
jąc mąki ziemniaczanej. Popular-

ne na Wileńszczyźnie pyszki do 
dziś cieszą się dużym powodze-
niem w rodzinie Juckiewiczów. 
– To takie pierogi z masą mako-
wą, które smaży się na rozgrza-
nym tłuszczu – wyjaśnia Marian 
Juckiewicz. – Nazywają się tak 
chyba dlatego, że są pyszne, ale 
nikt nie potrafi zrobić ich tak, 
jak babcia Zosia – mówi Teresa 
Juckiewicz, żona pana Mariana.

 W Januliszkach, by rodzina 
mogła świętować, najpierw mu-
siała zarobić. – Chodziliśmy do 
lasu zbierać drewno, które po-
tem sprzedawaliśmy w Wilnie. 
Za te pieniądze mogliśmy ku-
pić na targu potrzebne produk-
ty – opowiada Zofia Juckiewicz. 
Wracając z lasu, dziewczęta li-
czyły, ile kawałków drewna uda-

MOJE ŚWIĘTA

RUSŁAN PLAJER 
Z KISZYNIOWA W MOŁDAWII, 
ROBOTNIK BUDOWLANY

– Choinkę przy-
ozdabiamy tro-
chę inaczej niż 
wy. Owszem, 
mamy świateł-
ka, ale również 

gruszki. Widziałem na sta-
rych obrazkach, że u was 
wieszano na drzewkach 
jabłka, a u nas są grusz-
ki. Kolędy śpiewamy od 
Wigilii przez cały bożona-
rodzeniowy czas. Mamy 
np. mołdawską wersję 
„Cichej nocy”. Są również 
typowo mołdawskie pasto-
rałki. Nowy Rok witamy na 
centralnym placu stolicy. 
Kto nie ma dziewczyny, ma 
nadzieję, że tam spotka ja-
kaś miłą. O północy ogląda-
my setki fajerwerków.

Święta nie-Śl ązaków

Pyszki, podsyta i gruszki na choince
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ło im się zebrać. Wie-
rzyły, że ta, która ze-
brała ich parzystą ilość, 
wkrótce wyjdzie za 
mąż. Potem słuchały, 
skąd psy szczekają. Z 
tej strony, gdzie dało 
się je słyszeć, miał po-
chodzić przyszły mał-
żonek.

Na święta pojadą  
do domu
– Święta w Mołdawii ob-

chodzimy 13 dni później niż 
w Polsce, według kalendarza 
juliańskiego. U nas większość 
to prawosławni, jak my. Do-
staliśmy w firmie wolne, aż do 
połowy stycznia, więc świę-
ta spędzimy razem z rodzina-
mi – uśmiecha się Vitek Isak 
z małej mołdawskiej miejsco-
wości Teleneszty. Pracuje wraz 
z kolegami w firmie budowla-
nej w Katowicach. – U nas też 
jest choinka, uroczysta kolacja 
dla całej rodziny, kolędy. Przy-
chodzi również święty Mikołaj. 
Niektórzy wciąż nazywają go 
Dziadkiem Mrozem.

– Ja najbardziej lubię wigi-
lijne potrawy: rybę, borszcz i 
mamałygę. – dodaje Serghej, 
brat Vitka. Wigilijny borszcz 

to zupa na bazie wie-
przowiny i kiszonej ka-
pusty z przyprawami. 
Każda gospodyni przy-
prawia po swojemu. 

– Nie mamy w Wi-
gilię postu. Jemy kieł-
basę, wieprzowinę i 
specjalnie przygotowa-
ną kaczkę – dodaje Ru-
słan Plajer. – Najsmacz-

niejsza i najważniejsza jest jed-
nak mamałyga. To potrawa z 
kukurydzy, którą gotuje się na 
wodzie i podaje w postaci go-
rącego placka. Dodaje się do 
tego bryndzę i śmietanę. 

– Nieprawda, świąteczną 
mamałygę robi się na wieprzo-
winie, wtedy jest ostra – oburza 
się Anghei Beliuce. – Przynaj-
mniej tak robi się u mnie w do-
mu. Ale może to dlatego, że ja 
pochodzę z Liowa. U nas są tro-
chę inne obyczaje. W Mołdawii, 
podobnie jak w Polsce, są duże 
różnice w sposobach przygoto-
wania i doprawiania potraw. 

Oprócz tradycyjnych po-
traw, których liczba nie jest 
określona, jak w Polsce, dla 
Mołdawian ważna jest również 
choinka. Koniecznie prawdzi-
wa, a nie sztuczna.

ANNA DERKOWSKA
JAN DRZYMAŁA

MOJE ŚWIĘTA

JOLANTA NIKEL
– Przyjechałam 
na Śląsk 23 lata 
temu z Okalew-
ka na Pomorzu. 
Tam wigilia była 
znacznie uboż-
sza. Nigdy nie było dwuna-
stu potraw. Zamiast karpia, 
jadaliśmy śledzie. Poza ry-
bą jedliśmy zupę grzybową 
z kluskami kładzionymi, go-
towaną na kwasie z kiszonej 
kapusty. Dziś z rodzimych 
tradycji pozostała nam zu-
pa-kompot, potrawa podob-
na do kompotu z suszonych 
owoców, ale z fasolą  jasiem.
Na Śląsku brakuje mi spe-
cyficznego klimatu noc-
nych wypraw na Pasterkę. 
Mieszkałam 7 km od kościo-
ła i pamiętam, że te wyjścia 
były dla mnie i rodzeństwa 
bardzo ekscytujące.

Święta nie-Śl ązaków

Pyszki, podsyta i gruszki na choince

 K O N K U R S W domu 
Juckiewiczów 
tradycje kresowe 
łączą się  
ze śląskimi. 
Na zdjęciu: Zofia 
Juckiewicz  
z synem 
Marianem
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Wśród starych za-
budowań goście 
podziwiali sto-
ły z tradycyjnymi 

potrawami. Zainteresowaniem 
cieszyły się ekspozycje nie 
tylko ze Śląska, silna repre-
zentacja przyjechała także z 
Zagłębia. Po moczce można 
więc było spróbować siemie-
notki. 

Ochrzczone zwyczaje
Chorzowski skansen czę-

sto gości górali. Także i tym 
razem swoje potrawy prezen-
towali m.in. mieszkańcy Mi-
lówki. Jak się można było do-

wiedzieć, we wsiach Beskidu 
Śląskiego i Żywieckiego na 
wigilię podawana jest bądź 
zupa grzybowa, bądź rybna. 
Do zupy gospodynie dodają 
zwykły chleb, w miarę moż-
liwości pieczony w domu. 
Obecność płodów rolnych na 
stole jest bardzo zróżnicowa-
na. Zgodność występuje jedy-
nie w kładzeniu sianka pod 
obrus. Zwyczaj podkładania 
sianka ma związek z prakty-
kami pogańskimi, mającymi 
zapewnić urodzaj w roku na-
stępnym, jednakże dzisiaj ak-
centuje się przede wszyst-
kim pamiątkę urodzenia Pa-
na Jezusa w żłóbku. Niektó-
rzy przyznają się do kładze-
nia ziarna (najczęściej owsa) 
na obrus. W Beskidzie Ślą-
skim ziarno kładzie się razem 
z monetami. Ma to zapewnić 
urodzaj i pomyślność w roku 
następnym. 

Zielony opłatek
Przy stole wigilijnym, za-

wsze nakrytym białym obru-
sem, zostawia się miejsce dla 
niespodziewanego gościa. W 
wielu domach na stołach pło-
ną świece. Tradycyjnie wigi-
lia zaczyna się wraz z pierw-
szą gwiazdką. Powszechna 
jest też pamięć o liczbie po-
traw, które należy spróbować, 

aby żadnej 
nie zabrakło 
w nadcho-
dzącym roku. 
Mieszkańcy 
Beskidu Ślą-
skiego dzie-
lą się opłat-
kiem ze swy-
mi zwierzętami, zwyczaj ten 
dotyczy jedynie zwierząt go-
spodarskich. W odróżnieniu 
od opłatków dla ludzi, opłat-

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

Bożonarodzeniowe zwyczaje w regionie

Śląsko Wilijo

Zwyczaj łamania 
opłatkiem 
przyjął się  

w całej Polsce

Na dole: Kolędnicy 
z Milówki
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Stragan ze świątecznymi potrawami w chorzowskim skansenie

Snopek ma symbolizować obfitość, o którą gospodarze modlą się  
na przyszły rok

Boże Narodzenie 
ma wiele zapachów. 

Tydzień przed Wigilią 
można je było  

poczuć w chałupach 
chorzowskiego skansenu. 

tekst 
PIOTR GRAJDOŁ
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ki zwierzęce mają różne kolo-
ry – najczęściej zielony i czer-
wony. 

Na zakończenie kolacji w 
górach często podaje się słod-
kie pieczywo, lub inne ciasta. 
W domach, gdzie choć jed-
na osoba pochodzi ze Wscho-
du, podaje się kutię. Jednak 
rdzenni mieszkańcy Śląska 
nie znają tej potrawy. 

Na stole
Wśród świątecznych dań 

na Śląsku niektóre można 
spotkać także w innych miej-
scach Polski, inne są wyłącz-
nie domeną tego regionu. 
Szczególne zaś miejsce zaj-
mują potrawy słodkie. Tra-
dycyjnie więc na wieczerzę 
przygotowywane są specjal-
ne dania, zarezerwowane wy-

łącznie na tę okazję – pie-
czony karp, opiekane śle-
dzie w zalewie octowej, śle-
dzie w śmietanie, kapusta 
z grzybami, makówki (buł-
ka, mak mielony i gotowany 
z mlekiem oraz bakaliami), 
moczka, którą przygotowy-
wało się z kompotów jabłko-
wego lub śliwkowego, z su-
szonych śliwek, świąteczne-
go piernika, ciemnego piwa, 
orzechów włoskich i lasko-
wych, rodzynek i innych ba-
kalii. Na Opolszczyźnie obo-
wiązkowo musiała się zna-
leźć na wigilijnym stole zu-
pa grochowa. Podawano tam 
także słodką zupę migdało-
wą. Na Śląsku Cieszyńskim 
jadano natomiast zupę grzy-
bową z gałuszkami (klusecz-
kami) albo fasolową z suszo-
nymi owocami. 
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Bożonarodzeniowe zwyczaje w regionie

Śląsko Wilijo

w w w . k a t . t v p . p l

Pół wieku, cały czas
O d  1 9 5 7  r o k u

Wesołych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku 2008 

życzy Dyrekcja i Pracownicy TVP Katowice

Na Święta i Nowy Rok polecamy na naszej antenie:
P O N I E D Z I A Ł E K  / 2 4 . 1 2 /  W I G I L I A
7.50  Nie tylko dla pobożnych – zamyślenia  |  16.50  Świąteczna kuchnia 
góralska  |  17.05  Góralskie kolędowanie   |  18.30  Kolędowanie z TVP 
Katowice - tradycyjne kolędy i popularni śląscy wykonawcy, m.in. Mirek 
Szołtysek i Karpowicz Family  |  19.20 i 21.45  U nos w Bytkowie cz.1 –  
wydanie świąteczne

W T O R E K  / 2 5 . 1 2 /
7.50  Nie tylko dla pobożnych – zamyślenia  |  8.10  Święta na Zaolziu  |  
16.50  Kolędnicy z Zawoi   |  18.30  Siedem Pieśni Marii – czwarte oratorium 
Zbigniewa Książka, zwane też Oratorium Leśniowskim  |  19.20  Na mnie to  
spadło, czyli arcybiskupa Damiana Zimonia rozważania o własnym życiu  |  
21.45  U nos w Bytkowie cz.2

Ś R O D A  / 2 6 . 1 2 /
7.50  Nie tylko dla pobożnych - zamyślenia  |  16.50  Razem w Brukseli – 
Jerzy Buzek zaprosił do Brukseli 20 par z 50-letnim stażem małżeńskim  
|  17.55  Kolędowanie z TVP Katowice  |  18.30  Wesołych Świąt – Darek 
Niebudek w roli Świętego Mikołaja a w rolach kolędników największe 
gwiazdy śląskiej piosenki  |  21.45  Gala Jubileuszowa TVP Katowice – 
ale się działo!  Wspomnienia i piosenki m.in. Marii Koterbskiej, Jerzego 
Grunwalda i Zbigniewa Wodeckiego

P O N I E D Z I A Ł E K  / 3 1 . 1 2 /  S Y L W E S T E R
7.50  Nie tylko dla pobożnych - zamyślenia  |  16.50  Ślązak Roku – rzon-
dzom, godajom i rozprawiajom. Relacja z potyczek w gwarze śląskiej  |  
18.45  Rawa Blues  |  19.20  Fajfy z jazzem - dobra muzyka i  młodzi wyko-
nawcy z Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej   |  21.55  Rawa Blues

W T O R E K  / 1 . 0 1 . 2 0 0 8 /
7.50  Nie tylko dla pobożnych – zamyślenia  |  16.50  Ślązak Roku – reportaż 
o bohaterach  |  18.30  Królewna Śnieżka – reżyseria Magdalena Piekorz. 
W obsadzie postaci z pierwszych stron gazet: m.in. Tadeusz Sznuk, Michał 
Ogórek, Jerzy Buzek, Kamil Durczok  |  21.45  Fajfy z jazzem
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Tradycyjna izba śląska
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Przedmioty, których przeznaczenia 
często nie sposób się domyślić, 
zaprezentowano w Muzeum 
Śląskim. Przypatrując się 
uważnie, można jednak 
przypomnieć sobie niektóre 
sprzęty z dzieciństwa.

– Te rzeczy nie-
zbyt często oglądają 
światło dzienne, naj-
częściej uzupełniają 
inne ekspozycje – mó-
wią kuratorki wysta-
wy Maria Michalczyk 
i Krystyna Pieronkie-
wicz-Pieczko. – Tym 
razem powierzyłyśmy 
im rolę główną. Two-
rzą zbiór niezwykły, 
ukazują rzeczy służą-
ce człowiekowi w co-
dziennym życiu.

Na ekspozycji zgro-
madzono około 650 ekspona-
tów – przedmiotów niezbęd-
nych do funkcjonowania go-
spodarstwa domowego czy 
rolnego. Powstałe w okresie 
od XIX wieku do lat 60. XX 
wieku narzędzia, przybory, 
sprzęty, urządzenia są świade-
ctwem ludzkiej pomysłowości, 

z a -
r a d n o -

ści, obrazują w 
pewnym zakresie 

rozwój myśli tech-
nicznej i historię kultu-

ry życia codziennego róż-
nych sfer oraz środo-
wisk społecznych. Wy-
stawa wprowadza w 
świat rzeczy od daw-
na nieużywanych, za-
pomnianych, intrygu-
jących tajemniczością, 
których przeznacze-
nie stanowi niejedno-
krotnie zagadkę, jak 
też w świat przedmio-
tów znajomych lub 
ciągle obecnych w na-

szym życiu. Ekspozycję można 
zwiedzać do końca marca. MR

TV Regionalna 23–29.12.2007

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

Muzeum Śląskie

Lokówki prababci
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Kobiety zawsze 
upiększały swoje 
włosy, takich 
narzędzi używały 
nasze prababcie

Na dole: Wirówka 
„centryfuga” 
do odciągania 
śmietany
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NIEDZIELA  23.12

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

ślenia
08.00 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 Niedzielny Magazyn Sportowy 
22.15 Aktualności sportowe 

  PONIEDZIAŁEK  24.12

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

ślenia
07.55 Kolędowanie z TV Katowice 
08.45 TV Katowice poleca
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Świąteczna kuchnia góralska
17.05 Góralskie kolędowanie
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
19.20 U nos w Bytkowie (1)
21.45 U nos w Bytkowie (1) – powt. 

  WTOREK  25.12

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

ślenia 
07.55 Kolędowanie z TV Katowice
08.10 Święta na Zaolziu
08.45  Schlesien Journal – magazyn mniej-

szości niemieckiej 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Kolędnicy z Zawoi 
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Siedem pieśni Marii – koncert 
21.45 U nos w Bytkowie (2)

 ŚRODA  26.12

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

ślenia 
07.55 Kolędnicy z Zawoi
08.45 Święta na Zaolziu
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Razem w Brukseli – reportaż
17.05 Kolędowanie z TV Katowice 
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 

18.30  Wesołych świąt – śląskie kolę-
dowanie

19.30  Bliżej natury – magazyn ekolo-
giczny

21.45 Gala jubileuszowa TV Katowice 
 
  CZWARTEK  27.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.45 Na co dzień
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Kronika miejska Zabrze
17.00 Narciarski weekend
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30  Aktualności sportowe 
18.45  Ludzie i sprawy – magazyn repor-

terów TV 
19.15  Uwaga weekend – informator 

kulturalny 
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności 

  PIĄTEK  28.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend
08.45 Gramy dla Was
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Kronika miejska Katowice
17.00 To się wytnie
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.45  Trójwymiar – magazyn reporte-

rów 
19.15  Trudny rynek – program publi-

cystyczny
19.35 Trójka tam była
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności

  SOBOTA  29.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.00 Magazyn hokejowy
08.45 Bajki 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 Z najlepszymi życzeniami – relacja
19.30 Pora na kulturę – magazyn
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe
22.05 Sobotni Magazyn Sportowy


