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ZA TYDZIEŃ
 

Przed nami najważniejszy 
tydzień w roku. W dzi-

siejszą Niedzielę Palmową 
młodzież modli się w ka-
towickiej katedrze. Starsi 
podpowiadają (s. IV–VI), 
jak warto żyć, by osiągnąć 
szczęście. Dobre rady nie 
wystarczą jednak – wy-
boru swej życiowej drogi 
każdy musi dokonać osobi-
ście. Wielki Tydzień to dla 
chrześcijanina czas refleksji 
i odkrywania na nowo praw-
dy o Bożej miłości. I chociaż 
historia wciąż jest żywa, jak 
przekonuje nas wizyta w ar-
chiwum (s. VIII–IX), warto 
pamiętać, że Jezus historią 
nie jest – jest z nami w każ-
dy czas. Teraz. 
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W wielkoczwartkowy poranek 
do katedry przychodzą duchowni 
z całej archidiecezji. Na szczęście 
coraz więcej jest także świeckich. 
Warto zainteresować się Mszą 
Krzyżma, której nie odprawia się 
w parafiach, ale właśnie 
w katedrze.

W ciągu roku niewiele jest 
okazji do spotkania wiernych 
z biskupem. Triduum paschal-
ne jest także niejako z defini-
cji zarezerwowane dla para-
fii. Msza św. Wieczerzy Pań-
skiej rozpoczyna ten wyjątko-
wy obchód, kiedy cała wspól-
nota parafialna otacza ołtarz w 
kościele. Tego dnia staje się on 
w szczególny sposób wieczer-
nikiem. Trudno też sobie wy-
obrazić, by ludzie rezygnowa-
li z udziału w parafialnych i ro-
dzinnych obrzędach w kolejne 
dni Wielkiego Tygodnia. Aż do 
Rezurekcji wszyscy chcą świę-
tować wśród swoich. 

Jest jednak Msza św. Krzyż-
ma, która byłaby doskonałą 

okazją do diecezjalnego akcen-
tu. Chociaż przyzwyczailiśmy 
się traktować ją jako spotkanie 
prezbiterium z biskupami, war-
to zainteresować tą liturgią rów-
nież osoby świeckie. To praw-
da, że kapłani odnawiają wtedy 
swoje przyrzeczenia. To prawda, 
że mają wtedy także swój dzień 
księdza, bo przecież w czwartek 

została ustanowiona Euchary-
stia i kapłaństwo. Tym bardziej 
jednak obecność osób świe-
ckich w katedrze tego dnia by-
łaby uzasadniona. To wtedy po-
święcone są oleje potrzebne do 
udzielenia święceń, sakramentu 
chorych czy bierzmowania. Naj-
częściej księża dziekani zabiera-
ją je później do naszych parafii, 
by w ciągu całego roku towarzy-
szyły naszemu życiu duszpaster-

skiemu. Mi-
mo przedpo-
łudniowej po-
ry, warto więc 
r o z p o c z ą ć 
Wielki Czwar-
tek od kate-
dry. Szczegól-
nie zaprosze-

ni powinni się poczuć emery-
ci, którzy nie pracują, a nie mie-
li może jeszcze okazji uczestni-
czyć w tej wyjątkowej liturgii.
 KS. MŁ

W katedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach Msza św. Krzyżma 
odprawiona będzie w najbliższy 
czwartek o godz. 10.00.

Początek Triduum Paschalnego

Msza olejów

Poświęcone 
w Wielki 
Czwartek oleje 
przechowuje 
się w parafiach 
w specjalnych 
naczyniach

MIROSŁAW RZEPKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  WIDZIAŁEM ZMARTWYCHWSTANIE 

– lekarze mówią o śmierci 
i życiu

  WIELKANOC na farze
  KOLOROWE JAJA, 

czyli jak powstają pisanki

DZIESIĄTY RAZ ROZDALI ZŁOTE KROKUSY

W ubiegłą niedzielę, 9 marca, w Łaziskach 
Górnych odbyła się jubileuszowa, dzie-

siąta gala finałowa Festiwalu Piosenki i Poezji 
„Krokus”. W tym roku jurorzy musieli oce-
nić ponad 500 występów, przygotowanych 
przez dzieci i młodzież z powiatu mikołow-
skiego. W młodszej grupie literackiej zwycię-
żył Teatr „Uśmiech” z Mikołowa, w starszej – 

kabaret „Zgroza” z Orzesza. 
Natomiast w młodszej gru-
pie muzycznej wygrali 
„Młodzi Jaśkowiczanie” z 
SP4 w Orzeszu, a w star-
szej – Martyna Pławecka, 
Kinga Szmajduch i Renata 
Roj z Gimnazjum nr 1 w 
Orzeszu. Festiwal „Krokus” 
propaguje zdrowy styl życia 
wśród dzieci i młodzieży. 
Organizowany jest od 1990 
roku, obecnie co roku. 

W kategorii 
grupa starsza, 
literacka, 
zwyciężył 
kabaret 
„Zgroza” 
działający 
w Ramach 
Katolickiego 
Stowarzyszenia 
Młodzieży 
w Orzeszu
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Rok biskupa Bednorza

WODZISŁAW ŚL. 
Mszą św. w kościele św. 
Herberta w Wodzisławiu 
Śląskim 9 marca  zainau-
gurowano obchody set-
nej rocznicy urodzin bi-
skupa Herberta Bedno-
rza. W projekcie obcho-
dów, których organizato-
rem jest Klub Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach, 
znajduje się m.in. sesja 
naukowa, wystawy, me-
tropolitalny konkurs wie-
dzy o postaci śląskiego 
kapłana czy film prezen-
tujący jego sylwetkę. Ca-
łość zakończy Msza św. 
w gliwickiej Katedrze śś. 
Apostołów Piotra i Pa-
wła, która odbędzie się 
28 września, nazajutrz 
po setnej rocznicy przy-
jęcia chrztu świętego 
w tej właśnie świątyni 
przez biskupa Bednorza. 

Ks. Jan Ficek, budowni-
czy kościoła św. Herber-
ta, w minioną niedzie-
lę przypomniał w homilii 
wydarzenie z 1980 roku 
– ówczesny pasterz ka-
towickiej diecezji święto-
wał 30. rocznicę przyję-
cia sakry biskupiej. Wła-
dze zezwoliły wtedy na 
budowę nowego kościo-
ła w diecezji. – Dzisiejsza 
uroczystość jest wyra-
zem wdzięczności za to, 
że biskup Bednorz prze-
kazał wtedy zezwolenie 
dla Wodzisławia. Dzięki 
temu powstał ten kościół 
– mówił ks. Ficek. Uro-
czystość uświetniło wy-
konanie Mszy Górniczej 
przez Orkiestrę Symfo-
niczną kopalni „Staszic” 
(na zdjęciu) pod dyrek-
cją Grzegorza Mierzwiń-
skiego.
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Michał Zosiuk
uczeń z Łazisk Górnych

Już po raz piąty wybieram się 
na spotkanie w Niedzielę 
Palmową do katowickiej katedry. 
Światowy Dzień Młodzieży 
to wspaniały pomysł papieża 
Jana Pawła II. 
Dzięki tym spotkaniom 
możemy zobaczyć się 
z osobami z letnich rekolekcji, 
odnowić przyjaźnie, nawiązać 
nowe znajomości, ale przede 
wszystkim wspólnie się modlić 
i śpiewać. Moje życiowe plany 
na razie wiążą się z nauką. 
Chciałbym skończyć szkołę 
i dobrze napisać maturę. Później 
pewnie będzie tak, że pójdę 
do pracy i będę studiował 
zaocznie. Myślę, że już 
nieraz bez Boga 
załamałbym się 
kompletnie. Oczywiście na 
co dzień nie zawsze odczuwam 
Jego opiekę, choć staram się 
pamiętać. Natomiast szczególnie 
można doświadczyć 
Jego obecności na wakacyjnych 
rekolekcjach. Jestem wdzięczny, 
bo po jednych, nieudanych 
dla mnie rekolekcjach, 
nie chciałem już więcej jechać – 
pojechałem jednak 
i było super, fantastycznie. 
Jestem przekonany, 
że w katedrze 
w Niedzielę Palmową również 
będzie wspaniale.

Na s. IV–VI piszemy o tym, 
co mają do powiedzenia młodym 
osoby nieco od nich starsze
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KATOWICE. Szpi-
tal im. Prof. Emila Mi-
chałowskiego przesta-
nie być własnością mia-
sta. Być może już 21 
marca szpital stanie się 
własnością Medycznego 
Centrum Urologii. Spół-
ka została wybrana w 
przetargu przez miasto, 
bo zobowiązała się do 
kontynuowania dotych-
czasowej działalności 
szpitala. Za 12 mln zło-
tych szpital znajdzie się 
w rękach… lekarzy pra-
cujących dotychczas w 
tym – najlepszym w Pol-

sce – szpitalu urologicz-
nym. To oni bowiem, 
utworzyli spółkę, której 
miasto Katowice prze-
każe placówkę. – Aby 
to się stało, konieczna 
jest likwidacja szpita-
la – wyjaśnia „Gościo-
wi” likwidator szpita-
la Krzysztof Zaczek. – 
To zabieg formalny, ale 
konieczny. Niepublicz-
ny ZOZ będzie wykony-
wał te same zadania, co 
działający obecnie szpi-
tal. Przejmie świadcze-
nia, personel, podpisze 
kontrakt z NFZ.

Lekarze kupują szpital

Modlili się o mądrość
KATOWICE. Ewangeli-
cy, baptyści, metodyści 
i katolicy spotkali się 7 
marca na wspólnej mod-
litwie w kościele ewan-
gelicko -augsburskim 
pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego z okazji Świa-
towego Dnia Modlitwy. 
W tym roku koncep-
cję ceremonii opraco-
wały kobiety z Gujany. 
– Według zapropono-
wanej przez nie formy 
modlą się dziś chrześ-
cijanie w różnych częś-
ciach świata – wyjaśnia 
Adelajda Walica, organi-
zatorka spotkania. Pod-
czas nabożeństwa ka-
zanie wygłosiła diakon 
Iwona Holeksa, teolog 
luterański (na zdjęciu). 
– Aby w modlitwie móc 
oddychać czystym po-
wietrzem, potrzebuje-
my mądrości, która po-

zwoli nam utrzymać 
właściwy kierunek. Tyl-
ko Boża mądrość mo-
że obdarzyć nas innym 
spojrzeniem na proble-
my, które spotykamy na 
naszej drodze – mówi-
ła, nawiązując do mot-
ta tegorocznego Dnia 
Modlitwy: „Boża mą-
drość obdarza nowym 
zrozumieniem”. Za 
wspólną modlitwę dzię-
kował wszystkim zebra-
nym i udzielił im bło-
gosławieństwa bp Tade-
usz Szurman. Światowy 
Dzień Modlitwy jako 
ruch ekumeniczny po-
wstał z inicjatywy ko-
biet w USA i Kanadzie. 
Stąd też był nazywa-
ny Światowym Dniem 
Modlitwy Kobiet. Obec-
nie rozwija się w ponad 
170 krajach i szczyci się 
117-letnią tradycją. 

Katowiczanie wygrali
WARSZAWA. Ucznio-
wie Gimnazjum nr 9 im. 
Romualda Traugutta z 
Katowic zwyciężyli w 
ogólnopolskim konkur-
sie „Klasa Ze Snów”. Do 
konkursu zgłoszono po-
nad tysiąc prac, wyko-
nanych w różnych tech-
nikach plastycznych, 
w tym również mode-
le trójwymiarowe. Juro-
rzy zwracali uwagę na 
oryginalny pomysł oraz 
precyzję i jakość wy-
konania. Autorzy zwy-

cięskiego projektu (na 
zdjęciu) otrzymają na-
grody-niespodzianki, a 
do ich szkół trafią no-
woczesne zestawy do 
prezentacji multimedial-
nych NOBO.
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Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

P owraca sprawa prywatyzacji śląskich ko-
palń przez Giełdę Papierów Wartościowych. 

Pomysł został zapisany w planach rządu Jarosława 
Kaczyńskiego, a realizować ma go obecna ekipa. 
Plany zakładają, że w rękach Skarbu Państwa pozo-
staną większościowe udziały, a pieniądze z prywa-
tyzacji zostaną przeznaczone na inwestycje. Jako 
pierwszy na giełdę miałby wejść Katowicki Holding 
Węglowy, który właśnie rozpisał przetarg na wybór 
doradcy prawnego, odpowiedzialnego za przygo-
towanie całej procedury prywatyzacyjnej. Czy jed-
nak w radosnym pędzie do prywatyzacji dokona-
no analizy wszystkich konsekwencji wynikających z 
nowego stanu prawnego polskiego górnictwa?

O ile jednak prywatyzacja poprzez giełdę 
daje możliwość zachowania kontroli nad 

spółkami przez Skarb Państwa, o tyle sprze-
daż bezpośrednia przynieść może różne nie-
spodzianki. Właśnie okazało się, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne zaczyna się interesować 
prywatyzacją kop. „Silesia” w Czechowicach-
-Dziedzicach, którą zamierza kupić szkocka fir-
ma Gibson Group International. Szkoci zgodzili 
się za nierentowną kopalnię zapłacić 205 mln i 
to samo w sobie jest interesujące. Przypominam 
bowiem sobie, że w roku ubiegłym wartość tej 
kopalni wyceniona została na mniej więcej po-
łowę tej kwoty. Szkoci, jak wiadomo, nie słyną 
z rozrzutności, powstaje więc pytanie dlaczego 
zgodzili się zapłacić kwotę znacznie większą. 

A le ważniejsze w tym wszystkim jest jesz-
cze inne pytanie. Skoro szkocka firma kupi-

ła nierentowną kopalnię, a jak sądzę nie zamie-
rza jej przerobić na destylarnię whisky, lecz kon-
tynuować wydobycie, oznacza to, że „Silesia” 
może przynosić zyski. Dlaczego więc kopalnia 
w ręku Skarbu Państwa jest deficytowa, a w rę-
ku Szkotów będzie dochodowa ? CBA zaintere-
sowało się transakcją gdyż okazało się, że kapi-
tał zakładowy szkockiej firmy wynosi zaledwie 
100 funtów. Natomiast gwarancje bankowe do-
tyczące wadium przy zakupie kopalni złożyli nie 
Szkoci, lecz jakaś nieznana firma zarejestrowana 
w jednym z rajów podatkowych. 

O bserwując te dziwne podchody pod na-
sze kopalnie, myślę, że władze państwo-

we powinny przeprowadzić gruntowną anali-
zę prywatyzacji czeskich kopalń, które znala-
zły się w ręku Zdenka Bakali. Bakala pojawił się 
w Czechach w 1991 r. jako skromny emigrant 
z USA i rozpoczął najbardziej niezwykłą karie-
rę w Europie Środkowej. Jego zarejestrowana 
na Cyprze firma, kontroluje kopalnie ostraw-
sko-karwińskie, robi również wielkie interesy na 
Wschodzie. Bakala od dawna interesuje się pol-
skimi kopalniami położonymi w pobliżu granicy 
z Czechami. Lepiej więc przyjrzeć się sprawie te-
raz, aniżeli później zawracać głowę CBA.

Kierunek Gniezno
KATOWICE. Zakończył 
się diecezjalny etap Olim-
piady Teologii Katolickiej. 
7 marca w auli wydzia-
łu teologicznego UŚ test 
pisemny rozwiązywało 90 
uczniów szkół średnich. – 
Poziom finału jest wyrów-
nany od wielu lat. Oso-
by z pierwszej dziesiątki 
zdobyły prawie komplet 
punktów; bardzo poważ-
nie traktują udział w olim-
piadzie – twierdzi ks. Ja-
cek Błaszczok z Wydzia-
łu Katechetycznego Ku-
rii Metropolitalnej. Zwy-
ciężyła Anna Szczepa-
nek z VIII LO im. M. Skło-
dowskiej-Curie w Katowi-
cach. Drugie miejsce za-
jęła Magdalena Szymaniec 
z I LO im. 14. Pułku Po-
wstańców Śląskich w Wo-
dzisławiu Śląskim, a trze-
cie Natalia Kruszyna z I LO 

im. J. Śniadeckiego w Sie-
mianowicach Śląskich. Ca-
ła trójka spotka się od 18 
do 20 kwietnia w Gnieź-
nie na ogólnopolskim fi-
nale. Uczennice będą mo-
gły również rozpocząć 
studia na wydziale teolo-
gicznym bez egzaminów 
wstępnych. – W przygoto-

waniach do finału ciężkie 
było przebrnięcie przez ję-
zyk zaproponowanych do-
kumentów, zwłaszcza pa-
pieskich. Ale dzięki dużej 
wytrwałości wszystko się 
udało – mówi zwyciężczy-
ni, która w olimpiadzie te-
ologicznej brała udział po 
raz pierwszy.

Anna Szczepanek odbiera nagrodę od abp. Damiana Zimonia

Stać się aktorem
KATOWICE. – Staramy 
się kształcić wrażliwych lu-
dzi. Cieszymy się, że mło-
dzi chcą uczyć się zostać 
aktorem. Uczymy ich war-
sztatu, dykcji. Pragnie-
my, by nasza szkoła sta-
ła się państwowa. Stara-
my się by naszym „patro-
nem” została PWST w Kra-
kowie – mówił Roman Mi-
chalski, dyrektor studium 
aktorskiego, które dzia-
ła od trzech lat przy Tea-

trze Śląskim. W zeszłym 
roku szkoła wypuściła 
pierwszych absolwentów. 
4 marca w MDK „Koszut-
ka” wystąpili studenci II i 
III roku studium (na zdję-
ciu). Oprócz odegranych 
scen i piosenek uczestni-
cy spotkania mogli dowie-
dzieć się, jak wygląda na-
uka w tym miejscu. – Po-
kazujemy im dawne dra-
maty, których obecnie już 
się nie grywa. Uważamy, 

że nie można uczyć nowo-
czesności, jeśli się nie zna 
klasyki – tłumaczyła Anna 
Podsiadło, kierownik lite-
racki szkoły.

Skąd mamy ciało?
WYDZIAŁ TEOLO-
GICZNY. Wybitny wykła-
dowca Uniwersytetu im. 
kard. Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie antropo-
log ks. dr Jacek Tomczyk 
prowadzący wykopaliska 
w Syrii i współpracują-
cy z Uniwersytetem Pary-
skim na Sorbonie był goś-
ciem spotkania Duszpa-
sterstwa Osób Żyjących w 
Stanie Wolnym. Przedsta-
wił on popularny wykład 
na temat drogi ewolucyj-
nej człowieka. Uczestni-

cy spotkania z zapartym 
tchem słuchali o australo-
pitekalnej koncepcji antro-

pogenezy. Prelegent opo-
wiadał o bieżącym stanie 
badań i wnioskach, jakie 
naukowcy wyciągają, ana-
lizując kolejne odkrycia. 
Podczas spotkania prowa-
dzący duszpasterstwo ks. 
Tadeusz Czakański przy-
pomniał, że rekolekcje 
dla osób żyjących w sta-
nie wolnym odbędą się 
w Panewnikach w dniach 
od 30 kwietnia do 4 ma-
ja. Chętni mogą się zgła-
szać pod nr. telefonu 032 
2526217.
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Co mamy do powiedzenia młodym?

Nie wysyłajcie SMS-ów na Dzień Babci

STANISŁAW PŁATEK, 57 LAT, RANNY POD-
CZAS PACYFIKACJI KOPALNI „WUJEK”

– My, starsze pokolenie, mo-
żemy przekazać młodym swoje 
doświadczenia i świadectwo ży-
cia. To m.in. pielęgnowanie trady-
cji, patriotyzmu. Tę ostatnią war-
tość najczęściej docenia się do-
piero na obczyźnie. Patriotyzm to 
nie tylko tęsknota za najbliższy-
mi, ale tęsknota za miejscem, w 
którym się wychowywało, i za ję-
zykiem ojczystym.

Ważne, by starsze pokolenie 
przekazywało młodym historię 
swojego regionu, swojej ojczy-
zny. Gdyby nie to, kto dziś znałby 
prawdę o Katyniu?

Od dzisiejszej młodzieży uczę 
się odwagi w podejmowaniu de-
cyzji. Moje pokolenie nie miało w 
sobie tyle odwagi i zdecydowania 
w podejmowaniu życiowych de-
cyzji. Dziś młodzież jest bardziej 
ryzykancka. Idzie w nieznane i bu-
duje życie od początku, np. w no-
wych realiach, na obczyźnie.

Ważne, by nie zapominali 
jednak o podstawowych wartoś-
ciach, takich jak wiara, rodzina, 
szacunek dla drugiego człowie-
ka. Ale o to powinniśmy zadbać 
my, dorośli.

JÓZEF MUSIOŁ, 75 LAT, PRAWNIK, PEŁ-
NIŁ FUNKCJĘ WICEMINISTRA SPRAWIED-
LIWOŚCI, BYŁ SĘDZIĄ SĄDU NAJWYŻ-
SZEGO

– Starsze pokolenie może 
przekazywać młodym swoje zwe-
ryfikowane doświadczenia życio-
we.Taka nauka może być bardzo 
pouczająca. Chodzi tylko o to, by 
młodzież chciała korzystać z te-
go doświadczenia. Wtedy może 
uniknąć wielu życiowych błędów 
i rozczarowań. Uniwersalne wzor-
ce, normy postępowania wyno-
simy z domu rodzinnego i tego 
nam nic nie zastąpi.

Dla mnie doświadczenia mo-
ich rodziców były bardzo ważne. 
Oczywiście człowiek nieraz się 
buntował, ale takie podstawowe 
zasady jak solidna nauka, sumien-
na praca były niepodważalne. Pa-
miętam, jak tata uczył mnie: „nie 
wywyższaj się, szanuj starszych”. 
Te zasady wręcz wchodziły czło-
wiekowi w podświadomość. To 

owocuje przez całe życie. Szanu-
jesz starszych, to i oni bardzo cię 
szanują.

Lubię przebywać z młody-
mi, bo wtedy czuję się młodszy 
(śmiech). A tak serio to uczę się 
ich spojrzenia na życie i wtedy 
łatwiej mi do nich trafić. Nieste-
ty, często dzisiejsi 30-, 40-latko-
wie nierzadko zachowują się jak 
starcy. Ale to skutek ograniczo-
nych zainteresowań. Ja młodym 
aplikantom mówię zawsze, by nie 
ograniczali się tylko do wyuczo-
nej specjalizacji zawodowej, ale 
żeby ciągle poszerzali swoje my-
ślowe horyzonty.

ANIELA LANGER, 83 LATA, 
ŚLĄZACZKA ROKU 1996

– Chciałabym prosić młodzież, 
by inwestowała w naukę, by nie 
traktowała jej jak zła konieczne-
go. Bo przecież od tego zależy 
przyszłość. Proszę też młodych, 
żeby szanowali starszych, by pa-
miętali o nich. Ważna jest pamięć 
np. o Dniu Dziadka, Dniu Babci. 
Chciałabym, by młodzież nie wy-
sługiwała się komórkami w rela-
cjach z rodzicami czy dziadkami. 
Tu ważniejsza jest rozmowa czy 
nawet odręcznie napisana kart-
ka z życzeniami aniżeli wysłany 
ukradkiem SMS.

Moi dziadkowie zmarli, kiedy 
miałam 16 lat, i nie miałam tego 
szczęścia, że mogłam korzystać z 
ich doświadczenia. Ale swoje do-
świadczenia przekazywali mi ro-
dzice. Trzymali nas dość krótko, 
uczyli karności i posłuszeństwa, i 

to wyszło nam na dobre. W moich 
czasach mówiliśmy do rodziców 
w trzeciej osobie: „mama powie-
dzieli, kazali”. Dziś do rodziców 
i dziadków mówi się per „ty”, a 
nawet po imieniu. To bardzo nie-
dobrze. Oczywiście przyjaźń tak, 
ale dzieci muszą mieć szacunek 
dla starszych.  Niedawno na zaję-
ciach na uczelni grupę studentów, 
w której znajduje się i moja zna-
joma, zapytano, kto ma jeszcze 
dziadków. Zgłosiło się parę osób. 
„A kto mieszka z dziadkami?” – 
pytał dalej wykładowca. Okazało 
się, że nikt. To smutne. Takie ma-
my czasy, ale chodzi o to, by wnu-
ki nie zapomniały adresu do swo-
ich dziadków, a już broń Boże, 
żeby nie oddawały dziadków do 
„pensjonatów radości”. 

Ja dziękuję Bogu, że mogę 
mieszkać z dziećmi i wnukami. To 
moja radość u schyłku życia – nie 
jestem sama. A i od wnuków wie-
le się mogę nauczyć. Dzięki jed-
nej z wnuczek, studentce geogra-
fii, poznałam m.in. wszystkie cieś-
niny i miejsca pielgrzymkowe na 
świecie. Druga uczy mnie pielęg-
niarstwa. I tak na starość posze-
rzam swoje horyzonty.

PROF. FRANCISZEK KOKOT, NEFROLOG 
I ENDOKRYNOLOG, PROFESOR ŚLĄSKIEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ

– Zacznijmy od tego, że 
współczesna młodzież jest bar-
dzo zdemoralizowana, ma kon-
sumpcyjny stosunek do życia i 
nie uznaje żadnych autorytetów. 
Nie rozumiem, jak można bić na-

Przyzwyczailiśmy się  
do narzekania  

na młodzież. 
Najczęściej wiodą w tym 

prym dorośli i starsi.  
Z okazji Światowego Dnia 

Młodzieży tym, którzy 
młodość mają już za sobą, 

zaproponowaliśmy,  
by podzielili się swoimi 

doświadczeniami.
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Co mamy do powiedzenia młodym?

Nie wysyłajcie SMS-ów na Dzień Babci
uczyciela. Nie potrafię pojąć wul-
garnego słownictwa, którego uży-
wają na ulicy nie tylko chłopcy, ale 
również dziewczęta. Oczywiście 
nie wszyscy są tacy.

Moim zdaniem, żeby mło-
dzież wyrosła na porządnych lu-
dzi, trzeba zacząć od rodziny, od 
wychowania. Moi czterej synowie 
mają dzisiaj po około 50 lat i są 
mi wdzięczni, choć zawsze, gdy 
zasłużyli, dostawali pasem. Nie 
mówię o znęcaniu się, ale o słusz-
nej karze. Rodzice powinni zaj-
mować się swymi dziećmi, przy-
tulać je, rozmawiać z nimi. Mło-
dzi ludzie powinni dążyć do sa-
modzielności. Nie rozumiem, gdy 
mama dziesięcioletniego dziecka 
sprząta jego pokój, przygotowuje 
mu do szkoły tornister i wszystko 
za nie robi. Gdy ja miałem 10 lat, 
musiałem paść krowy, ciężko pra-
cować na roli i jednocześnie cho-
dzić do szkoły i odrabiać zadania 
domowe. Oczywiście są również 
wśród młodzieży osoby wspania-
łe, samodzielne i ambitne. Myślę, 
że powinny one pamiętać, że za-
wdzięczają to swoim rodzicom.

SENATOR KRYSTYNA BOCHENEK, DZIEN-
NIKARKA, WICEMARSZAŁEK SENATU

– Naturą młodości jest, że 
chce stawiać na swoim, sprze-
czać się, przeciwstawiać. Gdybym 
miała coś radzić młodym, powie-
działabym, żeby zastanowili się w 
skupieniu nad swoją życiową dro-
gą – odpowiedzieli sobie na pyta-
nia, kim chcę być i jak ma wyglą-
dać moje życie. Nie chodzi mi o 

plany, bo te weryfikuje życie, tyl-
ko o znalezienie swojej życiowej 
drogi. Radzę też uważnie słuchać 
rad ludzi starszych, ale wyborów 
dokonywać samemu, aby nie ob-
ciążać nikogo odpowiedzialnoś-
cią za swoje życie. Zawsze pod-
kreślam, że człowiek nie powi-
nien niczego robić wbrew sobie. 
Dobrze jest pamiętać o tym np. 
przy wyborze zawodu. Nawet je-
śli bliscy proponują inną szkołę 
czy uczelnię, ja bym radziła, by 
trzymać się własnej decyzji.

Druga sprawa, to mieć opar-
cie w ludziach serdecznych i bli-
skich. Można nadrobić różne za-
ległości, ale kontaktów z drugim 
człowiekiem nadrobić się nie da. 
Dlatego uważam, że trzeba pie-
lęgnować więzy rodzinne i więzy 
przyjaźni jak najdelikatniejszą ro-
ślinę. To się nie uda bez poświęce-
nia czasu. Bardzo mnie martwi, że 
przedkłada się karierę, życie za-
wodowe nad życie osobiste. Uwa-
żam, że nie należy czekać na póź-
niej z założeniem rodziny, posia-
daniem dzieci. Dlatego, że pomię-
dzy czasem zachłyśnięcia się mło-
dością i niezależnością a osiąg-
nięciem wieku już dojrzałego jest 
bardzo krótki dystans, mgnienie 
oka. A wtedy bywa, że jest już za 
późno na takie decyzje. Dlatego 
trzeba bardzo dbać o równowagę 
pomiędzy sferę zawodową i oso-
bistą. Warto się troszczyć o włas-
ne szczęście.

KS. PROFESOR JERZY SZYMIK,
POETA, TEOLOG

– W latach 80. ubiegłego stu-
lecia prowadziłem spotkania mło-
dych w Niedzielę Palmową, a tak-
że na pielgrzymkach piekarskich 
– męskiej i żeńskiej. Wtedy byłem 
bardzo zaangażowany w duszpa-
sterstwo młodzieży, no i, oczy-
wiście, niewiele starszy od przy-
bywającej do katedry młodzieży. 
Dzisiaj patrzę na te wspomnienia 
z radosnym sentymentem. Chy-
ba nie jesteśmy w stanie ocenić 
ogromu dobra, jakie te spotka-
nia wnoszą.

Chciałbym przekazać mło-
dym ludziom jedną tylko myśl. 
Towarzyszy nam hasło roku 
duszpasterskiego „Bądźmy ucz-
niami Chrystusa”. Chciałbym 
przypomnieć scenę z począt-
ku Ewangelii, kiedy uczniowie 
pytają Jezusa: „Mistrzu, gdzie 
mieszkasz?”. Wtedy Pan Jezus 
odpowiada każdemu z nich: 
„Pójdź i zobacz”. Oznacza to: 
„wiem, o co Mnie pytasz, kiedy 
chcesz wiedzieć, gdzie miesz-
kam. Chcesz wiedzieć, skąd je-
stem, gdzie są moje korze-
nie, gdzie jest mój dom, czy-

li kim jestem i czego od cie-
bie chcę. Jaki mam projekt wo-
bec twojego życia. Otóż, ko-
chany, nie jestem w stanie od-
powiedzieć ci na to pytanie te-
oretycznie. Nie potrafię ci te-
go wytłumaczyć. W odpowiedź 
musisz zaangażować swoje ży-
cie, pójść za Mną, wpatrując 
się w moje plecy, kładąc stopy 
w miejscach, gdzie Ja stąpałem 
przed chwilą. Dopiero wtedy, 
gdy za Mną pójdziesz, zoba-
czysz, zrozumiesz, będziesz 
widział, gdzie mieszkam, czy-
li kim jestem i czego od cie-
bie chcę i jaki mam projekt 
wobec twojego życia”. Właśnie 
na tym polega bycie uczniem 
Chrystusa. Odpowiedź na py-
tanie, kim jest Chrystus i czego 
ode mnie chce, jest nie do uzy-
skania teoretycznie. Muszę na-
śladować Chrystusa, żeby zro-
zumieć, czego On ode mnie 
chce. Bez naśladowania to jest 
niemożliwe.

Notowali 
ANNA BURDA-SZOSTEK

MIROSŁAW RZEPKA
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Święto Młodych w katedrze

Z nadzieją ku nowemu życiu

KS. MAREK ŁUCZAK: Rozmawia-
my w rocznicę wydarzeń z 1968 
roku, kiedy studenci w Europie 
protestowali z bardzo różnych 
powodów. Czy dzisiaj buntow-
niczej  natury młodzieży nie wy-
piera raczej jej bezideowość? 

ABP DAMIAN ZIMOŃ: – Warto 
w tym miejscu przywołać po-
stać o. Pierre-Marie Delfieux. Był 
on przecież duszpasterzem aka-
demickim na Sorbonie w Pary-
żu, kiedy działy się tam zawiro-
wania związane z buntem stu-
dentów. Na własne oczy zoba-
czył, do czego może doprowa-
dzić kryzys wartości. Przebywał 
na pustyni, a później postano-
wił założyć Wspólnoty Jerozo-
limskie, miejsca, gdzie młodzi lu-
dzie w wielkich miastach Europy 
gromadzą się, by celebrować li-
turgię. To jeden z owoców roku 
1968. Niedawno natknąłem się 
na jedną z książek o. Delfieux, w 
której wyraźnie odpowiedział na 
pytanie, skąd wzięła się potrzeba 
tworzenia pustyń w mieście. Oni 
tam są nie tyle dla solidarności z 
ubogimi czy nawet dla ewangeli-
zacji, co nade wszystko dla kon-
templacji. To jest prawdziwy fun-
dament: słuchanie Słowa Boże-

go. Z jednej strony można dziś 
mówić o bezideowości, z dru-
giej owocem takiego głodu idei 
może być duchowość. Nawet je-
śli ten głód idei jest jeszcze nie-
uświadomiony.

Niektórym trudno sobie uświa-
domić pragnienie duchowości, 
skoro praktycznie nie rozstają się 
ze słuchawkami. 

– To przejaw dziwnej izola-
cji, ograniczenia kontaktu z dru-
gimi. Dlaczego ludzie ustawicz-
nie chcą pozostać w swoim świe-
cie? Przecież wolność najpełniej 
realizuje się w dialogu z  drugim 
człowiekiem. Osoba ludzka rea-
lizuje się w kontakcie z drugim. 
Pan Bóg daje się nam, a my in-
nym. Ale takie izolowanie się od 
świata może mieć miejsce nie tyl-
ko za sprawą słuchawek. To tyl-
ko jedno z zagrożeń. Do tego 
dochodzą Internet, narkotyki, a 
wszystko tak naprawdę ma swo-
je źródło w braku duchowości. 
Kiedy jej brakuje, człowiek ucie-
ka jedynie w namiastki.

Jest tu pewna szansa. Jeśli poja-
wia się pustka, duszpasterze ła-
twiej mogą zaoferować coś dla 
jej wypełnienia. 

– Okoliczności, które mogą 
pomóc w duszpasterstwie, jest 
więcej. Młody człowiek chce być 
dziś bardziej świadomy i bardziej 
aktywny. W młodzieży kryje się 

ogromny potencjał. Trzeba go w 
niej jedynie obudzić. 

Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego 
jest tak źle? Narzeka się przecież 
na młodzież.

– Problemem jest dziś 
ucieczka współczesnego czło-
wieka od bardzo ważnej praw-
dy. Coraz częściej nie chcemy 
zaakceptować tajemnicy krzy-
ża. To jest jeden z najpoważniej-
szych problemów. Bez akcepta-
cji krzyża nie ma radości Zmar-
twychwstania. Przez trudy idzie-
my przecież do gwiazd (per aspe-
ra ad astra). To wszystko wydo-
byte jest z Ewangelii.

Przypomina się ostatnie orędzie 
Jana Pawła II do młodzieży, w 
którym mówił: „Nie zdziwcie się, 
kiedy na waszej drodze spotkacie 
krzyż”. Te słowa robią szczegól-
ne wrażenie na tle reklam, któ-
re ciągle mamią świat, że możli-
we jest życie łatwe, lekkie i przy-
jemne.

– Ucieczka od krzyża jest czę-
sta. Pomagają w tym nie tylko re-
klamy, ale i złe wychowanie. Ro-
dzice, sami uciekając od krzyża, 
„chronią” dzieci w kokonie indy-
widualizmu. Na ten grunt padają 
ziarna reklamy i całego show-bi-
znesu. Nie dziwmy się więc po-
pularności samobójstw, eutanazji, 
nałogów. Dlatego trzeba na no-

wo odczytać personalizm chrześ-
cijański w kontekście tajemnicy 
paschalnej. Przez chrzest jeste-
śmy wezwani do wolności ku do-
bru. Trudno byłoby wymyślić coś 
nowego. Teraz trzeba tylko dać 
świadectwo.

Kto był takim świadkiem dla 
Księdza Arcybiskupa?

– W czasach mojej młodo-
ści najważniejsza była rodzi-
na, Kościół i szkoła. Nauczycie-
le byli przedwojenni, przeważ-
nie mężczyźni. To byli ludzie 
z kręgosłupem moralnym. Nie 
bez znaczenia były też ich oso-
biste doświadczenia. Polonist-
ka w czasie wojny przebywała 
w obozie koncentracyjnym Aus-
chwitz, a nauczyciel łaciny wal-
czył pod Monte Cassino. To by-
li ludzie  doświadczeni. Nikomu 
by wtedy nie przyszło na myśl, 
by kwestionować ich autory-
tet. Oni nas szanowali, ale tak-
że wymagali. 

Telewizji nie było…

– ...ale było radio. Ciekawie 
też wykorzystywaliśmy czasopis-
ma. Niektórych nie dało się czy-
tać, bo były siermiężne w swo-
jej tematyce. Ale kiedy się brało 
do ręki np. „Rolnik Polski”, moż-
na było w nim znaleźć fragmen-
ty literatury pięknej. My to wtedy 
wycinaliśmy, oprawialiśmy i lektu-
ra była gotowa.  

Z abp. Damianem 
Zimoniem o buntowniczej 
naturze młodzieży  
i duchowym głodzie  
rozmawia ks. Marek Łuczak

Po śmierci 
papieża Jana 

Pawła II młodzież 
spontanicznie 

przybyła  
do katowickiej 

katedry,  
by modlić się  

z abp. Damianem 
Zimoniem M
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Co dalej z metropolią?

Blisko, coraz bliżej
Droga od projektu ustawy  do wprowadzenia 
jej w życie jest zwykle długa i kręta.  
W przypadku ustawy aglomeracyjnej widać 
jednak postęp. Oby tak dalej. 

Projekt ustawy aglomeracyjnej zakłada po-
wstanie trzech obszarów metropolitalnych: 
górnośląskiego, pomorskiego i warszawskie-
go. Inne obszary metropolitalne będzie mogła 
wyznaczać Rada Ministrów, o ile spełnią one 
stosowne kryteria, m.in. wielkości obszarów 
miejskich oraz liczby i gęstości zaludnienia. 

Zadania i kompetencje
Główne zadania tzw. ustawo-

wych obszarów metropolitalnych 
to m.in. planowanie strategiczne 
dla danego obszaru, transport pub-
liczny, komunikacja oraz zagadnie-
nia ochrony środowiska. Prawdopo-
dobnie jednak ostateczna lista za-
dań, którymi mogłyby zająć się me-
tropolie, będzie dłuższa.

Bazą dla przygotowywanego projektu 
ustawy jest przede wszystkim wcześniejszy 
projekt przygotowany przez profesora Cze-
sława Martysza i mecenasa Zenona Klatkę, 
a także inny projekt, autorstwa prof. Erne-
sta Knosali i niektóre założenia Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego. Wykorzystywa-
ny jest także dokument regulujący tworzenie 
aglomeracji, stworzony 7 lat temu przez pro-
fesora Michała Kuleszę.

Na obszarze aglomeracji górnośląskiej 
znajduje się 14 gmin, będących jednocześnie 
powiatami grodzkimi, z ponad 2 mln miesz-
kańców. Gminy te skorzystały z formalne-
go współdziałania w formule Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego. Prezydenci ślą-
skich miast chcą poprzez Związek realizować 
wspólną strategię rozwoju obszaru metropoli-
talnego oraz prowadzić politykę m.in. w dzie-
dzinach transportu lokalnego, w tym w zarzą-
dzaniu drogami istotnymi z punktu widzenia 
aglomeracji śląskiej. Projekt nowej ustawy ma 
trafić pod obrady Sejmu już w maju br. 

Wątpliwości
W opinii samorządowców i nadal pozo-

staje wiele problemów prawnych do rozwią-
zania. Zdaniem marszałka Bogusława Śmigiel-
skiego, jednym z nich jest sprecyzowanie, w 
jakim stopniu ustawa określi specyfikę konur-
bacji śląskiej, która jest odmienna od aglome-
racji warszawskiej, czy Trójmiasta. 

– Bardzo istotne jest także wyznacze-
nie zadań, którymi ma zajmować się metro-

polia górnośląska – twierdzi mar-
szałek. Które z funkcji wojewody 
i samorządu województwa może 
ona przejąć? Wydaje mi się, że 
jej władze statutowe powinny bu-
dować własną strategię rozwoju, 
kształtować ład przestrzenny we-
wnątrz aglomeracji oraz rozwiązy-
wać problemy komunikacyjne, ale 

to wszystko musi zostać określone w przy-
jętej ustawie. 

Od początku prac nad ustawą dochodzi-
ły do głosu skrajne głosy, które chciałyby do-
prowadzić do maksymalnej niezależności po-
wołanego przez nią bytu. Głosom tym prze-
ciwstawiają się zwolennicy rozwiązań łagod-
niejszych. – Nie wyobrażam sobie sytuacji, że 
z województwa wyłącza się obszar aglome-
racji, która następnie rządzi się własnym pra-
wem – mówił marszałek. 

Poseł Mirosław Sekuła zwraca uwagę 
na konieczność precyzyjnego określenia 
miejsca metropolii w podziale administra-
cyjnym kraju, aby jej zadania nie pokrywa-
ły się z zadaniami administracji rządowej 
i samorządowej. Zdaniem prof. Czesława 
Martysza, który uczestniczy w pracach nad 
ustawą o metropolii, wypracowano dotych-
czas zbyt wiele projektów, co może utrud-
nić powstanie ostatecznego dokumentu. – 
Ustawa powinna być napisana z sercem i 
dla ludzi, a obecnie niektóre jej zapisy są 
niezrozumiałe nawet dla mnie, prawnika – 
argumentuje. Także posłanka Halina Roz-
pondek, która jest zastępcą przewodniczą-
cego sejmowej Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej, wskazuje 
na pytania, na które powinny znaleźć od-
powiedź osoby pracujące nad przygotowa-
niem projektu, nim trafi on pod obrady Sej-
mu. Należą do nich m.in. kwestia liczby ob-
szarów metropolitalnych w kraju oraz to, 
czy przynależność do metropolii powinna 
być dla miast obligatoryjna.  MŁ

Debata 
„Metropolia 
Górnośląska 
– jedność  
dla rozwoju” 
w zabytkowej 
kopalni Guido

W tym roku 8 marca odbyła się już piąta 
edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
Metropolii Górnośląskiej.

Pielęgnowanie muzyki religijnej, podno-
szenie poziomu wykonawczego amatorskich 
zespołów chóralnych i promowanie oraz in-
spirowanie wartościowej twórczości muzycz-
nej o przeznaczeniu liturgicznym to głów-
ne cele, które przyświecają imprezie. Gośćmi 
spotkania byli metropolita katowicki abp Da-
mian Zimoń i wojewoda śląski Zygmunt Łu-
kaszczyk.

W muzycznym spotkaniu biorą udział chó-
ry składające się z co najmniej 20 osób. Wy-
stęp każdego z nich trwa około 15 minut. Jury 
ocenia intonację, emisję głosu, interpretację, 
dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Co roku w ręce najlepszego zespołu mu-
zycznego trafia, pozłacana 24-karatowym zło-
tem statuetka Piety. W tym roku jury, któremu 
przewodniczył ksiądz dr Wiesław Hudek, na-
grodę Grand Prix przyznało scholi ,,Cantorum 
Misericordis Christi”, działającej przy parafii 
Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, 
a dyrygowanej przez Piotra Karwowskiego. 
Chór otrzymał również wyróżnienie za naj-
lepiej wykonany utwór oraz wyróżnienie dla 
najlepszego dyrygenta.

Pierwsze miejsce zdobyła schola liturgicz-
na ,,Agni Novi’’ z parafii św. Jerzego w Jasie-
nicy i św. Marcina w Międzyrzeczu, drugie – 
Międzyparafialny Chór ,,Ichthis ” z parafii Prze-
mienienia Pańskiego z Sulejówka, zaś trzecie 
miejsce zajęły ex aeguo: schola ,,Ad Templum 
Sancti Jakobi” z parafii św. Jakuba z Brzeska 
oraz chór ,,Canticum Novum” z parafii św. Bra-
ta Alberta w Żorach-Kleszczówce.

Organizatorami muzycznego spotkania są: 
parafia śś. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, 
przedstawicielka Ogólnopolskiego Związku 
Chórów Kościelnych „Caecilianum” w Warsza-
wie – Ewa Adamczyk-Ścibik i Urząd Miasta w 
Żorach. Kolejny, szósty przegląd odbędzie się 
4 kwietnia 2009 r. ABS

Przegląd Pieśni  
Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

Pielęgnują 
dobrą muzykę
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Schola „Cantorum Misericordis Christi” z Białej 
Podlaskiej – dyryguje Piotr Karwowski
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Chociaż Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach 
istnieje od 1932 roku, 
własnej siedziby docze-

kało się dopiero przed szesnastu 
laty. Wcześniej zajmowało skrom-
ne pomieszczenia w Urzędzie 
Wojewódzkim. 8 budynków na 
ponadsześciohektarowej po-
wierzchni, jaką archiwum zajęło 
po zlikwidowanej jednostce woj-
skowej, wystarcza dziś, by po-
mieścić aktualne zbiory. Jednak z 
każdym kolejnym rokiem przyby-
wa tu średnio pół kilometra no-
wych dokumentów. 

Kilka tygodni temu, podczas 
remontu Sądu Rejonowego w Gli-
wicach, odkryto akta gruntowe 
dotyczące miasta i dawnego po-
wiatu gliwicko-toszeckiego, któ-
re prawdopodobnie Niemcy za-
murowali w 1945 r. Ten niezwykle 
wartościowy materiał ma trafić do 
głównej siedziby archiwum. Prob-
lem w tym, że brakuje tu już na 
półkach wolnego miejsca. – Ma-
my co prawda swój oddział w Gli-
wicach, ale tam z kolei już szpil-
ki nie można włożyć – mówi Piotr 
Greiner, dyrektor archiwum.  

Zamęt

Zanim w 1932 r. wojewoda 
śląski Michał Grażyński podpisał 
statut Archiwum Akt Dawnych 
Województwa Śląskiego, bo tak 
brzmiała pierwotna nazwa pla-
cówki, w regionie nie było pań-
stwowego archiwum historyczne-
go. Zamęt w organizacji zbiorów 
wprowadziła wojna. Tuż przed 
jej wybuchem część akt ewaku-
owano na wschód, zaś w 1943 
r. okupacyjne władze archiwum 
rozlokowały dokumenty głównie 
w zamkach, pałacach czy klasz-
torach na terenach, gdzie nie by-
ło zagrożenia bombardowaniami. 
– To rozproszenie spowodowało, 
ze archiwalia zetknęły się z Armią 
Czerwoną, wiele z tych materia-
łów zginęło, choć nie aż tak wie-
le, jak się sądzi – uważa dyrektor 
Greiner. Zaraz po wojnie rozpo-
częto poszukiwania. Niektóre do-
kumenty Polska odzyskała w wy-
niku rewindykacji dóbr kultury. 
Dziś trudno ustalić dokładną licz-
bę strat. 

W trzecim pod 
względem wielkości za-
sobów archiwum w kra-
ju najstarszy zapis po-
chodzi z 1287 r. Doty-
czy on kościoła św. Woj-
ciecha w Mikołowie. Pla-
cówka posiada też im-
ponujący zbiór 50 tys. 
dokumentów kartograficznych, a 
wśród nich gospodarczą mapę 
Ziemi Pszczyńskiej Andreasa Hin-
denberga z 1636 roku. Trzon ka-
towickich zasobów tworzy zaś 
wyjątkowy zespół akt związanych 
z industrializacją regionu.

Straż
– Misja archiwum wciąż jest 

ta sama, tylko środki technicz-
ne się zmieniły. Jesteśmy strażni-
kami pamięci – mówi Piotr Grei-
ner. Nowe możliwości technicz-
ne stworzyły przede wszystkim 
szansę skuteczniejszego zabez-
pieczenia zasobów. Chodzi tu za-
równo o konserwację dokumen-
tów, jak i ich digitalizację. Wy-

konywanie kopii w wer-
sji mikrofilmów czy w 
postaci cyfrowej pozwa-
la archiwistom spać spo-
kojniej, a badaczom  uła-
twia pracę .

Kto może skorzystać 
z zasobów zgromadzo-
nych w byłej jednostce 

wojskowej? Każdy, o ile to nie na-
rusza przepisów prawa. Bez od-
powiedniego historycznego przy-
gotowania może być jednak trud-
no znaleźć to, co stanowi cel po-
szukiwań. Zwłaszcza w przypad-
ku starszych akt. Często bariera 
pojawia się, gdy na kartach wid-
nieje tekst po łacinie, po rosyj-
sku, czesku czy niemiecku. Istnie-
je tu możliwość zamówienia od-
płatnych kwerend. – Gdy wejdzie-
my do naszej pracowni, to tam się 
drzwi nie zamykają. Mamy rocz-
nie ponad 1000 użytkowników, a 
kolejne sześć tysięcy osób zama-
wia badania – podsumowuje dy-
rektor archiwum.

Oprócz przechowywania akt, 
placówka prowadzi działalność 

tekst 
PIOTR SACHA

Gdyby ułożyć w jednej 
linii akta znajdujące się w 

Archiwum Państwowym na 
Józefowcu, powstałby 

papierowy pas 
łączący Katowice 

z Bytomiem. 
Dokładając zaś zbiory 

z regionalnych oddziałów, 
odcinek ten przedłużyłby 

się o kolejne 8 kilometrów.

Co kryje Archiwum Państwowe w Katowicach?

Bezpieczna pamięć

W budynkach 
Archiwum 
Państwowego 
w Katowicach 
znajduje się 
obecnie prawie 
13 kilometrów 
akt
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edukacyjną i naukową. W tym 
roku archiwiści planują pokazać 
w budynku na Józefowskiej wy-
stawę przedstawiającą dzieje wy-
miaru sprawiedliwości na Górnym 
Śląsku, w Sosnowcu z kolei – 
przygotować wystawę o trójką-
cie trzech cesarzy. Archiwum to 
urząd państwowy, który kontro-
luje archiwa zakładowe. Prowa-
dzi też własne badania, wydaje 
czasopismo. Skąd czerpie środ-
ki? Zgodnie z obowiązującym pra-
wem archiwum państwowe nie 
ma możliwości pozyskiwania pie-
niędzy samorządowych, ani dota-
cji z Unii Europejskiej. Może liczyć 
wyłącznie na budżet państwa.

Drzewo
Archiwum przejęło w ostat-

nich latach sporo dokumentów 
z urzędów stanu cywilnego. Ten 
fakt, jak również moda na tworze-
nie drzew genealogicznych spra-
wiły, że coraz więcej osób trafia tu 
z prośbą o pomoc w odszukaniu 
przodków. W 2007 r.  tego rodza-
ju zleceń było tu dwukrotnie wię-
cej niż w roku wcześniejszym.   

– To bardzo czasochłonne za-
jęcie. Dużo zależy tu od wiedzy, 
jaką posiadają nasi zleceniodaw-
cy. Wiele też zależy od szczęś-
cia. Na terenie obecnych Katowic 
mamy 14 urzędów stanu cywilne-
go, które wchłaniały poszczegól-
ne dzielnice. Jeżeli sprawdzamy 
je po kolei, na ten właściwy mo-
żemy trafić na początku, ale rów-
nie dobrze na końcu – opowiada 
Elżbieta Matuszek, kierowniczka 
oddziału udostępniania materia-
łów archiwalnych. 

Godzina poszukiwań archiwi-
sty kosztuje 60 zł. Można też sa-
memu skorzystać z materiałów, 
choć brak umiejętności czytania 
rękopisów, zwłaszcza po rosyj-
sku, może okazać się przeszkodą 
nie do pokonania. 

– Dla archiwisty to fascynujące 
zajęcie. Trudno czasem pogodzić 
rolę historyka i urzędnika, zwłasz-
cza gdy jest ten bezpośredni kon-
takt z osobą poszukującą. Wcho-
dząc w niuanse określonej spra-
wy, nietrudno się zapalić, zatracić 
odpowiedni dystans – przekonuje 
Elżbieta Matuszek. – Pojawia się 
też ciekawość, jak wygląda drze-

wo własnej rodziny. Bra-
kuje jednak czasu, by do-
kopać się swoich korzeni 
– dodaje archiwistka.

Kąpiel
Budynek nr 8. W pra-

cowni konserwatorskiej 
na stole leży pergamin z 
1417 r. Ma zagięcia, a znajdujący 
się na nim atrament powoli zni-
ka. Dokument, który za moment 
będzie  prostowany i oczyszcza-
ny, dzięki użyciu odpowiednich 
odczynników stanie się również 
czytelny. 

Sen z powiek archiwistom 
spędza nowsza dokumentacja. 
Problem dotyczy papieru drzew-
nego, który pojawił się w XIX wie-
ku. Dziewiętnasto- i dwudziesto-
wieczne dokumenty, które ule-
gły zakwaszeniu, niejednokrotnie 
rozsypują się na kawałki. Aby ra-
tować zagrożone materiały, we 
wrześniu ubiegłego roku w ar-
chiwum otwarto sekcję masowe-
go odkwaszania papieru. Jej chlu-
bą jest maszyna, która potrafi w 
jednym dniu ocalić ponad 1000 

arkuszy. Znajduje się w 
niej zbiornik ze specjal-
nym płynem. Po kilku-
minutowej kąpieli kart-
ki są osuszane i praso-
wane pod obciążeniem. 
Do chwili obecnej kato-
wickie archiwum zabez-
pieczyło w ten sposób 
ok. 80 tys. kart.

– Płyn zawiera substancje nie 
tylko odkwaszające, ale również 
wzmacniające papier. Co ważne, 
to technologia całkowicie bez-
pieczna dla środowiska i człowie-
ka – zapewnia Katarzyna Kwaś-
niewicz, kierowniczka oddziału 
konserwacji i zabezpieczenia za-
sobu archiwum. – Nie wszystkie 
jednak akta mogą przejść przez 
maszynę. Jeżeli nie zdadzą próby 
na odporność atramentu, są od-
kwaszane ręcznie – dodaje. 

To jedno z czterech tego ro-
dzaju urządzeń w Polsce, a jedyne 
na południu kraju. Ma tylko jed-
ną wadę – pochłania duże środ-
ki finansowe. Wieloletni Program 
Rządowy „Kwaśny Papier” co ro-
ku przeznacza na funkcjonowanie 
instalacji kilkadziesiąt tys. zł.  

Co kryje Archiwum Państwowe w Katowicach?

Bezpieczna pamięć
Jak zapewnia 
Katarzyna 
Kwaśniewicz, 
maszyna  
do odkwaszania 
papieru może 
zabezpieczyć 
ponad tysiąc 
arkuszy dziennie
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70 lat szkoły w Mszanie

Królewska placówka

KAŻDY MA W ŻYCIU 
WAŻNE ZADANIE

DOROTA PUKOWIEC, DYREKTOR 
ZESPOŁU SZKÓŁ W MSZANIE
– Jubileusz szko-
ły jest okazją do 
wspomnień, któ-
re choć minio-
ne, zawsze po-
zostają w pamię-
ci. Stanowi okazję powrotu 
do przeszłości. Można wte-
dy przypomnieć  wydarze-
nia najważniejsze dla szko-
ły oraz ludzi, którzy kształ-
towali jej wizerunek i przez 
wiele lat pracowali nad tym, 
aby placówka mogła zaist-
nieć w środowisku. Jubileusz 
odbywa się w dniu patrona 
szkoły, św. Kazimierza. Z je-
go postawy możemy czerpać 
mądrość i wiedzę, którą sta-
ramy się przekazać uczniom. 

KAMIL STWORA, GIMNAZJALISTA 
– Szkoła zajmu-
je bardzo ważne 
miejsce w życiu 
każdego czło-
wieka. Dlatego 
trzeba przypomi-
nać i pielęgnować jej histo-
rię. Takie jubileuszowe spot-
kania są ważne, bo przypo-
minają nam o ludziach, któ-
rzy tworzyli historię naszej 
szkoły. Bardzo lubię swoją 
szkołę. Pozwala mi rozwinąć 
skrzydła, uczy odpowiedzial-
ności i budzi ambicje.

KAROLINA SZYMANEK, GIMNAZJA-
LISTKA 
– 70 lat szkoły 
to dużo, mamy 
więc co święto-
wać. Cieszę się, 
że uczę się w 
szkole, której pa-
tronem jest św. Kazimierz. 
Kiedy poznałam historię je-
go krótkiego życia, pomyśla-
łam, że każdy z nas ma w ży-
ciu coś ważnego do zrobie-
nia. Że każdy może pomagać 
drugiemu człowiekowi. Lu-
bię uczyć się w mojej szko-
le. Wymagania nauczycieli są 
duże, ale to bardzo dobrze. 
To da mi dobry start w przy-
szłości. Marzę o studiach w 
szkole teatralnej.

„W tej niezwykłej szkole nikt 
nie czuje się matołem. Lepszy 
gorszemu pomaga, nauczyciel 
wiele wymaga. Rozejdziemy się  
w różne drogi, pamiętając  
o marzeniach, zostawiając  
w korzeniach wspomnienia  
ze szkolnych lat” – napisał Kamil 
Stwora, uczeń szkoły w Mszanie, 
która właśnie obchodzi 70-lecie.

Jubileuszowe uroczystości od-
były się 4 marca, we wspomnie-
nie św. Kazimierza, patrona szko-
ły. Rozpoczęła je Msza św. spra-
wowana w kościele  parafialnym 
św. Jerzego. 

– Dzień patronalny św. Kazi-
mierza jest okazją do wspomnień 
i przemyśleń. Możemy uświado-

mić i przypomnieć ucz-
niom najważniejsze war-
tości przekazane nam 
przez królewicza – mó-
wi Dorota Pukowiec, dy-
rektor Zespołu Szkół w 
Mszanie. – Nasz patron 
uczy nas odpowiedzial-
ności za własne życie, 
za rozwój, inspiruje do 
działania. 

Po Mszy św. w 
szkole odbyła się uroczysta 
akademia. 

Pierwsza szkoła w Mszanie 
istniała już w XVII wieku i znaj-
dowała się w mieszkaniu orga-
nisty. W czasie zaborów nauka 
w trzyklasowej szkole odbywa-
ła się w języku niemieckim. W 
1819 r. obok kościoła wybudo-
wano nowy drewniany budy-
nek szkolny.

W 1938 r. powstała 
nowa szkoła z mieszka-
niami dla kierownika i 
woźnego. Na owe cza-
sy były to pomieszcze-
nia bardzo nowoczes-
ne – posiadały łazienkę 
z wanną, bieżącą wo-
dę i piece kaflowe. Po-
dobno budynek szko-
ły był najpiękniejszy w 
całej gminie. Patronem 

placówki w Mszanie został św. 
Kazimierz.

W czasie II wojny zawieszo-
no naukę w języku polskim, a 
w budynku kwaterowało woj-
sko niemieckie. Jedna z ów-
czesnych uczennic, Marta Mro-
zek, tak wspomina tamte cza-
sy. „Obowiązywał zakaz posługi-
wania się językiem polskim na-
wet w czasie przerw. Zajęcia od-
bywały się do południa, nato-
miast dodatkowo po południu 
musieli przychodzić uczniowie, 
którzy nie radzili sobie z na-
uką. Karą za nieposłuszeństwo 
było bicie kneblem i trzciną. 
Raz po ucieczce z lekcji śpie-
wu wszyscy »dostali na golutko 
rzić«. Czasami kary cielesne za-
mieniane były na przepisywanie 
długich tekstów”.

Po wojnie w odbudowie znisz-
czonej szkoły pomagały nawet 
dzieci. W 1977 r.  szkole nada-
no imię Karola Świerczewskiego. 
Do pierwotnego patrona – św. 
Kazimierza powrócono w 1991 
r. Od czterech lat, po połącze-
niu szkoły podstawowej i gimna-
zjum, w Mszanie znajduje się Ze-
spół Szkół.

Dziś uczy się tu 354 uczniów i 
pracuje 38 nauczycieli. Jest 14 sal 
lekcyjnych, biblioteka i czytelnia 
multimedialna. ABS
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Po Mszy św., 
która rozpoczęła 
jubileuszowe 
obchody, 
młodzież,  
nauczyciele  
i rodzice przeszli 
z kościoła  
św. Jerzego  
do szkoły 
jubilatki
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JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

W  Ewangelii wg św. 
Mateusza czytamy o 
problemie, jakiego 

Chrystus narobił świątynnym 
arcykapłanom w Jerozolimie. 
Bo przecież oni tak napracowa-
li się, by doprowadzić do ska-
zania niewinnego Chrystusa. A 
potem okazało się, że cała ta 
robota na nic, bo postawiona 
koło grobu straż doniosła im o 
Zmartwychwstałym. Wówczas 
arcykapłani naradzili się, dali 
tym strażnikom sporo pienię-
dzy i nakazali: „Rozpowiadajcie 
tak: Jego uczniowie przyszli w 
nocy i wykradli Go /…/”. I po-
noć niektórzy jeszcze dzisiaj 
tak sądzą i nie wierzą w to 
zmartwychwstanie. Także w na-
szej kulturze ta rzekoma kra-
dzież jest istotnym wątkiem 
z pogranicza wiary i niewia-
ry. Natomiast kiedy słyszę lub 
czytam powyższy Mateuszowy 
fragment, to zaraz kojarzę to z 
pewnym śląskim wydarzeniem 
z okolic Raciborza.

P    odraciborskie wsie znane 
były kiedyś z wielkanoc-
nych procesji konnych. 

Tradycja to tak stara, że dzisiaj 
nikt już nie potrafi ustalić ani 
czasu, ani przyczyn jej powsta-
nia. Ludzie jeździli na przyozdo-
bionych koniach czy wozach, 
ale istotą było obwożenie po 
polach figury zmartwychwsta-
łego Chrystusa. Przypominało 
to trochę szukanie Chrystusa 
przez trzy Marie zmierzające 
do grobu. A może to echo po-
gańskiego jeszcze zwyczaju 
szukania wiosennego słońca? 
W każdym razie tradycja była 
bardzo popularna, ale nie każ-
da miejscowość miała drewnia-
ną figurę Zmartwychwstałego, 
bo ona była bardzo droga. I 
tu się zaczyna nasza historia. 
Otóż prawdopodobnie na prze-
łomie XVIII i XIX wieku miesz-
kańcy dwóch podraciborskich 
miejscowości –  Pietrowic i 
okolicznego Kietrza – zakupi-

li sobie taką drewnia-
ną figurę Chrystusa „na 
spółkę”. Mieli ją uży-
wać w procesji na zmia-
nę, raz Pietrowice, dru-
giego roku zaś Kietrz. 
Jakiś czas ta współ-
praca przebiegała do-
brze, aż pewnego ro-
ku kietrzanie nie prze-
kazali figurki pietrowi-
czanom. Wybuchła wielka nie-
zgoda i nienawiść. Wówczas 
pietrowiczanie wzięli sprawę 
we własne ręce i postanowi-
li figurę Ponboczka wykraść. 
Kietrzanie oczywiście zorgani-
zowali pościg, w czasie któ-
rego pietrowiczanin wiozący 
Zmartwychwstałego tak się roz-
pędził, że rozbił się o swój dom 
i zginął na miejscu. Figurce ani 
koniowi nic się nie stało.

C zy Ślązok wykradający 
ową figurę był złodzie-
jem czy bohaterem? – 

zastanawiały się na-
stępne pokolenia 
pietrowiczan. A czy 
jego śmierć była karą 
za świętokradztwo? 
Jak było naprawdę? 
Czy odbierać ukra-
dzione to grzech? 
Czy dzieje dopisały 
do tej historii dal-
szą część? Może. Bo 

ukradziony Ponboczek pozo-
stał do dzisiaj w Pietrowicach, 
a komuniści po wojnie wy-
siedlili kietrzan do Niemiec, 
a piotrowiczanie ocaleli na 
swej ziemi wraz z figurą. 
Wysiedlenia te były w roku 
1945, a numer „45” ma dom, 
o który rozbił się wiozący 
ukradzioną figurę Ślązok. Na 
tym też domu przy ul. 1 Maja 
w Pietrowicach Wielkich do 
dziś umieszczona jest nie-
zwykła figura. Przetrwała 
tam też tradycja wielkanoc-
nych procesji konnych. 

Ukradli Ponboczka!

Ukradziona 
figura Ponboczka 
pozostała 
w Pietrowicach. 
Jest na domu,
przy którym 
zginął 
wykradający go 
Ślązok 

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

Zapowiedzi
  KONKURS O WOJCIECHU 

JARUZELSKIM
Stowarzyszenie NZS 1980 

organizuje pod patronatem ślą-
skiego kuratora oświaty kon-
kurs na pracę pisemną pt.: 
„Wojciech Jaruzelski – patriota 
czy zdrajca?”, w którym udział 
wziąć mogą uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. Termin 
składania prac konkursowych 
mija 31 marca. Szczegóły na 
stronie internetowej Śląskiego 
Kuratorium Oświaty: www.ku-
ratorium.katowice.pl.

  ŚWIĘTO MUZYKI 
LITURGICZNEJ
Warsztaty liturgicznej mu-

zyki wielogłosowej odbędą się 
od 28 do 30 marca w Cho-
rzowskim Ośrodku Liturgicz-
nym przy parafii św. Jadwi-
gi. Organizatorzy zapowiadają 
atrakcyjny program: warsztaty 
śpiewu wielogłosowego, war-
sztaty z orkiestrą symfonicz-
ną, panel dyskusyjny „Czy ład-
ne znaczy dobre? O nowych i 
starych kompozycjach w mu-
zyce liturgicznej”. Będzie też 
konferencja, uroczysta liturgia 
godzin w tradycji benedyktyń-
skiej oraz Eucharystia. War-
sztaty poprowadzi Piotr Pałka 
z Krakowa. Zakończą się Mszą 
św. z udzieleniem święceń dia-
konatu, w czasie której popro-
wadzimy śpiewy.

 MISTERIUM DROGA
Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Oddział w Świę-
tochłowicach-Zgodzie przygo-
towuje „Misterium Droga” – 
spektakl na podstawie Drogi 
Krzyżowej. Misterium rozpo-
cznie się 19 marca o godzinie 
19.00 w parafii pw. św. Józefa 
w Świętochłowicach, przy ul. 
Wojska Polskiego 13.

Katolicki
Telefon Zaufania

032 253-05-00
Uzyskasz pomoc
przez całą dobę

032 253-05-00
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Ogólnopolskie Targi Edukacyjne

Matura i co dalej?
Darmowy masaż, makijaż, 
manicure czy fantazyjne uczesanie 
albo wirtualne strzelanie do celu  
czy jazda samochodami. Wszystko  
w jednym miejscu i czasie  
w katowickim Spodku.

Podczas dziesiątych Ogólno-
polskich Targów Edukacyjnych 
od 4 do 6 marca swoje oferty 
przedstawiało ponad osiemdzie-
sięciu wystawców. Były uczelnie 
państwowe i prywatne, ale rów-
nież szkoły językowe, zawodo-
we i policealne. W ofercie znala-
zły się różne typy kształcenia, od 
licencjatu do studiów podyplo-
mowych. 

Część uczelni i szkół zachęca-
ła potencjalnych studentów, orga-
nizując pokazy.

– Mamy bardzo nowoczes-
ny sprzęt i chcieliśmy się nim po-
chwalić – tłumaczy Patrycja Pawę-
zowska z Regionalnego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Sos-
nowcu. – Przez pokaz przykuwa-
my uwagę, ludzie zatrzymują się 
i dopytują. Wiemy, że w zeszłym 
roku sporo studentów przyszło 
do nas właśnie dlatego, że za-
poznali się z naszą ofertą pod-
czas targów. Poza tym jeśli młody 
człowiek skorzysta z naszego ma-
sażu, odkryje, jakie to przyjemne. 
Być może sam zapragnie się tego 
nauczyć i wtedy do nas trafi.

Na innych stoiskach panowa-
ło przekonanie, że rzetelna infor-
macja wystarczy.

– Dysponujemy głównie ulot-
kami, a ludzie i tak przystają, bo 
Uniwersytet Śląski zna każdy.  In-
formujemy ludzi, czego się mo-
gą u nas nauczyć i jak wygląda-

ją studia. Rozmawiamy o egza-
minach i o przedmiotach, jakie 
abiturienci muszą zdać na matu-
rze, aby dostać się na wymarzo-
ny kierunek. Sam jestem studen-
tem V roku i wiem, jak ważne są 
rozmowy z kolegami ze starsze-
go rocznika – twierdzi Radosław 
Michoń.

– Chcę iść na anglistykę, a 
Kasia na dziennikarstwo – mó-
wi Martyna Cholewka. – Spo-
ro uczelni oferuje te kierunki. 
Mogłyśmy więc znaleźć najcie-
kawsze oferty. Rozmawiałyśmy 
też ze studentami z poszcze-
gólnych uczelni, aby dowiedzieć 
się, jaka atmosfera panuje pod-
czas nauki.

– Starałyśmy się nie brać 
wszystkich ulotek, tylko z tych 
kierunków, które nas interesują, 
a i tak mamy pełną reklamówkę. 
Wieczorem usiądziemy i będzie-
my czytały wszystkie oferty – do-
daje Katarzyna Moszczowska. – 
Dobrze, że szkoła zorganizowa-
ła klasom maturalnym przyjazd 
tutaj. Prawdopodobnie same nie 
przybyłybyśmy tu z Zawiercia. 

Odwiedzający Spodek mieli 
okazję po raz drugi wziąć udział 
również w Śląskich Targach Książ-
ki, podczas których zaprezento-
wano głównie podręczniki akade-
mickie. Nie zabrakło jednak lite-
ratury popularnej, w tym nowoś-
ci wydawniczych. 

Targom towarzyszyły liczne 
wykłady i imprezy. Chętni mogli 
m.in. posłuchać: „Jak sprzedać 
polityka, czyli co nieco o marke-
tingu politycznym” lub „Blaski i 
cienie dziennikarstwa”, zobaczyć 
prezentację „Europejskie zawody 
przyszłości”.

 ANNA DERKOWSKA
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Azbest, acekol, eternit
demontaż, utylizacja

na terenie Śląska

Autoryzowany Zakład 
Ogólnobudowlany S.C.
Danuta i Piotr Gawlikowie

Cieszyn, ul. Kresowa 27

tel. 0 792 013 569 
lub 033 858 20 18

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oferowało 
gościom targów masaże
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Otwarcie nowej placówki katowickiej Caritas

Bliżej życia
– Drzewo, które jest symbolem 
naszego ośrodka, oznaczało  
do tej pory złotą polską jesień. 
Teraz pojawiły się na nim zielone 
liście – mówi Jarosław Czapelka, 
dyrektor Ośrodka Święta Elżbieta 
w Rudzie Śląskiej, gdzie rozpoczął 
działalność Środowiskowy Dom 
Samopomocy. 

W nowej placówce Caritas 
wsparcie znajdzie 21 mieszkań-
ców Rudy Śląskiej. Od stycznia 
kilka osób uczestniczy już w co-
dziennych zajęciach. Mogą oni 
korzystać z czterech pracowni: 
gospodarstwa domowego, mu-
zykoterapii, arteterapii oraz pra-
cowni terapii indywidualnej. W 
przypadku tej ostatniej zapew-
niono możliwość kontaktu z psy-
chologiem czy lekarzem psychia-
trą. To ósmy Środowiskowy Dom 
Samopomocy prowadzony przez 
Caritas naszej archidiecezji.

Uroczyste otwarcie placówki, 
której budowa trwała dwa i pół 
roku, nastąpiło 5 marca. W do-
budowanej części Ośrodka Świę-
ta Elżbieta oprócz Środowisko-
wego Domu Samopomo-
cy dla osób z uszkodze-
niem ośrodkowego ukła-
du nerwowego znajdują 
się mieszkania chronio-
ne dla seniorów. – Pro-
jekt w 75 procentach sfi-
nansowało miasto, pozo-
stałe środki pochodziły z 
budżetu państwa i Caritas. 

Z krajowego budżetu fi-
nansowana jest również 
bieżąca działalność – 
mówi dyrektor ośrodka 
Jarosław Czapelka. 

W domu środowisko-
wym spotkania trwają od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 
15.30. Po śniadaniu uczestnicy 
schodzą do sali gimnastycznej na 
zajęcia ruchowe, później rozcho-
dzą się do trzech pracowni. Mo-
gą również korzystać z kawiarni 
oraz z sali RTV, gdzie wyświetla-
ne są filmy.

Pracownia arteterapii to ulu-
bione miejsce Marka Małysiaka. 
To jego drugi dzień w placów-

ce. – Interesują mnie 
pastele – opowiada o 
swojej pasji. – Wczo-
raj próbowałem malo-
wać Chrystusa z inten-
cją wielkopostną, aby-
śmy tu byli zdrowi. 
Mam w planach por-
trety naszych terapeu-
tek – mówi. 

Głównym zadaniem 
Środowiskowych Do-
mów Samopomocy jest 
podtrzymywanie i roz-
wijanie umiejętności 
niezbędnych do samo-
dzielnego życia. W pra-
cowni arteterapeutycz-
nej znajdują się  kompu-

tery. Codziennie któryś z uczest-
ników drukuje tu plan dnia. Je-
den z jego punktów: pracownia 
gospodarstwa domowego – kru-
che ciasteczka. Elementem trenin-
gu zaradności życiowej może być 
obsługa zmywarki czy kuchenki 
gazowej, przygotowywanie posił-
ków, dbanie o higienę osobistą.

Nową część Ośrodka Świę-
ta Elżbieta poświęcił o. Zbigniew 
Świniarski, zastępca dyrektora Ca-
ritas Polskiej. – Cieszę się, że na-
sze ośrodki organizowane są na 
tak wysokim poziomie – mówił 
po uroczystości. – Te osoby, któ-
re tu przychodzą, a które doznały 
w życiu wielu krzywd, mogą czuć 
się dzięki temu standardowi na-
prawdę dobrze. PIOTR SACHA

DOBRY START
MONIKA TRYŚCIEL, 
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMOCY
– Kładziemy na-
cisk na to, aby 
ludzie przycho-
dzący do nas na 
zajęcia potrafili 
odnaleźć się w 
swojej społeczności lokalnej. 
Staramy się ułatwić im ten 
start. To ważne, by pomiędzy 
ich chorobą a zdrowym spo-
łeczeństwem nie było prze-
paści. Czasem chodzi o pro-
ste czynności, nad którymi 
zwykle się nie zastanawiamy. 
Aby zagotować wodę, trze-
ba najpierw napełnić czajnik, 
potem zapalić gaz... Dla oso-
by chorej nawet rzeczy, które 
wydają się nam mało istotne, 
mogą stanowić problem. 

ANNA JASIEWICZ, 
TERAPEUTKA W PRACOWNI 
MUZYKOTERAPEUTYCZNEJ
– W pracowni 
sporo słuchamy 
muzyki relaksa-
cyjnej, na którą 
uczestnicy świet-
nie reagują. Te 
zajęcia bardzo ich wycisza-
ją. Muzyka towarzyszy rów-
nież gimnastyce porannej. 
Gdy śpiewamy, możemy li-
czyć na akompaniament pa-
na Zenona, który przygrywa 
na akordeonie. Nie brakuje 
też gier i zabaw logicznych, 
popularnością cieszą się war-
caby czy szachy.

 R E K L A M A 

Zapisy: tel. (032) 356 90 50

FATIMA 11-14.05.2008; Uroczystości 12/13 maja,

LOURDES 18-23.06.2008; 
                     150 rocznica Objawień Matki Bożej                                

RZYM 02-06.04.2008; 
             III rocznica śmierci Jana Pawła II  

RZYM 20-25.05.2008; Boże Ciało 

WŁOCHY 26.04 – 04.05.2008; (weekend majowy) 

ZIEMIA ŚWIĘTA 20-27.09.2008; (wylot z Katowic) 

IZRAEL – SYNAJ 10-20.10.2008

Nową placówkę 
Ośrodka 
Święta Elżbieta 
poświęcił 
ojciec Zbigniew 
Świniarski, 
zastępca 
dyrektora 
Caritas Polskiej
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Jarosław 
Czapelka, 
dyrektor 
ośrodka, wręczył 
o. Zdzisławowi 
Świniarskiemu 
pamiątkowy 
upominek
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W Urbanowicach 
nie trzeba się 

umawiać, 
aby porozmawiać 

z parafianami. 
W każdej chwili ktoś 
z wiernych znajduje 

się w świątyni lub 
w jej pobliżu. – To 
nasz kościół i 

musimy o niego 
dbać – mówią.

Owoce tych sta-
rań widać na 
każdym kro-
ku. Plac przed 

kościołem jest wybru-
kowany, powstają no-
we miejsca parkingowe, 
rozbudowywane jest za-
plecze katechetyczne. 
Przed samą świątynią 
kolorowa kostka układa 
się w napis upamiętnia-
jący 50-lecie parafii.

Praca uspokaja
– Przychodzę tu od 13 

lat, aby sprzątać – mówi 
Bronisława Kościelnik. – 
Nie wyobrażam sobie bez 
tego życia. Nie mogłabym 
znieść, że w kościele jest 
brudno. Praca tu to rodzaj 
mojej modlitwy. 

– Sprzątamy bez har-
monogramu, gdy jest po-
trzeba – dodaje Maria 
Szojda, która zajmuje się 
tą czynnością 12 lat. – Koś-
ciół jest dosyć duży, ale 
nie narzekamy. 

Rzeczywiście świątynia 
jest bardzo czysta. Wraże-
nie przestrzeni potęguje 
jeszcze brak filarów.

– Śmiejemy się, że 
nikt nie może się tłuma-
czyć, że w czasie Mszy 
stał w bocznej nawie i 
był zasłonięty – mówi Ga-
briela Szojda. – Jestem 
wdzięczna Bogu, że od 3 
lat mogę układać kwiaty 
w kościele. Ta praca mnie 
uspokaja. Wcześniej by-
łam bardziej roztrzepa-
na i chaotyczna, teraz 
wiem, że nie warto się 
śpieszyć.

Przydałoby się 
gimnazjum
Do niedawna miesz-

kańcy Urbanowic znali się 
wszyscy. Obecnie powsta-
je coraz więcej nowych 
domów, w których osied-
lają się osoby z okolicz-
nych miast.

– Umiemy powiedzieć, 
kto stąd nie jest – mówi 
Maria Ficek. – Nie zawsze 
jednak jesteśmy w sta-
nie stwierdzić, czy u nas 
mieszka, czy nie. Staramy 
się przyjąć nowych sąsia-
dów, ale oni czasem trak-
tują nas jak mieszkańców 
wsi, a oni są miastowi. 

tekst i zdjęcia
MIROSŁAW RZEPKA

Parafia Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask

Odpowiedzialni za świątynię

Podczas 
ważnych 

uroczystości 
używana 

jest 
monstrancja 

z węgla

Po lewej: W kościele znajduje się tablica, upamiętniająca 
budowniczego świątyni. – On nas wszystkie ochrzcił – mówią 
(od lewej) Gabriela Szojda, Maria Ficek i Bronisława Kościelnik
Po prawej: Jan Góralczyk (z lewej) i Henryk Ficek przychodzą 
do pracy nawet w sobotę; rozbudowują dom parafialny. 
Są emerytami górniczymi, twierdzą, że trzeba coś 
robić w życiu
Poniżej: Figura Matki Bożej to jedno z Jej oryginalniejszych 
wyobrażeń 
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HISTORIA
Osada była wzmiankowa-
na już w 1367 roku i przez 
wieki należała do parafii w 
Lędzinach. Od 1946 roku 
działała w Urbanowicach 
kuracja i tymczasowy koś-
ciół. Obecna świątynia sta-
nęła w latach 1949–1951. 
W listopadzie 1951 ro-
ku poświęcił ją bp Juliusz 
Bieniek. Samodzielna pa-
rafia została ustanowiona 
28 maja 1957 roku.

Jestem tu prawie 9 lat. I jestem wdzięczny Bo-
gu, że mogę być tu razem z bratem, też księdzem. 
Ludzie są pobożni i chętni do pracy. Czują się od-
powiedzialni za świątynię i za samych siebie. Bar-
dzo prężnie działa rada parafialna, która została 
wybrana przez wiernych. Mamy u nas grupy dzie-
cięce: Apostolstwo Modlitwy, Dzieci Maryi i mi-
nistrantów. Dorośli należą do świeckiej rodziny 
franciszkańskiej lub Żywego Różańca. Być może 
tych grup nie jest wiele, ale uznaliśmy, że lepiej 
działać dobrze w jednej formacji, niż należeć do 
zbyt wielu. W planach mamy zakończenie rozbu-
dowy zaplecza katechetycznego, wymianę ławek 
w kościele oraz odnowienie elewacji świątyni. Po-
trafimy się również bawić – w dniu dożynek spo-
tykamy się w parafialnym ogrodzie i świętujemy 
do wieczora przy muzyce.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 16.00

ZDANIEM
PROBOSZCZA

KS. JÓZEF SINKA

– Nie rozumieją do 
końca naszej rodzinności. 
A jak mamy nie czuć się 
związani z rodziną, sko-
ro wychowaliśmy się w ro-
dzinach wielopokolenio-
wych? – tłumaczy Gabrie-
la Szojda. – Sama mieszka-
łam z moją prababcią, któ-
ra dożyła 102 lat. Obec-
nie żyję z mężem, dzieć-
mi i teściami. I wszyscy 
się z tego cieszymy. Jak 
to w rodzinie: możemy 
na siebie liczyć i każdy, 
bez względu na wiek, ma 
swoje zadania. Jednak nie 
napływ nowych miesz-
kańców martwi Urbano-
wicza najbardziaj. Mają 
bowiem tylko dwie szko-
ły, podstawówki. Są też 
dwa przedszkola. Nie ma 
jednak gimnazjum.

– Dawniej, gdy podsta-
wówka była ośmioletnia, 
młodzież wyjeżdżająca na 
dalszą naukę była w miarę 
ukształtowana. Ale 12- czy 
13-latki są bardzo podat-

ne na wpływ grupy – mar-
twi się Bronisława Kościel-
nik. – Obecnie już gimna-
zjalistki chcą się malować, 
aby nie czuć się gorsze 
od swych rówieśnic w Ty-
chach, Cielmicach czy Bie-
runiu. Owszem, w domu 
nadal są dziećmi, ale w 
szkole część z nich stara 
się za wszelką cenę upo-
dobnić do otoczenia.

Rower – sport 
ekstremalny
Na parafię składają się 

trzy miejscowości: Jaro-
szowiec, Wygorzele i Ur-
banowice. Administracyj-
nie wspólnota w całości 
należy do Tychów.

– Chcieliśmy pozo-
stać samodzielną gmi-
ną, ale z powodu fabry-
ki Fiata, znajdującej się 
na naszym terenie, wła-
dze Tychów nie zgodzi-
ły się na to – tłumaczy 
ks. proboszcz Józef Sin-
ka. – Najgorsze jest jed-
nak to, że teraz musimy 
walczyć, aby pieniądze, 
które od nas wypływa-
ją, chociaż w niewielkim 
stopniu wracały tu w po-

staci inwestycji. Nie ma-
my chodników przy 
ulicach. Od lat stara-
my się szczególnie o 
to, aby władze uczy-
niły ulicę Oświęcimską 
bezpieczniejszą.

Ulica ta dzieli Ur-
banowice na dwie 
części. Są wpraw-
dzie światła, ale po-
wodują raczej korki, 
niż zmuszają kierow-
ców do zwolnienia. 
Ludzie są ostrożni, 
ale wypadki mimo to się 
zdarzają. Wszyscy twier-
dzą, że lepszym rozwią-
zaniem byłoby rondo.

– U nas jazdę na ro-
werze nazywa się spor-
tem ekstremalnym, bo 
nawet w dni świąteczne 
trudno przejechać przez 
drogę – dodaje ks. Józef. 
– Pomimo to w niedzielę 
pod kościołem najwięcej 
stoi rowerów.   

Parafia Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask

Odpowiedzialni za świątynię

staci inwestycji. Nie ma-
my chodników przy 
ulicach. Od lat stara-
my się szczególnie o 
to, aby władze uczy-
niły ulicę Oświęcimską 

Ulica ta dzieli Ur-
banowice na dwie 

wodują raczej korki, 
niż zmuszają kierow-
ców do zwolnienia. 

staci inwestycji. Nie ma-

Po prawej: Przy kościele 
w Urbanowicach znajduje 
się parafialny cmentarz
Poniżej po prawej: Stacje Drogi 
Krzyżowej, choć niewielkie, 
są bardzo misternie 
wykonane 

Kilkanaście 
witraży 
ukazuje 
postaci 

świętych
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TV Regionalna 16–22.03.2008

NIEDZIELA  16.03

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Nie tylko dla pobożnych 
08.00 Śląski koncert życzeń 
08.45 Śląska lista przebojów
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Z życia Kościołów – magazyn 
18.00 Aktualności 
18.24 Prognoza pogody 
18.30 Aktualności sportowe  
21.45 Retransmisje sportowe
21.45 Aktualności
21.50 Pogoda 
21.55 Piłkarska Trójka
22.15 Aktualności sportowe

PONIEDZIAŁEK  17.03

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
08.45 TV Katowice poleca 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Poza rządem
17.00  Punkt widzenia – prog. publ.
18.00 Aktualności 
18.24 Prognoza pogody
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Tygodnik regionalny 
19.05 Szeroki kąt
19.15 Tygodnik Regionalny
19.35 Cud zdrowia – mag. medyczny 
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności

WTOREK  18.03

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

szości niemieckiej 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Relacje – przegląd gospodarczy
17.00 Europieniądze
18.00 Aktualności 
18.24 Prognoza pogody
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Wokół nas 
19.00 Tropiciele – reportaż
19.15 TV Katowice poleca
19.20  Zagłębić tajemnice raka – choroby 

kobiece
19.50 TV Katowice zaprasza
19.55 Polska Liga Hokejowa
22.15 Aktualności sportowe i  Aktualności  
22.23 Prognoza pogody  

ŚRODA  19.03

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
08.45 Zaolzie – magazyn
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Moja ojczyzna Żywiecczyzna
17.00  Raport z akcji – program o tema-

tyce policyjnej i strażackiej 

18.00 Aktualności 
18.24 Prognoza pogody
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Ludzie i sprawy – magazyn 
19.00 Zbliżenia filmowe
19.20 Five z jazzem 
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności 

CZWARTEK  20.03

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.45 Ślązaków portret własny
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Kronika miejska – Zawiercie
16.57 Nie tylko dla pobożnych
17.00 Narciarski weekend
18.00 Aktualności 
18.24 Prognoza pogody
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Nasz reportaż  
19.15  Uwaga weekend  
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe 
          i Aktualności  

PIĄTEK  21.03 

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.45 Pieśni pasyjne
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Kronika miejska – Chorzów
16.57  Nie tylko dla pobożnych 
17.00 Inkubatory
18.00 Aktualności 
18.24 Prognoza pogody
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Droga krzyżowa
19.10 Punkt widzenia – prog. publ.  
19.25 Trudny rynek – program 
19.50 TV Katowice zaprasza
19.55 Polska Liga Hokejowa
22.15 Aktualności sportowe 
22.23 Prognoza pogody

SOBOTA  22.03

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.00 Nie tylko dla pobożnych
08.05 Pieśni pasyjne
08.45   Cukierenka dziadka Benka – pro-

gram dla najmłodszych
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda 
16.50 Tygodnik Regionalny
18.00 Aktualności  
18.24 Prognoza pogody
18.30 Aktualności sportowe  
18.45 Narciarski weekend
18.55 TV Katowice poleca
19.00 Śląsk według Józefa Poloka
19.30 Pora na kulturę – mag. kulturalny 
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Aktualności sportowe
22.05 Sobotni Magazyn Sportowy

Muzeum Archidiecezjalne

Śląsk intuicyjny
Franciszek Kurzeja już jako 
sześciolatek lepił figurki 
z dostępnych materiałów: 
chleba i stearyny, a także rysował. 
Jego prace można oglądać 
w Muzeum Archidiecezjalnym.

Wystawa cyklu „Z głębi – 
śląska sztuka nieprofesjonalna 
– Franciszek Kurzeja” powstała 
dzięki współpracy Muzeum Ar-
chidiecezjalnego i Fundacja dla 
Śląska.

– Wystawy z cyklu „Z głębi” 
były prezentowane w różnych 
miejscach, nie tylko na Śląsku. 
Również za granicą w Mona-
chium i w Norymberdze – opo-
wiada Anna Skowronek z Fun-
dacji dla Śląska. – Chodzi nam 
o ukazywanie bogactwa nasze-
go regionu. Ta wystawa jest wy-
jątkowa, bo związana z 50-le-
ciem pracy artystycznej Fran-
ciszka Kurzei. To artysta związa-
ny ze Śląskiem nie tylko przez 
tematykę swoich prac, ale także 
przez całe swoje życie.

Artysta urodził się 
w 1936 roku w Kato-
wicach-Bogucicach, w 
rdzennie śląskiej, pa-
triotycznej, rodzinie. 
Ojciec Franciszka przez 
pewien czas był kierow-
cą Wojciecha Korfante-
go, matka współpraco-
wała jako rysownicz-
ka z pismem „Polonia”. 

Franciszek Kurzeja od szesna-
stego roku życia aż do emerytu-
ry pracował w kopalni „Katowi-
ce”, gdzie wraz z Janem Nowa-
kiem i Józefem Rockstrohem za-
łożyli zespół plastyczny Gwarek 
58. Uczestnicy koła edukowani 
byli przez znakomitych artystów 
– grafika Stefana Suberlaka i ma-
larza Mariana Wyrożemskiego.

– Twórczość Franciszka Ku-
rzei sytuuje się między realnoś-
cią życia a szeroko pojętą sferą 
sacrum – mówi Maria Fiderkie-
wicz, komisarz wystawy. – Ota-
czający świat jest dla niego od-
biciem Boga, który powierzył 
go człowiekowi ku jego radości 
i godnemu życiu. Ważny i ory-
ginalny nurt w twórczości arty-
sty stanowią prace inspirowa-
ne twórczością literacką śląskich 
pisarzy.

Spoglądając na czarno-białe 
linoryty Kurzei, można odnieść 
wrażenie, że artysta radykalnie 
oddziela dobro od zła. Sporo 
w jego pracach moralizowania 
i dydaktyzmu. Jest też tęsknota 
za światem, który odszedł już w 

zapomnienie.
Wystawa układa 

się w sześć wyraźnych 
nurtów tematycznych. 
Kurzeja opowiada o 
świętej Barbarze, ro-
dzinie górniczej, miło-
ści do Ojczyzny, o sac-
rum, literaturze Śląska 
i o Śląsku, jako giną-
cym olbrzymie. MR

Franciszek 
Kurzeja jest 
związany 
ze Śląskiem 
nie tylko przez 
tematykę swoich 
prac, ale także 
przez całe swoje 
życie – wyjaśnia 
Anna Skowronek
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