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Z prezydent Zabrza 
Małgorzatą  
Mańką-Szulik  
rozmawia 
Anna Burda-Szostek.

Anna Burda-Szostek: Jakie jest 
przesłanie Metropolitalnego Święta 
Rodziny i czym osobiście jest ono 
dla Pani Prezydent?
Małgorzata Mańka-Szulik: – 
W ubiegłym roku w Warszawie 
odbył się Światowy Kongres Rodziny. 
Wiele mówiło się o tym wydarzeniu. 
Byłam przekonana, że Śląsk nie może 
pozostać wobec niego obojętny. Prze-
cież to właśnie rodzina jest jedną 
z naszych najcenniejszych wartości. 
Mówię to z pełnym przekonaniem, tak-
że jako szczęśliwa żona i matka czwórki 
dzieci. Święto Rodziny jest wyrazem 
tego, co głęboko nam w sercu gra. Sama 
musiałam zostawić ambitne plany 
i działania na rzecz rodziny. Ale nigdy 
tego nie żałowałam. Dziś mogę także 
cieszyć się pracą w samorządzie.

To już druga edycja święta. 
Czy to znaczy, że jego idea chwy-
ciła?

– Pierwsza edycja pokazała, 
że bez problemu możemy organi-
zować kolejne. W organizację świę-
ta angażuje się coraz więcej osób, 
które przynoszą kolejne dobre 

doświadczenia. Święto Rodziny 
zbiera to, co w miastach, gminach, 
środowiskach lokalnych jest dobre. 
Oczywiście na co dzień samorządy 
także zajmują się rodzinami. Ale my 
chcemy pokazać nie tylko troskę 
o rodziny mające jakieś trudno-
ści, ale i te, które doskonale sobie 
radzą, wnoszą w nasze życie wiele 
wartości.

Jakie nowości przyniosą tegoroczne 
obchody?

– Oczywiście w ramach święta 
odbywać się będzie wiele ciekawych 
imprez. Planujemy m.in. biegi ro-
dzinne, konkursy, koncerty. W ka-
tedrach odprawione zostaną Msze 
św. w intencji rodzin. Ale w święcie 
nie chodzi nam o jakieś szczególne 
nowości. Najważniejsze jest to, że wi-
dzimy coraz większe zainteresowa-
nie samą jego ideą. Coraz więcej sa-
morządów, organizacji, osób zgłasza 
chęć współuczestnictwa. Chcemy 
pokazać, że nie tylko potrafimy 
pracować, ale i bawić się wspólnie 
w gronie rodzin i cieszyć się nimi.
� •

Trzynastu wyświęconych franciszkanów

S ześciu franciszkańskich diako-
nów i siedmiu prezbiterów wy-

święcił 30 kwietnia metropolita ka-
towicki arcybiskup Damian Zimoń. 
Uroczystość odbyła się w świętującej 
w tym roku swe stulecie bazylice 
w Katowicach- Panewnikach. – Będą 
służyć Chrystusowi, kapłanowi, 
nauczycielowi i pasterzowi. Będą 
służyć Kościołowi, który tu, na zie-
mi, jest ciałem Chrystusa i rośnie 
dzięki działalności Ducha Świętego 
– mówił w homilii abp Zimoń. – 
Niech z pomocą Bożą tak spełniają 
swe obowiązki, aby wszyscy mogli 
uznać ich za prawdziwych uczniów 
Chrystusa, który nie przyszedł po to, 
żeby Mu służono, ale żeby służyć 
– podkreślił. Zacytował też słowa 
Jana Pawła II: „Współczesny świat 
potrzebuje kapłanów, bo potrzebuje 
Chrystusa”. 
� •
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Panewniki. Nowo wyświęceni prezbiterzy otrzymali od arcybiskupa i od wszystkich zebranych 
kapłanów pocałunek pokoju

II Metropolitalne Święto Rodziny

Nasz produkt eksportowy
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63 wypadki
Region. aż pięć osób 
zginęło, a osiemdziesiąt 
zostało rannych podczas 
długiego weekendu 
na drogach województwa 
śląskiego.  
– w ubiegłym roku,  
choć weekend trwał 
o jeden dzień dłużej, 
zginęły tylko cztery osoby 
– mówi nadkomisarz 
robert piwowarczyk 
z wydziału ruchu 
drogowego komendy 
wojewódzkiej policji 
w katowicach. – 
Na drogach krajowych, 
gdzie nasze działania 
prewencyjne były 
wzmożone, nie zginął 
nikt. Na drogach 
powiatowych i gminnych 
kierowcy zapominali 
o rozwadze.  
wciąż też za dużo 
jest nietrzeźwych 
kierujących – zaznacza 
nadkomisarz. w miniony 
weekend policja ukarała 
aż 139 z nich.
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Msza za Ojczyznę

Maraton w aglomeracji

Katowice. W ubiegłą niedzielę 
abp Damian Zimoń przewod-
niczył Mszy św. pontyfikal-
nej za Ojczyznę w katowickiej 
katedrze Chr ystusa Króla. 
– Dzisiejszy kryzys gospodar-
czy jest wynikiem chciwości – 
mówił w homilii. – Zachłanność 
jest źródłem wszelkich przywar 
i wszelkiego zła, zarówno wśród 
pojedynczych osób, jak i w spo-
łeczeństwach. Przestrzegania 
moralności w życiu publicznym 
nie uregulujemy tylko za pomocą 
dobrych ustaw. Nawet najlepsze 
prawo nie rozwiąże wszystkich 
problemów, jeśli ludzie nie będą 

mieć podstawowej wrażliwo-
ści moralnej. Do ludzi prawego 
sumienia zaliczył Wojciecha Kor-
fantego, dyktatora III powstania 
śląskiego, który zawsze modlił się 
w tej samej ławce w katowickim 
kościele Mariackim.

W uroczystości uczestniczyły kompanie reprezentacyjne wojska, 
policji, straży pożarnej, straży granicznej, a także harcerze, 
kombatanci i liczne poczty sztandarowe

Śląski odpust w skansenie

Chorzów. Msza św. ku czci św. 
Józefa Robotnika rozpoczęła 1 maja 
Śląskie Gody, które w tym roku 
przebiegały pod hasłem „Śląski 
odpust w skansenie”. Eucharystii 
przewodniczył abp Damian Zimoń. 
Prosił, aby w życiu społecznym 
miłość pomagała podejmować 
słuszne decyzje, które nie będą 
dla ludzi krzywdzące. Homilię 
wygłosił ks. kanonik Paweł Buchta, 
kapelan Związku Górnośląskiego. 

Zastanawiał się, dlaczego w Polsce 
dąży się do zmniejszenia wydoby-
cia węgla, skoro w sąsiednich kra-
jach – na Ukrainie czy w Czechach 
– otwiera się nowe kopalnie, a Cze-
si kupują nawet polskie kopalnie 
i na nowo je otwierają. – Węgiel 
odgrywa wielką rolę dla całej naszej 
ojczyzny – zaznaczył ks. kanonik. – 
Dzięki temu dobrodziejstwu, które 
spoczywa w śląskiej ziemi, tysiące 
ludzi ma pracę.

W procesji wokół kościoła wzięły udział m.in. kobiety 
ze Świętochłowic-Lipin w tradycyjnych śląskich strojach
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Chorzów. Punktualnie o godz. 
9.00 spod Stadionu Śląskiego 
wyruszyli biegacze do pierwszego 
śląskiego maratonu Silesia Mara-
thon 2009, który zorganizowany 
został w ramach obchodzonych 
Dni Województwa Śląskiego. 
Na starcie stanęło ponad 1,1 tys. 
zawodników, w tym pasjonaci 
biegania oraz ci, którzy dopiero 
stawiają pierwsze kroki w rywa-
lizacji na tak długim dystansie. 
Część osób wybrała krótszą trasę, 
półmaratonu. Hasło przewodnie 
Silesia Marathon brzmiało: „Twój 
bieg, Twoje zwycięstwo.” Trasa 
wiodła m.in. alejami dwóch par-
ków: katowickiej Doliny Trzech 
Stawów i chorzowskiego Parku 
Kultury i Wypoczynku oraz uli-
cami dzielnic Chorzowa, Katowic 

i Siemianowic Śląskich. Zawodni-
cy przy okazji mogli poznać zabyt-
kowe dzielnice miast, którymi bie-
gła trasa. Zwycięzcą pierwszego 
śląskiego maratonu został Olexiy 
Medencow z Ukrainy z czasem  
2 godziny 25 minut 48 sekund.

Jednym z uczestników 
maratonu był Jerzy Buzek
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Kryzys i górnictwo

Solidarność  
nie tylko na ustach

Ks. Marek Łuczak: Podobno kry-
zys zagląda Wam do okien?
Jarosław Zagórowski: – Nasza 
spółka węglowa jest bardzo nara-
żona na rynkowe zawirowania. 
Wydobywamy węgiel typowo 
koksowy, który jest surowcem 
przeznaczonym do procesów 
wielkopiecowych, do hutnictwa. 
W Europie obserwujemy potężną 
zapaść na tym rynku. Produkcja 
stali obniżyła się o 50 proc. w sto-
sunku do możliwości hut. 

Renegocjujecie umowy?
– Oczywiście, że tak. Umo-

wy są wprawdzie wieloletnie, 
ale co pół roku je renegocjuje-
my. Jeśli spada zapotrzebowanie 
na węgiel koksowy, spadają też 
ceny. Mamy więc do czynienia 
z sytuacją, że zmniejsza się sprze-
daż surowca, którego ceny także 
są mniejsze od zaplanowanych. 
To spowoduje, że nasza firma, 
zamiast 5 miliardów w skali 
roku, będzie miała 3 miliardy 
przychodów. 

Jakie działania podjęliście?
– Już w październiku sytuacja 

była dla nas niepokojąca. W Polsce 
jeszcze nikt nie mówił o kryzysie, 
a my wprowadzaliśmy plan anty-
kryzysowy. Polegał on na dzia-
łaniach oszczędnościowych. Jak 
jednak postanowiliśmy, w żaden 
sposób nie mogły one dotknąć na-
szych pracowników i inwestycji 
wieloletnich. Pojawiła się jednak 
druga fala kryzysu. Nasi odbior-
cy zaczęli mieć problemy z płatno-
ściami. Ratowaliśmy się sprzedażą 
węgla energetycznego, ale w pol-
skich elektrowniach także spadło 

zapotrzebowanie na tego rodzaju 
surowiec.

Niektórzy analitycy mają pre-
tensje do górnictwa, że nie wy-
korzystało prosperity...

– To prawda. Mimo szczerych 
chęci ze strony zarządu, nie potra-
filiśmy w tamtym roku wprowa-
dzić szóstego dnia pracy. Nie mó-
wię oczywiście o niedzieli, bo sam 
jestem katolikiem, ale gdyby wtedy 
była zgoda na pracę w sobotę, dziś 
spółka dysponowałaby zupełnie 
innym kapitałem. Związki zawo-
dowe z uporem przypominały, 
że w Jastrzębiu podpisano Poro-
zumienia Jastrzębskie. Pamiętajmy 
jednak, że to miało miejsce ćwierć 
wieku temu, a ewentualna praca 
w sobotę dzisiaj także miałaby 
zupełnie innych charakter niż 
w minionym okresie, kiedy taka 
praca była niezapłacona i wymu-
szona rabunkową gospodarką 
funkcjonującą poza zdrowymi 
mechanizmami rynku. Świat się 
dzisiaj zmienił. 

Na czym polega sedno konfliktu 
w Jastrzębiu? 

– Mamy cały szereg porozu-
mień nie z tej epoki. Związkowcy 
pilnują ich jak niepodległości. 
W tym roku odbyło się ok. 20 spo-
tkań ze stroną społeczną. Wpraw-
dzie widzimy wyhamowanie rosz-
czeń płacowych, ale to niestety 
nie wszystko. Chcemy zmienić 
pewne zasady. Przez ostatnich  
15 lat każda kopalnia w spółce funk-
cjonowała samodzielnie. Dwa lata 
temu Państwowa Inspekcja Pracy 
wytknęła nam, że mamy te spra-
wy nieuregulowane. Właściciel 

w Warszawie podjął pewne decy-
zje, a my jako zarząd musimy je te-
raz wprowadzić w życie. Na mocy 
tych ustaleń pracodawcą będzie 
spółka, a nie poszczególne kopal-
nie. Dotychczas bowiem mieliśmy 
do czynienia z potężnym bałaga-
nem: każda kopalnia miała swój 
układ zbiorowy, swoje zasady 
wynagradzania. W niektórych 
kopalniach górnicy mają napoje 
energetyczne, w innych nie mają. 
Jednym płaci się 80 proc. dniówki 
więcej za pracę w sobotę, innym 
250 proc. dniówki. Postanowiliśmy 
to zmienić, bo doszło nawet do ta-
kiego absurdu, że jeśli pracownik 
przyjdzie do pracy, to już za sam 
ten fakt musi otrzymać 90 proc. 
dniówki, nie podejmując żadnych 
obowiązków. Wystarczy, że niko-
mu nie podpadnie i niczego nie ze-
psuje. To doprowadza do sytuacji, 
w której nie opłaca się pracować. 

Co na to związki?
– Niestety, są zainteresowa-

ne utrzymaniem dotychczaso-
wego stanu rzeczy. Sprzyja im 
chore prawo. Wśród etatowych 
działaczy nie ma np. kadencyj-
ności, więc jeśli ktoś raz siądzie 
na wygodnym krześle, trudno mu 
je opuścić. A chodzi tu nie o to, 

by bronić interesów poszczegól-
nych związków, ale całej spółki. 
Na skutek działań oszczędnościo-
wych i przekształceń, które mu-
simy podjąć z powodu kryzysu, 
zmniejszy się np. liczba etatów 
wśród działaczy, na co nie chcą się 
zgodzić. To jednak nie jest przy-
kład solidarności, którą często 
mają na ustach, a prawdopodobnie 
jej nie rozumieją. 

Jak daleko możecie się cofnąć 
w negocjacjach ze stroną spo-
łeczną?

– Celem naszych działań 
jest utrzymanie miejsc pracy 
w spółce. Niewielkie jest pole ma-
newru, czas działa na naszą nieko-
rzyść. Jeśli dzisiaj nie podejmiemy 
odpowiednich działań, za chwilę 
możemy stać przed widmem za-
mykania słabszych kopalń. A na-
szym celem jest utrzymanie miejsc 
pracy, to jednak musi się wiązać 
z wyrzeczeniami. 

Dla nas najważniejsi są ludzie 
pracujący w zakładach spółki. 
Chcemy, żeby w jak najmniejszym 
stopniu odczuli skutki kryzysu, 
więc będą otrzymywali takie same 
wynagrodzenia za dniówki „czar-
ne” jak w zeszłym roku. W obecnej 
sytuacji, gdy nie ma zapotrzebo-
wania na węgiel, nie wyobrażam 
sobie, aby ludzie pracowali w sobo-
ty, niedziele, czy w ogóle korzystali 
z nadgodzin. Jeśli mówimy więc 
o jakichś ograniczeniach finan-
sowych, dotyczą one jedynie tych 
dodatkowo zarabianych pieniędzy. 
Podkreślam z całą stanowczością, 
pracownicy nadal będą otrzymy-
wać „czternastki”, „barbórki”, „kar-
tę górnika”. Tutaj nic się nie zmieni. 
Wszelkie zmiany w nowym wyne-
gocjowanym Układzie Zbiorowym 
Pracy dla Pracowników Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej są możliwe 
wyłącznie wówczas, gdy taką wolę 
wyrazi załoga JSW poprzez swoich 
reprezentantów.�� •

Z Jarosławem Zagórowskim, prezesem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, rozmawia 
ks. Marek Łuczak. ks
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Susza w regionie

Pogoda ekstremalna
Co najmniej  
od 60 lat w naszym 
regionie nie było tak 
suchego kwietnia. 
Na niektórych 
obszarach nie spadła 
ani kropla deszczu. 
Czy grozi nam klęska 
nieurodzaju?

M amy już do czynienia nie tyl-
ko z suszą atmosferyczną 

i glebową, ale i z początkiem su-
szy hydrologicznej, zwłaszcza 
w północnej części wojewódz-
twa – mówi Grażyna Bebłot, 
hydrometeorolog z Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. – Na przeważają-
cym obszarze województwa ślą-
skiego stany wody w rzekach 
kształtują się obecnie na przełomie 
stanów niskich i średnich.

Tegoroczny kwiecień w na-
szym regionie należał do eks-
tremalnie suchych. Jak wynika 
z obserwacji hydrologów w kwiet-
niu 1964 roku, który był jednym 
z najsuchszych w historii, suma 
miesięcznych opadów dla Katowic 
wyniosła 10,1 l na m2. To bardzo 

mało. Tymczasem w kwietniu 
tego roku ta sama wartość wyno-
siła 0,4 l na m2. – To praktycznie 
nic. Ale są obszary w naszym re-
gionie, gdzie nie spadła ani jedna 
kropla deszczu – mówi Grażyna 
Bebłot. – Tak było np. w Częstocho-
wie, w Żarkach w zlewni Warty, 
czy miejscami  na obszarze zlewni 
Małej Panwi i Stobrawy.

Susza to między innymi utrud-
niona wegetacja roślin. Stąd moż-
liwe straty w uprawach rolnych, 
a co za tym idzie, w przyszłości 
droższa ży wność. Ale susza 
to także możliwe pożary lasów. 
Niedopuszczalne jest wypalanie 
traw, wyrzucanie niedopałków 
w okolicach lasu, wyrzucanie bu-
telek, szkła.

Obserwowane anomalie pogo-
dowe to m.in. skutek ocieplania się 
klimatu. Stąd takie skrajności jak 
tegoroczny, bardzo wilgotny ma-
rzec i wyjątkowo suchy kwiecień. 
Dla porównania: w marcu tego 
roku w naszym regionie liczba 
dni deszczowych wynosiła od 20 
do 26, a miesięczna suma opadów 
stanowiła miejscami 250 proc. 
normy dla marca. Tymczasem 
w kwietniu były zaledwie 3 dni 
z deszczem, i to w dodatku mi-
nimalnym. Sytuację pogarszają 
jeszcze wysokie temperatury. 

Przykładowo średnia miesięczna 
temperatura z wielolecia w Kato-
wicach dla kwietnia wynosi 7,9 
stopni C, natomiast w tym roku 
kształtowała się ona na poziomie 
12 stopni C. A wiadomo, że wyso-
kie temperatury powodują szyb-
kie parowanie wody z gleby, 
co wzmaga suszę.

Meteorolodzy przewidują jed-
nak, że opady deszczu na początku 
maja złagodzą nieco objawy suszy 
w całym naszym regionie. – W ogó-
le maj nie powinien już być tak 
suchy jak kwiecień, jednak mimo 
to przewidujemy mniejszą od nor-
my liczbę dni z opadami deszczu 
– mówi Grażyna Bebłot. abs

Bezinteresownie...
Pragnę odnieść się do reportażu 

„Pasja, nasza pasja” pana Mirosława 
Rzepki, zamieszczonego w „Gościu 
Niedzielnym” z 12 kwietnia 2009. 
Materiał ten w kilku krótkich zda-
niach ukazał pracę OSP w Chełmie 
Śląskim w sposób co najmniej nie-
właściwy. Dotknęło nas sformu-
łowanie, iż traktujemy misterium 
Męki Pańskiej jako zabawę. Corocz-
ne drogi krzyżowe są zabezpieczane 
przez nas, by żadnemu z uczestni-
ków nie stała się krzywda. Logiczne 
jest więc, iż nie możemy się skupić 
na modlitwie, lecz na wszystkim, 
co dzieje się wokół. Bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego, udzielenie 

pierwszej pomocy w razie potrzeby 
i oczywiście zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe – to wszystko leży 
na barkach strażaków-ochotników, 
wykonujących swoją pracę nieod-
płatnie. Ciężko więc mówić o jakiej-
kolwiek zabawie, kiedy spoczywa 
na nas odpowiedzialność za innych 
ludzi. Istotnym faktem, nieujętym 
w tym materiale, jest, że tuż przed 
misterium gasiliśmy pożar na Smut-
nej Górze – czyli miejscowej Gol-
gocie. Działamy z potrzeby serca, 
bo jesteśmy ochotnikami. Kiedy 
więc trzeba pójść z pomocą – robimy 
to z chęcią i bezinteresownie. 

Bartłomiej Jarosz 
ochotnicza straż pożarna  

w chełmie Śląskim

list@goscniedzielny.pllisty

Pluwiograf to urządzenie zapisujące ilość opadów
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zapowiedzi

100 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

Tradycja zobowiązuje 

M ija właśnie 100. rocznica 
założenia w Piekarach 
oddziału Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. Z tej oka-
zji w ubiegły poniedziałek, 4 maja, 
odbyła się w sanktuarium MB 
Piekarskiej konferencja naukowa 
„Tradycje i współczesność kultury 
fizycznej w Piekarach Śląskich”. – 
Towarzyszyła jej ciekawa wystawa 

– mówi Adam Fryc, jeden z orga-
nizatorów. – Zaprezentowaliśmy 
m.in. stroje piekarskich klubów 
sportowych, trofea wywalczone 
przez naszych sportowców oraz 
archiwalne zdjęcia ukazujące 
poszczególne etapy rozwoju kul-
tury fizycznej w mieście. Można 
też zobaczyć dyplom dla druży-
ny „Olimpii” za zajęcie 4. miejsca 

w mistrzostwach Polski w piłce 
ręcznej. 

Pierwsze w regionie Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
powstało w 1895 roku w Byto-
miu. Idea stowarzyszeń gimna-
stycznych przeniknęła na Śląsk 
z Galicji. W przededniu wybu-
chu wojny światowej Towa-
rzystwo „Sokół” przybrało 
charakter paramilitarny. 
Piekarska organizacja 

sokolska powstała w 1909 roku 
pod prezesurą Andrzeja Świdra 
i skupiła sto kilkadziesiąt osób. Jak 
przekonuje Krystyna Wrodarczyk, 
wicedyrektor ZSZ w Piekarach Ślą-
skich, istnieje dziś potrzeba konty-
nuowania tych tradycji. – Robimy 

to w naszej szkole, gdzie postawili-
śmy na kulturę fizyczną, ale oka-
zją do wartościowych wspomnień 
może być też rocznica i wszystko, 
co zorganizowaliśmy w ramach 
jej obchodów – mówi. 

mł

Z czym kojarzą się Piekary Śląskie? Każdy odpowie, 
że z sanktuarium. Okazuje się jednak, że tradycji 
kultywowanych w tym mieście jest więcej. 

Ks. Tomasz Kopczyk, jeden z organizatorów, pokazuje trofea 
piekarskich sportowców

ks
. m

ar
ek

 ł
u

cz
ak

Noc Muzeów
Rusza piąta edy-

cja „Nocy muzeal-
nej” – europejskiej 
imprezy, do której 
tradycyjnie przyłącza się Muzeum 
Śląskie w Katowicach. Wieczorem 
16 maja uczestnikom towarzyszyć 
będzie hasło „Metropolis”, dedyko-
wane ikonografii śląskich miast. 
Imprezy odbędą się w trzech miej-
scach: w Muzeum Śląskim przy alei 
Korfantego 3, w godz. 18.00–24.00, 
na terenie dawnej kopalni „Katowi-
ce”, w godz. 15.00–21.30, w Centrum 
Scenografii Polskiej na placu Sejmu 
Śląskiego 2, w godz. 18.00–24.00. 
W programie m.in. projekcja filmu 
Jadwigi Kocur „Dwugłowy smok” 

oraz spotkanie z autorką, prze-
gląd filmów amatorskich z portalu 
YouTube „Moje miasto, moje życie”. 
Ponadto prezentacja trzech wątków 
poświęconych tematyce Górnego 
Śląska na fotoplastykonie.

Rocznica
Ks. Konrad Lubos był pionie-

rem duszpasterstwa specjalistycz-
nego w naszym Kościele lokalnym. 
W sobotę 16 maja o godz. 11.00 
w bazylice NMP i św. Bartłomie-
ja w Piekarach Śląskich zostanie 
odprawiona Msza św. w intencji 
zmarłego przed 10 laty kapłana. 
Po Eucharystii odbędzie się pre-
zentacja multimedialna w auli 
przy bazylice.

pod
patronatem
„Gościa”

Zdjęcia ukazują 
poszczególne etapy  
kultury fizycznej w mieście
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Mamy 17 nowych kapłanów
W sobotnie popołudnie 9 maja  
metropolita katowicki arcybiskup  
Damian Zimoń wyświęcił na kapłanów  
17 diakonów. Przez minione sześć lat 
przygotowywali się oni do kapłaństwa  
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. 
Ostatnie pół roku spędzili w parafiach archidiecezji  
na stażu diakonackim. Ostatni tydzień przed 
święceniami przebywali w domu rekolekcyjnym 
w Kokoszycach na rekolekcjach zamkniętych. 
Dziękując Bogu za nowych kapłanów  
pamiętajmy o modlitwie za nich.  
Poniżej przedstawimy nowo wyświęconych:

Krzysztof  
Biela 

urodził się 23 kwietnia 
1983 roku w ząbkowicach 
Śląskich. ma jednego 
brata. Jego matka 
elżbieta nie żyje. ojciec, 
stefan jest rzeźnikiem. 
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii 
św. maksymiliana 
w Gardawicach.

•

Leszek  
Buba 

urodził się 30 kwietnia 
1984 roku w Jastrzębiu-
-zdroju. ma siostrę 
i brata. Jego 
matka danuta 
jest ekonomistką.  
ojciec karol – tokarzem. 
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii św. 
Jerzego w rydułtowach.

•

Marek  
Leszczyna 

urodził się 29 stycznia 
1984 roku w chorzowie. 
ma jednego brata. 
Jego matka elżbieta 
nie pracuje zawodowo. 
ojciec Norbert, 
jest emerytem. Jego 
rodzina mieszka obecnie 
w parafii dobrego 
pasterza w chorzowie- 
-Batorym.

•

Piotr  
Kontny 

urodził się 23 marca 
1983 roku w Jastrzębiu- 
-zdroju. ma siostrę 
i brata. Jego matka 
Janina jest plastykiem. 
ojciec stanisław – 
przedsiębiorcą. Jego 
rodzina mieszka obecnie 
w parafii św. Brata 
alberta w Żorach.

•

Dawid  
Ledwoń 

urodził się 17 marca 
1984 roku 
w wodzisławiu Śląskim. 
Nie ma rodzeństwa. 
Jego matka Halina 
jest sprzedawczynią. 
ojciec antoni – 
górnikiem.  
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii  
św. michała archanioła 
w skrzyszowie.

•

Damian  
Grelik 

urodził się 3 paździer-
nika 1984 roku 
w Będzinie. ma jednego 
brata. Jego matka anna 
jest krawcową. ojciec, 
andrzej – spawaczem. 
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii św. 
michała archanioła 
w siemianowicach- 
-michałkowicach.

•

Marcin  
Ditrich 

urodził się 9 czerwca 
1982 roku w rudzie 
Śląskiej. ma jedną 
siostrę. Jego 
matka marcelina, 
jest specjalistką  
ds. informacji naukowo-
-technicznej. ojciec 
Jan – inżynierem 
metalurgiem. Jego 
rodzina mieszka obecnie 
w parafii św. pawła 
w rudzie Śląskiej- 
-Nowym Bytomiu.

•
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Mamy 17 nowych kapłanów

Paweł  
Zieliński 

urodził się 1 września 
1982 roku w katowicach. 
ma jedną siostrę. Jego 
matka maria prowadzi 
działalność gospodarczą. 
ojciec mirosław, 
jest elektromonterem. 
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii 
wniebowzięcia 
Najświętszej maryi 
panny w katowicach.

•

Rafał  
Oleksy 

urodził się 3 września 
1984 roku w Limanowej. 
ma jednego brata. 
Jego matka maria 
jest ekonomistką. ojciec 
augustyn – emerytem. 
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii św. 
Barbary w katowicach- 
-Giszowcu

•

Rafał  
Woźnica 

urodził się 22 
lipca 1982 roku 
w wodzisławiu Śląskim. 
ma jedną siostrę. 
Jego matka urszula, 
jest pracownikiem 
umysłowym. 
ojciec eugeniusz 
– emerytowanym 
górnikiem. Jego rodzina 
mieszka obecnie 
w parafii św. katarzyny 
w Jastrzębiu-zdroju.

•

Łukasz  
Nawrot 

urodził się 3 lutego 
1984 roku w Świętochło-
wicach. ma dwóch braci. 
Jego matka Grażyna, 
jest ekonomistką. ojciec 
marek – technikiem 
górniczym. Jego 
rodzina mieszka 
obecnie w parafii NspJ 
w Świętochłowicach- 
-piaśnikach.

•

Dariusz  
Wroński 

urodził się 21 
sierpnia 1983 roku 
w siemianowicach. 
ma jednego brata. 
Jego matka anna 
jest nauczycielką. 
ojciec wiesław – 
emerytowanym 
górnikiem.  
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii  
św. michała archanioła 
w siemianowicach- 
-michałkowicach.

•

Krzysztof 
Nowrot 

urodził się 20 lipca  
1984 roku w rudzie 
Śląskiej. Nie ma 
rodzeństwa. Jego matka 
teresa jest pracownikiem 
umysłowym. ojciec 
ma na imię Jacek. Jego 
rodzina mieszka obecnie 
w parafii św. Józefa 
w rudzie Śląskie. j

•

Marcin  
Syzdek 

urodził się 16 kwietnia 
1984 roku w mikołowie. 
ma jedną siostrę. 
Jego matka Joanna 
jest pielęgniarką. 
ojciec marek – 
technikiem zespołu 
technologicznego. Jego 
rodzina mieszka obecnie 
w parafii bł. karoliny 
w tychach.

•

Maciej  
Michałek 

urodził się 11 maja 1980 
roku w chorzowie. ma 
siostrę i dwóch braci. 
Jego matka Jolanta 
jest księgową. ojciec 
tadeusz – elektronikiem. 
Jego rodzina mieszka 
obecnie w parafii 
wniebowzięcia 
Najświętszej maryi panny 
w chorzowie- Batorym.

•

Karol  
Płonka 

urodził się 2 kwietnia 
1984 roku w Żorach.  
ma siostrę i brata.  
Jego matka ma na 
imię otylia. ojciec 
kazimierz pracował 
jako geodeta, obecnie 
jest emerytem. Jego 
rodzina mieszka 
obecnie w parafii 
trójcy przenajświętszej 
w palowicach.

•

Krzysztof 
Matuszewski 

urodził się 20 lipca 1983 
roku w siemianowicach 
Śląskich. Nie ma 
rodzeństwa. Jego matka 
Leonia jest rencistką. 
ojciec Ludwik nie żyje. 
Jego matka mieszka 
obecnie w parafii 
 matki Bożej różańcowej 
w katowicach.

•
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•�niedziela 10.05
10.05 07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50 Koncert życzeń 08.45 Śląska lista 
przebojów 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Retransmisje 
sportowe 21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 
21.55 Hat-trick 22.15 Sport

•�poniedziałek 11.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 TV 
Katowice poleca 8.45 Tygodnik regional-
ny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
Publicystyka 17.05 TV Katowice poleca 
18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 
Sport 18.45 Szeroki kąt 19.15 Tygodnik re-
gionalny 19.30 To brzmi 19.45 TV Katowice 
poleca 19.55 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

•�wtorek 12.05 
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Cud zdrowia 08.45 Schlesien Journal – 
magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Relacje 
17.00 Wokół nas 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Mam świetną 
pracę 19.00 Zbliżenia filmowe 19.25 Fest – 
podsumowanie 19.30 Patefon ujka Ericha 
19.55 TV Katowice zaprasza 21.45 Aktual-
ności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 13.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 TV 
Katowice poleca 08.45 To brzmi – pro-
gram muzyczny 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 16.50 Kronika miejska – Dąbrowa 
Górnicza 17.00 Raport z akcji – program 
o tematyce policyjnej i strażackiej 18.00 
Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 
18.45 Ludzie i sprawy 19.15 Motokibic 19.35 
Kronika miejska 19.40 Raport z akcji 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 14.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Historia zapisana w lasach 08.45 Na co 
dzień 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 Informator KZK GOP 17.00 Cud 
zdrowia – magazyn medyczny 17.10 TV 
Katowice zaprasza 18.00 Aktualności  
18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 Nasz re-
portaż 19.00 Uwaga weekend 19.55 TV 
Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 15.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Pomysł na weekend 08.45 Tygodnik re-
gionalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 Porozmawiajmy o wodzie 17.00 Dni 
Województwa Śląskiego 18.00 Aktualno-
ści 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 Pomysł 
na weekend 18.55 Tygodnik regionalny 
19.10 Nasz reportaż 19.25 Mam świetną 
pracę 19.40 Wokół nas 19.55 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.05 Magazyn Meteo 

• sobota 16.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Kwiaty, ogrody 08.00 Pora na kulturę 
08.45 Cukierenka dziadka Benka 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Tajemnice 
historii 18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 
18.30 Sport 18.45 U nos w Bytkowie 19.15 
Patefon ujka Ericha 19.35 Pora ma kulturę 
21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Sport 
22.05 Sobotni magazyn sportowy

Malarstwo

Wartościowe odkrycie

Z kaplicy Najświętszego Sakra-
mentu wychodzi starsza pani. 

Jest zainteresowana wystrojem ty-
skiej świątyni. Od razu orientuje-
my się, że nie należy do miejscowej 
parafii. – W radiu eM usłyszałam 
o stacjach drogi krzyżowej – mówi. 
– Natychmiast postanowiłam 
tu przyjechać. 

O wyjątkowym odkryciu w ty-
skim kościele zdecydował przy-
padek. – Obrazy znaleziono nad 
figurką Matki Bożej Fatimskiej – 
pokazuje proboszcz ks. Teofil Grze-
sica. – Były poukładane w wierzy, 
gdzie robotnicy uszczelniali bu-
dynek wełną. Prawdopodobnie 
znalazły się tam przy okazji roz-
budowy starego kościoła. – Być 
może zrodził się nowy pomysł 
na wystrój, być może ktoś o nich 
zapomniał. 

Olejne obrazy pochodzą z 1889 
roku i są dość duże, mają 140 cm 

długości i 92 cm szerokości. Ich re-
nowacji, a także domalowania 
trzech brakujących stacji podję-
ła się Agnieszka Niemczyk-Janik, 
konserwatorka zabytków z Tychów. 
– Początkowo myśleliśmy, że cena 
nie będzie tak wysoka – mówi pro-
boszcz. – Niestety koszty wzrosły 
wraz ze wzrostem cen złota. 

Ksiądz proboszcz zwrócił się 
nawet ostatnio do swoich parafian 
z prośbą o indywidualne wsparcie. 
Znaleźli się już pierwsi darczyńcy, 
na których parafia musi szczegól-
nie liczyć, skoro koszt renowacji 
jednego obrazu to ponad dziesięć 
tysięcy złotych. 

Pierwsza stacja drogi krzyżo-
wej zawisła w kościele z prawej 
strony ołtarza w Wielką Środę. 
Znaleziskiem są zachwyceni pa-
rafianie i goście. Autor obrazów, 
J. Kasza nie był znanym artystą, 
ale odnalezienie jego dzieł skłoniło 
do poszukiwać szczegółowszych 
informacji nt. jego życia. Tyszanie 
zaangażowani w renowację drogi 
krzyżowej zachęcają do podobnych 
poszukiwań w innych kościołach, 
a także na strychach i w piwni-
cach, gdzie prawdopodobnie cie-
kawych pamiątek z przeszłości 
jest więcej.
� •

Do kościoła Marii 
Magdaleny w Tychach 
wchodzimy ostrożnie. 
Nie jesteśmy pewni, 
czy kościelni 
wyłączyli alarm. 
Po remoncie 
elektroniczne 
zabezpieczenia 
są tutaj potrzebne 
bardziej  
niż kiedykolwiek. 

W ramach V Kiermaszu Wyda-
wców Katolickich odbędzie się II 
Dyktando dla Rodzin. 

W ubiegłym roku impreza 
cieszyła się wyjątkowym 

zainteresowaniem. Tegoroczni 
organizatorzy liczą na podobną 
frekwencję. Początek dyktanda 
w Katowicach 30 maja 2009 r. o godz. 
12.00 w auli Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, 
ul. Jordana 18).
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 
22 maja 2009 r. – tel. 0 519 546 064; 
e-mail: ela@ksj.pl. Ilość miejsc 
ograniczona!

Oprócz dobrej zabawy zachę-
tą jest cenna nagroda dla zwy-
cięskiej rodziny, która pojedzie 
na atrakcyjną pielgrzymkę. Cen-
ne są także nagrody za zajęcie II 

i III miejsca! Zapewnione jest tak-
że uhonorowanie każdej rodzi-
ny biorącej udział w dyktandzie! 
Do udziału zapraszają:
Księgarnia św. Jacka i organiza-
torzy Metropolitalnego Święta 
Rodzin
Regulamin i informacje: 
www.ksj.pl
http://www.ksj.pl/kiermasz2009.
� •

Metropolitalne  Święto Rodzin

Rodziny do piór!

Ks. Teofil Grzesica, proboszcz parafii św. Magdaleny w Tychach, 
pokazuje znalezione stacje po renowacji
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