
I
G

o
ść N

iedzielN
y

14 czerw
ca 2009

14 czerwca 2009
nr 24/905

– Nie pamiętam już figury 
w Knurowie, może starsi mówili, ale 
człowiek, jak był młody, nie zwracał 
uwagi – wyznaje Stefania Grzegorzyca, 
mieszkanka starego Knurowa.

N a uroczystość przybyła w śląskim stroju. – Wiem, że 
mieliśmy kościół św. Wawrzyńca i pamiętam, jak bu-

dowano nową świątynię pw. śś. Cyryla i Metodego. Dzisiaj 
jestem wzruszona, że Matka Boża do nas wróciła po 70 
latach – dodaje S. Grzegorzyca.

Kopia średniowiecznej Madonny została 6 czerwca 
uroczyście wprowadzona do Knurowa. Historycy twier-
dzą, że gotycka rzeźba Pięknej Madonny z Knurowa jest 
jedną z najwspanialszych w Polsce. Powstała około roku 
1420. Dzisiaj przypomina, że od wielu wieków Ślązacy 
czcili Maryję – tę knurowską nazywali Matką Pięknej 
Miłości.

Przewodniczący uroczystości metropolita katowicki 
abp Damian Zimoń zarysował burzliwe dzieje śląskiej 
ziemi. – Mimo złożonych losów, mimo wielu cierpień, po-
wodowanych przez historyczne uwarunkowania, nasi 
przodkowie niezmiennie czcili Maryję – mówił abp Zimoń. 
Zachęcał też duszpasterzy knurowskich parafii, żeby „po-
kazali Madonnie współczesny Knurów”.

– To dla nas ogromne wyróżnienie i szansa, bo jesteśmy 
najmniejszą parafią dekanatu Knurów i jedną z mniejszych 

parafii w całej archidiecezji – uważa proboszcz parafii św. 
Antoniego Padewskiego w Krywałdzie ks. Marek Kamień-
ski. – Piękna Madonna będzie u nas czczona jako Matka 
Pięknej Miłości. Wierzę, że przyciągnie młodych ludzi, 
którzy tęsknią za prawdziwą miłością i upatrują w niej 
sensu swego życia. Mirosław Rzepka

Otwarte Drzwi w Mikołowie

W niedzielę, 7 czerwca, na 
terenie Ośrodka dla Osób 

Niepełnosprawnych w Mikołowie- 
-Borowej Wsi odbył się IX Dzień 
Otwartych Drzwi. Nosił on na-
zwę Otwarte Drzwi Otwartych 
Serc. Goście mogli odwiedzić Dom 
Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii 
Zajęciowej, Zakład Akty wności 
Zawodowej. Mogli także zmierzyć ci-
śnienie oraz poziom cukru we krwi, 
skosztować domowych wypieków 
i zobaczyć występy zespołów arty-
stycznych. W programie znalazły 
się m.in. gry i zabawy sportowe, po-
kaz rugby na wózkach, pokaz spraw-
ności straży pożarnej, jazda konna 
oraz pokaz motocykli w wykonaniu 
grupy „Ostatni Mohikanie”. Imprezie 
towarzyszyła loteria fantowa, w któ-
rej głównymi nagrodami były m.in.: 
netbook, rower górski i wycieczka 
do Medjugorie. •
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Borowa Wieś. Działająca przy ośrodku „Miłosierdzie Boże” w Borowej Wsi drużyna rugby  
na wózkach „Jeźdźcy” zaprezentowała swe umiejętności. Pokaz przyciągnął bardzo wielu widzów
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Inicjatorem powrotu Madonny do Knurowa był 
Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji KWK 
„Knurów”. Podczas uroczystości osobiście niósł 
figurę (z lewej) i nie krył wzruszenia

Śląski gotyk uczy miłości

Madonna wróciła do Knurowa
krótko

Pielgrzymka 
dzieci
Katowice. Dziś –  
w niedzielę, 14 czerwca,  
– archidiecezjalna 
pielgrzymka dzieci 
wczesnokomunijnych. 
początek o godz. 14.00 
w katedrze Chrystusa 
króla.

Pożegnanie 
komunizmu
Katowice. w sobotę, 
6 czerwca, widzowie 
zgromadzeni  
pod pomnikiem 
powstańców  
Śląskich obejrzeli  
na telebimach fragment 
homilii  papieża Jana 
pawła ii, wygłoszonej  
w trakcie mszy św.  
na muchowcu w 1983 
roku. potem odbył się 
koncert Boba Geldofa, 
który zakończył 
dwudniowe obchody 
20. rocznicy wolnych 
wyborów. 
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■ R e K l A m A ■

Papieski krzyż

Brzozowice-Kamień. Jubi-
leuszowy 50. parafialny Dzień 
Papieski oraz 30. rocznicę pierw-
szej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Polski parafia śś. Apostołów Piotra 
i Pawła uczciła adoracją krzyża 
papieskiego. Krzyż ten Papież 
trzymał podczas swojej ostatniej 
Drogi Krzyżowej w Wielki Pią-
tek 2005 r. Dziś jest już bezcenną 
relikwią, która peregrynuje po 

kraju. 2 czerwca krzyż przybył do 
Kamienia. Modliły się przed nim 
wszystkie stowarzyszenia kościel-
ne i tłumy wiernych. Odprawio-
no też papieską Drogę Krzyżową 
i Mszę św. w intencji wyniesienia 
na ołtarze sługi Bożego Jana Pa- 
wła II (na zdjęciu). Krzyż adorowali 
też mieszkańcy parafii św. Jerzego 
w Rydułtowach i Wniebowzięcia 
NMP w Radzionkowie-Rojcy.

Pod patronatem „Gościa”
Żory. W ostatnią sobotę maja odbył 
się festyn rodzinny, zorganizowa-
ny przez parafię św. Stanisława. Na 
imprezę, odbywającą się na placu 
kościelnym (na zdjęciu), przyszły 
tłumy, by oglądać występy dzieci i 
młodzieży oraz wziąć udział w kon-
kursach i sportowych zmaganiach. 
Nie zabrakło popisów umiejętności 
żorskich strażaków i policjantów, 
którzy przeprowadzili pokazowe 
akcje. Rozegrany został również 
mecz pomiędzy reprezentacjami 
osiedli, który zakończył się remi-
sem. W części wieczornej zaprezen-
towali się zespół „The Moon Brass 
Quintet” oraz aktorzy Teatru A, 
którzy w przystępny sposób sta-
rali się przybliżyć 5 biblijnych 

przypowieści. Współorganizato-
rami imprezy były rady dzielnic: 
Pawlikowskiego, Powstańców Śl. i 
Księcia Władysława oraz Miejski 
Ośrodek Kultury i Zespół Szkół 
nr 6.
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Wilcza. – Niech ten krucyfiks, 
stojący przy wjeździe do naszej 
miejscowości, będzie świadectwem, 
że Wilcza jest parafią, w której żyje 
Jezus Chrystus – mówił ks. Bogdan 

Reder, proboszcz parafii św. Miko-
łaja w Wilczy. Krzyż (na zdjęciu) 
został poświęcony w poniedziałek, 
25 maja, w ramach Metropolital-
nego Święta Rodziny. Na uroczy-
stość przybyło wielu mieszkańców 
i gości. Krucyfiks jest zabytkowy 
– został wykonany w 1928 roku 
i przez lata stał w miejscowym 
kościele. W zeszłym roku świą-
tynię remontowano, przy okazji 
zamontowano nowe krzyże. Ten 
zabytkowy został odnowiony 
i ustawiony na granitowym coko-
le. Wyryto pod nim napis: „Boże 
błogosław rodzinom”. Inicjatorami 
całego przedsięwzięcia byli Klau-
dia i Marian Sadeccy z miejscowego 
koła Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich, które działa od 10 lat.

Znak dla rodzin
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Katowice. „Święci reformują 
Kościół: świadectwo św. Karola 
Boromeusza” – sympozjum pod 
takim tytułem odbyło się 6 czerw-
ca w auli Wydziału Teologicznego 
UŚ. Uczestniczyły w nim siostry 
boromeuszki z Polski i z zagranicy, 
goście oraz księża zebrani na spo-
tkaniu rejonowym. Pięć wykładów 
o świętym oraz „zakonna” rock-
opera ukazały postać św. Karola 
jako duszpasterza, wychowawcę 
i świadka miłosierdzia działają-
cego w przełomowych czasach. 
W spotkaniu wziął udział abp 
Damian Zimoń, który o godz. 12.00 

odprawił w katedrze Mszę św. 
w intencjach boromeuszek. Sym-
pozjum zostało zorganizowane 
przez siostry z okazji 470. rocznicy 
urodzin oraz 425. rocznicy śmierci 
ich patrona. 

Św. Karol na nowo odkryty
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O dbyła się ona 2 czerwca na Wydziale 
Teologicznym UŚ pod hasłem: „Kościół 
w Afryce. Afryka w Kościele”. – Gdyby 

Kościół przestał być misyjny, przestał by być 
tym Kościołem, którego pragnął Chrystus – mó-
wił, otwierając konferencję, jej główny inicjator 
ks. prof. Jan Górski. 

Metropolita Lusaki abp Mpundu podkreślał 
znaczenie misji. – Niektórzy z misjonarzy zostali 
pochowani na naszej ziemi. To nasi przodkowie 
w wierze. Kościół katolicki w Afryce gwałtownie 
się rozrasta. Rośnie liczba ochrzczonych doro-
słych, rozwija się kształcenie religijne. Dlatego 
tak bardzo potrzeba nam misjonarzy. 

– My od Afrykanów możemy uczyć się poj-
mowania Kościoła jako rodziny dzieci Bożych 
– zauważył metropolita katowicki abp Damian 
Zimoń.

Wiele do zrobienia
Na dwa dni przed konferencją, w niedzie-

lę 31 maja, arcybiskup Mpundu uczestniczył 
w pielgrzymce mężczyzn do Piekar. – Wszę-
dzie, gdzie się pojawiam, jestem ciepło witany 
– mówił. – Nie ma obcych, ale są bracia i siostry, 
jest rodzina, która dla Afrykanów ma ogromną 
wartość. Dlatego dziś tak ważna jest ewange-
lizacja przez Kościół pojmowany jako rodzina 
Boża. Ucieszyłem się, słysząc w Piekarach mo-
dlitwę w obronie rodziny. Ale u nas rodzina jest 
jeszcze bardziej zagrożona. Wpływ mają na to 
negatywne wartości przychodzące do nas z za-
granicy, ale i brak głębokiej wiary. Arcybiskup 
Mpundu mówił także o zmianach zachodzą-
cych w Afryce. – Oznaką postępu są nabiera-
jące rozpędu nowe rządy demokratyczne. To 
Kościół odegrał rolę akuszerki w narodzinach 
demokracji i rządów prawa w Afryce – powie-
dział. Ale, jak zaznaczył, wiele jest jeszcze do 
zrobienia. Trzeba zadbać o prawa kobiet, o to, 
by dzieci znały i czuły swoją wartość. W ciągu 
ostatnich 30–40 lat wybuchające w Afryce kon-
flikty, wojny domowe, pozostawiły w ludziach 
głębokie rany. – Stąd tak ważna jest kwestia 
pogodzenia się. Musimy głosić ewangelię po-
koju, sprawiedliwości i zgody – apelował abp 
Mpundu. 

Jak umierają, jak żyją?

W drugiej części konferencji, o genezie teolo-
gii afrykańskiej, mówił ks. dr Józef Urban z Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 
Dziennikarz Joachim Trenkner, korespondent 
„Tygodnika Powszechnego” w Berlinie, przedsta-
wił kilka stereotypów w postrzeganiu Afryki, 
pojawiających się w zachodnioeuropejskich me-
diach. – Często Afryka przedstawiana jest tam 
jako kontynent zamieszkany przez ludzi, którzy 
głodują od urodzenia do śmierci. Opisywana jest 
jako masa niecywilizowanych, zacofanych lu-
dów, które nie są w stanie same rządzić – mówił. 
– To prowadzi do apelów o rekolonizację tych 
ziem, jako jedynego rozwiązania problemów. Co-
dzienne informacje telewizyjne, internetowe czy 
prasowe, mówią wszystko o tym, jak Afrykanie 
umierają, ale nie mówią nic o tym, jak żyją.

Z Watykanu do Katowic
Międzynarodowej Konferencji Misjologicz-

nej towarzyszyła unikatowa wystawa zatytuło-
wana „Oblicza ewangelizacji Afryki”. Zawiera 
ona m.in. bezcenne starodruki – zbiory Papie-
skiej Biblioteki Misyjnej i Biblioteki Papieskiego 
Uniwersytetu „Urbanianum” z Rzymu (współor-
ganizatora konferencji). Do Katowic przyjecha-
ło m.in. pierwsze wydanie „Dzieł wszystkich” 
św. Augustyna, zredagowane przez Erazma 
z Rotterdamu z 1506 roku, oraz pierwsze pełne 
tłumaczenie Biblii na język arabski, z roku 1671, 
a także manuskrypt ukazujący historię misji 
w Wikariacie Apostolskim nad rzeką Orange 

w Afryce Południowej. Na wystawie, otwartej do 
20 czerwca, można także zobaczyć katechizmy 
w rodzimych językach afrykańskich, oryginalne 
rzeźby wykonane przez mieszkańców terenów 
misyjnych i fotogramy przedstawiające misje na 
przełomie XIX i XX wieku. 

Archidiecezja dla Afryki
Organizatorami konferencji oraz wystawy 

były Archidiecezja Katowicka, Zakład Misjologii 
i Teologii Religii Wydziału Teologicznego UŚ, 
Stowarzyszenie Misjologów Polskich i Pontificia 
Universita Urbaniana z Rzymu. Odbywająca się 
na Wydziale Teologicznym sesja to nie pierwsza 
inicjatywa archidiecezji katowickiej na rzecz 
Kościoła w krajach Afryki. W 2003 r. do Tanzanii 
i Madagaskaru wysłano w darze 400 ton mąki. 
W 2008 r. delegat arcybiskupa katowickiego 
ks. prof. Jan Górski przekazał archidiecezji 
w Lusace kontener ze środkami medycznymi. 
Za 100 tys. euro zakupiono wówczas lekarstwa, 
środki czystości i środki opatrunkowe. Co roku 
organizowany jest także Rajd Misyjny szlakiem 
Beskidów, podczas którego zbierane są datki na 
cele misyjne. Anna Burda-Szostek

Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna w Katowicach

Nie ma obcych, jest rodzina
– Jestem produktem 
aktywności misjonarskiej.  
Dla nas nie jest tak ważne,  
co dają nam misjonarze, ale kim 
dla nas są. To świadkowie Bożej 
miłości – mówił abp Telesphore 
Mpundu z Zambii podczas 
Konferencji Misjologicznej 
w Katowicach. 

Przełamujemy stereotypy
ks. dr Marek Rostkowski, dyr. 
papieskiej Biblioteki misyjnej
– prezentowana w katowicach 
wystawa misyjna to wyjątkowe 
wydarzenie. Tylko 2 z 73 
przedstawionych eksponatów 

zostały już wcześniej wypożyczone poza 
watykan. pozostałe dzieła pierwszy raz 
można oglądać poza rzymem. zazwyczaj 
takie przedsięwzięcia przygotowuje się 
ponad rok. nam udało się wykonać tę 
ekspozycję w ciągu 5 miesięcy. wystawa 
ma przede wszystkim charakter 
edukacyjny.

ks. dr Grzegorz Wita, wydział 
Teologiczny uŚ w katowicach
– Często na afrykę patrzy się 
jak na coś dalekiego, odległego. 
a przecież dzielimy to samo 
człowieczeństwo, ten sam 

grzech nas rani. katowicka konferencja 
przełamuje stereotypy dotyczące afryki. 
pokazuje, jaką jest ona inspiracją dla 
nas, ile możemy się od niej nauczyć, 
zwłaszcza w kwestii wartości życia, 
rodziny, wspólnoty – podstawowych 
dla afryki. pokazuje też partnerstwo 
kościoła Chrystusowego w katowicach 
i w Lusace.

Arcybiskupi Damian Zimoń i Telesphore 
Mpundu oglądają elektroniczne  
wersje starodruków zaprezentowane  
na wystawie misyjnej
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Wodzisławianka w finale Olimpiady Teologii Katolickiej

Teologia – moja pasja

D orota jest uczennicą I LO 
im. 14. Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. 
Uczniowie tej szkoły w Olimpiadzie 
Teologii Katolickiej biorą udział 
już od 7 lat. Czterokrotnie wygry-
wali konkurs, zaś co roku znajdo-
wali się w finale.

Bałam się
Wodzisławska finalistka 

uczy się w I klasie o profilu bioche-
micznym. Teologią interesuje się 
już od VI klasy szkoły podstawo-
wej. – Teologia jest ściśle związana 
z życiem, dlatego tak mnie pasjo-
nuje – mówi Dorota Nielaba. 

Po wygranej w etapie szkolnym 
i diecezjalnym trójka najlepszych 
uczniów przechodzi do etapu ogól-
nopolskiego. W tym roku poza 
Dorotą z naszej archidiecezji byli 
to także uczniowie VIII LO w Ka-
towicach – Izabela Rączka oraz 
Piotr Glenc.

Przed etapem ogólnopol-
skim Dorota wraz z przygoto-
wującą ją katechetką Elżbietą  
Tkocz każdą wolną chwilę poświę-
cała na przygotowania do olim-
piady. – Bałam się, że nie zdążę 
przeczytać wszystkich wymaga-
nych lektur, że nie będę rozumieć 
pytań – wspomina uczennica.

– Relacje nauczyciel–uczeń 
przeradzają się w relacje pomiędzy 
ludźmi wierzącymi, którzy wspól-
nie odkrywają Boga – przyznaje 
Elżbieta Tkocz. – Dla obu stron 
przygotowania do olimpiady 
to także formacja duchowa.

Za rok w Katowicach
Olimpiada Teologii Katolic-

kiej jest kontynuacją Olimpiady 
Wiedzy Religijnej. Jej głównymi 
organizatorami są: warszaw-
skie Towarzystwo Teologiczne, 

środowiska uczelniane KUL-u, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i Papieskiej Aka-
demii Teologicznej. W tym roku 
w finale w Kaliszu zmagało się 124 
uczniów z całej Polski, a tematem 
przewodnim były słowa: „Otoczmy 
troską życie”. W przyszłym roku 
najlepsi znawcy teologii zjadą 
do Katowic. Przyszłoroczna edycja 
odbędzie się pod hasłem: „Bądźmy 
świadkami miłości i sprawiedliwo-
ści społecznej”. Więcej informacji 
na str.: www.otk.teolog.pl abs

Zakończyła się XIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. 
W całej Polsce wzięło w niej udział ok. 30 tysięcy uczniów. Wśród nich  
Dorota Nielaba z Wodzisławia Śląskiego, która zajęła 3. miejsce.

Dorota Nielaba wraz z katechetką Elżbietą Tkocz każdą wolną 
chwilę poświęcała na przygotowania do olimpiady
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Uczniowie z chorzowskiej szkoły 
katolickiej wyruszyli w Odyseję 
Umysłu. Wygrali w regionie, byli 
drudzy w Polsce, reprezentowali 
nasz kraj na Słowacji.

Osiemasty Ogólnopolski Fi- 
nał Odysei Umysłu odbył  

się w Gdańsku. Uczniowie Zes- 
połu Szkół Stowarzyszenia Ro- 
dzin Katolickich Archidiecezji 
Katowickiej im. Kardynała Prymasa 
Augusta Hlonda zdobyli II miejsce. 
W nagrodę pojechali pod koniec 

kwietnia do Patince na Słowacji na 
XVII Eurofestiwal Odysei Umysłu. 
Uczestniczyło w nim ponad 60 zespo-
łów z 4 kontynentów i 16 krajów.

Siedmioosobowa drużyna 
Witka Cichonia stworzyła w tym 
roku robota, który musiał się 
przeprawić przez cztery środo-
wiska i cztery razy zmienić swój 
kształt. Wygrał w województwie. 
Pojechali do Gdańska na zawody 
ogólnopolskie.

Każdy etap konkursu skła- 
da się z dwóch zadań – dłu-

goterminowego i spontaniczne-
go. Chodzi o rozbudzanie kre-
atywności i twórczego myślenia 
wśród młodzieży. Mateusza Janika 
zaprosiła pedagog szkolna Elżbieta 
Kuś, trenerka drużyny. Jest absol-
wentem szkoły i studentem infor-
matyki. Miał pomóc technicznie, 
ale okazało się, że „ma gadane”. 
Prowadził prezentację. – Chyba 
dzięki jego elokwencji udało się 
uniknąć zbyt wielu pytań jury po 
prezentacji – stwierdza Magda 
Wojtaś.  Mirosław Rzepka

Uczniowie z Chorzowa wygrali Odyseję Umysłu

Z robotem na Słowację

Nagrody dla znawców 
Biblii

Siedmiu 
wspaniałych

W siedzibie „Civitas Christiana” 
w Katowicach odbyło się wrę-
czenie nagród laureatom die-
cezjalnym XIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

W śród nagrodzonych byli 
uczniowie z archidiecezji 

katowickiej i diecezji: bielsko-ży-
wieckiej, gliwickiej oraz sosno-
wieckiej. Dyplomy i nagrody sió-
demce laureatów wręczył bp Józef 
Kupny. –Wszyscy wygraliście – 
mówił do młodzieży. – Włożyliście 
w udział w konkursie dużo pracy 
i to będzie procentowało. Musimy 
być świadomi swojej wiary. Nauka 
tak szybko się rozwija, także 
w dziedzinie wiedzy religijnej 
musimy robić postępy. 

W XIII edycji konkursu, orga-
nizowanego przez Katolickie Sto-
warzyszenie „Civitas Christiana”, 
w województwie śląskim wzięło 
udział ponad 3 tys. osób. W skali 
kraju liczba ta wynosi ok. 23 tysię-
cy. Konkurs składa się z 3 etapów: 
szkolnego, diecezjalnego i finału 
ogólnopolskiego. W tym roku od-
będzie się on w Niepokalanowie. 
Znajdą się w nim z archidiecezji ka-
towickiej: Tomasz Matyka, Andrzej 
Homańczyk, Dominika Krupa; 
z diecezji bielsko-żywieckiej: Dawid 
Drożdż, Patryk Rurka, Dominik 
Węglorz; gliwickiej: Adam Janota, 
Agnieszka Kania, Aleksandra Ziaja; 
sosnowieckiej: Edyta Poseł, Marcin 
Słodczyk i Łukasz Raczek.  Ab

Tomasz Matyka, zwycięzca 
Konkursu Wiedzy Biblijnej 
z archidiecezji katowickiej, 
odbiera gratulacje z rąk  
bp. Józefa Kupnego
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Już po raz drugi miłośnicy mu-
zyki gospel spotkali się w gminie 
Świerklany na warsztatach Gospel 
w ROW-ie.

W spólny śpiew i radowanie 
się Dobrą Nowiną zjedno-

czyło 30 i 31 maja uczestników 
przybyłych z różnych stron 
Polski. Instruktorzy Gabriela 
Rudawska (studentka Wydziału 
Jazzu Akademii Muzycznej) i Peter 
Francis z Londynu przekazywali 
zebranym coś więcej niż tylko 
dźwięki i kształt utworów. Dawali 
przykład, jak można, śpiewając, 
wielbić Pana, jak odczuwać Jego 
obecność. Dla każdego była to swo-
ista modlitwa, rodzaj rekolekcji. 
Był czas na muzykowanie,  wspól-
ny posiłek, gry sportowe i czas na 
uwielbienie w Eucharystii. 

W niedzielę 31 maja, w sanktu-
arium Bożego Ciała w Jankowicach, 
uczestnicy dziękowali wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
i realizacji warsztatów. Wieczorem 
w kościele św. Anny w Świerkla-
nach odbył się koncert finałowy. 
Cały kościół zabrzmiał dźwięcznie 

pełnym życia śpiewem. W przeży-
waniu i przekazywaniu Ewange-
lii, bo na niej głównie opierają się 
teksty muzyki gospel, pomagali 
muzycy z zespołu „HolyNoiz”. Dla 
wszystkich była to niezapomnia-
na uczta, zarówno duchowa, jak 
i muzyczna. 

Spotkanie zorganizowali  Nie-
formalna Grupa Młodzieżowa 
z gminy Świerklany oraz Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Młodzieży 
z Rybnika. Sylwia Stencel

Warsztaty gospel w Świerklanach

Ewangelizowali z nut

■ R e K l A m A ■
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P rotestujący są przeciwko 
planom przyłączenia do 

szpitala dwóch klinik o innych 
specjalizacjach. 

Rozmowy pomiędzy rektorem 
ŚUM prof. Ewą Małecką-Tenderą 
a szefem komitetu protestacyjnego 
Markiem Czekajem miały wyjaśnić 
stanowiska uczelni oraz załogi. Po-
nieważ każda ze stron pozostała 
przy swoim zdaniu, podpisano pro-
tokół rozbieżności. W najbliższych 
dniach wybrany zostanie mediator, 
dalej procedura będzie prowadzona 
zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. 

Według M. Czekaja, komitet 
obrony szpitala postanowił prze-
rwać protest głodowy. 10 pracowni-
ków kliniki rozpoczęło go w ponie-
działek po południu w namiotach 
rozstawionych przed szpitalem. 
Dwie ostatnie noce spędziło tam 
po kilkanaście osób. W ciągu 
dnia w miasteczku gromadzi się 
po kilkudziesięciu pracowników 
kliniki. 

Marek Czekaj zadeklarował, że 
miasteczko namiotowe pozostanie 
przed szpitalem aż do zakończenia 
protestu. Wyjaśnił też, że w środę 
udało się rozwiać zgłoszone dzień 
wcześniej wątpliwości władz uczel-
ni co do tego, czy ma on prawo re-
prezentować załogę. We wtorek 
poparcie dla protestu odwołały 
cztery działające w szpitalu związ-
ki. W środę jednak uczestniczyły 
w rozmowach. 

Władze Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Katowicach 
przekonują, że zmiany w struk-
turze szpitala przyczynią się do 
rozwoju placówki i zapewniają, że 

pacjenci okulistyki i sama placów-
ka nie ucierpią na reorganizacji, 
a mogą wręcz zyskać, bo na miejscu 
możliwa będzie szybka konsultacja 
internistyczna. ns

Nie doszło do 
porozumienia 
pomiędzy 
pracownikami 
kliniki okulistycznej 
a władzami placówki 
oraz Śląskiego 
Uniwersytetu 
Medycznego. 

Głodujący pracownicy okulistyki w miasteczku namiotowym
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        Protest  okulistyki

Brak porozumienia

Peter Francis z uczestnikami 
warsztatów gospel
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Demonstracje w Katowicach

Radość i rozczarowanie
Oprócz flag 
i okolicznościowych 
balonów pojawiły 
się karykatury 
Donalda Tuska 
w peruwiańskiej 
czapce i Stefana 
Niesiołowskiego 
z siatką na motyle. 

W  ubiegły czwartek ulica-
mi Katowic przeszła ok. 
5-tysięczna manifesta-

cja związkowców. Demonstrując 
w 20. rocznicę wyborów 4 czerw-
ca 1989 r., chcieli wyrazić radość 

z odzyskanej wolności, ale i roz-
czarowanie dzisiejszą rzeczywi-
stością polityczną i gospodarczą. 
Związkowcy ocenili liczbę mani-
festantów na ok. 8 tys., policja na 
5 tys. Demonstracja przebiegła bez 
incydentów, ale na ponad trzy go-
dziny sparaliżowała ruch w cen-
trum miasta. 

Lider śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności” Piotr Duda zarzucił rzą-
dowi bierność w walce z kryzysem 
gospodarczym oraz lekceważenie 
dialogu społecznego. – Nie winimy 
rządu za kryzys, ale mamy preten-
sje, że nic z tym kryzysem nie robi 
– mówił, pokazując związkowca 
przebranego w strój piłkarski, 
w masce przedstawiającej twarz  
Donalda Tuska. 

Szef regionalnej „S” przema-
wiał przed Śląskim Urzędem Wo-
jewódzkim, gdzie manifestanci 
doszli w trwającym blisko godzi-
nę marszu sprzed katowickiego 
Spodka. – 4 czerwca mamy prawo 
nie tylko cieszyć się z wolności, bo 
jest się z czego cieszyć, ale są pro-
blemy i mamy prawo je dzisiaj wy-
krzyczeć – ocenił. Jego zdaniem, 
władza usiłuje zawłaszczyć święto 
4 czerwca. 

Przygotowany przez rząd pa-
kiet antykryzysowy „Solidarność” 
uważa za nieskuteczny i nieade-
kwatny do sytuacji. Pakiet kry-
tykował też m.in. szef górniczej 

„S” Dominik Kolorz. – To tak na-
prawdę proteza pakietu. Nawet 
jedna trzecia przedsiębiorstw 
i jedna czwarta pracowników nie 
skorzysta z tych rozwiązań (...). 
Pakiet zapomina też o 350 tys. lu-
dzi, którzy w ostatnich miesiącach 
stracili pracę – mówił. 

W demonstracji uczestniczyli 
związkowcy z różnych branż: od 
górnictwa, hutnictwa, energetyki 
i zbrojeniówki po ochronę zdrowia 
i edukację. Oprócz sympatyków 
„S” byli też związkowcy m.in. 
z OPZZ i Sierpnia’80 oraz delegacje 
związkowe m.in. z Czech, Słowacji 
i Włoch.  pap/ns

■ R e K l A m A ■
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4 czerwca ulicami Katowic w manifestacji przeszło około 5 tys. 
związkowców
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M łodzi ludzie z transparen-
tami „Młodzież zawsze 

z partią” maszerowali w rytm 
utworów granych przez górniczą 
orkiestrę. Z trybuny honorowej 
pozdrawiali ich przedstawiciele 
władzy. Nieopodal stał wojskowy 
„skot”, były też kuchnia serwująca 
rarytasy rodem z PRL i portrety 
przodowników pracy. 

Tej Polsce, która odeszła już 
w przeszłość, przyglądała się z dru-
giej strony placu Polska „Solidar-
ności”. Można tam było otrzymać 
nielegalnie drukowane bibuły, 
a w westybulu Sejmu Śląskiego 
obejrzeć oryginalne nagrania de-
monstracji z lat 80. XX w. Tam też 
zaprezentowano wystawę „Ucieki-
nierzy z PRL”, przygotowaną przez 
Oddział Biura Edukacji Publicznej 
IPN w Katowicach. Zaprezentowa-
no na niej fotografie i dokumenty 
ilustrujące ucieczki obywateli 
polskich z kraju w latach 1945–1989. 
Unikatowe fotografie i dokumenty 
przypominały konkretne przy-
padki ucieczek, zarówno tych 
najgłośniejszych, jak i mniej zna-
nych. Autorzy przedstawili m.in. 
okoliczności ucieczki Stanisława 
Mikołajczyka czy Józefa Światły. 

W otwarciu happeningu „Mia-
steczko PRL”, zorganizowanego  
z okazji 20. rocznicy odzyskania 

wolności i upadku komunizmu 
w Europie Środkowej, uczestni-
czyli m.in. marszałek Bogusław 
Śmigielski, wojewoda Zygmunt Łu-
kaszczyk, prezydent Katowic Piotr 
Uszok, parlamentarzyści ze Śląska 
oraz aktorzy tamtych wydarzeń. 

W samo południe nad Katowi-
cami uniosło się 10 000 pomarańczo-
wych balonów, do których docze-
piona została wyjątkowa „kapsuła 
czasu”. W kapsule znalazła się ulot-
ka zawierająca kserokopie druków 
z czasów stanu wojennego i miesię-
cy poprzedzających pierwsze wolne 
wybory 4 czerwca 1989 r. Balony – 
na sygnał marszałka województwa 
śląskiego – zostały wypuszczone 
z katowickiego rynku oraz miejsca 
budowy nowej siedziby Muzeum 
Śląskiego – terenu dawnej kopalni 
„Katowice”. Część baloników z „kap-
sułą czasu” została także zrzucona 
z balonu unoszącego się nad Kato-
wicami w godzinach popołudnio-
wych. W ten sposób Muzeum Ślą-
skie przypomina akcję balonową, 
jaka miała miejsce 5 marca 1982 r. 
To wówczas z plaż Bornholmu dzia-
łacze polskiej opozycji, Francuzi 
i Duńczycy, wypuścili w powietrze 
10 tys. balonów, które zaniosły do 
Polski ulotki z bieżącymi informa-
cjami, a z nimi nadzieję na wolność.
 mł

4 czerwca w regionie

Jak świętowaliśmy?
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W ubiegłym tygodniu na Śląsk wróciły obrazy 
z minionej epoki. Tym razem jednak upiory 
przeszłości zamiast straszyć, powodowały uśmiech.

Uczestnicy happeningu mieli okazję przypomnieć sobie dawną 
granicę
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• niedziela 14.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Śląski kon-
cert życzeń 08.45 Śląska lista przebojów 
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 W 
poszukiwaniu drogi – magazyn chrze-
ścijański 18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 
18.30 Sport 18.40 Retransmisje sportowe 
21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Hat- 
-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 15.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 TV Katowice 
poleca 8.45 Tygodnik regionalny 16.45 Ak-
tualności 16.48 Pogoda 16.50 Kronika miej-
ska: Chorzów 17.00 TV Katowice poleca 
18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 
18.45 Śląsk contra Śląsk 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 16.06 
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Cud zdrowia 
08.45 Schlesien Journal 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 Bli-
żej natury 19.25 Historia zapisana w lasach 
19.30 Patefon ujka Ericha 19.55 TV Kato-
wice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• środa 17.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 TV Katowice 
poleca 08.45 To brzmi – prog. muzyczny 
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Kro-
nika miejska: Zabrze 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 Wokół nas 19.30 
Kronika miejska 19.40 Raport z akcji 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 18.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Historia za-
pisana w lasach 08.45 Na co dzień 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Informa-
tor KZK GOP 17.00 Cud zdrowia – mag. 
medyczny 17.10 TV Katowice zaprasza 
18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 
Sport 18.45 Nasz reportaż 19.10 Uwaga 
weekend 19.35 Raport z akcji 19.55 TV Ka-
towice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 

• piątek 19.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Pomysł na 
weekend 08.45 Tygodnik regionalny 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 17.00 Wioski 
internetowe 17.10 Gospodarka wodno- 
-ściekowa na terenie gminy Bytom 18.00 
Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 
Pomysł na weekend 18.55 Tygodnik regio-
nalny 19.10 Nasz reportaż 19.40 Wokół nas 
19.55 TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualno-
ści 22.00 Sport 22.05 Magazyn Meteo

• sobota 20.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Kwiaty, 
ogrody 08.00 Pora na kulturę 08.45 
Przygód kilka wróbla Ćwirka 16.45 Ak-
tualności 16.48 Pogoda 16.50 Odkrywa-
nie przestrzeni 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Dzień Matki z 
TV Katowice 19.15 Patefon ujka Ericha 
19.35 Pora ma kulturę 21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 21.55 Sport 22.05 Sobotni 
magazyn sportowy

Na DVD o księdzu Emilu Szramku 

Chcę mieć grób skromny
T o jeden z nielicznych history-

ków i socjologów wyniesionych 
na ołtarze – powiedział prof. Marek 
Szczepański o ks. Emilu Szramku 
w poświęconym mu filmie doku-
mentalnym Adama Kraśnickiego 
pt. „Zakotwiczony w Bogu”. – Był 
wzorem człowieka Renesansu, 
tytanem pracy. Opublikował po-
nad 200 prac z różnych dziedzin – 
mówi o księdzu Szramku prof. Józef 
Śliwiok, prezes Górnośląskiego 
Towarzystwa  Przyjaciół Nauk. Kim 
był zaliczony w 1999 roku przez 
papieża Jana Pawła II w poczet bło-
gosławionych ks. Emil Szramek, za-
stanawia się autor filmu. Wszyscy, 
którzy zobaczą  film, znajdą  w nim 
odpowiedź na to pytanie. 

Zadanie, przed jakim stał twórca 
filmu, nie należało do łatwych. Oka-
zało się, że nie zachowały się żadne 
filmowe materiały archiwalne, które 

można byłoby wykorzystać. Nie tyl-
ko zresztą filmowe. Nie ma też żad-
nych materiałów fonograficznych. 
A przecież ks. Szramek wielokrotnie 
głosił kazania w czasie piekarskich 
pielgrzymek. Jednak były one w la-
tach 30. transmitowane na żywo 
i prawdopodobnie nie zapisywano 
ich na płytach. A jeżeli nawet były 
nagrywane, nie zachowały się do 
naszych czasów.  

Autor musiał oprzeć się na zdję-
ciach z tamtych czasów, wspomnie-
niach i przede wszystkim dorobku, 
jaki pozostawił po sobie błogosławio-
ny. Adam Kraśnicki postać księdza 
Szramka przedstawił w filmie 
w wielu wymiarach. Jako kapłana, 
naukowca i działacza społecznego. 
Rozmawiał ze wszystkimi w jakiś 
sposób związanymi z dziełem ks. 
Szramka i w różnych dziedzinach  
je kontynuującymi. 

– Jego męczeństwo  osobiście 
mnie dotknęło. Jako proboszcz ko-
ścioła Mariackiego często odmawia-
łem modlitwę, używając różańca, 
który miał z sobą ks. Szramek w Da-
chau – mówi w filmie arcybiskup 
Damian Zimoń, który przez dziesięć 
lat był, podobnie jak Szramek, pro-
boszczem parafii pw. Najświętszej 
Marii Panny w Katowicach. 

Ks. Szramek w 1939 roku spo-
dziewając się represji ze strony 
Niemców, sporządził testament, 
w którym m.in. napisał, że chce 
mieć skromną trumnę. Zginął 
śmiercią męczeńską w Dachau. 
Jego spuścizna dla Katowic i Ślą-
ska ma znaczenie wyjątkowe. I to 
właśnie jest głównym tematem 
tego filmu, którego dodatkowym 
walorem są piękne zdjęcia Krzysz-
tofa Millera. 

Edward Kabiesz 


