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W Piekarach Śląskich 
wspominano 
budowniczych 
bazyliki. W tym roku 
mija bowiem 160 lat 
od poświęcenia kościoła 
Najświętszej Maryi 
Panny i św. Bartłomieja.

B ardzo uroczyście obchodziliśmy 
22 sierpnia kiermasz, czyli rocz-

nicę poświęcenia kościoła – mówi 
ks. Władysław Nieszporek, kustosz 
piekarskiego sanktuarium. – W tym 
roku przypada 350-lecie kultu Matki 
Bożej Piekarskiej. Abp Damian 
Zimoń ogłosił rok maryjny w naszym 
sanktuarium, który zakończy się 
w czerwcu 2010 r. Chcemy od tego 
roku obchodzić pamiątkę poświę-
cenia kościoła zawsze 22 sierpnia, 
czyli dokładnie w dniu (ipsa diem), 
kiedy przed 160 laty Melchior von 
Diepenbrock, ówczesny biskup wro-
cławski, przyjechał i poświęcił naszą 
świątynię.

Uroczystości w Piekarach miały 
wymiar liturgiczny, którego kulmi-
nacją była Msza św. za parafian, spra-
wowana przez kanclerza katowickiej 
Kurii Metropolitalnej ks. Grzegorza 
Olszowskiego. Można też było wziąć 
udział w uroczystych nieszporach 
odpustowych. Uczestnicy liturgii 
otrzymali osobiste błogosławieństwo 

jubileuszowe z odpustem oraz pa-
miątkową kopię wizerunku Piekar-
skiej Pani.

Ponadto odbyły się dwa koncer-
ty: w sobotę w wykonaniu chóru 
parafialnego „Święta Cecylia” oraz 
w niedzielę koncert w Ogrodzie Anio-
ła z udziałem zespołu Jania-Band oraz 
Piekarskiego Tria. mr

Latające drapieżniki w Śląskim zoo

M yszołów, jastrząb, orzeł, so-
kół, raróg górski i puchacz 

były atrakcjami spotkania, które 22 
sierpnia zorganizował Śląski Ogród 
Zoologiczny. Ptaki przybyły z Leśnego 
Parku Niespodzianek z Ustronia. Pokaz 
prowadził Tomasz Zawadzak, który 
opowiadał o obyczajach powietrznych 
drapieżników. Asystowała mu Maria 
Kubok. Sokolnicy zaprezentowali 
nie tylko piękno ptaków, ale także moż-
liwości, jakie mają w locie: szybkość, 
zwrotność i drapieżność. Widzowie, 
którzy przybyli na jeden z trzech 
pokazów, nie ukrywali zachwytu. 
– Nigdy nie widziałam z tak bliska 
drapieżnych ptaków, są odlotowe. Nie 

przypuszczałam, że 
aż tak znakomicie 
latają – powiedziała 
Kasia, która przyszła 
na pokaz wraz z ro-
dzicami.� •
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Każdy uczestnik liturgii otrzymał osobiste błogosławieństwo 
jubileuszowe z odpustem

Piekarska bazylika ma 160 lat

Będą świętować ipsa diem

Samica 
myszołowa 
Bianka ląduje 
na rękawicy 
Marii Kubok

Odpust 
w Pszowie
Zapowiedź. Jak co roku 
uroczystości odpustowe 
ku czci matki Bożej 
Uśmiechniętej 
w pszowie będą 
dwudniowe. 
odpust rozpocznie się 
w sobotę 12 września 
po południu, 
a główne obchody 
zaplanowano 
na niedzielę 
13 września, 
kiedy to o godz. 11.00 
rozpocznie się suma 
pod przewodnictwem 
metropolity 
katowickiego 
arcybiskupa 
Damiana zimonia. 
za tydzień 
opublikujemy 
szczegółowy program 
pszowskiej uroczystości, 
ale już dzisiaj warto 
zarezerwować sobie 
czas, by za dwa 
tygodnie móc wyruszyć 
do Uśmiechniętej pani.

krótko
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Katowice. Miało być wydarzenie, 
ale dla większości widzów, którzy 
mimo deszczu przybyli 22 sierpnia 
o godz. 21.00 na plac Sejmu Śląskie-
go, okazało się rozczarowaniem. 
– Organizatorzy imprezy zamknęli 
większość placu, a spod barierek 
prawie nic nie można było zobaczyć 
– skarżyli się powracający z wido-
wiska. W 70. rocznicę śmierci Woj-
ciecha Korfantego i 90. wybuchu 
I powstania śląskiego zaprezento-
wano widowisko multimedialne 
„Wojciechowi Korfantemu – Rapsod 

Śląski”. Wystąpiło blisko 120 arty-
stów na dwóch scenach, użyto 200 
reflektorów, laser z 16 mln kolo-
rów, oświetlenie o mocy 400 tys.
watów, wytwornice dymu, sprzęt 
techniczny i elementy scenografii 
dostarczone przez 10 tirów. Całe 
szczęście, że spektakl zarejestro-
wała telewizja, bo może rozczaro-
wani widzowie zobaczą go podczas 
retransmisji.

Katowice. XVIII Ogólnopolski 
Złaz Seniorów „Harcerskie Dęby 
2009” odbywał się w dniach 19–23 
sierpnia w Katowicach. Organiza-
cją Złazu Seniorów zajęła się Śląska 
Chorągiew Związku Harcerstwa 
Polskiego. Spotkanie miało ukazać 
piękno województwa śląskiego. 
Na zakończenie złazu harcerze 
spotkali się pod wieżą spadochro-
nową w parku Kościuszki. Bp Józef 

Kupny sprawował dla nich Mszę 
św. polową. W homilii przypomniał 
bohaterskie tradycje harcerskie. 
Zwrócił też uwagę, że Kościół 
zawsze zachęca do miłości ojczyzny 
i do pamięci o tych, którzy bronili 
jej wolności. – Wolność, ludzka god-
ność i niepodległość to dary, które 
otrzymaliśmy od tych, którzy odda-
li życie za ojczyznę – zaznaczył bp 
Kupny.

Górnictwo. Dobre wiadomości 
dla górników z kopalni „Piast” 
z Bierunia oraz „Ziemowit”, 
z Lędzin. Kompania Węglowa, 
ich właściciel, powołała wspól-
nie z koncernem energetycznym  
RWE spółkę RWE Elektrow-
nia Czeczott, która planuje 

wybudować w Woli koło Pszczyny 
nowoczesną elektrownię węglową 
o mocy 800 megawatów. Ma ona 
zużywać 2,5 mln ton węgla rocz-
nie pochodzącego tylko z kopal-
ni w Bieruniu i Lędzinach. Nowa 
elektrownia powinna powstać 
do 2015 roku.

Katowice. Zakończyła się ponad- 
półroczna modernizacja katowic-
kiego Spodka. Remont kosztował 
84 mln złotych. Za te pieniądze 
m.in. powiększono widownię o  
2 tys. miejsc, wymieniono siedzi-
ska, zainstalowano nowoczesny 
system monitoringu, a pod kopułą 
hali zamontowano okrągły ekran 
w kształcie walca. Poza tym Spodek 
wzbogacił się o nowe oświetlenie 

oraz bezprzewodowy Internet. 
Podczas dnia otwartego, 22 sierp-
nia, największe chyba wrażenie 
na wchodzących robiła zainstalowa-
na wreszcie w Spodku klimatyzacja. 
Prace były elementem przygotowań 
do wrześniowych mistrzostw Euro-
py w koszykówce. W przyszłym 
roku wyremontowane zostaną bal-
kony, elewacja i dach najsłynniejszej 
hali widowiskowej w Polsce.

Ruda Śląska. 30 sierpnia z placu 
Jana Pawła II wyruszy XVII Poko-
jowa Sztafeta Biegowa Ruda Śląska 
–Westerplatte. Rudzcy maratończy-
cy oraz Jan Bujok z Hanoweru dotrą 
do mety 1 września, pokonując odle-
głość 576 km. Przed startem, o godz. 
8 w kościele pw. św. Pawła zostanie 
odprawiona Msza św. w intencji 
uczestników sztafety. Pokojowe 
Sztafety Biegowe organizowane 
są od 1998 roku przez Klub Rekre-
acyjno-Sportowy Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Jastrząb” z inicjatywy Augusta 
Jakubika, medalisty Mistrzostw 
Świata w Biegu 48-godzinnym. 
Tegoroczny bieg zainspirowany 
jest 70. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej.

Świerklaniec. X Dożynki Woje-
wództwa Śląskiego odbyły się  
23 sierpnia w Świerklańcu. 
Po Mszy św., w korowodzie dożyn-
kowym, który przemaszerował 
z kościoła do parku Świerklaniec-
kiego, znaleźli się nie tylko polity-
cy, ale przede wszystkim rolnicy. 
W parku w Świerklańcu bawili się 
do późnych godzin nocnych, dzię-
kując za dary ziemi.

Harcerski złaz

Nowa inwestycja w śląskiej energetyce

Spodek jeszcze bardziej kosmiczny

Bieg 
na Westerplatte

Dożynki

zwykli widzowie zza 
barierek mogli zobaczyć 
jedynie pokazy akrobatek

Bardzo wiele osób wybrało się 22 sierpnia na dzień otwarty,  
by obejrzeć odnowionego kolosa

Uczestnicy złazu modlili się podczas Mszy św. pod wieżą 
spadochronową

 Rapsod Śląski
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M szę św. za Wojciecha 
Korfantego z okazji 70. 
rocznicy jego śmierci 

odprawił 20 sierpnia abp Damian 
Zimoń w pierwszej katowickiej 
katedrze, czyli w kościele śś. 
Piotra i Pawła w Katowicach. 
Koncelebrowali biskup gliwicki Jan 
Wieczorek i liczne grono kapłanów. 
Przybył również prawosławny 
ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski 
z Sosnowca. W uroczystości wzięli 
udział parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich i miej-
skich, poczty sztandarowe, policja 
i wojsko, a także zespół Śląsk.

Symbol Śląska
Homilię wygłosił ks. dr Henryk 

Olszar. Przypomniał drogę, którą 
przebył wybitny polityk, by trafić 
na karty podręczników historii. 
Wspomniał również o pogrzebie 
Korfantego, który odbył się dokład-
nie 70 lat temu w Katowicach, bez 
udziału władz państwowych i wo-
jewódzkich. Pogrzeb przerodził się 
w manifestację niepodległościową 
Ślązaków.

– Legenda Wojciecha Korfan-
tego przetrwała jego śmierć – mó-
wił ks. Olszar. – Spór o ocenę jego 
przedsięwzięć i jego ról we współ-
czesnej Polsce nie wygasł. Stawia 
na nowo pytanie, czy w świadomości 

społecznej i w analizach naukowych 
znalazł on godne i sprawiedliwe 
miejsce, na jakie zasługuje. Na takie 
miejsce, jakie zajmują Józef Piłsud-
ski, Roman Dmowski, Ignacy Pade-
rewski, Wincenty Witos – znani 
od Tatr po Bałtyk. Niewielu było mę-
żów tego co on formatu, którzy mogą 
być symbolem Śląska – dodał.

Przed Mszą św. uczestnicy uro-
czystości spotkali się przy grobie 
Wojciecha Korfantego na cmenta-
rzu przy ul. Francuskiej, gdzie zło-
żyli kwiaty. Po Eucharystii przeszli 
na plac Sejmu Śląskiego, gdzie znaj-
duje się pomnik wybitnego polityka. 
Tam wysłuchali wspomnień o jego 
losach i obejrzeli widowisko multi-
medialne zrealizowane przez Piotra 
Szmitke: Videopomnik W. Korfante-
go „Zbrodnia Ikara”.

Skrzywdzony
Wojciech Korfanty (1873–1939) 

był polskim przywódcą narodowym 
Górnego Śląska. Jako publicysta i po-
seł do Reichstagu i pruskiego Landta-
gu wyraźnie występował za polsko-
ścią Śląska. 25 października 1918 r. 

wystąpił w Reichstagu z żądaniem 
przyłączenia do państwa polskiego 
wszystkich ziem polskich zaboru 
pruskiego oraz Górnego Śląska.

W 1920 r. został polskim komi-
sarzem plebiscytowym na Gór-
nym Śląsku. Po niekorzystnej dla 
Polaków interpretacji wyników tego 
głosowania, przeprowadzonego 
w atmosferze wzajemnego zastra-
szenia, terroru oraz obustronnej 
manipulacji, ogłosił III powstanie 
śląskie i stanął na jego czele.

W odrodzonej Polsce był posłem 
na Sejm związanym z Chrześcijań-
ską Demokracją, od października 
do grudnia 1923 r. – wicepremie-
rem w rządzie Wincentego Wito-
sa. W 1930 r. został aresztowany 
i z posłami Centrolewu osadzony 
w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu 
powrócił na Górny Śląsk. Wiosną 
1935 r., w obawie przed represja-
mi, udał się na emigrację do Pragi. 
Do kraju powrócił w kwietniu 1939 
r., został jednak aresztowany i osa-
dzony w więzieniu, z którego zwol-
niono go dopiero w lipcu, w wyniku 
ciężkiej choroby. Z jego śmiercią 
związanych jest wiele niejasności. 
Jedna z hipotez mówi, że zatruł się 
oparami arszeniku, którymi nasą-
czone były ściany jego celi.

Mirosław Rzepka

Trzeba prawdy 
o Korfantym

Krystyna 
Bochenek, 
wicemarszałek 
senatu
– pomnik, przy 
którym stoimy, 

ma dopiero 10 lat. To hańba, 
że przez tak długi okres 
nie mówiono o korfantym. 
zaczęto niedawno. wcześniej 
umarli powstańcy, umarli 
sprzymierzeńcy korfantego, 
których nazywaliśmy 
korfantczykami. musimy 
zrobić wszystko, aby 
odbudować prawdziwy obraz 
tego wybitnego polityka.

zygmunt 
Łukaszczyk, 
wojewoda śląski
– korfanty i pamięć 
o nim żyje wśród 
nas. Nie ma Ślązaka, 

który by go nie cenił. Nauczył 
Ślązaków kochać polskę. 
pomimo tego, że doznał wielu 
krzywd od państwa polskiego, 
nigdy nie przestał kochać 
swojej ojczyzny. Była dla niego 
najważniejsza. korfanty jest 
dla nas przestrogą, wyrzutem 
sumienia i wzorem służby 
polsce.

Bogusław 
Śmigielski, 
marszałek 
województwa 
śląskiego
– korfanty był 

posłem reichstagu i mógł 
wygodniej ustawić się w 
życiu. Dla niego jednak 
najważniejsze było, żeby 
Śląsk stał się częścią polski. 
my, współcześni, powinniśmy 
wyciągać wnioski z jego życia 
i brać przykład z jego postawy.

Józef Buszman, 
prezes związku 
Górnośląskiego
– korfanty czuł 
naukę społeczną 
kościoła, zanim 

jeszcze zaczęły powstawać 
dokumenty na ten temat. 
wierzył, że prawo jest prawem. 
Gdyby św. Jacek nie zabrał 
go w swoje święto, korfanty 
skończyłby jak emil szramek.

Trwa Rok Wojciecha Korfantego

Wzór służby Polsce
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Wielki, nieugięty, bezkrompromisowy – taki był 
Wojciech Korfanty. Trwa poświęcony mu rok.

Po Mszy św. i przemarszu 
pod pomnik Wojciecha Korfantego, 

złożono pod nim kwiaty 
powyżej: Uroczystość rozpoczęła się 

w pierwszej katedrze katowickiej, 
czyli w kościele 

świętych Piotra i Pawła 
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P ierwszego września w woje-
wództwie śląskim do szkół 
przyjdzie 571 042 uczniów 

a do przedszkoli 144 995 dzieci. 
Co czeka ich, rodziców i nauczycieli 
przez kolejne 10 miesięcy?

Sześcioletni uczniowie
Od momentu wprowadzenia 

możliwości przyjmowania sześcio-
latków do szkół pojawiło się wiele 
kontrowersji. Rodzice zakładali 
stowarzyszenie, aby nie dopuścić 
do wysłania swoich pociech o rok 
wcześniej do pierwszej klasy. Jed-
nym z argumentów było nieprzy-
gotowanie szkół do przyjęcia tak 
małych dzieci.

 – Tymczasem większość gmin 
spełniła wszystkie wymogi, aby 
sześciolatki w szkole dobrze się 
czuły – zapewnia Anna Wietrzyk, 
rzecznik śląskiego kuratora oświa-
ty. – Są odpowiednio przygotowa-
ne sale, przeszkoleni nauczyciele, 
tylko trochę brak dzieci. W całym 

województwie jest kilka klas, w któ-
rych będą uczyły się same sześciolat-
ki. Jedna z nich – w Jankowicach, w 
gminie Świerklany. W pozostałych 
szkołach dzieci te będą chodziły 
z siedmiolatkami.

Rodzice zdecydowali bowiem, 
że ponad 96 proc. dzieci z nasze-
go województwa, które mogłyby 
w tym roku iść do szkoły, pozostanie 
w przedszkolach. Na przykład w Cho-
rzowie na 903 sześciolatków pierw-
szoklasistami zostanie 16.

Multimedia na co dzień
Od II semestru ubiegłego roku 

szkolnego ruszył pierwszy w Pol-
sce program pilotażowy „Multime-
dialna szafka dla ucznia”. Jego celem 
jest połączenie nauczania z najnow-
szymi technologiami informacyjny-
mi. Każdy uczeń otrzymuje osobisty 
komputer z dostępem do internetu 
i programem, w którym są m.in. 
teksty z podręczników, słowniki. 
Z tradycyjnych podręczników 

dzieci korzystają w domu. Do tej 
pory przy pomocy netbooków 
uczyło się 24 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 33 w Katowicach. 
Obecnie na program przeznaczono 
150 tys. zł. Od września do projektu 
przystąpi 6 szkół w gminach: Często-
chowa, Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, 
Sosnowiec, Przyłęków. Zaintereso-
wanie netbookami jest o wiele więk-
sze. Niektóre gminy planują same 
zakupić sprzęt, bo oprogramowanie 
jest darmowe.

Promocja zawodówek 
i francuskiego

Kuratorium Śląskie podobnie jak 
w roku ubiegłym pragnienie zainte-
resować uczniów nauką w szkołach 
zawodowych. W tym celu planowa-
ne jest wprowadzenie doradztwa 
zawodowego już w gimnazjach.

 – Ważne jest, by tym młodym 
ludziom pokazać, że po szkole za-
wodowej można zdobyć dobrą i cie-
kawą pracę – argumentuje Anna 
Wietrzyk. Dodaje również, że szkol-
nictwu zawodowemu poświęcona 
będzie październikowa konferencja 
w Promnicach.

Aby jednak zdobyć wymarzony 
zawód, coraz częściej trzeba znać 
więcej niż jeden język obcy. W na-
szym województwie spora część 
szkół postawiła na francuski. 10 
września 16 gimnazjów odbierze 
tablice interaktywne, które będą 
pomocą w nauce języka obcego. 

Ponadto w szkołach i przedszko-
lach będzie realizowany program 

Banku Żywności „Napełnij tale-
rzyk”. Jego celem jest zaoferowanie 
uczniom niedożywionym pomocy 
żywnościowej.

Podobnie jak w latach poprzed-
nich rodzice będą mogli starać się 
o dofinansowanie podręczników 
w ramach programu „Wyprawka 
szkolna”. Wszelkie informacje na te-
mat tego oraz innych projektów 
i planów można znaleźć na stronie 
www.kuratorium.katowice.pl.  kn

Będziemy 
nadzorować

Stanisław Faber, 
śląski kurator 
oświaty
– Naszym głównym 
celem w tym roku 
szkolnym jak zwykle 

jest realizowanie priorytetów 
meN. z naszej strony chcemy 
podnosić jakość pracy szkół. 
pragniemy wspomagać 
dyrektorów, aby ich placówki 
osiągały jak najlepsze 
wyniki. Będziemy wizytować 
placówki oraz wzmacniać 
nadzór pedagogicznych. 
myślę, że podobnie jak 
w ubiegłym roku uda nam się 
zrealizować wszystkie 
postawione sobie cele.

Rozpoczyna się nory rok szkolny

Pierwszy 
dzwonek

Sześcioletni pierwszoklasiści, obowiązkowa matura 
z matematyki, nowa podstawa programowa dla 
klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów 
to główne zmiany w nadchodzącym roku szkolnym.

Nie tylko dla młodych
Katowice. Klub Młodzieżowy 
„Wysoki Zamek” obchodzi siódmą 
rocznicę powstania. Uroczystości 
rozpoczną się 3.09 o godz. 16.00 
Mszą św. dziękczynną w kościele 
pw. św. Józefa w Załężu. 4.09 o godz. 
15.00 rozpocznie się koncert z udzia-
łem zespołów: Izrael (reggae), Kato-
lika Front (rock), Z Miłości (chór 
gospel) w siedzibie klubu przy ul 
Janasa. 5.09 o godz. 19.00 w centrum 
Katowic będzie można zobaczyć 
przedstawienie „Teatru A”. 6.09 

na godz. 19.00 zaplanowano dyskote-
kę w klubie, natomiast 9.09 o godz. 
19.00 będzie tam wieczór z kulturą 
meksykańską. 10.09 o godz. 19.00 
rozpocznie się spotkanie pt. „Sex, 
jakiego nie znacie”. Gościem będzie 
franciszkanin Ksawery Knotz. 
Szymon Babuchowski zaprezen-
tuje swą poezję 11.09 o godz. 19.00, 
natomiast 12.09 o godz. 19.00 będzie 
koncert zespołu Progress. Ponadto 
na 13.09 na godz. 19.00 zaplanowa- 
no wieczór z filmem. Bliższe infor-
macje można uzyskać pod nr. tel. 
0-32 250 27 55. ep

Miejska gra
Sosnowiec. Akcja „Miasto Gra!” 
będzie odbywać się w cztery kolej-
ne weekendy września. Celem pro-
jektu jest wyeksponowanie atutów 
stolicy Zagłębia Dąbrowskiego, 
zapoznanie z najważniejszymi 
zabytkami, najatrakcyjniejszy-
mi obiektami kulturalnymi mia-
sta oraz integracja mieszkańców 
we wspólnej zabawie. W ramach 
akcji wytyczone zostały cztery 
trasy tematyczne: kulturalno-za-
bytkowa (5–6.09 ) rekreacyjno- 

-ekologiczna (12–13.09), sportowa 
(19–20.09) i sakralna(26–27.09). 
Każdy uczestnik imprezy otrzy-
ma informacje na temat gry wraz 
z mapką, która wskaże przystan-
ki na trasach. – Naszym celem 
jest zachęcenie mieszkańców 
regionu do poznawania swojej 
okolicy – tłumaczy współorgani-
zator imprezy Kamil Szaflarski. 
Szczegółowe informacje na te- 
mat akcji „Miasto Gra!” można 
znaleźć na stronach miejskie- 
go serwisu internetowego: www.
sosnowiec.pl. ep

zaproszenia

W nowym roku szkolnym 
w województwie śląskim 
naukę rozpocznie blisko  
600 tys. uczniów
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R ynek pracy na Śląsku ma się 
o wiele lepiej niż w pozosta-
łych częściach kraju – mówi 

Aleksandra Skalec, rzecznik praso-
wy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Katowicach. Pod koniec maja sto-
pa bezrobocia w województwie ślą-
skim wynosiła 8,3 proc., co dało nam 
najlepszy wynik po Wielkopolsce 
i Mazowszu. Dobrze wypadamy 
na tle średniej krajowej, która wy-
nosi 10,7 proc. Obecnie bez pracy 
w naszym regionie jest około 150 
tys. osób, czyli 25 tys. więcej niż rok 
temu. Sytuacja jest bardzo daleka 
od tej z przełomu lat 2002/2003, gdy 
liczba bezrobotnych sięgała bli-
sko 350 tys. osób – mówi Skalec. 
W Katowicach bezrobocie wynosi 
zaledwie 2,5 proc., ale są miejsca, 
np. powiat myszkowski, w których 
sytuacja jest bardzo zła, bo bez pracy 
pozostaje około 17,3  proc. osób.

Bezrobotnych przybywa głów-
nie w wyniku zwolnień grupowych 
– od października dotknęły ponad 
6 tys. osób. Najbardziej ucierpiały 
przemysły motoryzacyjny, tek-
stylny, metalurgiczny, a także pra-
cownicy banków. Trzeba doliczyć 
zwolnienia indywidualne oraz oso-
by, którym nie przedłużono umów 
czasowych. Duży odsetek to absol-
wenci szkół wyższych, którzy po raz 
pierwszy rejestrują się w urzędach 
pracy, oraz Polacy powracający 
z emigracji zarobkowej. 

Nie brakuje ofert dla budowlań-
ców, inżynierów, nauczycieli specja-
listycznych zawodów oraz persone-
lu medycznego. W gorszej sytuacji 
są osoby z wykształceniem huma-
nistycznym. – Nadszedł czas dla 
specjalistów ze ścisłymi umysłami. 
Od wielu lat system oświaty nie po-
dąża za rynkiem pracy. Za mało osób 
kształci się na kierunkach ścisłych, 

które są przyszłościowe – mówi 
rzecznik.

Wiele osób postanowiło wziąć 
sprawy w swoje ręce. W ostatnich 
miesiącach dużym zainteresowa-
niem cieszą się dotacje na założenie 
własnej działalności gospodarczej. 
Na lata 2007–2013 dla naszego wo-
jewództwa przewidziano 738 mln 
euro w ramach programu Kapitał 
Ludzki, z czego 166 mln to środki 
na dotacje dla przedsiębiorców. Po-
została część przeznaczona jest m.in. 
na szkolenia dla osób bezrobotnych 
i tych, które chcą podnieść swoje 
kwalifikacje.

Aleksandra Skalec przewiduje, 
że w najbliższym czasie sytuacja 
nie poprawi się. – Po kilku miesią-
cach spadku bezrobocia znowu za-
czyna ono powoli rosnąć, i ta tenden-
cja najprawdopodobniej utrzyma się 
do końca roku.

– Skutki recesji trochę prze-
walcowały Śląsk – mówi Tadeusz 
Donocik, prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach. Ocenia 
on jednak sytuację na Śląsku jako 
nie najgorszą. – Wszyscy trochę za-
cisnęli pasa, ale nie jest to powrót 
do lat 90. lub tego, co przeżywaliśmy 
6–7 lat temu. 

Zarówno śląska gospodarka, jak 
i światowa to system naczyń połą-
czonych, dlatego problemy jednej 
branży wpływają na inne. Przy-
kładem jest Huta Katowice, która 
zwolniła ponad 1000 osób. Spadek 
produkcji w przemyśle hutniczym 
oznacza mniejsze zapotrzebowa-
nie na węgiel koksujący, którego 
największym producentem w Eu-
ropie jest Jastrzębska Spółka Węglo-
wa. – Jeśli obecnie śląski przemysł 
opierałby się, tak jak na początku 
transformacji ustrojowej, w ponad 
75 proc. na wydobyciu surowców, 

to odczulibyśmy kryzys w sposób 
katastrofalny – mówi Donocik.

Specyficzna sytuacja panuje 
w przemyśle motoryzacyjnym, 
który nie odczuł jednolicie skut-
ków kryzysu. Bardzo dobrze radzi 
sobie tyski Fiat, który zapowiedział 
zatrudnienie po wakacjach 300 
nowych pracowników, za to duże 
trudności ma gliwicki Opel, który 
wyprodukował w lipcu o 10 tys. 
samochodów mniej niż rok temu. 
Kłopoty mają też poddostawcy, któ-
rzy dostarczają części do nowych 
samochodów.

Donocik dostrzega sygnały 
polepszającej się sytuacji w gospo-
darce. – W zakładach pojawiają się 
nowe zamówienia, a pomiędzy ban-
kami są coraz większe przepływy 
finansowe, które jeszcze niedawno 
były zerowe.

Sytuację na Śląsku nie najlepiej 
ocenia Piotr Duda, przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”, 
choć przyznaje, że zakładał czarniej-
sze scenariusze. Jako miernik kłopo-
tów przedsiębiorców wskazuje pro-
blemy z regularnym wypłacaniem 
pensji. – W pierwszym półroczu 

pracodawcy za-
legali z wypłatą 
16 mln złotych. 
Poszkodowany 
jest co piąty pra-
cownik. Wzrosła 
też liczba osób 
zatrudnionych 
na czarno. Duda podkreśla złą 
sytuację w służbie zdrowia, która 
w przyszłym roku może się pogor-
szyć, bo przez wzrost bezrobocia 
spadną wpływy ze składek.

Szef związkowców uważa, 
że kryzys nie powinien być wymów-
ką dla przedsiębiorstw, które dobrze 
sobie radzą. Powinny one dobrze 
wynagradzać pracowników i dawać 
im podwyżki, co pozwoli w dłuższej 
perspektywie zarobić handlow-
com. – Jeśli w czasach wzrostu go-
spodarczego pracodawca układał 
sobie dobrze stosunki z pracowni-
kami, to w czasach kryzysu są oni 
bardziej skłonni, aby zgodzić się 
na wyrzeczenia. Jesteśmy na siebie 
skazani i dialog w zakładach pracy 
to podstawa, aby przetrwać trudny 
okres – mówi.

Tomasz Elżbieciak

Rok z kryzysem

Zaciskanie 
pasa

Minął rok od momentu, gdy kryzys gospodarczy 
rozlał się po całym świecie. Także na Śląsku 
odcisnął on swoje piętno. Jak po tym czasie wygląda 
sytuacja gospodarcza w naszym regionie?
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Przeciwko 
skutkom 

kryzysu 
protestowali 

4 czerwca 
w Katowicach 

związkowcy 
z całego regionu
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Skąd się biorą wolontariusze 
misyjni?

– Ze mną było tak: w 2000 r. 
rozpoczęłam naukę w liceum 
salezjańskim. Tam działało koło 
misyjne, oddział Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego z Kra-
kowa. Na dużej przerwie, gdy 
odbywało się zebranie, nudziło 
mi się, więc postanowiłam pójść 
i zobaczyć. I zostałam do dziś.

No, ale żeby od razu jechać 
do Afryki?

– Nie od razu. W 2001 r. 
pierwsza grupa ze Świętochło-
wic jechała do Ghany, by w wiosce 
Afiena budować przedszkole. Po-
magałam wtedy zbierać pieniądze, 

ale nie mogłam jechać, bo byłam 
za młoda. W 2003 r. organizowany 
był kolejny projekt. Wraz z kato-
licką szkołą z Niemiec jechaliśmy 
wybudować szkołę w wiosce Sere-
so. Tym razem miałam wystarcza-
jąco lat, żeby pojechać do Afryki. 
25 lipca 2003 r. postawiłam po raz 
pierwszy stopę na afrykańskiej 
ziemi. Byłam wtedy niespełna 
18-letnią dziewczyną i było to dla 
mnie wydarzenie przełomowe. 
Zobaczyłam inny świat, ludzi, 
którzy myślą inaczej. Uświadomi-
łam sobie, że ziemia jest malutka 
i wszyscy ludzie mają podobne 
problemy, a jednak nic o sobie 
nie wiemy, bo żyjemy obudowani 
stereotypami.

Afryka mnie zmieniła
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Z Martyną Hapetą z Rudy Śląskiej, 
wolontariuszką Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego, 
rozmawia  Mirosław Rzepka
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Później też Pani wyjeżdżała 
na Czarny ląd?

– Po powrocie do Polski zda-
łam maturę i rozpoczęłam studia. 
Postanowiłam, że do Afryki muszę 
jeszcze pojechać, bo zostawiłam 
tam kawałek serca. Niestety, stu-
dia spowodowały, że nie miałam 
czasu angażować się w działalność 
wolontariatu. Jednak jak tylko po-
zwolił mi czas, jeździłam do Kra-
kowa. W maju 2008 r. zaczął się 
projekt grecko-polsko-peruwiań-
sko-ghanijski. Szczęśliwie udało 

mi się być jego częścią. Chodziło 
o aktywizację tamtejszego spo-
łeczeństwa. Naszym partnerem, 
zarówno w Ghanie, jak i w Peru, 
były salezjańskie placówki mi-
syjne. Projekt zakładał nie tylko 
wyjazd europejskich wolontariu-
szy do tych krajów, ale również 
przyjazd do Europy Ghanijczyków 
i Peruwiańczyków. W maju 2008 r.  
w Krakowie odbyło się tygodniowe 
spotkanie 24 osób z czterech zaan-
gażowanych państw. To był tydzień 
ciężkiej pracy, a równocześnie in-
tensywnej wymiany kulturowej 
i wspólnotowej. W lipcu 3 Polaków 
i 3 Greków wyjechało do Ghany 
i tyle samo osób dotarło do Peru. 
Byliśmy tam dwa miesiące. Dla 
mnie było to całkiem inne do-
świadczenie niż poprzednio. Tym 
razem wiedziałam już, czego się 
spodziewać. Ja też się zmieniłam 
przez 5 lat. Gdy byłam tam po raz 
pierwszy, nie widziałam żadnych 
problemów. Życie tam wydawało 
mi się super. Ale w zeszłym roku 
spostrzegłam, że nie wszystko wy-
gląda tak różowo. Podjęłam jednak 

decyzję, że chciałabym tam wró-
cić na rok, bo wakacyjne wyjazdy 
mi nie wystarczą.

Co tam Pani będzie robić?
– Wyjeżdżam w ramach pro-

jektu, który jest współfinansowa-
ny przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych „Wolontariat Polska 
Pomoc 2009”.

Jadę z koleżanką z Wrocławia 
– Paulą Łuszczek, studentką II 
roku. Będziemy prowadzić ośro-
dek dla chłopców ulicy przy misji 
salezjańskiej. Przebywają w nim 
chłopcy, którzy bądź są sierota-
mi, bądź są z dala od rodzin. Mają 
13–20 lat. W weekendy w ośrodku 
prowadzone jest oratorium, czyli 
świetlica salezjańska. Przychodzą 
wtedy dzieci w liczbie 300, 400. 
Będziemy zajmować się również 

nimi. Wszystko będziemy opisy-
wać w internecie: http://sunyani.
wolontariusz.swm.pl/.

A kuchnia, co dobrego można 
zjeść w Afryce?

– Jeśli chodzi o jedzenie, 
to można zapomnieć o nabiale. 
Tradycyjną potrawą jest fufu, czyli 
mieszanka cassavy, plantain – spe-
cjalnego rodzaju bananów, ryżu, 
słodkich ziemniaków bądź yamu. 
Do tej mazi dodaje się rybę z pusz-
ki, ostry sos, czasem mięso. Bardzo 
smakowała mi zupa z orzeszków 
ziemnych z dodatkiem kurczaka. 
Do wszystkiego dodają schito, czy-
li ostrą przyprawę o konsystencji 
dżemu, składającą się z pomido-
rów, papryki i ryby. Daniem po-
dawanym w całej Afryce jest ryż 
z�kurczakiem.� •

Afryka mnie zmieniła

Martyna nosi na szyi wisiorek ze znakiem krzyża i konturem Afryki 
po lewej: Afryka zmienia perspektywę, można tam zobaczyć takich 
samych ludzi jak my, z takimi samymi problemami, tylko dużo 
biedniejszych – mówi wolontariuszka
poniżej po lewej: Lipiec był dla mnie bardzo pracowity, musiałam 
przed wyjazdem pozałatwiać wszystkie ważne sprawy 
– powiedziała Martyna Hapeta
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potrzebna od zaraz
stała opieka domowa dla starszego pana  

(wiek 89 lat).
oferujemy bardzo dobre warunki mieszkaniowe 

dla opiekunki/opiekuna
oraz godziwe wynagrodzenie.

Miejsce: Katowice Brynów. 
Tel. 0 601 065 218.
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•�niedziela 30.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Śląski koncert życzeń 08.45 Śląska lista 
przebojów 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 17.30 Aktualności Flesz 
i Pogoda 17.42 Śląska lista przebojów 
18.00 Aktualności 18.20 Sport 18.35 Po-
goda 18.40 Sport 21.45 Aktualności 21.50 
Pogoda 21.55 Hat-trick 22.15 Sport 

•�poniedziałek 31.08
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
TV Katowice poleca 8.45 Tygodnik re-
gionalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 17.30 Aktualności Flesz i 
Pogoda 17.42 Tygodnik regionalny 18.00 
Aktualności 18.20 Sport 18.35 Pogoda 18.40 
Rodzina Leśniewskich 19.10 To brzmi 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

•�wtorek 1.09 
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Cud zdrowia 08.45 Schlesien Journal – 
magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda Relacje 17.00 
Wokół nas 17.30 Aktualności Flesz i Po-
goda 17.42 Mam świetną pracę 18.00 Ak-
tualności 18.20 Sport 18.35 Pogoda 18.40 
Bliżej natury 19.05 Historia zapisana w la-
sach 19.10 Tropiciele 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 2.09
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 Beerfest – relacja 17.00 Co-
gito 17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 
Raport z akcji 18.00 Aktualności 18.20 
Sport 18.35 Pogoda 18.40 Ludzie i spra-
wy 19.10 Wokół nas 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• czwartek 3.09
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Historia zapisana w lasach 08.45 Ślązaków 
portret własny 16.45 Aktualności 16.48 Po-
goda 16.50 Kronika Miejska Będzin 17.00 
Cud zdrowia 17.10 TV Katowice zaprasza 
17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 Nasz 
reportaż 18.00 Aktualności 18.20 Sport 
18.35 Pogoda 18.40 Uwaga weekend 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 4.09
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Pomysł na weekend 08.45 Tygodnik Re-
gionalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogo-
da 16.50 Kronika Katowice 17.00 Działaj 
lokalnie cz. 2 Aktualności Flesz i Pogoda 
17.42 Tygodnik Regionalny 18.00 Aktu-
alności 18.20 Sport 18.35 Pogoda 18.40 
Pomysł na weekend 18.50 Nasz reportaż 
19.05 Wokół nas 19.25 TV Katowice zapra-
sza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.05 
Magazyn Meteo

• sobota 5.09
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Kwiaty, ogrody 07.55 Sześć milionów se-
kund – serial 08.45 Przygód kilka wróbla 
Ćwirka – serial 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 16.50 Tajemnice historii 17.30 
Aktualności Flesz i Pogoda 17.42 Made 
in Silesia 18.00 Aktualności 18.20 Sport 
18.35 Pogoda 18.40 Patefon ujka Ericha 
19.00 Śląskie smaki i smaczki – program 
rozrywkowy 21.45 Aktualności 21.50 Po-
goda 21.55 Sport 

Ks. Marek Łuczak: Na ryn-
ku ukazał się nowy „Słownik 
Biograficzny Duchowieństwa 
Archi(Diecezji) Katowickiej”. 
To już nie pierwsza podobna 
inicjatywa?
Ks. prof. Jerzy Myszor: – 
Najnowszy słownik obejmuje 
wszystkich księży, którzy byli 
inkardynowani do diecezji  
katowickiej (później archidiecezji) 

od powstania Administracji Apo-
stolskiej w 1922 do 2008, kiedy 
zakończyliśmy prace. Pierwszy 
słownik powstawał według in-
nego klucza: przygotowaliśmy 
wówczas biogramy księży, którzy 
mieli jakieś zasługi, wnieśli jakiś 
pozytywny, kontrowersyjny, ale 
znaczący wkład do duszpasterstwa, 
spraw społecznych, narodowych 
i politycznych lokalnego Kościoła. 

Czy zastosowano jakiś punkt od-
niesienia, np. do innych Kościołów 
lokalnych?

– Nie stosujemy badań porów-
nawczych, choć niedługo to może 
będzie możliwe, powstały bowiem 
podobne słowniki, obejmujące 
np. duchowieństwo diecezji war-
mińskiej czy tarnowskiej.

 Jaki obraz księdza wyłonił się 
w toku prac nad słownikiem?

– Nasi duchowni to przede 
wszystkim duszpasterze, mocno 
zaangażowani w tworzenie nowych 
parafii, a to z kolei związane było 
najczęściej z budową nowych ko-
ściołów, ale również społecznicy, 
politycy, a także zaangażowani 

w sprawach narodowych. Słownik 
dokumentuje również dotkliwe, 
bo połączone z więzieniem, a na-
wet śmiercią, represje zastosowane 
wobec ludzi Kościoła, szczególnie 
w okresie okupacji, ale również cza-
sów komunistycznych. Mówimy 
tu o liście ok. 100 osób. 

Jak pracowaliście przy opracowa-
niu tak ogromnego materiału?

– Zastosowaliśmy pewną stałą 
liczbę pytań badawczych, odnoszą-
cych się do wszystkich życiorysów. 
Dzięki temu wyłoniły się również 
pewne kategorie duchownych: bu-
downiczy, społecznik, represjono-
wany, wojskowy, pracownik kurii, 
naukowiec, itp. W trakcie pracy 
wyłania się pewien obraz ducho-
wieństwa, na razie oparty wyłącz-
nie na danych statystycznych.

Ale pobożność czy duszpasterskie 
zaangażowanie wymyka się przy 
takich metodach poza horyzont 
badacza.

– Tworząc koncepcję naszego 
słownika, wychodziliśmy z nastę-
pującego założenia: o ile pierwszy 
tom dokumentował głównie kwe-
stie społeczną, narodową i poli-
tyczną, to w przypadku obecnej 
inicjatywy odnotowaliśmy tych, 
którzy „zwyczajnie”, po prostu byli 
duchownymi, a sytuacja duszpa-
sterska w parafii, do której zostali 
posłani, determinowała specyfikę 
uprawianego duszpasterstwa. 
W słowniku dajemy materiał 
o charakterze podstawowym, fak-
tograficznym, ale nieodzownym 
do podejmowania dalszych badań, 
już bardziej profilowanych.

Jak poradziliście sobie z „cienia-
mi” w biografiach?

– Wszystko, co zawarliśmy 
w słowniku, odzwierciedla obec-
ny stan wiedzy nt. biografii księży 
z naszej archidiecezji. W publikacji 
nie wartościujemy, nie oceniamy. 
Zastosowaliśmy sztywny szkielet 
biografii, który „przyłożyliśmy” 
do wszystkich księży. Oddaje 
to obecny stan wiedzy, oparty 
głównie na informacjach zaczerp-
niętych z archiwum archidiecezjal-
nego. Czasy najnowsze wymagają 
bardziej szczegółowych badań, 
a już istniejące publikacje zostały 
wykorzystane w pracy nad słowni-
kiem. Mam tu na myśli krytyczne 
wydania materiałów źródłowych, 
zawartych w archiwach Instytutu 
Pamięci�Narodowej.� •

Ukazał się słownik biograficzny duchowieństwa

Pozytywny bilans
Z ks. profesorem Jerzym Myszorem rozmawia 
ks. Marek Łuczak

■ R e K l A M A ■

Autor słownika, ks. prof. Jerzy 
Myszor, jest historykiem, 
pracuje na Wydziale 
Teologicznym UŚ
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