
I
G

o
ść N

iedzielN
y

4 października 2009

krótko

Samarytańska 
niedziela
Katowice. Szpital zakonu 
bonifratrów  
pw. Aniołów Stróżów  
w Bogucicach 
zorganizował 27 września 
niedzielę samarytańską. 
Impreza miała charakter 
dnia otwartego placówki. 
Były pokazy ratownictwa 
medycznego, 
bezpłatne konsultacje 
specjalistyczne  
i pielęgniarskie,  
a także możliwość 
honorowego oddania 
krwi. Organizatorzy 
przygotowali również 
wystawę, promującą 
profilaktykę raka piersi  
i szyjki macicy  
pt. „Masz wiele powodów, 
aby żyć”. Ponadto każdy 
chętny mógł zaopatrzyć 
się w bonifraterskie 
preparaty ziołowe 
oraz zapisać się do 
nowo otwartej poradni 
podstawowej opieki 
zdrowotnej.
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Ks. Roman Chromy: Jaka jest 
Księdza wizja Kościoła?
ks. Wilfried Hagemann: – Dla mnie 
osobiście Kościół jest jak naczynie, 
z którego możemy czerpać Chrystusa 
dla świata. Każdy z tego naczynia, jeśli 
tylko chce, może korzystać. Szczegól-
nie dotyczy to kapłanów, którzy two-
rzą wspólnoty parafialne dzięki dwom 
zasadniczym darom Kościoła: słowa 
Bożego i sakramentów. Eucharystia 
jest na czele, bo z rozesłania na końcu 
każdej Mszy św. wypływa nasza misja 
głoszenia Chrystusa w świecie, i to bez 
kompleksów.

Czy taką eklezjalną wizję udaje się 
realizować w Niemczech? 

– Wielu moich rodaków żyje 
już bez Boga i są obojętni na wiarę 
w Jezusa Chrystusa. Naszą szansą 
są wspólnoty biblijne formowane 

przy parafiach. Sam znam gru-
pę, która ewangelizuje w super-
marketach, szczególnie ubogich 
i obcokrajowców.

W jaki sposób docieracie z Ewangelią 
do młodych?

– Nieraz wobec duszpasterstwa 
młodych jesteśmy bezradni. W wie-
lu miejscach w Niemczech brakuje 
kapłanów. Wiernym świeckim do-
radzam, aby młodzież traktowali 

z cierpliwością i miłością. Tylko dyspo-
zycyjność i otwartość na jej problemy 
może przynieść duszpasterskie owoce 
w przyszłości… 

Niedawno założył Ksiądz centrum 
formacyjne dla kapłanów. Co powie-
działby Ksiądz duchownym w Roku 
Kapłańskim, który przeżywamy? 

– Księża, którzy proszą o wspar-
cie w naszym centrum, zasadniczo 
nie przeżywają kryzysów wiary, 
ale są zmęczeni życiem i smutni. 
Wszystkich kapłanów proszę o du-
cha jedności i wspólnoty braterskiej. 
Zabijają nas samotność i izolacja 
od innych. Najlepszym umocnieniem 
będą zawsze modlitwa i kapłańskie 
spotkania.� •

Ks. Wilfried Hagemann jest rektorem 
seminarium duchownego w Münster, 
członkiem Ruchu Focolari i założycielem 
centrum formacyjnego dla 
duchownych. Był jednym z prelegentów 
Dni Duchowości pod hasłem „Żyjemy 
w Kościele”, zorganizowanych 
w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym.

65. Tydzień Miłosierdzia wzywa do działania

P od hasłem „Otoczmy troską 
życie” rozpoczynamy – od 4 

do 10 października – 65. Tydzień 
Miłosierdzia. Kościół przypomina 
w ten sposób o cierpiących ludziach, 
żyjących obok nas. Czy ni tak 
już od 1945 roku, kiedy to Tydzień 
Miłosierdzia odbył się po raz pierw-
szy. Ofiary złożone w kościołach 
w niedzielę 4 października zosta-
ną przeznaczone na cele Caritas 
Archidiecezji Katowickiej. Warto 
jednak pomyśleć, rozejrzeć się do-
koła i zrobić więcej. Jak zauważa 
Benedykt XVI w swej encyklice 
„Caritas in veritate”, jedną z naj-
głębszych odmian ubóstwa, jakich 
człowiek może doświadczyć, jest sa-
motność. Samotności doświadczają 
dziś młodzi i starzy, chorzy i nie-
pełnosprawni. Każdy z nas może 
to zmienić.
� •
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Tydzień Miłosierdzia. Katowice, pod mostem przy ul. Roździeńskiego. Samotni, chorzy, bezdomni 
żyją obok nas 

M
IR

O
Sł

AW
 R

ze
PK

A

Ks. Wilfried Hagemann 
dzielił się z uczestnikami 
Dni Duchowości swoim 
doświadczeniem Kościoła

Dni Duchowości w WŚSD

Świadczyć bez kompleksów
Z ks. Wilfriedem 
Hagemannem 
rozmawia ks. Roman 
Chromy.
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Adres redakcji: 
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE
2-POKOJOWE NA 3-, 4-POKOJOWE na osiedlu Tysiąclecia.

Czteroosobowa rodzina zamieni mieszkanie – dwa nieprzechodnie pokoje,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  

na 8 piętrze przy Piastów, 18,38 m2,
po remoncie – plastikowe okna, nowa instalacja wodna i elektryczna,

balkon, łazienka, kuchnia – kafelki, w przedpokoju zabudowana szafa „Komandor”,
na podłogach wykładzina dywanowa – nadaje się do natychmiastowego zamieszkania.

Tel. 508 648 768

Dzień Papieski z muzyką

Okno życia w Sosnowcu

Katowice. W nie-
dzielę 11 paździer-
nika o godz. 19.00 w 
katedrze pw. Chry-
stusa Króla wystąpi 
Chór Filharmonii 
Śląskiej pod dyrekcją Jarosława 

Wolanina. W programie koncertu 
m.in.: prawykonanie kompozycji 
„Źródło – Tryptyk rzymski” Piotra 
Ślęczka, „Cztery motety na tematy 
gregoriańskie” Maurice’a Duruflé 
oraz msza na dwa chóry czterogło-
sowe Franka Martina.

Sosnowiec. Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej uruchomiła pierw-
sze w tej diecezji okno życia przy 
klasztorze sióstr karmelitanek 

Dzieciątka Jezus w Sosnowcu, przy 
ul. Kierocińskiej 25. Okno życia 
poświęcił biskup sosnowiecki 
Grzegorz Kaszak.

Ubecy skatalogowani Pielgrzymka krucjaty

Franciszkańskie świętowanie
42. rok akademicki UŚ

Katowice. – To jedna z najważ-
niejszych publikacji jakie powsta-
ły w naszej instytucji – podkreślił 
dr Adam Dziurok, kierownik 
Referatu Naukowego katowickiego 
IPN. Zaznaczył, że projekt realizo-
wało ponad 30 osób. 25 września 
historycy z katowickiego oddziału 
IPN zaprezentowali opracowanie 
pt. „Kadra bezpieki 1945–1990. 
Obsada stanowisk kierowniczych 
aparatu bezpieczeństwa w woje-
wództwach śląskim/katowic-
kim, bielskim i częstochowskim”. 
Książka pokazuje kierownictwo 
śląskiej bezpieki. Autorzy omówili 

pochodzenie, narodowość, zawód, 
wykształcenie opisywanych osób. 
Np. w pierwszych latach istnienia 
UB większość kadry kierowniczej 
(58 proc.) deklarowała wykształ-
cenie podstawowe i pochodzenie 
spoza Śląska. W tym czasie tylko 
2 proc. osób na kierowniczych 
stanowiskach w katowickim UB 
miało wyższe wykształcenie. 
Z lektury wyłania się obraz typo-
wego funkcjonariusza UB. Można 
również zaobserwować zmiany, 
jakie dokonywały się w struktu-
rach kierownictwa służby w miarę 
upływu lat.

Katowice. Pielgrzymka dzięk-
czynna za dzieło Krucjaty Wyzwo-
lenie Człowieka (KWC) odbyła się 
w ubiegłą niedzielę w Katowicach. 
– Krucjata to dzieło na rzecz trzeź-
wości narodu zainicjowane w 1979 
roku przez ks. Franciszka Blach-
nickiego, założyciela Ruchu Świa-
tło–Życie. Kandydaci i członkowie 
krucjaty zobowiązują się nie pić 
napojów alkoholowych, nie czę-
stować alkoholem i nie wydawać 
na niego pieniędzy oraz modlić się 

za ludzi nadużywających go – tłu-
maczy ks. Wojciech Ignasiak, odpo-
wiedzialny za KWC w naszej archi-
diecezji. Przez cały poprzedzający 
pielgrzymkę tydzień członkowie 
i sympatycy KWC gromadzili się 
na modlitwie w Ośrodku Pro-
filaktyczno-Szkoleniowym im. 
ks. F. Blachnickiego Fundacji Świa-
tło–Życie. Poznawali problematy-
kę uzależnień. Mieli też okazję 
wysłuchać świadectw trzeźwych 
alkoholików.

Tychy. Obrazy, grafiki i rzemiosło 
artystyczne, prezentujące różnora-
kie wizerunki św. Franciszka z Asy-
żu, a także zdjęcia miejsc i relikwii 
związanych ze świętym oraz 
fotografie klasztoru pw. 
śś. Franciszka i Klary 
w Tychach składają się 
na ekspozycję „Święty 
Franciszek w sztu-
ce. W 800. rocznicę 
powstania zakonu 
franciszkańskie-
go”, którą od 28 
września można 
oglądać w tyskim 
Muzeum Miej-
skim. Zaprezentowano 
na niej dzieła sztuki z sześciu pol-
skich placówek muzealnych, a także 
z klasztoru franciszkanów konwen-
tualnych w Krakowie. Wystawa 
wpisuje się w obchody 800. rocz-
nicy powstania zakonu francisz-
kańskiego, które odbywać się będą 
w Tychach. Towarzyszy jej bogato 
ilustrowana publikacja, która 

zawiera materiały z konferencji 
naukowej „Św. Franciszek z Asy-
żu w sztuce. Ikonografia i kontekst 

kulturowy”, zorganizowanej 
przez Muzeum Miejskie 

w Tychach w marcu 
2008 roku.

Katowice. Niż demograficzny 
omija Uniwersytet Śląski. Uczel-
nia przygotowała dla kandydatów 
na studia o ponad 500 miejsc więcej 
niż w zeszłym roku. O wstępnych 
wynikach rekrutacji oraz planach 
na nowy rok akademicki poin-
formował w ubiegłym tygodniu 
na konferencji prasowej rektor UŚ 
prof. Wiesław Banyś. Największą 
popularnością cieszyła się peda-
gogika. O jedno miejsce starało się 
ponad 15 chętnych. Oblegane były 

też psychologia, reżyseria i socjo-
logia. Władze UŚ chcą, aby jak 
najwięcej studentów zamieszka-
ło w obrębie kampusu przy ul. 
Bankowej. Ma w tym pomóc prze-
niesienie akademików z Ligoty 
do centrum miasta. Wśród naj-
bliższych planów uczelni jest też 
budowa nowego gmachu Wydzia-
łu Radia i Telewizji oraz Centrum 
Biotechnologii i Bioróżnorodności 
dla Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska. 

Książkę zaprezentowali jej redaktorzy: Adam Dziurok, Wacław 
Dubiański (z prawej) i Adam Dziuba (z lewej)
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Barokowa kapa 
bł. Jakuba 
Strzemię, 
ozdobiona 
aplikacją 
przedstawiającą 
stygmatyzację 
św. Franciszka

pod
patronatem
„Gościa”
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Wciąż nie znamy ostatecznych przyczyn tragedii

Dni po katastrofie

K atastrofa w kopalni „Wujek- 
-Śląsk” pochłonęła już w su-
mie 18 ofiar (ten numer za-

mykamy 28 września, godz. 18.00). 
Są nowe przypuszczenia i fakty 
dotyczące wypadku.

Tragiczne skutki
18 września o godzinie 10.15 gór-

ników ściany 5d w kopalni „Wujek- 
-Śląsk” zabił metan. W minionych 
dniach, pomimo wysiłków lekarzy 
i pielęgniarek, kolejni poszkodo-
wani w tym wypadku pracownicy 
umierali w szpitalach. Kilkudzie-
sięciu poparzonych górników na-
dal przebywa na specjalistycznym 
leczeniu. W Centrum Leczenia 
Oparzeń w Siemianowicach terapia 
poszkodowanych górników prze-
biega m.in. w komorze hiperba-
rycznej, wypełnianej tlenem pod 
ciśnieniem 2,5 atmosfery. Dzięki 
takim zabiegom poparzone tkanki 
lepiej się goją i ustępują obrzęki. 
Zmniejsza się też ryzyko infekcji. 
Górnicy kilku kopalń, m.in. „Knu-
rów”, „Bolesław Śmiały” i „Staszic”, 
oddali krew dla rannych w kata-
strofie kolegów.

Pytanie o przyczyny
Nie kończą się wzajemne po-

mówienia na linii górnicy–nadzór 
kopalni. Niektórzy, bezpośrednio 
po tragedii, zarzucali kierownic-
twu kopalni „cichą akcję” ratowni-
czą, podczas której przewietrzano 
z metanu wyrobisko, gdzie potem 
doszło do tragedii. Inni anonimowi 
pracownicy kopalni „Wujek-Śląsk” 
żalili się na złą atmosferę w pracy, 
rutynę i przymuszanie do łamania 
przepisów. Ich zarzuty dotyczyły 

szybkiego tempa wydobycia i po-
wziętych oszczędności, które ne-
gatywnie wpływają na bezpieczeń-
stwo pracy. Fedrowali w ścianie, 
jak twierdzili, kiedy stężenie 
poziomu metanu przekraczało do-
puszczalne 2 proc. Nikt nie wyco-
fywał ekip z zagrożonych rejonów. 
Czy to prawda? Na konferencji pra-
sowej 23 września Waldemar Mróz, 
wiceprezes Katowickiego Holdin-
gu Węglowego, odpierał zarzuty. 
Podkreślał, że w kopalniach spółki 
nie zaniedbuje się spraw bezpie-
czeństwa, a w 2009 roku na każdego 
pracownika przypadnie ostatecznie 
18,5 tys. złotych na wydatki związa-
ne z tą sferą. 

Nie upadła hipoteza nagłego 
wypływu metanu w czasie pracy 
wydobywczej. Komisja Wyższego 
Urzędu Górniczego, badająca oko-
liczności i przyczyny tej katastrofy, 
dokonała już oględzin miejsca zda-
rzenia. W czasie prac inspektorów 
temperatura w rejonie dotkniętym 
wypadkiem wahała się między 28 
a 32 st. Celsjusza, a wilgotność po-
wietrza wynosiła ponad 90 proc. 
Ze wstępnych ustaleń komisji wy-
nika, że czujniki metanu w rejonie 
wypadku były umieszczone prawi-
dłowo, a w kopalni doszło nie tylko 
do zapalenia metanu, lecz prawdo-
podobnie również do jego wybu-
chu. – To, co zobaczyliśmy w rejonie 
katastrofy, nie dało jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie o przyczy-
nę wypadku. Pobraliśmy próbki 
powietrza, pyłu węglowego, aby 
sprawdzić w nim obecność ziaren 

koksu; zrobiliśmy dokumentację 
fotograficzną i opisową, zabezpie-
czyliśmy rzeczy osobiste górników 
oraz pozostawione na miejscu tzw. 
aparaty ucieczkowe. Badaniom pod-
damy wydobyte z kopalni urządze-
nia pomiarowe. Przeanalizujemy 
wszystkie nagrania z akcji ratun-
kowej. Podkreślam ofiarną pomoc 
dozoru i pracowników fizycznych 
z innych oddziałów w chwilę po tra-
gedii na dole – wyjaśniał Jan Syty, 
wiceprezes Centralnej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. 
Odrębne postępowanie prowadzi 
prokuratura, do której należy 
wskazanie ewentualnych winnych 
tego wypadku. 

Na ratunek
W akcji ratowniczej na kopalni 

„Wujek-Śląsk” uczestniczyli naj-
pierw ratownicy tego zakładu wy-
dobywczego. To normalna procedu-
ra, ponieważ na każdą zmianę pod 
ziemię zjeżdżają ze specjalistycz-
nym sprzętem dwa pięcioosobowe 
zastępy ratowników. W feralnym 
dniu ratownicy byli także na po-
szczególnych oddziałach, zatrud-
nieni jako zwykli pracownicy. 
Na początku do akcji przystąpili 
ratownicy zakładowi, potem dołą-
czyli także ratownicy z Bytomia, 
Zabrza i Jaworzna oraz Specjali-
styczne Pogotowie Pomiarowe. 

Ustalono również, że między 
katastrofą a wezwaniem pogo-
towia ratunkowego w Rudzie 
Śląskiej minęło 38 minut. Natych-
miast pojawiły się wątpliwości, 

czy poszkodowani w wypadku 
na kopalni „Wujek-Śląsk” górni-
cy nie czekali na fachową pomoc 
medyczną zbyt długo. Rzecznik 
Katowickiego Holdingu Węglowe-
go Ryszard Fedorowski wyjaśnił, 
że w chwili wypadku nie spodzie-
wano się tak wielkich jego rozmia-
rów. Lekko poszkodowani górnicy, 
którzy wyjechali z dołu o własnych 
siłach, zostali opatrzeni przez dy-
żurnych lekarzy ruchów „Wujek” 
i „Śląsk”. Kiedy ekipy ratunkowe 
dostarczyły na powierzchnię cięż-
ko rannych pracowników, na miej-
sce zdarzenia docierały już karetki 
oraz pierwszy śmigłowiec ratunko-
wy z Gliwic. Adam Matusiewicz, 
wicewojewoda śląski, ubolewał 
jednak, że rodziny czekały zbyt 
długo na informacje o poszkodo-
wanych, ale cała akcja ratownicza 
przebiegała sprawnie i w sposób 
niebudzący zastrzeżeń.

Pozostawieni  
samym sobie? 

Pustkę po tragicznie zmarłych 
górnikach odczuwają rodziny, 
żony i dzieci; niepokój zaś ci, któ-
rzy odwiedzają poszkodowanych 
w szpitalach. Pomoc najbliższych, 
przyjaciół, psychologów i sa-
morządów będzie uzupełniona 
wsparciem rządowym, z budżetu 
wojewody śląskiego, Katowickiego 
Holdingu Węglowego i odprawami 
pośmiertnymi. 

Specjalny program pomocy ro-
dzinom poszkodowanych i zmar-
łych górników realizuje już Caritas 
archidiecezji. – W tych dramatycz-
nych chwilach najbliżsi górników 
prosili nas przede wszystkim 
o modlitwę. Jako pierwsi do do-
tkniętych tą katastrofą docierali 
kapelani szpitalni i proboszczo-
wie – mówi ks. Tomasz Nowak, 
który bezpośrednio uczestniczył 
w pomocy charytatywnej. Z kolei 
ks. Krzysztof Bąk, dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Katowickiej, za-
proponuje rodzinom długofalową 
terapię psychologiczno-duchową, 
połączoną m.in. z pielgrzymowa-
niem do Ziemi Świętej.

Ks. Roman Chromy

Patrząc 
z perspektywy 
kilkunastu dni 
od tej tragedii, 
myślimy nie tylko 
o tragicznie zmarłych 
górnikach, ale także 
o ich najbliższych, 
wdowach i sierotach.
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Widok po wypadku w kopalni
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Inauguracja 
akademicka
Katowice. Międzyuczelniana 
inauguracja roku akademickiego 
z udziałem przedstawicieli wszyst-
kich górnośląskich wyższych uczel-
ni odbędzie się w niedzielę 4 paź-
dziernika o godz. 18.00 w katedrze 
Chrystusa Króla. W czasie uroczy-
stości zostanie wręczona nagroda 
metropolity katowickiego Lux ex 
Silesia, którą w tym roku otrzyma 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny.

J. Skrzek dla hospicjum
Chorzów. Kon-
certy pod hasłem 
„Voices for hospices” 
(Głosy dla hospicjów) 
to międzynarodowa 
impreza organizowa-
na przez hospicja na całym świecie. 
Idea powstała w 1989 r. w Wielkiej 

Brytanii. Pierwszy koncert w Pol-
sce odbył się w roku 2000, jako jeden 
z 43 organizowanych na świecie.  
10 października o godz. 16.00 w Pla-
netarium Śląskim dla hospicjum w 
Chorzowie wystąpi Józef Skrzek 
z koncertem charytatywnym.

Dla bankowców
Katowice. Duszpasterstwo Ban-
kowców Archidiecezji Katowickiej 
zaprasza na Mszę św. i spotkanie 
do kaplicy domu parafialnego 
przy kościele Mariackim w Kato-
wicach (ul. Mariacka). Spotkanie 
rozpocznie się 10 październi-
ka o godz. 16.00. Duszpasterstwo 
przygotowało także rekolekcje 
dla bankowców. Odbędą się one 
od 6 do 8 listopada w Domu 
Rekolekcyjnym Sióstr Służeb-
niczek w Panewnikach. Chętni 
mogą się zgłaszać pod numerami 
tel.: 032 252 54 93 lub 032 252 62 17. 
� •

zaproszenia
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Prace remontowe w Filharmonii Śląskiej  
w Katowicach

Prezent  
dla melomanów

U mowa podpisana. 21 września 
w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego minister 
Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor 
naczelna Filharmonii Śląskiej 
Grażyna Szymborska potwierdzili 
na piśmie rozbudowę i moderniza-
cję katowickiej filharmonii. Koszt 
inwestycji wyniesie ponad 31 mln 
złotych. 

– Rozbudowa obejmie remont 
dachu, powały sali koncertowej 
oraz dostosowanie obiektu do wy-
mogów obowiązującego prawa. 
Komfort słuchającym muzyki 
zapewni klimatyzacja wszystkich 
pomieszczeń budynku, a nowa sala 
kameralna, na ponad 100 miejsc, zy-
ska wyposażenie estrady i nowy 
fortepian – informuje Grażyna 
Szymborska. Melomanii będą mo-
gli także korzystać z sali konferen-
cyjnej oraz kawiarni z „Zielonym 
Ogrodem” na dachu gmachu. Tam 
też w przyszłości można będzie 
słuchać nagrań utworów najwięk-
szych śląskich kompozytorów i na-
być płyty z nagraniami. 

Niepełnosprawni mogą liczyć 
na całkowitą likwidację barier 
architektonicznych. Po moder-
nizacji budynku zwiększy się 
jego powierzchnia użytkowa. 

W konsekwencji powstaną po-
mieszczenia administracji, nowe 
garderoby dla muzyków i soli-
stów, sale prób, biblioteka nut, 
magazyny instrumentów oraz 
garaż dostosowany do załadunku 
instrumentarium i innego sprzętu. 
Remont filharmonii przyczyni się 
do rozszerzenia oferty programo-
wej. Miłośnicy muzyki będą mogli 
liczyć na większą dawkę muzyki 
organowej. 

Nie zabraknie również działań 
edukacyjnych. – Zanim zacznie się 
remont naszego obiektu, zapra-
szam na copiątkowe koncerty. 
Nie da się zastąpić muzyki na żywo 
nawet najlepszą aparaturą. Począt-
kujących melomanów zapraszam 
na podwieczorki niedzielne, pre-
zentujące muzykę lżejszą i kaba-
rety muzyczne. Młodym, z legi-
tymacją szkolną czy studencką, 
proponuję randkę przy słuchaniu 
muzyki za pięć złotych – zachęca 
dyrektor naczelna. 

Modernizacja Filharmonii 
Śląskiej będzie dofinansowana 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego przy udziale 
środków z budżetu województwa 
śląskiego.

 rch

Ambitny projekt zakłada dwa lata prac remontowo- 
-budowlanych. Prof. Julian Gembalski 
zaprojektuje filharmonii nowe organy, których 
dźwięk usłyszymy pod koniec 2011 roku.

Filharmonia nie narzeka na brak słuchaczy, ale po remoncie 
będzie ich pewnie jeszcze więcej

pod
patronatem
„Gościa”
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Z myślą otwarcia muzeum w pa-
rafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa ks. proboszcz Antoni Pudlik 
nosił się od lat. – Podczas remontów, 
czy nawet drobnych porządków na 
probostwie, znajdowałem różne 
ciekawe, zapomniane przedmioty 
– wspomina. – Ciągle brakowało 
jednak pomieszczenia, w którym 
moglibyśmy je wyeksponować.

Okazja do stworzenia muzeum 
nadarzyła się po remoncie domu 
parafialnego, w którym wygospoda-
rowano miejsce na pamiątki. Zbiory 
podzielone zostały na trzy grupy. 
Pierwszą stanowią przedmioty sa-
kralne. Wśród najstarszych pamią-
tek znajdują   się lekcjonarz i ewan-
geliarz z 1892 r., żywoty świętych, 
z których jeden pochodzi z 1909 r., 
czasopisma katolickie, takie jak 
„Nasz Misjonarz” z 1926 r. czy rocz-
nik „Gościa Niedzielnego” z 1934 r. 
Są też ołtarz i przyrząd do wypie-
kania hostii z końca XIX wieku. Na 
wystawie przedstawiono również 
zabytkowe krzyże ołtarzowe, obraz 

Jasnogórskiej Pani, który peregry-
nował w parafii w 1965 r., pamiątki 
po byłych proboszczach.

Uwagę zwiedzających przyku-
wa duży drewniany tron z balda-
chimem. Najprawdopodobniej po-
chodzi jeszcze z czasów, kiedy do 
Jastrzębia-Zdroju na kurację przy-
jeżdżali także biskupi, odprawiając 
Mszę św. w kaplicy, gdyż kościół 
wówczas jeszcze nie istniał. Cie-
kawostką jest również order „Pro  
Ecclesia et Pontifice”, nadany jedne-
mu z parafian przez Jana Pawła II. 

Drugą część ekspozycji sta-
nowią przedmioty codziennego 
użytku, pamiętające czasy epoki 
minionej. Można tam zobaczyć 
m.in. dawne maszyny do pisania, 
używane w kancelarii parafialnej, 
czarno-białe telewizory z czasów 
Gierka, projektory, adapter Bam-
bino, płyty analogowe i pocztów-
kowe, maszyny do szycia, tarę do 
prania. Z pewnością każdy z tych 
przedmiotów ma swoją historię, 
jak chociażby ciężki magnetofon 

Unitra, na którym młodzież nagry-
wała Mszę św., a potem odtwarzała 
ją chorym w szpitalach.  Osobne 
miejsce zajmują pamiątki z cza-
su stanu wojennego. Wśród nich 
ocenzurowane listy, kartki żyw-
nościowe, ręcznie wykonywane 
kartki upamiętniające tamte lata. 

– Dla starszych mieszkańców 
znaczna część zgromadzonych tu 
przedmiotów wpisuje się w ich życie 
codzienne sprzed kilkudziesięciu 
lat, w życie parafii – mówi ks. Pu-
dlik. – Dla młodzieży zaś to zupełnie 
nieznane ciekawostki, pamiętające 
czasy ich dziadków i rodziców, które 
z przyjemnością poznają.

Muzeum w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Ja-
strzębiu-Zdroju można zwiedzać 
indywidualnie lub grupowo, po 
uprzednim uzgodnieniu terminu 
z parafią.

 Anna Burda-Szostek

Ks. Antoni Pudlik demonstruje przyrząd do wypieku hostii, 
pochodzący z końca XIX wieku
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Żywoty świętych, XIX-wieczny ołtarz, ornaty, 
adapter Bambino, kartki żywnościowe, zabytkowe 
przedmioty codziennego użytku. Wszystko to 
można zobaczyć w Muzeum Parafialnym  
w Jastrzębiu-Zdroju.

Muzeum parafialne w Jastrzębiu

Odkurzone skarby
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Studenci w kryzy sie szukają pracy
J ulia Hajduk studiuje wieczo-

rowo na piątym roku psycho-
logii. Już na początku studiów 
pracowała jako kasjerka w hi-

permarkecie, a przez kolejne lata 
poznawała smak wakacyjnej zarob-
kowej emigracji. W Belgii zajmowa-
ła się gospodarstwem domowym, 
a w Holandii pakowała żywność. – 
Pierwszy wyjazd nie był zbyt udany, 
ale po kolejnym odłożyłam trochę 
pieniędzy i zapłaciłam za semestr 
studiów – wspomina Julia. 

Pół roku temu udało jej się zna-
leźć zajęcie, które może pogodzić ze 
studiami. Pracuje jako opiekunka 
do dzieci. – Jestem zadowolona z tej 
pracy, bo mogę w niej korzystać 
też z umiejętności zdobytych na 
uczelni – wyjaśnia.

Julia przyznaje, że praca to 
dla niej konieczność, ale i od-
powiedzialność. – Mam kredyt 
studencki, z którego po opłaceniu 
wszystkich należności zostaje mi 
tylko 150 zł. Oczywiście pomagają 
mi też rodzice, ale od początku stu-
diów liczyli na to, że znajdę sobie 
pracę i będę bardziej samodzielna. 

Poza tym sama chciałam udowod-
nić, że jestem w stanie zarobić na 
swoje utrzymanie.

Inne podejście do pracy na stu-
diach ma Paweł Kamiński, student 
piątego roku dziennej politologii. 
– Przez wakacje nie otrzymuję sty-
pendium socjalnego, a po złożeniu 
podania o jego przyznanie będę 
musiał na nie czekać przynajmniej 
do grudnia. Dlatego dmucham na 
zimne i szukam dodatkowych źró-
deł dochodu – tłumaczy.

Paweł musiał się trochę na-
trudzić w te wakacje, aby w koń-
cu znaleźć zadowalające zajęcie. 
Odpowiedział na ponad 30 ogło-
szeń, ale udało mu się znaleźć 
tylko kilka dory wczych prac. 
W końcu zaczął roznosić swoje 
CV po lokalach gastronomicz-
nych. Po trzech dniach poszu-
kiwań znalazł w jednym z kato-
wickich pubów pracę, którą ma 

nadzieję kontynuować w trakcie 
roku akademickiego.

Z kolei Adam Roch niedawno 
obronił tytuł magistra admini-
stracji. Przez ostatnie dwa lata 
spędzał wakacje za granicą, aby 
zarobić na opłacenie czesnego 
na studiach zaocznych. Pra-
cował też w salonach telefonii 
komórkowej. Dzięki temu był w 
stanie się utrzymać. Jego kłopo-
ty zaczęły się, gdy zaczął szukać 
pracy już po ukończeniu studiów. 
– Dotychczas wysłałem swoje 
CV do ponad 100 pracodawców. 
Odpowiedział mi tylko co piąty 
– mówi Adam, który chciałby 
znaleźć zajęcie zgodne ze swo-
im w ykształceniem, najlepiej 
w administracji publicznej. Na 
razie trafia głównie na oferty 
pracy dla doradców finansowych 
i konsultantów w telefonicznych 
biurach obsługi klienta.

Praca 
na studiach.  
Dobiegające 
końca wakacje dla 
wielu studentów 
nie były czasem 
odpoczynku, 
ale okresem 
wytężonej 
pracy. Coraz 
więcej młodych 
ludzi chce 
razem z wiedzą 
zdobywać jak 
największe 
doświadczenie 
zawodowe. Czy 
w dobie kryzysu 
gospodarczego 
jest to możliwe? Paweł Kamiński znalazł pracę w jednym z katowickich pubów

■ R E K l A m A ■

tekst
Tomasz Elżbieciak

katowice@goscniedzielny.pl
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Studenci w kryzy sie szukają pracy

W jaki sposób studenci i świeżo 
upieczeni absolwenci mogą zwięk-
szyć swoje szanse na rynku pracy? 
Agnieszka Kotela z Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach 
zwraca uwagę na to, że poza kwali-
fikacjami wyniesionymi ze studiów 
i znajomością języków obcych dla 
pracodawcy ważna jest komunika-
tywność kandydatów. – Człowiek, 
który stara się o pracę, powinien 
być pewny siebie, tak aby mógł 
szybko odnaleźć się w nowym śro-
dowisku. Poza tym osoba szukająca 
zatrudnienia musi być zmotywo-
wana, bo jeśli chce zdobyć pracę, to 
winna robić wszystko, aby jak naj-
lepiej pokazać swoje atuty – mówi 
Kotela, dodając, że nie należy zrażać 
się wymaganiami zamieszczony-
mi w ogłoszeniach o pracę. Często 
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
okazuje się, że pod danymi warun-
kami kryje się coś całkiem innego, 
niż myślał kandydat, a rozmowa 

z pracodawcą jest okazją do dopy-
tania o szczegóły.

Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach prowadzi projekt 
„Młodzi kontra śląski rynek pra-
cy”, który ma pomóc młodym lu-
dziom w znalezieniu zatrudnienia 
lub w założeniu własnej działalno-
ści gospodarczej. Pomaga też w od-
byciu praktyk i stażów w różnych 
firmach. Agnieszka Kotela, która 
jest koordynatorem tego projektu, 
zachęca do wzięcia w nim udziału. 
– Oferujemy spotkanie z doradcą 
zawodowym, który określa indy-
widualną ścieżkę rozwoju kariery. 
Szkolimy też z zakresu negocjacji, 
autoprezentacji i przekazujemy 
wiedzę, która jest potrzebna do 
założenia własnej firmy. Uczest-
nictwo w projekcie jest bezpłatne 

i może w nim wziąć udział każdy, 
kto nie ukończył 25. roku życia 
oraz mieszka w województwie 
śląskim.

W znalezieniu pracy swoim 
studentom i absolwentom pomaga-
ją też biura karier działające przy 
największych śląskich uczelniach. 
– Sprawdzamy dokumenty apli-
kacyjne, rozmawiamy z osobami, 
które nie mają sprecyzowanej 
drogi kariery, i szukamy u nich 
potencjału – mówi Małgorzata Ba-
lewska z Biura Karier Uniwersyte-
tu Śląskiego, twierdząc, że cieszy 
się ono dużą popularnością wśród 
studentów i absolwentów najwięk-
szej śląskiej uczelni. Biuro, poza 
bogatą bazą ofert pracy i praktyk, 
proponuje też doradztwo przy za-
kładaniu�własnej�firmy.� •

Uniezależniamy się
Julia Hajduk, 
studentka V roku 
wieczorowej 
psychologii
– nieważne, 
czy jesteśmy na 

początku, czy pod koniec 
studiów – wszędzie wymaga 
się od nas co najmniej 
rocznego lub dwuletniego 
doświadczenia zawodowego. 
Kiedy student ma zdobyć taką 
praktykę, jeżeli na tym etapie 
kariery zawodowej żąda się  
takiego doświadczenia? 
Pracodawcy powinni dać 
szansę młodym na pokazanie 
swoich umiejętności. 

Artur Duźniak, 
student IV roku 
dziennej filozofii  
– Warto mieć 
więcej środków na 
własne potrzeby. 

Poza tym trzeba powoli 
zacząć uniezależniać się od 
domu rodzinnego. zawsze 
istnieje szansa, że uda się 
znaleźć w trakcie studiów 
dobrą pracę, którą będzie 
można kontynuować po 
zakończeniu studiów. nie 
mówiąc już o zdobytym 
doświadczeniu i kolejnych 
pozycjach do CV.

Adam Roch, 
tegoroczny 
absolwent 
zaocznej 
administracji
– Praca była dla 

mnie warunkiem ukończenia 
studiów. Gdybym nie 
pracował, prawdopodobnie 
nie byłbym w stanie się 
utrzymać. Rodzice płacili 
mi za studia, a ja musiałem 
zarobić na życie. na tym 
też polega sens studiów 
zaocznych, że należy 
pracować. Jednak obecnie 
po studiach trudno znaleźć 
jakiekolwiek zajęcie.

Aktywność procentuje
Małgorzata Balewska, Biuro Karier Uniwersytetu 
Śląskiego
– zauważyliśmy spadek ofert pracy w czasie obecnego 
spowolnienia gospodarczego, nie jest on jednak 
drastyczny. Część osób odwiedzających biuro narzeka 
na kłopoty ze znalezieniem dorywczego zajęcia 

na wakacje, co nie zdarzało się im wcześniej. Kiedyś prace 
podejmowali głównie słuchacze studiów zaocznych. teraz studenci 
są aktywną grupą na rynku pracy, dlatego pracodawcy mogą 
stawiać przed nimi coraz wyższe wymagania. Jednak wysiłek się 
opłaca. Studenci stawiający na aktywność również poza uczelnią 
mają później o wiele lepszy start na rynku pracy niż ci, którzy 
dopiero po ukończeniu studiów zaczynają myśleć o karierze 
zawodowej. łączenie pracy zawodowej i studiów wymaga dużej 
samodyscypliny i zmiany stereotypowego wizerunku studenta, 
który ma dużo czasu wolnego. niemniej aktywność zawodowa 
w czasie studiów procentuje w przyszłości.

Agnieszka Kotela, Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach
– Kryzys znacząco wpłynął na rynek pracy. W ostatnich 
latach wakacje były okresem, gdy najwięcej osób szukało 
zatrudnienia w ramach praktyk i stażów. W tym roku nie 
mieliśmy zbyt wielu zgłoszeń ze strony studentów, ale 

im bliżej rozpoczęcia roku akademickiego, tym więcej osób się do 
nas zgłasza. Coraz mniej popularny staje się wolontariat, a młodzi 
stawiają na płatne praktyki. Jednak wiele firm nie płaci za staże, 
ponieważ nie jest to wymagane i tylko od nich zależy, czy przyjmą 
praktykanta. Mam wrażenie, że przez ostatnie lata sytuacja się 
nieco zmieniła i pracodawcy są bardziej świadomi tego, że nie 
mogą wymagać od studentów lub absolwentów zbyt dużego 
doświadczenia. zwłaszcza w przypadku studentów dziennych, 
którzy nie mają na tyle dużo czasu, aby pracę pogodzić ze studiami.
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•�niedziela 4.10
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Koncert życzeń 08.45 Śląska Lista Prze-
bojów 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 17.30 Aktualności 17.45 
Sport 17.55 Pogoda 18.00 Żużel Speedway 
Ekstraliga 21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 
21.55 Hat – trick 22.15 Sport

•�poniedziałek 5.10
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 8.45 
Tygodnik Regionalny 16.45 Aktualno-
ści 16.48 Pogoda 16.50 Rynek jest dla 
wszystkich 17.00 TV Katowice poleca 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności – Gorący temat 18.10 Sport 
18.25 Pogoda 18.30 Szeroki kąt 19.00 
Tygodnik Regionalny 19.15 Myślę, więc 
wybieram – magazyn ekologiczny 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
21.55 Pogoda

•�wtorek 6.10 
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 08.45 
Schlesien Journal – magazyn mniejszości 
niemieckiej 16.45 Pogoda Relacje 17.00 
Cud zdrowia 17.10 TV Katowice zaprasza 
17.30 Aktualności Flesz 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności – Gorący temat 18.10 Sport 
18.25 Pogoda 18.30 Zbliżenia filmowe 19.00 
Wokół nas 19.15 Z archiwalnej półki 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
21.55 Pogoda

• środa 7.10
07.45 Aktualności Flesz 08.45 To brzmi 
– program muzyczny 16.45 Pogoda 16.50 
Kronika miejska – Zabrze 17.00 Myślę, 
więc wybieram – magazyn ekologicz-
ny 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności – Gorący temat 18.10 Sport 
18.25 Pogoda 18.30 Ludzie i sprawy 19.00 
Motokibic 19.15 Cud zdrowia 19.25 TV 
Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
21.55 Pogoda

• czwartek 8.10
07.45 Aktualności 07.50 Historia zapisana 
w lasach 08.45 Ślązaków portret własny 
16.45 Pogoda 16.50 Cud zdrowia 17.00 TV 
Katowice poleca 17.30 Aktualności – Go-
rący temat 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 
– Gorący temat 18. 10 Sport 18.25 Pogoda 
18.30 Uwaga weekend 19.15 Rynek jest dla 
wszystkich 19.25 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 21.55 Pogoda

• piątek 9.10
07.45 Aktualności 07.50 Pomysł na week-
end 08.45 Tygodnik Regionalny 16.45 Ak-
tualności 16.50 Kronika miejska – Katowi-
ce 17.00 Kronika miejska – Siemianowice 
Śląskie 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 
– Gorący temat 18.10 Sport 18.25 Pogoda 
18.30 Nasz reportaż 18.45 Wokół nas 19.00 
Tygodnik Regionalny 19.15 Z archiwalnej 
półki 19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda

• sobota 10.10
07.45 Aktualności 08.00 Pora na kulturę 
08.45 Tajemnica szyfru Marabuta 16.45 
Aktualności 16.50 To brzmi – Lista 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Aktual-
ności – Wydarzenia Tygodnia 18.10 Sport 
18.25 Pogoda 18. 30 Śląskie smaki – pro-
gram rozrywkowy 19.00 Pora na kultu-
rę 21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 
Po bandzie – magazyn hokejowy

Dzień Papieski
Archidiecezja. Tegoroczny, IX 
Dzień Papieski obchodzony będzie 
11 października pod hasłem: „Jan 
Paweł II – papież wolności”. W tym 
dniu odbędzie się również publicz-
na zbiórka pieniędzy na fundusz 
stypendialny Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” na rzecz 
wyrównywania szans edukacyj-
nych wybitnie uzdolnionej i ubogiej 
młodzieży. Stypendia przyznawa-
ne są gimnazjalistom, licealistom 
i studentom. Dzień Papieski ma 

stać się szczególnym czasem przy-
pomnienia słów Ojca Świętego Jana 
Pawła II, refleksji nad nimi i zachętą 
do stosowania ich w życiu.

Tydzień kultury
Ruda Śląska. Z Tygodniem Papie-
skim zbiega się VIII już Tydzień 
Kultury Chrześcijańskiej w Rudzie 
Śląskiej. Rozpocznie się 11 paź-
dziernika Mszą św. o godz. 12.00 
w kościele Ducha Świętego w Czar-
nym Lesie. Uwieńczeniem Tygo-
dnia Kultury Chrześcijańskiej 

jest Finał XIV Festiwalu Twór-
czości Chrześcijańskiej „Gloria 
Dei”. W Miejskim Centrum Kul-
tury w Nowym Bytomiu w nie-
dzielę 11 października o godz. 
14.00 rozpoczną się przesłucha-
nia. Następnie około godz. 19.00 
wystąpi Schola Cantorum Mino-
rum Chosoviensis. W niedzielę 18 
października o godz. 17.00 będzie 
Finał Festiwalu. Wystąpią laure-
aci i goście festiwalu: ks. Stanisław 
Puchała i Józef Skrzek. Więcej 
informacji na stronie: www.glo-
riadei.friko.pl.� •

zapowiedzi

N a pewno do tych osób zaliczałby 
się Johannes Georg Bednorz, 

którego rodzice pochodzili ze Śląska. 
Laureat nagrody z fizyki w 1987 r. 
urodził się jednak w Niemczech.

– Musieliśmy przyjąć jakieś za-
sady – tłumaczył Krzysztof Karwat, 
gospodarz wieczoru pt. „Noble dla 
Ślązaków”. – Zdecydowaliśmy, że 
bierzemy pod uwagę tylko osoby 
urodzone w granicach historycz-
nego Śląska.

Gośćmi Karwata byli dr Piotr 
Greiner – dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach i prof. dr 
hab. Jerzy Warczewski – kierownik 
Zakładu Fizyki Kryształów Uniwer-
sytetu Śląskiego. Spotkanie odbyło 
się w ramach cyklu „Górny Śląsk – 
świat najmniejszy”.

W poczet jedenastu śląskich 
noblistów Piotr Greiner zaliczył 

siedmiu Dolnośląza-
ków i czworo Górno-
ślązaków. Zdobyli oni 
nagrody w prawie 
wszystkich możli-
wych dyscyplinach 
naukowych. Byli to m.in.: z litera-
tury: Gerhart Hauptmann (1912), 
z fizyki: Max Born (1954), w dzie-
dzinie ekonomii Reinhard Selen 
(1994). Opowiadając o górnośląskich 
noblistach, dyrektor Archiwum 
Państwowego w Katowicach przy-
pomniał nie tylko, kim byli i za co 
dostali nagrodę, ale również w jaki 
sposób rodzinne miasta uczciły ich 
pamięć.

– Do lat 90.  ubiegłego wieku 
nikt głośno o nich nie wspominał. 
Dopiero teraz odsłania się pamiąt-
kowe tablice na domach, w któ-
rych się urodzili, czy szkołach, do 
których uczęszczali – mówił prof. 

Jerzy Warczewski. Wspominał, jak 
w 1997 r. uczestniczył w odsłonię-
ciu tablicy pamiątkowej Otto Sterna 
w Żorach.

Władze miasta postanowiły 
wtedy uczcić osobę, która w 1943 r. 
otrzymała Nagrodę Nobla w dzie-
dzinie fizyki. Katowiccy licealiści 
przyczynili się do nadania ulicy 
imienia laureatki nobla z fizyki 
w 1962 r. – Marii Göppert-Meyer. 

O Kurcie Adlerze, który dostał 
nagrodę w 1950 r. z dziedziny che-
mii, wie większość chorzowian. 
Mieszkańcy Nysy są dumni, że z 
ich miasta pochodził laureat z fizjo-
logii i medycyny z 1964 r. Konrad 
Bloch. Prelegenci przypomnieli, że 
do tej pory nikt z naszego regionu 
nie otrzymał Pokojowej Nagrody 
Nobla. Wyrazili jednak nadzieję, 
że lista laureatów ze Śląska nie jest 
zamknięta. Anna Derkowska

Śląsk może 
pochwalić się 
jedenastoma 
laureatami 
Nagrody Nobla. 
Gdyby uwzględnić 
ludzi związanych 
z naszym regionem, 
ale urodzonych 
w innych miejscach, 
byłoby ich znacznie 
więcej. 

Górny Śląsk – świat najmniejszy

Jedenaścioro z Noblem

Podczas spotkania (od lewej) prof. dr hab. Jerzy Warczewski 
– kierownik Zakładu Fizyki Kryształów UŚ, Krzysztof Karwat, 
dr Piotr Greiner – dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
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