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Konsekrowanym
Katowice. Święto 
Ofiarowania Pańskiego 
jest Dniem Życia 
Konsekrowanego.  
2 lutego o godz. 12.00  
w katedrze odbędzie się 
Msza św. w intencji sióstr 
zakonnych i zakonników. 
W archidiecezji katowi-
ckiej jest 20 żeńskich  
i 8 męskich zgromadzeń 
zakonnych.

Na „Wyspie”
Chorzów. Towarzystwo 
Ochrony i Praw 
Godności Dziecka 
„Wyspa” podsumowało 
ubiegłoroczną działalność. 
Dzieci, w ramach 
Akademii Pozytywnych 
Wzorców, spotkały się 
m.in. z Magdą Anioł 
i zespołem „Łzy”. 
Do działalności  
„Wyspa” pozyskała  
107 wolontariuszy,  
w tym osoby z Ukrainy 
i Niemiec.

Centralne nabożeństwo 
ekumeniczne 
odprawiono 
w ewangelicko- 
-augsburskiej katedrze 
Zmartwychwstania 
Pańskiego 
w Katowicach.

Uczestniczyli w nim 24 stycznia 
duchowni i wierni Kościołów 

i chrześcijańskich wspólnot wy-
znaniowych. W ten sposób podsu-
mowano lokalne obchody Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan pod 
hasłem „Wy jesteście świadkami 
tego”. Razem modlili się m.in. pro-
testancki bp Tadeusz Szurman, bp 
Paweł Anweiler, przewodniczący 
Śląskiego Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej, abp Damian Zimoń, 
bp Grzegorz Kaszak z rzymskokato-
lickiej diecezji sosnowieckiej oraz bp 
Marcin Hintz, nowy naczelny kape-
lan Ewangelickiego Duszpasterstwa 
Wojskowego w Polsce. Towarzyszyli 

im także: ks. mitrat Sergiusz Dzie-
wiatowski z prawosławnej parafii 
w Sosnowcu oraz ks. infułat Eugeniusz 
Stelmach z polskokatolickiej parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Strzyżowicach. 

Bp Paweł Anweiler zwrócił 
uwagę na znaczenie gestów dłoni 
zarówno w Biblii, jak i w życiu co-
dziennym. Podkreślił, że Mojżesz 

i Aaron podnosili dłonie do modli-
twy, a Jezus dotykał chorych. – Gest 
podanych dłoni jest znakiem pokoju. 
Tego musimy się uczyć od katolików 
– mówił. – Dziękuję za wszystkie na-
sze spotkania, rozważane słowo Boże 
i ubogacanie się wiarą. W geście po-
jednania wyciągnijmy nasze dłonie, 
a Bóg niech nam w tym dopomaga – 
apelował. rch

Paddy Kelly jest zakochany
J ako 21-latek miałem wszystko, 

o czym ludzie marzą, ale w moim 
sercu była pustka. Chciałem ze sobą 
skończyć. I wtedy usłyszałem głos, któ-
ry powiedział mi: zaczekaj. Zacząłem 
czytać Ewangelię i odkryłem, że ten 
głos należał do Jezusa – mówił Paddy 
Kelly. Muzyk słynnego The Kelly 
Family zawitał 24 stycznia do cho-
rzowskiego kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, by opowiedzieć 
o swoim nawróceniu. Niektóre fanki 
przyjechały z odległych miejscowo-
ści, by zobaczyć, jak teraz wygląda 
ich idol. Zmienił się: ściął włosy i… nosi 
habit. Nazywa się teraz brat John Paul 
Mary i jest członkiem monastycznej 
wspólnoty św. Jana. – Czasem jest tak, 
że spotykasz kogoś po długim okresie 
niewidzenia i zastanawiasz się, dlacze-
go tak się zmienił. Może się zakochał? 
Tak, jestem zakochany w Jezusie – wy-
znał Paddy.  •
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Muzyk słynnego The Kelly Family ściął włosy, założył habit i przyjął imię John Paul Mary.  
Skąd taka zmiana? Zakochał się w Jezusie!
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W czasie nabożeństwa razem modlili się m.in.: (od lewej) ks. mitrat 
Sergiusz Dziewiatowski, bp Grzegorz Kaszak, bp Tadeusz Szurman,  
abp Damian Zimoń i Jerzy Rogaczewski

Tydzień Jedności Chrześcijan

Otwarte dłonie
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■ R e K l A m A ■

zapowiedzi

Wspomnienie
Katowice. 1 lutego, o godz. 17.00, 
w kaplicy domu parafialnego przy 
kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła 
odbędzie się spotkanie wspomnie-
niowe poświęcone ks. Czesławowi 
Podleskiemu, wieloletniemu dyrek-
torowi Krajowego Sekretariatu 
Apostolstwa Chorych. 11 lutego 
przypada pierwsza rocznica jego 
śmierci. Podczas spotkania zapre-
zentowana zostanie książka pod 
red. ks. Stanisława Michałowskie-
go, poświęcona zmarłemu. O godz. 
18.30 odbędzie się Msza św. w inten-
cji ks. Podleskiego.

Pomóż niewidomym
Spektakl. 6 lutego w Teatrze 
im. A. Mickiewicza w Częstocho-
wie, zaś 7 lutego, o godz. 17.00, 

w Górnośląskim 
Centrum Kultury 
w Katowicach odbę-
dzie się przedstawie-
nie pt. „Stachura”. Wystąpi w nim 
m.in. Piotr Machalica. Dochód prze-
znaczony zostanie na obozy integra-
cyjne dla dzieci i młodzieży niewi-
domej i słabowidzącej. Spotkanie 
organizują Śląski Oddział Fundacji 
na Rzecz Osób Niewidomych i Sła-
bowidzących oraz częstochowski 
Teatr im. A. Mickiewicza. 

Obchody Marszu Śmierci

Pielgrzymka głuchoniemych

Ikona śląskiej humanistyki

Dzień Islamu

Z pątnikami

Katowice. Już po raz pięćdziesią-
ty 23 stycznia głuchoniemi i słabo-
słyszący przybyli z pielgrzymką 
do Katowic-Panewnik. W czasie 
Mszy św., sprawowanej w języku 
migowym, ks. Jan Sołtysik, kra-
jowy duszpasterz niesłyszących 
i niedosłyszących, mówił o tym, 
że ludzie często tych, którzy się 

od nich pod jakimś względem 
różnią, traktują jak gorszych 
i głupszych od siebie. Dotyczy 
to nie tylko takiej odmienności, jak 
problemy ze słuchem, ale również 
odmienności, za jaką jest w dzi-
siejszych czasach coraz częściej 
uważane bycie chrześcijaninem, 
chodzenie do kościoła, modlitwa. 

Więźniowie KL Auschwitz, uczestnicy Marszu Śmierci: (od lewej) 
Stanisław Bryła, Mirosław Celka i Jerzy Małota
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UŚ. Prof. Stefan Zabie-
rowski, kierownik Zakła-
du Kultury Literackiej 
i Instytutu Nauk o Kultu-
rze, świętował swoje 70. 
urodziny. – To wybitny 
uczony od 40 lat związany 
z Uniwersytetem Śląskim, 

ikona śląskiej humanisty-
ki – powiedział o koledze 
prof. Marian Kisiel. Zabie-
rowski jest znanym bada-
czem twórczości Conrada, 
znawcą poezji II wojny 
światowej i znakomitym 
teoretykiem literatury. 

Katowice. W sobotę, 23 stycznia, 
członkowie Duszpasterstwa Piel-
grzymkowego Archidiecezji Kato-
wickiej przybyli do panewnickiej 
bazyliki. Mszy św. przewodniczył 
bp Józef Kupny (na zdjęciu drugi 
od lewej). Gościem spotkania był 
ks. Jerzy Szymik. Po Mszy odbyło 
się spotkanie kolędowe, połączo-
ne z wieczorkiem poetyckim ks. 
Szymika. 

Katowice. Po raz pierwszy 
w Seminarium Duchow nym 
Franciszkanów w Panewnikach 
25 stycznia odbyło się spotka-
nie w ramach X Dnia Islamu 
w Kościele Katolickim. Tematykę 
obchodów wyznacza przesłanie 

kierowane do muzułmanów przez 
Papieską Radę ds. Dialogu Mię-
dzyreligijnego z okazji zakończe-
nia ramadanu. 
W tym roku hasłem było: „Chrze-
ścijanie i muzułmanie wspólnie 
w walce z ubóstwem”. 

Wodzisław Śląski. 18 więź-
niów obozu koncentracyjnego 
w Auschwitz-Birkenau, uczestników 
morderczego Marszu Śmierci, wzię-
ło udział w miejskich obchodach 
jego 65. rocznicy. Rozpoczęły się 
Mszą św. w kościele Wniebowzię-
cia NMP. Po niej uczestnicy zapalili 

znicze na Piaskowej Górze, gdzie 
znajduje się mogiła 43 więźniów, 
uczestników  marszu, którzy zginęli 
na terenie Wodzisławia. W stycz-
niu 1945 r., z obozu KL Auschwitz 
w wyniszczającą, 63-kilometrową 
wędrówkę wyruszyło ok. 56 tysięcy 
więźniów, z których 15 tys. zmarło.

pod
patronatem
„Gościa”
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■ R e K l A m A ■ ■ p o d z i ę K o W A n i e ■

Ks. abp. Damianowi zimoniowi, metropolicie katowickiemu,
za życzenia z okazji 100. rocznicy urodzin

Emanuela Zdrzałka
ks. bp. diecezji opolskiej Janowi Kopcowi,
za odprawienie uroczystej Mszy świętej  

i wygłoszenie homilii,
ks. prałatowi Franciszkowi Skórkiewiczowi, 

ks proboszczowi Krzysztofowi Wrodarczykowi, 
ks proboszczowi seniorowi Janowi Małyskowi 
oraz pozostałym kapłanom biorącym udział  

w koncelebrowanej Mszy świętej, 
siostrom zakonnym, rodzinie,  

przyjaciołom, sąsiadom i znajomym 
oraz wszystkim, którzy, łącząc się z nami w radości, 

uczestniczyli w tym szczególnym dla nas dniu  
we Mszy świętej, okazali wiele serca i życzliwości 

serdeczne podziękowanie składa rodzina

A kiedy odkryłem siłę piel-
grzymki do Piekar, wie-
działem, że są one waż-

niejsze niż tourneé po Londynie 
czy Los Angeles – dodaje. Muzyk 
był jednym z gości sesji popular-
nonaukowej „Kościół a kultura 
niezależna w latach 80.”, która od-
była się 21 stycznia na Wydziale 
Teologicznym UŚ w Katowicach. 

Spotkanie rozpoczęła prezenta-
cja multimedialna, przedstawiająca 
niektóre z inicjatyw podejmowa-
nych w latach 80. przez twórców 
na terenie kościołów. 

W niegodziwym czasie
Prof. Julian Gembalski, wy-

bitny polski organista, zauważył, 
że w PRL-u Śląsk bardzo różnił się 
od reszty Polski. – W Katowicach 

nie mogły odbywać się festiwale 
religijne. Udział w koncercie w ko-
ściele wiązał się z szykanami. We-
dług prof. Gembalskiego, lata 80. 
uświadomiły muzykom, że koncert 
organizowany w kościele skiero-
wany jest do znacznie szerszej pu-
bliczności niż spotkanie w sali fil-
harmonii. Postawił też tezę, że być 
może wtedy narodził się w muzyce 
nurt oratoryjny reprezentowany 
przez Piotra Rubika. Dla znanego 
plakacisty prof. Romana Kalarusa 
uprawianie sztuki „w tym niego-
dziwym czasie” nie miało sensu. 
– Dlatego postanowiłem nie robić 
nic – wspomina. – Wówczas po-
znałem środowisko katowickiego 
duszpasterstwa akademickiego. 
I tak w gablotce duszpasterstwa za-
cząłem prezentować swoje plakaty. 

O obecności teatru w kościele opo-
wiadali Bogusław Kierc i Andrzej 
Makowiecki, twórcy dolnoślą-
skiego teatru NST – „Nie Samym 
Teatrem”. Zauważyli, że obecność 
Najświętszego Sakramentu była 
nie tylko gwarantem prawdy wobec 
wszechobecnego wówczas kłam-
stwa, ale też dodawała odwagi. 

przetrwali
Działalność Śląskiej Sceny 

Słowa Polskiego przypomniał 
prof. Jerzy Wuttke. – To tam roz-
mawialiśmy z młodzieżą o ważnych 
wówczas sprawach. – Byłem świad-
kiem zmiany postaw religijnych, 
moralnych. Sami aktorzy stopnio-
wo zaczęli przejmować się treściami 
wygłaszanych tekstów. Już wtedy 
jeden ze spektakli poświęcony był 
ochronie życia poczętego.

Ks. Stanisław Puchała, ów-
czesny duszpasterz akademicki, 

zauważył, że kultura niezależna 
w Kościele rodziła się już w latach 
60. i 70. ubiegłego stulecia, a owoce 
tamtych działań zbieramy do dziś. 
– Artyści przyszli do Kościoła, 
bo w nim byli, czuli z Kościołem, 
zrozumieli, że tu mogą się realizo-
wać – mówił. – A dodatkowo przy-
ciągnęli wielu innych, którzy mieli 
w tej sferze problemy. Na koniecz-
ność udokumentowania tamtych 
historycznych wydarzeń zwrócił 
uwagę prof. Maciej Bieniasz z ka-
towickiej ASP. – Ich uczestnicy 
szybko odchodzą, a wraz z nimi 
pamięć tych chwil – mówił. Organi-
zatorami sesji popularnonaukowej 
były: katowicki Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej, Zakład Teolo-
gii Patrystycznej i Historii Kościoła 
Wydziału Teologicznego w Katowi-
cach, Muzeum Archidiecezjalne 
oraz Biblioteka Teologiczna UŚ.

Anna Burda-Szostek

– Kiedy w latach PRL-u byłem zapraszany, by grać 
w kościołach, nie wiedziałem, że będzie to miało 
dla mnie tak duże znaczenie – mówił Józef Skrzek. 

Sesja na Wydziale Teologicznym

Artyści  
z Kościołem Artyści czuli z Kościołem, rozumieli, że tu mogą się realizować 

– mówili uczestnicy dyskusji. Na zdj. (od lewej): prof. Maciej 
Bieniasz, prof. Roman Kalarus, moderator spotkania – 
ks. prof. Jerzy Myszor, Bogusław Kierc, ks. Stanisław Puchała 
i Józef Skrzek
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Miała być autostrada, 
jest rozkopany plac 
budowy. 

W połowie grudnia ubie-
głego roku Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad zerwała umowę 
z austriacko-niemiecko-czeskim 
konsorcjum Alpine Bau. Decyzja 
dotyczy 18 km odcinka autostrady 
A1 ze Świerklan do Gorzyczek. – 
Pozostawienie otwartego placu 
budowy jest wielką uciążliwością 
dla mieszkańców gmin, przez które 
przebiega autostrada. I nie chodzi 
tylko o ruch samochodowy. Ta decy-
zja uderza także w przedsiębiorców, 
którzy wzięli na siebie konkretne 
zobowiązania – uważa Tadeusz 
Skatuła, wicestarosta powiatu 
wodzisławskiego. Podwykonawcy 
przyjęli w leasing sprzęt budow-
lany, samochody, na które zacią-
gnęli kredyty. Straty poniosły 
osoby wynajmujące lokale dla 
firm. Nierozwiązany jest problem 
zapłaty za składowanie ziemi po-
chodzącej z placu budowy. Szacuje 
się, że w samym tylko powiecie 
wodzisławskim, z powodu rozwią-
zania umowy z Alpine, pracę może 
stracić około 800 osób. – Dlatego 
mamy nadzieję, że decyzja zrywa-
jąca kontrakt nie jest ostateczna – 
mówi T. Skatuła. 

– Decyzja zrywająca kontrakt, 
podpisany z Alpine w paździer-
niku 2007 roku, jest ostateczna 

i nieodwołalna – ucina Dorota Ma-
rzyńska, rzecznik katowickiego od-
działu GDDKiA. – Powodem zerwa-
nia umowy z inwestorem było m.in. 
nieterminowe wykonywanie prac, 
ich zaawansowanie na poziomie 50 
proc., (podczas gdy powinno już się-
gać 85 proc.), niewywiązywanie się 
inwestora z zobowiązania do przy-
spieszenia robót. To wszystko daje 
nam podstawę do zerwania umowy 
wyłącznie z winy wykonawcy. Bę-
dziemy się domagać od konsorcjum 
kary umownej w wysokości 15 proc. 
wartości kontraktu, czyli 40 mln 
euro. 

Wybuchowa sprawa
Pod znakiem zapytania stanęły 

spłaty zobowiązań, jakie Alpine 
podpisało z podwykonawcami 
i samorządami. Dorota Marzyń-
ska stwierdza, że sprawę będzie 
musiało załatwić konsorcjum 
i tam należy kierować wszelkie 
roszczenia. Gdyby jednak Al-
pine się z nich nie wywiązało, 
GDDKiA uruchomi na to środki 
pochodzące z funduszy prze-
znaczonych dla konsorcjum.  
Alpine zarzuty odpiera. W spe-
cjalnym oświadczeniu informu-
je, że przekazany mu plac budowy 
nie nadawał się do rozpoczęcia ro-
bót z powodu znajdujących się tam 
niewybuchów. Rozminowywanie 
przez specjalistyczną firmę trwało 
5,5 miesiąca. – Dlatego też termin 
zakończenia prac został przesu-
nięty ze stycznia na sierpień tego 
roku – odpowiada GDDKiA.

– Fakt istnienia niewybuchów 
na terenie budowy został zatajony 
przez GDDKiA w momencie usta-
lania terminu wykonania prac. 
W związku z dodatkowymi kosz-
tami konsorcjum miało otrzymać 
od Generalnej Dyrekcji 20,9 mln 
euro. Do dziś ta kwota nie została 
zapłacona – ripostuje Jarosław 
Duszewski, krajowy koordynator 
konsorcjum Alpine. 

G D D K i A  o d p o w i a d a , 
że w chwili podpisywania kon-
traktu nie wiedziała o niewybu-
chach. – Rzeczywiście, w związ-
ku z koniecznością odminowania 
terenu dodatkowe koszty zosta-
ły określone na ok. 20 mln euro 
i miały się znaleźć w aneksie 
do umowy – mówi Marcin Hadaj, 
rzecznik GDDKiA. – Ale warun-
kiem jego podpisania było dotrzy-
manie przez Alpine harmonogra-
mu wykonania robót. Ponieważ 
żaden z nich nie został zrealizo-
wany, aneks przestał obowiązy-
wać. Oczywiście, inwestorowi 
należą się dodatkowe pieniądze, 

ale z pewnością nie będzie to 20 
mln euro – dodaje.

Kto winien?
Zdaniem Alpine, ogłoszone od-

stąpienie od umowy „miało na celu 
uniknięcie wszelkiej odpowiedzial-
ności GDDKiA względem przedsię-
biorstwa oraz ukrycie nieprawidło-
wości w przygotowaniu inwestycji, 
w szczególności projektu budowla-
nego”. Chodzić ma m.in. o most łączą-
cy Połomię z Mszaną, który, według 
Alpine, gdyby wykonywać go zgod-
nie z projektem, groziłby katastrofą 
budowlaną. – Fakty wskazują na to, 
że inwestycja została przygotowa-
na przez GDDKiA nieprawidłowo, 
a wszelkie skutki tych nieprawidło-
wości chce się przypisać naszemu 
przedsiębiorstwu – mówi Jarosław 
Duszewski. 

– Projekt był dobry i zgodny 
z wszelkimi normami budowlany-
mi – odpowiada Dorota Marzyń-
ska. – Po stronie wykonawcy leżało 
jego prawidłowe wykonanie.

Alpine Bau zapewnia, że chce 
dalej budować A1. Dodaje też, 
że w razie potrzeby jest zdecydo-
wane bronić swoich praw na dro-
dze sądowej. 

Tymczasem na placu budowy 
autostrady trwa już inwentaryza-
cja, co stanowi sygnał do przygo-
towania wszczęcia postępowania 
sądowego wobec Alpine. Generalna 
Dyrekcja informuje, że nowy prze-
targ ma być ogłoszony w kwietniu 
tego roku, a w sierpniu ma zostać 
wyłoniony nowy wykonawca 18 km 
odcinka autostrady. Trasa ma być 
gotowa na wiosnę 2012 roku, tak by 
zdążyć przed piłkarskimi Mistrzo-
stwami Europy. – To jak najbardziej 
realny termin – zapewnia Dorota 
Marzyńska. 

Samorządy jednak nie dowie-
rzają. Boją się, że przeciągające się 
procedury odwoławcze wydłużą 
zakończenie budowy A1 nawet 
o kilka lat. 

Anna Burda-Szostek

Co dalej z A1?

Dziura na 18 km

Autostrada w liczbach
Przebiegający przez województwo śląskie odcinek autostrady 
A1 liczy 166 km. z czego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad realizuje 92 km – od Pyrzowic do Gorzyczek.
23 grudnia 2009 r. do użytku oddano 15,4 km autostrady z sośnicy 
do bełku i uruchomiono węzeł Gliwice–sośnica. W listopadzie 
2010 r. ma zostać otwarte 14 km autostrady od bełku do Świerklan. 
18,3-kilometrowy odcinek ze Świerklan do Gorzyczek miał zostać 
otwarty w sierpniu tego roku. Jak na razie jako realny termin 
zakończenia tej inwestycji GDDKiA podaje wiosnę 2012 r.
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U czennice I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola Miarki 

w Mikołowie razem z Renatą 
Czernecki, pedagogiem szkolnym, 
odwiedzają raz w tygodniu osoby 
starsze i przewlekle chore, prze-
bywające w Zakładzie Opiekuńczo-
-Leczniczym, prowadzonym w tym 
mieście przez siostry boromeuszki. 
Tak już od 3 lat. 

– Towarzyszymy chorym, 
słuchając ich wspomnień z lat 
minionych i tego, co aktualnie 

przeżywają. Kiedy wracamy 
do nich po przerwie świątecznej 
czy po feriach, czujemy wyraźnie, 
że byłyśmy oczekiwane z utęsknie-
niem – opowiada Iwona Młynar-
czyk, uczennica pierwszej klasy 
liceum. Bo chorzy cenią sobie po-
moc młodych. 

W placówce leczniczej jest świe-
tlica, w której najzwyklejsze 
rozmowy uczennic z pacjentami 
są ubogacone wspólnymi zajęcia-
mi plastycznymi albo grami plan-
szowymi. Dziewczyny chcą spisać 
najciekawsze biografie swoich pod-
opiecznych i wydać je w specjalnej 
publikacji. 

– Chciałam młodzieży pokazać 
inny świat – mówi Renata Czer-
necki, która swój pomysł wycho-
wawczy zatytułowała „Oswoje-
nie ze starością”. – Nie możemy 
pozostać przy obrazie starości 

wylansowanym przez niektóre 
media. W ten okres życia człowie-
ka wpisane są nie tylko zasłużona 
emerytura czy beztroskie życie 
z wnukami, ale nieraz samotność, 
a nawet ciężka choroba. Pedagog 
zaznacza, że pragnie młodzież 
przygotować do życia w rodzinie 
wielopokoleniowej, w której nie-
jednokrotnie mieszają się dwa 
światy: zdrowych i chorych. – 
Co więcej, w zakładzie opiekuńczo-
leczniczym, inaczej niż w rodzinie, 

uczennice spotykają wielu przy-
kutych do łóżka i niedołężnych – 
uważa Renata Czernecki. – Tutaj 
doświadczają też ich umierania 
i ostatecznego rozstania. 

To niejedyna taka inicjatywa 
młodzieży mikołowskiego liceum. 
Już 1 lutego o godz. 18.00 w Miej-
skim Centrum Kultury absolwen-
ci i uczniowie tej szkoły organi-
zują imprezę pt. „Koncert Miarki 
seniorom”. 

 rch

Opel Mucha do GN.indd   1 2010-01-14   10:16:19

■ R e K l A m A ■

Program wychowania młodzieży

Młodzi seniorom
Wystarczyła zachęta 
pedagoga i dobra 
wola licealistek, 
aby na twarzach 
pacjentów pojawił się 
uśmiech. 

Mikołowskie licealistki Marlena Szyszłow (z prawej),  
Sandra Kania oraz Iwona Młynarczyk z pacjentami Alfredem 
Szczygłem i Jadwigą Wądolną
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W Domu Rekolekcyj- 
nym w Kokoszy-
cach, jako jedni 
z pierwszych w 2010 

roku, swoje spotkania mieli pra-
cownicy służby zdrowia, skupieni 
w Duszpasterstwie Służby Zdrowia 
Archidiecezji Katowickiej. 

Bez pośpiechu
Joanna Machura, lekarz pe-

diatra z Katowic, z Duszpaster-
stwem Służby Zdrowia związana 
jest od ponad 10 lat. Na rekolekcjach 
w Kokoszycach jest po raz czwarty. 
– Potrzebna jest mi chwila wycisze-
nia, skupienia na tematach związa-
nych z życiem duchowym, na które 

w codziennym zabieganiu brakuje 
czasu – mówi. 

Pani Joanna w tym roku ob-
chodzi 30 lat pracy zawodowej. 
Jak mówi, pracuje po 10 godzin 
dziennie, do tego dochodzą dyżu-
ry. – Nierzadko jestem zmęczona. 
Na ten stan nakłada się ciągły brak 
stabilizacji zawodowej, związany 
z nieustannie zmieniającymi się 
przepisami. Dlatego pobyt na re-
kolekcjach jest dla mnie odpo-
czynkiem – dodaje. – Kokoszyca-
mi jestem zauroczona. Ogromny 
park, piękny dom rekolekcyjny, 
cisza, spokój, to wszystko pozwa-
la mi zregenerować się fizycznie 
i duchowo.

W tym roku rekolekcje dla 
służby zdrowia, które miały 
miejsce w Kokoszycach od 15 
do 17 stycznia, odbywały się pod 
hasłem: „Służba dla bliźniego 

szkołą wiary, nadziei i miłości”. 
Towarzyszyła im ikona Świętej 
Rodziny. – Na tym obrazie Chry-
stus, Maryja i św. Józef mają sple-
cione ręce – zauważa doktor Joan-
na. – U mnie w gabinecie widok 
obojga rodziców, przychodzących 
z chorym dzieckiem, zdarza się 
bardzo rzadko. Często z dziec-
kiem przychodzi babcia, ciocia 
czy znajoma. Rekolekcje z ikoną 
Świętej Rodziny są dla mnie do-
datkową motywacją, by jeszcze 
głębiej zastanowić się nad tym, 
jak z pełną miłością i życzliwością 
podchodzić do pacjentów.

57-letnia Anna Radziejewska, 
lekarz laryngolog, na rekolekcje 
do Kokoszyc przyjechała mimo 
trapiącego ją przeziębienia. – Tak 
bardzo brakuje mi chwil wycisze-
nia, możliwości innego spojrzenia 
na świat, że nie mogłam sobie od-
mówić udziału w rekolekcjach – 
mówi. – Teraz największym proble-
mem lekarzy są nieprawdopodobny 
pośpiech i biurokracja. Rodzinę 

■ p o d z i ę K o W A n i e ■

serdeczne „bóg zapłać” 
dla wszystkich uczestników ceremonii pogrzebowej 

naszego kochanego męża, ojca i dziadka

ś†p.

Ludwika Podleśnego
za sprawowaną Eucharystię księżom: 

dziek. ks. Karolowi Materze,  
ks. prof. Mieczysławowi Bombikowi, 

ks. prał. Markowi Szkudle,  
ks. Stanisławowi Holonie, ks. Piotrowi Bergerowi, 

bliższej i dalszej rodzinie, przyjaciołom,  
sąsiadom, znajomym, 

delegacjom, chórowi „Harmonia”,  
kolegom z rocznika za liczny udział, 

złożone kondolencje, kwiaty i pamięć w modlitwie
składają żona Krystyna, córka i syn z rodzinami

Budowanie miłości
Rekolekcje. Kojarzą się z wyciszeniem, 
zbliżeniem do Boga i chwilowym 
odizolowaniem od trosk codziennych.  
Ale mogą też nauczyć dystansu do życia 
zawodowego i pomóc w wychowywaniu 
dzieci.

tekst
Anna Burda-Szostek 
Ks. Roman Chromy

katowice@goscniedzielny.pl

Dorota i Józef Dusza razem  
z dziećmi połączyli udział  
w rekolekcjach z feriami 
zimowymi
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widuję wieczorami. W takiej za-
bieganej codzienności trudno o du-
chowe refleksje. Dlatego rekolekcje 
są mi niezbędne.

inne spojrzenie
Dylematy moralne są wpisane 

w zawód lekarza. Pytania o wła-
ściwą diagnozę, podejście do pa-
cjenta, dobór leków, to ich chleb 
codzienny. Wiesława, lekarz 
pierwszego kontaktu z 35-letnim 
stażem, wspomina zdarzenie 
sprzed 5 lat. – Zostałam wezwana 
do młodej kobiety ze stwardnie-
niem rozsianym. Umierała. Kiedy 
przyjechałam do chorej, po jej zba-
daniu wiedziałam, że nie przeżyje 
transportu do szpitala. Zapytałam 
jej rodziców, czy poprosić o przyj-
ście księdza. Przytaknęli. Kobieta 
przed śmiercią zdążyła przyjąć 
Komunię św. Zmarła w domu, 
w otoczeniu bliskich. Jednak przez 
długi czas miałam wyrzuty sumie-
nia, czy dobrze zrobiłam. A może 
do ostatniej chwili powinnam 
walczyć o życie kobiety i skiero-
wać ją do szpitala? Spotkania re-
kolekcyjne, w których uczestniczę 
po raz czwarty, pomogły mi się od-
naleźć. Pozwoliły spojrzeć na życie 
z innej perspektywy. 

Ksiądz Krzysztof Tabath, ar-
chidiecezjalny duszpasterz służ-
by zdrowia i chorych, podkreśla, 
że rekolekcje nie są antidotum roz-
wiązującym problemy zawodowe. 
– O nich nierzadko rozmawiamy 
podczas comiesięcznych spotkań 
formacyjnych – mówi. – Zaś re-
kolekcje to napełnianie ducha, 
wzmacnianie wiary. 

z oazą rodzin
W Koniakowie, najwyżej poło-

żonej wiosce wiosce Beskidu Ślą-
skiego, naprzeciw kościoła parafial-
nego, znajduje się dom rekolekcyjny 
„Emaus” Domowego Kościoła Ru-
chu Światło–Życie Archidiecezji 
Katowickiej. Za jego funkcjono-
wanie odpowiadają ks. Jarosław 
Ogrodniczak oraz małżonkowie 
Anna i Mieczysław Hatalowie. – 
Oaza rodzin nadaje rytm nasze-
mu ośrodkowi, a tematy spotkań 
pisze życie małżonków i rodzin, 
które nas odwiedzają – wyjaśnia 

ks. Jarek. – Podejmujemy różne te-
maty: dialogu małżeńskiego, wy-
chowania dzieci, duchowości mał-
żonków, seksualności i płodności. 
Proponujemy również spotkania 
narzeczonym, osobom tworzącym 
związki niesakramentalne albo ży-
jącym samotnie po rozwodzie.

Ponieważ do ośrodka w Ko-
niakowie przyjeżdżają całe ro-
dziny, inna jest atmosfera takich 
rekolekcji. Są turnusy, że pomię-
dzy dorosłymi nieustannie krążą 
dzieci. Najmłodsze, nawet kilku-
miesięczne, siedząc na kolanach 
rodziców, wyraźnie zaznaczają 
płaczem lub szczebiotaniem swoje 
potrzeby, chęć zabawy czy niezado-
wolenie. W ten sposób cierpliwości 

uczą się zarówno prowadzący, jak 
i uczestnicy rekolekcji. Ostatnio 
do „Emaus” na styczniowe rekolek-
cje pt. „Wychowanie budowaniem 
miłości” przyjechało piętnaście 
par małżeńskich z trzydzieścior-
giem dzieci. – Byliśmy zmuszeni 
nagłośnić korytarz i uczynić 
z niego „bawialnię” dla dzieci, tak 
aby rodzice dyżurujący przy naj-
młodszych mogli słuchać treści 
spotkań prowadzonych dla pozo-
stałych uczestników w sali konfe-
rencyjnej – wyjaśnia ks. Ogrodni-
czak. Małżonkowie wiele czerpią 
ze wzajemnej wymiany doświad-
czeń. Opowiadając, odkrywają 
prawdę o sobie. Przepracowanie, 
złe przyzwyczajenia, nerwowość, 
osamotnienie żon w wychowaniu 
dzieci, brak wsparcia rodziny 
czy codzienność pozbawiona modli-
twy są wiodącymi spostrzeżenia-
mi uczestników zaledwie po paru 
dniach rekolekcyjnej refleksji. 

Jak uregulować rzekę?
Ale rodzi się także nadzieja 

na zmianę. – Jestem nerwowa 
i nadopiekuńcza – ocenia siebie 
Katarzyna Sikorska z Gniezna, 

która przyjechała do Koniakowa 
razem z mężem Marcinem i trójką 
dzieci. – Dzieci wychowuję bez po-
mocy mamy czy teściowej. Oczeku-
ję jednak, że uwolnię się wreszcie 
od chaosu w domu i mojej niekon-
sekwencji wychowawczej. – Razem 
musimy uregulować rzekę, która 
już wylała – uważa Marcin. – Czeka 
nas trudne zadanie zmiany przy-
zwyczajeń w wychowaniu dzieci.

Każda próba nawrócenia niesie 
ze sobą również niepokój, a nawet 
wewnętrzny ból i zniechęcenie. – 
Wczoraj miałam kryzys – mówi 
Agnieszka Mertens z Nowego Tar-
gu. – Ogarniała mnie wątpliwość, 
czy nie popełniliśmy w małżeń-
stwie już za dużo błędów… – Wiem, 
że musimy w domu postawić na mo-
dlitwę. – Być może rozwiązania, 
o których słyszę na rekolekcjach, 
umocnią na nowo nasze więzi – 
twierdzi Stanisław, mąż Agnieszki. 
– Jestem krzykliwy, bo nie zawsze 
rozumiem moje dzieci. Może uda się 
to zmienić?

Dorota i Józef Dusza nie mieli 
pomysłu na ferie zimowe, które 
już się rozpoczęły w województwie 
małopolskim. – Przyjechaliśmy 
z dziećmi do „Emaus” w Konia-
kowie i dobrze się tu czuję, choć 
wcześniej nikogo nie znałam – 
zwierza się uczestnikom rekolekcji 
Dorota. – Ku mojemu zaskoczeniu 
stwierdzam, że uwagi i rady, które 
tutaj usłyszałam, potwierdzają, 
że razem z mężem w wychowaniu 
dzieci idziemy w dobrym kierunku.
 •

■ R e K l A m A ■

Budowanie miłości

Tematy spotkań pisze życie 
małżonków, którzy nas 
odwiedzają – mówi  
ks. Jarosław Ogrodniczak  
(drugi z prawej)
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• niedziela 31.01
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Śląski Koncert Życzeń 08.45 Śląska Lista 
Przebojów 16.45 Pogoda 16.50 W poszu-
kiwaniu drogi – magazyn chrześcijański 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Hat 
– trick 22.15 Sport

• poniedziałek 1.02
07.45 Aktualności 08.45 Tygodnik regio-
nalny 16.45 Pogoda 16.50 Rynek jest dla 
wszystkich 17.00 To brzmi – propozycje 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Pogoda 18.20 Tygodnik Regionalny 
18.30 Forum Regionu 19.00 W morzu ta-
jemnic – cykl reportaży 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• wtorek 2.02 
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien Journal 
– magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Pogoda. Relacje 17.00 Cud zdrowia 17.10 
TV Katowice zaprasza 17.30 Aktualno-
ści 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Raport z akcji – magazyn kryminal-
ny 18.30 Zbliżenia filmowe 19.00 Wokół 
nas: Żywieckie gody 19.15 Relacje 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 3.02
07.45 Aktualności 08.45 Tygodnik Regio-
nalny 16.45 Pogoda 16.50 Muzyczny Mix 
17.10 TV Katowice zaprasza 17.30 Aktual-
ności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Tygodnik Regionalny 18.30 Ludzie i 
sprawy – magazyn reporterski 19.00 To 
brzmi – propozycje 19.15 Motokibic.tv 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 4.02
07.45 Aktualności 08.45 Narciarski 
weekend 16.45 Pogoda 16.50 Muzyczny 
Mix 17.00 Raport z akcji 17.30 Aktualno-
ści 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Narciarski weekend 18.30 Uwaga 
weekend – informator kulturalny 19.15 
Rynek jest dla wszystkich 19.25 TV Katowi-
ce zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 5.02
07.45 Aktualności 08.45 Narciarski week-
end 16.45 Pogoda 16.50 Muzyczny Mix 17.00 
Wokół nas 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 
18.00 Sport 18.15 Magazyn Meteo 18.20 
Trudny rynek – program publicystyczny 
18.50 Nasz reportaż 19.05 Cud zdrowia 19.15 
Narciarski weekend 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda 

• sobota 6.02
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.55 Nar-
ciarski weekend 08.05 Pora na kulturę – 
magazyn 16.45 Pogoda 16.50 To brzmi 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Aktualno-
ści – wydarzenia tygodnia 18.10 Sport 18.25 
Pogoda 18.30 Narciarski weekend 18.40 
Tajemnice historii 19.05 Pora na kulturę 
– magazyn 19.05 Kulturalne wydarzenia 
miesiąca 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Po bandzie 22.08 Sport
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Marsz Pamięci
Rybnik. 31 stycznia, dla uczcze-
nia pamięci ofiar oświęcimskiego 
Marszu Śmierci, Klub Inteligencji 
Katolickiej przy parafii św. Jadwi-
gi Śląskiej organizuje Modlitew-
ny Marsz Pamięci, który w formie 
Drogi Krzyżowej rozpocznie się  
o  14.30 w kościele Matki Bożej 
Bolesnej. Uczestnicy pomodlą się 
pod pomnikami przy ul. Gliwickiej 
i nad rzeką Rudą. Całość zakoń-
czy Msza św. w intencji ofiar II 
wojny światowej, odprawiona 
o 16.30 w kościele św. Katarzyny 
w Rybniku-Wielopolu.

Festiwal Kolęd
Godów. 31 stycznia, już po raz 
czwarty, parafia św. Józefa Robot-
nika organizuje Festiwal Kolęd 
i Pastorałek „Adeste Fideles”. Spo-
tkanie rozpocznie się Mszą św. 
o godz. 10.30.

Koncert
Chorzów. 31 stycz-
nia o godz. 18.30 
w sali widowiskowej 
Centrum Kultury 
(ul. Sienkiewicza 3) odbędzie się 
trzeci koncert z cyklu: „Pożegna-
nie z kolędą”. W programie m.in. 
występy zespołów muzyki chrze-
ścijańskiej: „Contiego”, „Amplituda” 
oraz „Boże Nutki”. Gośćmi specjal-
nymi będą: Henryk Czich z zespołu 
„Universe” oraz Andrzej Lampert 
z zespołu „Pin”. Spotkanie organi-
zują Chorzowskie Centrum Kultury 
oraz parafia św. Antoniego.

Księża szusują
Wisła-Łabajów. 
6 lutego na Stożku 
odbędzie się XIII edy-
cja zawodów narciar-
skich dla księży i kle-
ryków o Puchar im. 
Jana Pawła II. W ramach zawodów 
przeprowadzona zostanie konku-
rencja w kategorii open – rodzinna, 
w której może wziąć udział każdy, 
kto jeździ na nartach lub snow-
boardzie. Zapisy przyjmowane 
będą w dniu zawodów do godziny 
11.00. Szczegółowe informacje pod 
nr. telefonów: 607-229-500 lub 502-
282-814.

zapowiedzi

W kraczający na Górny Śląsk 
Sowieci uznali, że zajmowa-

ne ziemie zamieszkuje w zasadzie 
ludność niemiecka. „Wyzwolenie” 
przez żołnierzy Armii Czerwonej 
przyniosło falę rabunków, gwałtów 
i zabójstw. Ofiarami Sowietów sta-
ły się setki cywilnych mieszkańców 
powiatu gliwickiego, Bytomia i in-
nych miast i miasteczek. Dochodziło 
przy tym także do zabójstw kapła-
nów – śmierć męczeńską ponieśli 
m.in. wikary w Miechowicach 
ks. Jan Frenzel oraz ks. Paweł 
Kontny w Lędzinach, który stanął 
w obronie napastowanych kobiet. 

Po przejściu oddziałów fron-
towych nastąpiła druga odsłona 
dramatu. Sowieci traktowali 
Górny Śląsk jak ziemię podbitą 
i uznali, że mogą w sposób zupeł-
nie dowolny i nieograniczony dys-
ponować jego ludnością i całym 
potencjałem ekonomicznym. Za-
rządzono, by mężczyźni w wieku 
od 17 do 50 lat zgłaszali się do prac 

przy usuwaniu szkód wojennych, 
po czym większość z nich wywie-
ziono do Związku Sowieckiego. 
W ten sposób na Wschód trafiło 
co najmniej kilkanaście tysięcy 
Górnoślązaków (według niektórych 
nawet 90 tys.!). Nie ograniczono się 
tylko do rabunku ludzi, ale również 
na dużą skalę wywożono maszyny 
i wszelki sprzęt. 

W trzecim akcie tragedii gór-
nośląskiej główną rolę odegrały 
polskie władze komunistyczne. 
Bezprawne zatrzymania, grabież 
mieszkań, a przede wszystkim bez-
podstawne umieszczanie w obozach 
pracy stały się zmorą pierwszych 
miesięcy nowej władzy. Złą sławę 
zyskały obozy w Mysłowicach, 
Świętochłowicach i Łambinowi-
cach. Jeszcze długo Górnoślązacy 
traktowani byli podejrzliwie przez 
funkcjonariuszy komunistycznego 
państwa jako „element niepewny 
pod względem narodowym”.

Adam Dziurok

Zbiorowa mogiła mieszkańców Miechowic pomordowanych  
przez Armię Czerwoną. Zdjęcie z 1969 r.
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Tragedia Górnośląska

Nowe zniewolenie 
Początki władzy komunistycznej na Górnym 
Śląsku w 1945 r. znaczone były pasmem cierpień 
mieszkańców tej ziemi. 31 stycznia ogłoszono 
Dniem Pamięci o Tragedii Górnośląskiej.
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