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K onferencja prasowa informująca 
o tym przedsięwzięciu odbyła się 

w Planetarium Śląskim 26 kwietnia. 
Marszałek województwa śląskiego 
Bogusław Śmigielski przypomniał, 
że nasze województwo od roku 2007 
konsekwentnie wdraża strategie 
promocji w zakresie atrakcyjności 
turystycznej oraz inwestycyjnej.

Kampania promocyjna, która po-
trwa do końca maja będzie opierać się 
na kluczowym przesłaniu „Śląskie. 
Pozytywna energia”. Jej  nowa od-
słona ma pokazać „Pasjonautów”, 
czyli ludzi, którzy dzięki swoim 
pasjom wznoszą się ponad przecięt-
ność. Na 210 billboardach, banerach 
internetowych i w prasie, a przede 
wszystkim w telewizyjnym spocie 
reklamowym pojawi się 5 wizerun-
ków, przedstawiających unoszące-

go się nad ziemią „Pasjonautę”. Naj-
częściej jest to gospodarz, twórca lub 
częsty gość przyciągającego turystów 
miejsca, które stanowi drugi plan. 
W kampanii wykorzystany zostanie 
także internet. Na razie nie jest znany 

całkowity koszt kampanii, ale marsza-
łek Śmigielski zapewnia, że wydane 
na nią miliony na pewno się zwrócą. 
Zaznacza, że potwierdzają to badania, 
pokazujące poprawę wizerunku Ślą-
ska w opinii społecznej. mr

Rycerze walczyli w skansenie

J uż po raz drugi w chorzowskim 
skansenie odbył  się Jarmark 
Średniowieczny. Przybyło pięć 

bractw rycerskich – z terenu Śląska, 
Torunia, Strzegomia, Niepołomic 
oraz Krakowa. Historię średnio-
wieczną można było poznawać 
24 i 25 kwietnia w Górnośląskim Par-
ku Etnograficznym. Rycerze brali 
udział w potyczkach, inscenizacjach 
bitewnych i turniejach tańca. Wy- 
stąpili również bardowie „Świta 
Świętego Wita”, którzy wykonali 
utwory na lirach korbowych. Oprócz 
rycerzy prezentowali się rzemieśl-
nicy: garncarze, snycerze i krawcy. 
Imprezie towarzyszyły stragany z pa-
miątkami i wyrobami rodem ze śre-
dniowiecza. Można było również 
spróbować specjałów kulinarnych 
z tamtego czasu, np. nadziewanych 
podpłomyków lub kwasu chlebowego 
z beczek. •
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Chorzów. Choć rycerskim walkom towarzyszył szczęk oręża, nikomu nic się nie stało
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Konferencja prasowa odbyła się w Planetarium Śląskim – jednej 
z ważnych atrakcji regionu –  bo słowo „pasjonauta” kojarzy się 
również z kosmosem

Wybory 
uzupełniające
Region. 20 Vi, 
z pierwszą turą wyborów 
prezydenckich, w okręgu 
katowickim odbędą się 
wybory uzupełniające 
do senatu. wybierzemy 
następcę k. Bochenek, 
wicemarszałek senatu, 
tragicznie zmarłą 
w katastrofie pod 
smoleńskiem. kandydaci 
na senatorów mogą 
rejestrować się do 11 V.

Nieanonimowi
Świerklany. w ubiegłą 
niedzielę na cmentarzu 
przy kościele św. anny 
odsłonięto tablicę 
z nazwiskami ofiar marszu 
Śmierci z 1945 r. pochowano 
wtedy 10 więźniów. 
ich wytatuowane na rękach 
numery spisał ówczesny 
grabarz. Dzięki grupie 
izraelczyków 5 zmarłych 
więźniów udało się 
zidentyfikować. 

Kampania promocyjna województwa śląskiego

„Pasjonauci” polecają Śląsk
Ślązacy, którzy dzięki 
swoim pasjom wznoszą 
się ponad przeciętność, 
będą promować Śląsk 
w całej Polsce.
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Katowice. Szlak rowerowy połą-
czył dwie zabytkowe dzielnice 
Katowic: Giszowiec z Nikiszowcem. 
Dzięki staraniom Stowarzyszenia 
„Razem dla Nikiszowca” oraz zapa-
lonego kolarza Zdzisława Majer-
czyka, który objechał rowerem 
całą Polskę, 23 kwietnia mieszkańcy 
wyruszyli na trasę po raz pierwszy. 
Trasa łączy ośrodek wodny Janina, 

osiedle Giszowiec, ośrodek wodny 
Bolina, osiedle Nikiszowiec i galerię 
Wilson. Można nią jechać w dwóch 
kierunkach. Na otwarcie przybyło 
ponad 150 rowerzystów w różnym 
wieku. Wszyscy byli zachwyceni 
i zgodnie twierdzili, że takie inicja-
tywy są potrzebne. Był wśród nich 
prezydent Katowic Piotr Uszok, 
który również przejechał całą trasę.

Piekary Śląskie. Maturzyści ślą-
skich szkół modlili się 24 kwietnia 
w sanktuarium Matki Bożej Piekar-
skiej. Razem z nimi przybyli księ-
ża, katecheci, nauczyciele i wycho-
wawcy. Mszy św. przewodniczył 
abp Damian Zimoń. Porównał matu-

rzystów, stojących przed ważnymi 
decyzjami życiowymi, do apostołów, 
przeżywających wewnętrzne roz-
dwojenie wobec trudnych do zrozu-
mienia nauk Jezusa. Jako właściwą 
postawę w takich sytuacjach wska-
zał zachowanie św. Piotra, który 

spytał Jezusa: „Panie, do kogóż pój-
dziemy? Ty masz słowa życia wiecz-
nego”. Metropolita katowicki życzył 
obecnej młodzieży zarówno zdania 
matury, jak i zakończenia całego 
życia dobrym egzaminem u Pana 
Boga.

Katowice. Dzień otwarty Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach zgromadził 
maturzystów oraz studentów zainte-
resowanych studiowaniem teologii 
jako drugiego kierunku. Zgroma-
dziło się kilkaset osób. Spotkanie 
rozpoczęto nabożeństwem błagal-
nym. Młodzież prosiła o światło 
Ducha Świętego na czas egzaminu 

maturalnego i odkrywania życiowej 
drogi. Ks. dr hab. Antoni Bartoszek 
wygłosił wykład „Bóg – miłość – 
rodzina. Studiowanie na wydziale 
teologicznym czasem odkrywania 
i poznawania wartości w życiu naj-
cenniejszych”. Studenci WT przy-
gotowali program artystyczny oraz 
oprowadzali obecnych po gmachu 
wydziału.

Kostuchna. Już  po  raz 17. 
odbył się w parafii Trójcy Przenaj-
świętszej Dziecięcy Festiwal Pio-
senki Religijnej. W tym roku pod 
hasłem „Każdy może dziś do Jezu-
sa przyjść”. Wystąpiło ponad 40 
wykonawców – soliści i zespoły. 
Organizatorzy, jak co roku, przy-
gotowali wszystko bardzo staran-

nie – od wystroju świątyni, przez 
poczęstunek dla wszystkich wyko-
nawców, aż po opiekę medyczną. 
W  kategorii solistów najlepszy 
okazał  się Bartłomiej Kaszuba 
z parafii Matki Bożej Częstochow-
skiej w  Knurowie. W  kategorii 
zespołowej zwyciężyły Róże św. 
Elżbiety z Orzegowa.

Region. Autobus z czerwonym 
napisem: „Stop GMO” jeździł 
po  miastach i  wsiach naszego 
regionu. GMO to  genetycznie 
modyfikowane organizmy, do któ-
rych sztucznie wstawiono obce 
geny, np. pomidory z genem ryby 
czy kukurydza z genami bakterii 
zabijającymi owady, np. pszczoły. 
Autobus, w którym można było 
obejrzeć film i uzyskać informa-
cje dotyczące GMO, pojawił  się 
m.in. w  Rydułtowach, Mszanie, 
Pogrzebieniu i  Chwałęcicach. 
Akcja skierowana była głównie 
do  rolników, którzy teraz decy-
dują, jakie nasiona zasieją na swo-
ich polach – naturalne czy zmo-
dyfikowane. Co prawda w Polsce 
dystrybucja nasion genetycznie 
modyfikowanych jest zakazana, 
ale można je kupić na przykład 
przez internet czy od dostawców 

sprowadzających takie nasiona 
z Czech. Niestety, jak mówią orga-
nizatorzy, zainteresowanie akcją 
było słabe.

Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl

Pielgrzymka maturzystów

Otwarty wydział 

Niegasnąca popularność

Zmodyfikowany autobus

Na dzień otwarty WT przybyła młodzież z całej archidiecezji

Chór dziecięcy Róże św. Elżbiety z niepublicznego przedszkola 
elżbietanek w Rudzie Śląskiej-Orzegowie wygrał konkurs 
w kategorii zespołowej

Symbolicznego otwarcia nowej trasy rowerowej dokonał 
prezydent Katowic Piotr Uszok (z lewej) i inicjator jej utworzenia 
Zdzisław Majerczyk (w środku)

W Rydułtowach autobus 
z napisem „Stop GMO” 
pojawił się na rynku. 
Pierwsza od lewej – Anna 
Szmelcer, z Koalicji „Polska 
wolna od GMO”
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Ś więty Józef w  naszej diecezji 
zawsze był czczony jako pa-

tron ludzi pracy. Rozmaite stany 
i zawody powierzały się jego opiece. 
Organizowano różne uroczystości 
ku jego czci – mówi ks. prałat Piotr 
Kurzela, dyrektor Wydziału Dusz-
pasterstwa Ogólnego katowickiej 
Kurii Metropolitalnej. – Szczegól-
nego znaczenia nabrało wstawien-
nictwo św. Józefa w czasach komu-
nizmu, kiedy 1 maja organizowano 
Msze św. z okazji święta św. Józefa 
Robotnika. Odczytując w postawie 
św. Józefa dalekie echo wezwania 
z  Księgi Rodzaju „Czyńcie sobie 
ziemię poddaną”, ludzie wówczas 
walczyli o godność pracowników, 
o  zniesienie czterobrygadowego 
systemu pracy w górnictwie.

Syn Heleny Szwed miał krwotok 
po wycięciu migdałków. Akurat 
było święto św. Józefa, więc cała 
rodzina modliła się do patrona 
parafii o  zdrowie dla chorego. 
– Syn wrócił do zdrowia, bo św. 
Józef nam pomógł – wzrusza się 
pani Helena.

Bractwo ożywa
Parafianie z Rudy Śląskiej 

stworzli Bractwo św. Józefa. Niedaw-
no przeżywali rekolekcje na temat 
swojego patrona. – Chcieliśmy się 
godnie przygotować do uroczysto-
ści, więc zaprosiliśmy karmelitę o. 

Benedykta Belgru z sanktuarium 
św. Józefa w Wadowicach – mówi 
ks. proboszcz Adam Brzyszkowski.

Łucja Woźniczka pracuje 
w  rudzkiej świątyni od  14. roku 
życia. Pamięta jeszcze czas, gdy 
w parafii był klasztor boromeuszek. 
To one uczyły ją, jak opiekować się 

kościołem. – Ze szczególną uwagą 
i ostrożnością zajmuję się figurą św. 
Józefa, bo należę do Bractwa św. Jó-
zefa – mówi i wyjmuje specjalny 
różaniec bractwa z dodatkowym 
medalikiem, na którym widnieje 
podobizna świętego. – Dziadkowie 
należeli do bractwa, ojciec także, 
więc jak tylko bractwo wznowiło 
działalność, też wstąpiłam do nie-
go – tłumaczy Łucja Woźniczka. 
Zaznacza, że  obowiązki członka 
bractwa nie są trudne: codzienna 
modlitwa różańcowa i raz w tygo-
dniu Msza św.

Opiekun rodziny
– Jestem ochrzczona w  tym 

kościele, tu przyjęłam sakramen-
ty bierzmowania i  małżeństwa, 
a  teraz siadam z  tyłu świątyni 
i modlę się, żebym również tutaj 
mogła zostać pochowana – śmie-
je się Helena Kott. Jak sama mówi, 
nie zawsze była tak pobożna jak 
obecnie. Wstąpiła do Bractwa św. 
Józefa, żeby się nawrócić. Przypo-
mina też, że o takie wezwanie świą-
tyni zabiegał jej fundator, hrabia 
Franciszek Ballestrem. – W koń- 
cu zbudował ją dla swoich robot- 
ników, bo wcześniej była tylko mała 

kaplica, w której coraz trudniej 
było się zmieścić – wyjaśnia. 

Jak zaznacza ks.  prałat 
Piotr Kurzela, św. Józef był 
opiekunem Świętej Rodziny. 

– Pokazuje, że rodzina budowa-
na zgodnie z wolą Bożą może być 
święta i przezwyciężyć wszelkie 
trudności. Dlatego sanktuarium 
św. Józefa jest nam potrzebne – 
zaznacza. mr

Sanktuaria 
w archidiecezji 
katowickiej

Matki Bożej
• piekary Śląskie
• Bogucice
• pszów
• turza Śląska
• Bujaków
• kochłowice
Inne
• św. Floriana w chorzowie
•  Bożego ciała 

w jankowicach rybnickich
• św. teresy w chwałowicach
• św. józefa w rudzie Śląskiej

Pod opiekę św. Józefa
Abp Damian Zimoń
– pokładamy ufność 
we wstawiennictwie 
św. józefa i widzimy 
w nim wzór życia 
dla chrześcijańskiej 
wspólnoty. 

patronuje on również 
wszystkim ludziom pracy. 
kościół zawsze czcił św. 
józefa, uciekając się do niego 
w największych potrzebach 
i niebezpieczeństwach. 
Dzisiaj, kiedy słabną więzy 
łączące ludzi, rozpadają się 
małżeństwa, zagrożone 
jest ojcostwo, świadectwo 
św. józefa jest tym bardziej 
ważne. Był on stróżem, 
opiekunem i obrońcą Świętej 
rodziny.

Paweł Żurke
– Duża uroczystość 
związana 
z nadaniem 
naszemu 
kościołowi statusu 

sanktuarium jest bardzo 
potrzebna. mam nadzieję, 
że to ludzi przywróci 
do kościoła i będą do niego 
zaglądać nie tylko 
od wielkiego dzwonu, 
ale również na co dzień, 
a przynajmniej w niedzielę.

Nowe sanktuarium

Na kłopoty święty Józef
Wybudowany na wzór bazyliki San 
Lorenzo in Campo Verano w Rzymie 
neoromański kościół został 
poświęcony 21 czerwca 1905 r. 
poniżej: W rudzkim kościele 
szczególnie czczona jest figura 
św. Józefa

Archidiecezja katowicka ma nowe sanktuarium 
Świętego Józefa. Metropolita katowicki abp Damian 
Zimoń ustanowił je w parafii św. Józefa w Rudzie 
Śląskiej. To już 10. sanktuarium w archidiecezji.

Sanktuarium
to miejsce święte, uświęcone wydarzeniami nadprzyrodzonymi, 
dokąd wierni pielgrzymują dla uzyskania łask od Boga. 
sanktuaria powstają w miejscach objawień Bożych, urodzenia, 
życia lub śmierci jakiegoś świętego, przechowywania słynnych 
relikwii lub doświadczania przez wiernych bliższej obecności Boga.
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„Byłaś jak 
kwiat, który 
rozkwitł wśród 
nas, polityków”, 
„piękną, mądrą 
i dobrą” – 
wspominali 
Krystynę 
Bochenek 
uczestnicy 
uroczystości 
pogrzebowych.

W icemarszałek Senatu 
Krystyna Bochenek 
zginęła tragicznie 
w  katastrofie pre-

zydenckiego Tu-154M pod Smoleń-
skiem. W  czwartek 22 kwietnia 
w  katowickiej katedrze żegnali 
ją m.in. premier Donald Tusk, mar-
szałek Senatu Bogdan Borusewicz, 
szef Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek, parlamentarzyści, 
dziennikarze i mieszkańcy Śląska. 
Nie zabrakło kilkuset Krystyn z ca-
łej Polski, które jednoczyła od lat 
K. Bochenek. Mszę św. pod prze-
wodnictwem abp. Damiana Zimonia 
w wypełnionej po brzegi katedrze 
koncelebrowali katowiccy biskupi 
pomocniczy Gerard Bernacki i Józef 
Kupny, ordynariusz diecezji gliwic-
kiej bp Jan Wieczorek oraz licznie 
obecni kapłani.

– Królestwo Boże spełnia się 
przez ludzi, których Bóg nam po-
syła – mówił w homilii metropolita 
katowicki. – Taką osobą posłaną dla 
nas była Krystyna Bochenek, wice-
marszałek polskiego Senatu. 

Arcybiskup Zimoń, charakte-
ryzując jej społeczną działalność, 

Nie zapomnimy 
o Tobie

Pogrzeb śląskiej 
parlamentarzystki
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rchromy@goscniedzielny.pl
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wskazał, że była doskonałą dzienni-
karką, inicjatorką ogólnopolskiego 
Dyktanda, miłośniczką języka pol-
skiego i promotorką Śląska. Od 2007 
roku zaangażowała się w Metropo-
litalne Święto Rodziny. – Krystyna 
udowodniła, że w polityce jest miej-
sce dla świeckich katolików – pod-
kreślił kaznodzieja. 

Perła w koronie
Słów podziękowania i uznania 

dla Krystyny Bochenek nie szczę-
dzili także obecni politycy i dzien-
nikarze. Szef rządu Donald Tusk 
podkreślił, że katastrofa pod Smo-
leńskiem dała Polsce nowych, tra-
gicznych bohaterów, których Polacy 
nie chcieli. – Nasza historia ma dość 
tragicznych bohaterów; nasza histo-
ria ma ciągle tak mało ludzi, którzy 
z taką mocą jak Krystyna Boche-
nek dawali ludziom radość, miłość, 
spokój i pomoc w każdej sytuacji. 
Premier odwołał się do osobistych 
spotkań ze zmarłą wicemarszałek, 
także tych na Śląsku. – Poznałem 
Cię tutaj 16 lat temu, w Katowicach, 
kiedy zaprosiłaś ludzi polityki 
do udziału w narodowym Dyktan-
dzie – mówił. Ujęłaś mnie za rękę 
i powiedziałaś: „wszystko będzie 
dobrze, proszę się nie bać”. Na za-
kończenie dodał: – Krysiu! Dzisiaj 
widzę, że byłaś prawdziwą perłą 
w koronie i bez Ciebie nic już nie bę-
dzie takie samo. Na nagrodę w tym 
lepszym życiu na pewno zasłużyłaś! 

Zmarła wicemarszałek Senatu 
została pośmiertnie odznaczona 
m.in. Krzyżem Komandorskim 
z  Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski oraz odznaczeniami resor-

towymi. Spoczęła na katowickim 
cmentarzu przy ul. H. Sienkiewi-
cza, gdzie odprowadziły ją tłumy. 
Do grobu, wraz z trumną, złożono 
ziemię przywiezioną z Katynia. Żoł-
nierze oddali trzy salwy honorowe. 
Odegrano hymn Polski, a  zdjęty 
z trumny wicemarszałek sztandar 
przekazano mężowi Andrzejowi.

Pożegnanie w teatrze
Po pogrzebie po południu w Fil-

harmonii Śląskiej zebrały się Kry-
styny, które w dniu imienin od 13 
lat gromadziła z własnej inicjatywy 
Krystyna Bochenek. Postanowiły, 
że będą kontynuować dzieło roz-
poczęte przez zmarłą senator. Zaś 
wieczorem w Teatrze Śląskim im. 
S. Wyspiańskiego wspominali ją m.
in. profesorowie: Jan Malicki, dy-
rektor Biblioteki Śląskiej, Andrzej 
Markowski, przewodniczący Rady 
Języka Polskiego, i  Władysław 
Pierzchała, pulmonolog. Nie zabra-
kło Krystyny Szaraniec, dyrektor 
Teatru Śląskiego, felietonisty Mi-
chała Ogórka i Kamila Durczoka, 
dziennikarza. Miejsce spotkania 
nie było przypadkowe. To właśnie 
w  katowickim teatrze Krystyna 
Bochenek miała swoje senatorskie 
biuro.

Jej małżonek Andrzej Boche-
nek, w ybitny kardiochirurg, 
dziękując obecnym za wsparcie 
w trudnych chwilach, stwierdził: 
– Nigdy nie  przypuszczałem, 
że będę żegnał żonę w teatrze – 
mówił. – To, co o niej powiedzie-
liście, ja znam z drugiej strony. 
Opowiadała mi o was o trzeciej 
nad ranem. •

■ R e K l A m A ■

Na pogrzebie o Krystynie powiedzieli:
Bogdan Borusewicz, marszałek senatu:
– krystyna była piękna, mądra i dobra. Była kwiatem, 
który rozkwitł wśród nas, polityków. nie było to najlepsze 
otoczenie dla takiego kwiatu, ale tym bardziej był 
widoczny. w warszawie pamiętała o swoim Śląsku. 
nie tylko czarnym i brudnym, ale o takim, w którym 

rozkwita sztuka, muzyka, nauka i medycyna.

Stefan Niesiołowski, wicemarszałek sejmu
– Dziękujemy ci za kulturę polityczną, życzliwość i… 
za twoje niebieskie oczy. mówiłaś, że jesteś bardziej 
społecznikiem niż politykiem. potwierdziłaś w tym, 
co osiągnęłaś, co zbudowałaś, fałszywość poglądu, 
że nic nie da się zrobić – można, zrobiłaś bardzo wiele. 

Byłaś potwierdzeniem boskiego dziedzictwa człowieka. pytamy: 
dlaczego tak się stało? tylko ten, który włada światem i narodami, 
i ci którzy zginęli w tej katastrofie, już to wiedzą.

Jerzy Buzek, szef europarlamentu
– uczyłaś nas szacunku, uczyłaś nas dumy z naszego 
języka. oczekiwałaś, abyśmy – mówiąc – nie mylili 
się. a my tylko próbowaliśmy mówić tak pięknie 
jak ty. z wielką energią zachęcałaś nas do pomocy 
potrzebującym. wszyscy pomagamy słabszym, ale ty 

nauczyłaś nas pokory i dystansu do siebie. uczyłaś nas wierzyć, 
że wszystko jest możliwe.

Kamil Durczok, dziennikarz
– ona potrafiła słuchać; miała rzadki, niestety, dzisiaj 
w polityce i dziennikarstwie dar słuchania drugiego 
człowieka, jego trosk, problemów i kłopotów. a potem, 
jak takie jednoosobowe, biegające nieustannie 
biuro pomocy ludziom, w jakiś nadzwyczajny sposób 

sprawiała, że życzenia wszystkich mogły się ziścić. twórz to swoje 
radio tam, na wysokiej częstotliwości. kiedyś będziemy tworzyć 
je razem.

Sztandar zdjęty z trumny Krystyny Bochenek przekazano mężowi 
Andrzejowi Bochenkowi (pierwszy z prawej) 
po lewej: Mszę św. pogrzebową za zmarłą wicemarszałek Senatu 
odprawiono w katowickiej katedrze

Sala Poznawania Świata w Cordis 
23 kwietnia w nowym domu hospicjum cordis, przy ul. t. ociepki 2 
w katowicach, sala poznawania Świata dla Dzieci otrzymała imię 
krystyny Bochenek. zmarła tragicznie wicemarszałek senatu była 
przewodniczącą społecznego komitetu Budowy nowego Domu 
hospicjum cordis. z jej inicjatywy w teatrze rozrywki w chorzowie 
odbyła się także premiera spektaklu, z którego dochód przeznaczono 
na działalność hospicjum. po uroczystości poświęcenia sali, 
w hospicjum została odprawiona msza św. w intencji śp. krystyny 
Bochenek.
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Stowarzyszenie 
„Dzieło Biblijne 
im. Jana Pawła II” 
zorganizowało 
Drugi Tydzień 
Biblijny pod hasłem 
„Patrzmy na Jezusa 
– miłosiernego 
i wiarygodnego 
Arcykapłana”.

O d 18 do 24 kwietnia podobnie 
jak w  całej Polsce, również 

w  naszej archidiecezji odbywa-
ły się spotkania, podczas których 
promowano Pismo Święte. W pa-
rafii św. Stanisława w Żorach przez 
cały ten tydzień co wieczór czyta-
no Dzieje Apostolskie w ramach 
tzw. lectio continua (czyli czytania 
ciągłego). W  piątek 23 kwietnia 
zorganizowano tam Noc z Pismem 
Świętym. Były wykłady, rozważa-
nie biblijnych tekstów w kręgach, 
a także Eucharystia.

– Takie akcje ożywiają parafie, 
my zorganizowaliśmy specjal-
ne nabożeństwo biblijne – mówi 
ks.  prałat Marek Szkudło, pro-
boszcz parafii Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-
Zdroju. – Codziennie też mówimy 
o  Tygodniu Biblijnym podczas 
Mszy św. i nabożeństw.

Niestety, nie we wszystkich pa-
rafiach Tydzień Biblijny przebiegał 
tak jak w  Żorach. Jak podkreśla 
ks. prałat Piotr Kurzela, dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego katowickiej Kurii Metropo-
litalnej, materiały przygotowane 
przez stowarzyszenie otrzymały 
wszystkie parafie archidiecezji. 
– Tylko od księży zależy, jak zo-
staną wykorzystane – zauważa 
ks. Kurzela, a ks. dr Maciej Basiuk 
z WTUŚ, moderator Dzieła Biblij-
nego w archidiecezji katowickiej, 
dodaje, że materiały zawierają goto-
we propozycje rozważań, katechez 
biblijnych i wiele innych treści, któ-
re można wykorzystywać w toku 
zwyczajnej, całorocznej formacji.

W parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Mysłowicach grupa 
biblijna spotyka się co tydzień. – 
Mimo odczytania listu o Tygodniu 
Biblijnym i zachęty, na spotkaniu 
nie  pojawiło  się więcej osób niż 
zwykle. Nie organizowaliśmy nic 
więcej – mówi ks. Krzysztof Kasza, 
dziekan dekanatu Mysłowice.

Dziekan dekanatu Świętochło-
wice ks. Piotr Machoń podkreśla 
wpływ żałoby narodowej na prze-
bieg Tygodnia Biblijnego. – Wierni 
myśleli w tych dniach o dramacie 
pod Smoleńskiem, modlili  się 
za ofiary tragedii – mówi.

– W akcjach biblijnych chodzi 
o to, żeby zwrócić uwagę na słowo 
Boże i jego rolę w chrześcijańskim 
życiu, na potrzebę czytania Pisma 
Świętego – zaznacza ks. Basiuk. – 
Formacja biblijna trwa przez cały 
rok. Działają kręgi biblijne i grupy 
modlitewne. W czasie Tygodnia 
Biblijnego mają one okazję spotkać 
się i zachęcić nowe osoby do pozna-
wania bogactwa Pisma Świętego.
 mr

Przeciw wykluczeniu
Jastrzębie-Zdrój. 5 i  7 maja 
o godz. 16.30 w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Dar Serca” (ul. Kaszubska 6) 
odbędzie się spotkanie rekrutacyjne 
w ramach projektu: „Dla siebie i dla 
innych – aktywizacja osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym 
i zawodowym”. Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, Kapitał Ludzki i Euro-
pejski Fundusz Społeczny zapra-
szają na  nie  bezrobotnych, osoby 
w wieku 50+. W ofercie znajdują się 
szkolenia z zakresu opieki nad oso-
bami starszymi, chorymi i niepełno-
sprawnymi. Więcej informacji na: 

www.caritas-efs.pl., tel. 508 452 444, 
e-mail: projekt@caritas – efs.pl.

Święcenia kapłańskie
Katowice. W  sobotę 8 maja 
o godz. 15.00 w katedrze Chrystusa 
Króla abp Damian Zimoń udzieli 
święceń kapłańskich 17 diakonom 
Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego.

Eucharystyczna 
pielgrzymka
Jankowice Rybnickie. 9 maja 
odbędzie się doroczna pielgrzym-

ka do  sanktuarium Bożego Cia-
ła. W  programie: 15.30 – godzi-
na młodzieżowa, 16.30 – Msza 
pontyfikalna.

Wystawa w parku
Chorzów. Do  1 czerwca br. 
wszyscy chętni mogą nadsyłać 
archiwalne zdjęcia przedstawia-
jące Wojewódzki Park Kultury 
i  Wypoczynku im. gen. Jerzego 
Ziętka SA w Chorzowie na wysta-
wę z okazji 60-lecia parku. Szcze-
gółowe informacje i  regulamin 
wystawy dostępne są w siedzibie 
WPKiW SA  (41-501 Chorzów, 

al. Różana 2) oraz na stronie interne-
towej: www.wpkiw.com.pl.

Ślązacy o Janie Pawle II
Tarnowskie Gó- 
ry. Od maja do 
czerwca w muzeum 
można będzie obej-
rzeć wystawę pt. 
„Sursum corda. Jan 
Paweł II w obiektywie i we wspo-
mnieniach Ślązaków”. W czerwcu 
w trakcie trwania ekspozycji będzie 
miała miejsce V edycja Świętojań-
skiej Nocy Muzealnej, poświęconej 
polskiemu papieżowi. •

Akcja biblijna

Wiele 
zależy 

od księży

zaproszenia

Czytanie i rozważanie tekstów biblijnych jest ważnym elementem 
chrześcijańskiego życia

pod
patronatem
„Gościa”

Kłodnica

Monografia 
na 60-lecie 

W ubiegłym roku parafianie 
z Kłodnicy obchodzili 60-lecie 
kościoła Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Teraz ukazała się mono-
grafia poświęcona historii parafii.

O pracowanie zaty-
tułowane „Krzyża 

znak naszą chlubą”, 
obejmuje nie  tylko 
historię powstania 
świątyni, ale i obecne 
życie parafii. Przybli-
ża m.in. działalność 
grup parafialnych, 
postacie proboszczów, księży i za-
konnic pochodzących z  parafii, 
nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii św., kościelnych, organistów, 
grabarzy. Wiele miejsca zajmują 
zdjęcia, zarówno z czasów budowy 
kościoła czy domu katechetyczne-
go, jak i  współczesne. Fotografie 
obrazują m.in. peregrynację kopii 
obrazu Jasnogórskiej Pani z 1997 r. 
i  nawiedzenie relikwii Krzyża 
Świętego z 2004 r. Osobny rozdział 
poświęcono także krzyżom, których 
na terenie parafii jest pięć, i kapli-
com przydrożnym. •

„krzyża znak naszą chlubą. 
1949–2009, 60 lat kościoła pw. 
podwyższenia krzyża Świętego 
w kłodnicy”, wydawca: parafia 
podwyższenia krzyża Świętego, 2010 r.
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■ R e K l A m A ■

R okowania z  inwestorami 
odby wały  się w  latach 
2008–2009. W szranki sta-

wiło  się 16 firm z  całej Europy. 
Ostatecznie wygrała firma hisz-
pańska, z którą PKP SA podpisało 
umowę w  lipcu 2009  r. Budowa 
ma się zakończyć w połowie 2012. 
Stary dworzec kolejowy zostanie 
rozebrany praktycznie do funda-
mentów. Zrekonstruowane będą 
tylko charakterystyczne kielichy. 
Oprócz dworca powstanie galeria 
handlowa. Już zgłaszają się chętni 
do wynajmu pomieszczeń. Wiado-

mo, że nie będą tam mogły się znaj-
dować np. automaty do gry o ni-
skich wygranych czy stoiska z tzw. 
mikrogastronomią.  Nowoczesny 
dworzec kolejowy o powierzchni 
6 tys. mkw. ma kosztować 400 mln 
zł. Połączona z dworcem galeria 
handlowa o powierzchni 49 tys. 
mkw. – 600 ml zł. Powstanie też 
część biurowa licząca 23 tys. mkw.

Jakby czyściej
Teraz budowlańców czeka od-

danie do użytku dworca tymcza-
sowego, który ma zostać otwarty 

pod koniec czerwca br. Zamknięty 
zostanie dworzec główny i budynki 
od placu Szewczyka. Główne wej-
ście znajdować się będzie od stro-
ny placu Młodzieży Powstańczej. 
– Część budynków zostanie roz-
budowana na  potrzeby dworca 
tymczasowego – mówi Michał 
Wrzosek, rzecznik prasowy PKP 
SA. – Powstanie tam więcej kas, 
toalety dla pasażerów, obiekty 
będą dostosowane do  potrzeb 
niepełnosprawnych.

Część przejścia pod peronem IV 
– od strony ul. Kościuszki, już zo-
stała wyłączona z  użytkowania. 
Budowlańcy usuwają skorodowa-
ne części, fragmenty oświetlenia. 
Zniknęły już stąd kioski handlowe. 
Ze zmywanych specjalnym środ-
kiem ścian powoli zaczyna znikać 

obskurne graffiti. Czyszczona 
jest  także posadzka. Choć to  do-
piero początek prac, w przejściu 
już zrobiło się jakby jaśniej. Trwają 
prace związane z budową nowych 
pomieszczeń kasowych.

Nareszcie
40-letnia Bożena z Ogrodzień-

ca katowicki dworzec zmuszona 
jest odwiedzać przynajmniej dwa 
razy w miesiącu. – Przyjeżdżam 
do Katowic, do rodziny – mówi. 
– I  za  każdym razem, kiedy je-
stem na  dworcu, czuję  się nie-

swojo. Brudno, 
śmierdzi, a już 
wieczorem to 
strach tu prze-
bywać. Budowa 
nowego dworca 
z pewnością bę-
dzie uciążliwa 
dla nas, pasaże-
rów, ale nie ma 

wyjścia. Kiedyś trzeba było za-
cząć budowę. Tak wypowiada się 
większość zagadniętych przez nas 
na dworcu pasażerów. Podobnie 
myślą osoby prowadzące tam 
stoiska handlowe, choć niewiele 
z nich udaje się namówić na roz-
mowę. – Mam mieszane uczucia 
– mówi kobieta handlująca owoca-
mi i warzywami. – Z jednej strony 
cieszę się, że w końcu powstanie 
nowy dworzec. Wielokrotnie 
musiałam wysłuchiwać skarg pa-
sażerów, że tu wiecznie brudno, 
że fetor nie do opisania. Z drugiej 
strony boję się, że na dworcu tym-
czasowym nie będzie już dla nas 
miejsca, że stracę pracę. 

Osoby prowadzące dotychczas 
na dworcu stoiska handlowe za-
częły już otrzymywać wypowie-
dzenia umów. – Niektórzy z nich 
będą się mogli przenieść na tym-
czasowy dworzec – mówi Michał 
Wrzosek. – Chcemy jednak mini-
malizować część dla najemców, tak 
by jak najwięcej miejsca pozosta-
wić pasażerom. abs

Budowa nowego dworca kolejowego w Katowicach

Pionierska inwestycja
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Do tej pory nie było w Polsce tak dużej inwestycji, 
prowadzonej przez spółkę Skarbu Państwa 
z inwestorem prywatnym.

W przejściu 
pod peronem IV 
trwają prace 
związane 
z rozbiórką 
i usuwaniem 
skorodowanych 
elementów 
dworca
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– Czy chachary mogą 
chodzić do Piekor? 
– pytał w gwarze 
ks. prof. Jerzego 
Szymika Cezary 
Grzesiek, montażysta 
takich filmów jak 
„Ogniem i mieczem”, 
„Quo vadis” 
czy „Świadectwo”.

C ezary Grzesiek od dwóch lat 
rejestruje wszystkie ważne 

chwile kibiców Ruchu Chorzów, dla 
których kolor niebieski jest barwą 
klubową. Zyskując zaufanie fanów 
chorzowskiej drużyny, towarzyszy 
im na meczach, zarówno u siebie, 
jak i tych wyjazdowych. Na obrazie 
pt. „Niebieskie chachary” w reali-
styczny sposób utrwala śpiewy, 
doping piłkarzom, malowanie 
graffiti na  murach, pielgrzymo-
wanie do Matki Bożej Piekarskiej, 
a nawet słowne wulgaryzmy i agre-
sję młodych ludzi. Fragmentami 
filmu dokumentalnego dzielił się 
z  uczestnikami spotkania, które 
miało miejsce 21 kwietnia w Cho-
rzowie. Do rozmowy zaproszono 
ks. prof. Jerzego Szymika, przed laty 
wikariusza jednej z chorzowskich 
parafii i wiernego fana portugal-
skiej piłki.

– Kibicowanie jest zjawiskiem 
niezwykłym – mówił Cezary Grze-
siek. – Nie chcę jego gloryfikacji, 
ale pytam się, co robić, gdy media 
ukazują wyłącznie zło kibiców? 

Fani Ruchu Chorzów, jako 
jedni z  nielicznych, od  paru lat 
odwiedzają pieszo sanktuarium 
Matki Bożej Piekarskiej. Wzbu-

dzają strach u jednych, a podziw 
u drugich. – Idę na pielgrzymkę, 
bo się trochę „pogrzeszyło”, żeby 
Komunię przyjąć i dla zdrowia – 
wyznaje w prostych słowach kibic, 
jeden z bohaterów filmu. 

– Czy  tacy mogą chodzić 
do Piekar? – pytał ks. Szymika 
autor dokumentu. – Nikt z  nas 
nie jest godny chodzić do Piekar, 
ale ponieważ chodzimy, to i fani 
piłki mogą – odpowiedział ka-
płan. – Cieszę  się ogromnie, 
że mój Kościół jest miejscem dla 

grzeszników, i  dlatego w  nim 
jesteśmy. 

Ks. profesor przyznał, że oglą-
dał film ze  ściśniętym sercem, 
bo gorzka nitka nienawiści niszczy 
coś w tych chłopakach. Prowadzący 
spotkanie podkreślali, że wspólnym 
mianownikiem wszystkich kibiców 
jest miłość do klubu. Z tej miłości, 
wprawdzie z trudem, ale można wy-
prowadzać szacunek dla drugiego 
człowieka. – Kibice potrzebują na-
szej cichej obecności i pokornego 
świadectwa – mówił ks. Szymik.

Podkreślił, że wartość futbolu 
zawiera się w bliskości człowieka 
z człowiekiem i w poczuciu wspól-
noty. Piłka nożna łączy w sobie pięk-
no fizyczne z pięknem duchowym, 
rywalizację z międzynarodowością 
zawodników. Sport jest prostą dro-
gą do poznawania świata i języków.  
 Ks. Roman Chromy

Chorzowskie Centrum Kultury

Kibice niebieskiej drużyny
• niedziela 2.05
07.45 Aktualności 07.50 Koncert Życzeń 
08.45 Śląska Lista Przebojów 16.45 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 17.30 Aktualności 17.55 Po-
goda 18.00 Sport 21.45 Aktualności 21.55 
Pogoda 22.00 Hat-trick 22.15 Sport 

• poniedziałek 3.05
07.45 Aktualności 8.45 Tygodnik Regio-
nalny 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska 
– Rybnik 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 poszukiwaniu 
drogi 19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 21.55 Sport 22.10 Pogoda 

• wtorek 4.05 
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 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 Ra-
port z akcji – magazyn kryminalny 18.30 
Zbliżenia filmowe 19.00 Wokół nas 19.15 
Relacje 19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• środa 5.05
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Co to? Kto to? 
08.45 Zaolzie – magazyn 16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda 16.50 Kronika miejska – Za-
brze 17.00 Raport z akcji 18.00 Aktualności 
18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 Na co dzień 
– magazyn 19.00 Propozycje do Śląskiej 
Listy Przebojów 19.10 Ludzie i sprawy 19.40 
Motokibic.tv – mag. moto. 19.55 TV Katowi-
ce zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.05 Magazyn Meteo

• czwartek 6.05
07.45 Aktualności 08.45 Muzyczny mix 
16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska – 
Katowice 17.00 Raport z akcji 17.30 Ak-
tualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 
Pogoda 18.20 Muzyczny mix 18.30 Pomysł 
na weekend 18.40 Uwaga weekend 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 7.05
07.45 Aktualności 8.45 Wokół nas 16.45 
Pogoda 16.50 Kronika miejska 17.00 Wo-
kół nas 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 
18.00 Sport 18.15 Magazyn Meteo 18.20 
Trudny rynek 18.50 Nasz reportaż 19.05 
Pomysł na weekend 19.15 Przygody kota 
Filomena – serial animowany 19.25 TV Ka-
towice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 8.05
07.45 Aktualności 8.00 Pora na kulturę 
8.45 Przygody kota Filemona 16.45 Pogoda 
16.50 To brzmi – lista 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 
Śląska Lista Przebojów 18.35 Zawody kon-
ne w Radzionkowie 19.00 Pora na kultu-
rę 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 
Po bandzie – magazyn 22.08 Sport 

Parafia św. Kamila w Zabrzu organizuje 
pielgrzymkę do Lourdes

w dniach od 24 maja do 1 czerwca 2010 r.

W programie pobyt w Einsiedeln, Ars, La Salette, 
Lourdes, Carcassonne i Monaco. 

Zapisy w kancelarii parafii św. Kamila w Zabrzu, ul. Dubiela 10,
czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.00 i 15.00-17.00. 

tel. 32/ 271 50 37. Zapraszamy.
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Cezary Grzesiek (z lewej) 
i ks. Jerzy Szymik otrzymali 
klubowe szaliki Ruchu 
Chorzów
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