
I
G

o
ść N

iedzielN
y

31 października 2010

31 października 2010
nr 43/976

Gdzie spotykają się 
największe gwiazdy 
muzyki, nie tylko 
sceny chrześcijańskiej? 
Na Festiwalu Stróżów 
Poranka.

M iędzynarodowy festiwal obcho-
dzi w tym roku swój jubileusz. 

Po raz dziesiąty, od 25 września do 26 
października, na scenach Chorzowa, 
Warszawy, Białegostoku, Wilna i wie-
lu innych miast w Polsce i za grani-
cą, spotkali się artyści, wykonujący 
na co dzień różne gatunki muzyczne. 
Łączy ich jeden cel: uwielbienie Boga 
i ewangelizacja. 

Zaczęło się od innego jubileuszu. 
W  2000 roku Jan Paweł II mówił 
do zgromadzonej w Rzymie młodzie-
ży: „Bądźcie stróżami nowego poran-
ka”. – Podeszli do mnie młodzi ludzie 
z Chorzowa z propozycją zrobienia 
chrześcijańskiej imprezy. Podchwyci-
liśmy pomysł, nie zdając sobie sprawy, 
na jaką skalę rozrośnie się ten festi-

wal – wspomina jego twórca Ryszard 
Sadłoń.

Obecnie Stróże Poranka prze-
kraczają granice geograficzne, kul-
turowe, a nawet wyznaniowe, czego 
przykładem był tegoroczny koncert 
ekumenicznego zespołu KANA 
z  Ukrainy. – To  największe święto 
muzyki chrześcijańskiej w Polsce – 
mówi szef festiwalu. – Naszym celem 
jest pokazanie normalności, jaką niosą 

ze sobą wartości chrześcijańskie. Jako 
chrześcijanie jesteśmy razem i jeste-
śmy mocni – przekonuje Ryszard 
Sadłoń. 

W ciągu dekady na festiwalu wy-
stąpili chyba wszyscy czołowi muzy-
cy chrześcijańscy. W tym roku byli 
to m.in. zespół Raz Dwa Trzy, Mag-
da Anioł, Full Power Spirit i Viola 
Brzezińska. 

Aleksandra Pietryga

Przyjęli relikwie bł. ks. Popiełuszki

Liturgiczne wspomnienie bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki obchodziliśmy 

po raz pierwszy 19 października br. 
W  tym dniu, w  parafii św. Teresy 
od  Dzieciątka Jezus w  Chwałowi-
cach, nastąpiło wprowadzenie reli-
kwii nowego błogosławionego. Mszy 
św. przewodniczył bp Józef Kupny, 
homilię wygłosił ks.  Adam Zelga 
z Warszawy. – Kiedy 26 lat temu te-
lewizja poinformowała, że zaginął 
ks. Jerzy, do moich drzwi zapukał 
kolega – wspominał kaznodzieja. – 
Zapłakany powiedział: „Zabiją go”. 
Nie chciałem wierzyć. Zabili – mówił 
ks. Zelga. Kapłan przypomniał też 
słowa błogosławionego: „Módlmy 
się, abyśmy byli wolni od lęku i za-
straszenia, ale  przede wszystkim 
wolni od żądzy zemsty i przemocy”. 
– Nie przypuszczałem, że te słowa 
będą dziś aż tak aktualne – dodał.
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Chwałowice, 19 października 2010. Ks. Adam Zelga z Warszawy wprowadza relikwie 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus
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Podczas koncertu galowego na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury 
z zespołem „Deus Meus” wystąpili Beata Bednarz i Mietek Szcześniak

Święto muzyki chrześcijańskiej

Usłyszycie normalność

K atowicki dworzec 
PKP oddano 

do użytku w 1972 r. 
Z żelbetowymi 
kolumnami w kształcie 
kielichów dla jednych 
stał się perłą architektury 
brutalistycznej, inni 
natomiast widzieli w nim 
brudne gmaszysko. 
Zaniedbywany przez PKP 
budynek popadł w ruinę. 
Ani właściciel, ani władze 
miasta czy województwa 
nie wpadły na pomysł, 
żeby gmach dworca 
wpisać do rejestru 
śląskich zabytków lub 
na listę dóbr kultury 
współczesnej. Obrońcy 
dworca pojawili się 
wtedy, kiedy prywatny 
inwestor zapowiedział 
jego wyburzenie 
i postawienie nowego. 
Niestety, o parę lat 
za późno (więcej str. IV).  

tekst
Ks. Roman Chromy

redaktor wydania
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Wywiad z katowickim grabarzem 

Boję się żywych

Ks. Tomasz Jaklewicz: Jak długo 
pracuje Pan na cmentarzu? 
Henryk Moś: – Pierwszego wrze-
śnia minęły dokładnie trzydzieści 
dwa lata. Usłyszałem ogłoszenie 
w kościele i zgłosiłem się. Żona była 
lekko przerażona, bała się, że prze-
siąknę cmentarnymi zapachami. 
Nie  podobało mi  się słowo „gra-
barz” czy śląskie „kopidoł”, więc 
razem z ówczesnym proboszczem 
parafii Mariackiej w Katowicach, 
dzisiejszym arcybiskupem, nazwa-
liśmy moją funkcję „gospodarz 
cmentarza”. 

W tej pracy ma Pan na co dzień 
do  czynienia ze  śmiercią. 
Nie jest to męczące? 

– Pytają mnie często, czy ja się 
nie boję. Odpowiadam: „Trzeba się 
bać żywych, a nie zmarłych”. Nigdy 
mnie na cmentarzu nie straszyło, 
w  ogóle nie  śnili mi  się zmarli. 
Raz jeden moja mama. Ale mówią, 
że jak się przyśni zmarły, to znaczy, 
że czegoś potrzebuje. Więc trzeba 
dać na Mszę. 

Nigdy się Pan nie bał? 
– Raz się wystraszyłem. Przy-

szedłem rano do kostnicy, gdzie 
stały trzy trumny z nieboszczyka-

mi. Zamiatałem podłogę i wy-
szedłem wyrzucić śmieci. 
W międzyczasie weszła tam 
staruszka, czego nie zauwa-
żyłem. Zderzyłem się z nią 

w drzwiach, a ona zawołała: 
Jezus, Maria! Wtedy musiałem 

usiąść na chwilę i głęboko pood-
dychać. Oczywiście zdarzały się 

różne inne nieoczekiwane sytu-
acje na pogrzebach, ale ja muszę 
zachować zimną krew. 

Co jest trudne w tej pracy? 
– Ludzie, którzy przycho-

dzą załatwić formalności zwią-
zane z pogrzebem, są nieraz 

kompletnie rozbici, tracą głowę. 
Składam im kondolencję, ale po-
tem muszę pomóc im się opanować, 
żeby ustalić szczegóły dotyczące 
grobu i pogrzebu. Bywają trudne 
kwestie finansowe. Nieraz mówi 
się, że żerujemy na czyjejś śmierci. 
Ale cennik jest ustalony przez radę 
parafialną i jest stały. Jest państwo-
wy przepis, że grób powinien być 
opłacony na 20 lat i prawo chroni 
ludzkie ciało przez ten czas. Tak 
samo jest na każdym cmentarzu. 

Co się dzieje po 20 latach z gro-
bem?

– U nas w parafii jest komisja, 
która raz w  roku robi przegląd 
cmentarza. Sprawdzamy, które 
groby są zaniedbane, które opła-
cone, a które nie. I podejmujemy 
decyzje o przypomnieniu o opła-
cie, ewentualnie o przeznaczeniu 
grobu na kolejny pochówek. 

Jeśli przekopuje  się grób, to 
co  dzieje  się z  leżącymi tam 
szczątkami? 

– To regulują przepisy. Szczątki 
zakopujemy głębiej w grobie lub 
składamy obok trumny. Miałem 
kiedyś młodego pracownika, dla 
którego to było za trudne, przera-
żało go to. Po wykopaniu trzech 
grobów zrezygnował. 

Jak na przestrzeni lat zmienia się 
podejście ludzi do śmierci i do sa-
mego pochówku? 

– Kiedyś ludzie częściej prosili 
o możliwość modlitwy przy trum-
nie, odmawiali przed pogrzebem 
Różaniec. Teraz takie prośby 
są  coraz rzadsze. Zauważyłem 
też, że  kiedy chowana jest  tylko 
urna z prochami, to tej modlitwy 
jest mniej niż przy pochówku ciała. 
To jest smutne. Kiedy jest trumna 
z  ciałem, ludzie mówią: „Chodź-
my  się z  nim (z  nią) pożegnać”. 
Traktują tego zmarłego nadal jako 
osobę.  

Kremowanie ciał to zjawisko sto-
sunkowo nowe.

– Kiedy zaczynałem pracę 
na cmentarzu, to były sporadyczne 
przypadki, kiedy ktoś umarł za gra-
nicą. A dziś narasta moda na kre-
macje. Mamy w pobliżu kremato-
rium w Bytomiu i w Kochłowicach. 
Około 30 proc. pogrzebów to urny. 

Czy są  jakieś prawne przepisy 
regulujące pochówek urn?

– Nie  ma do  dziś żadnych 
regulacji. 

Czy zauważył Pan jakieś zmiany 
zachowań ludzi na cmentarzu? 

– Zanika zwyczaj noszenia żało-
by. W latach 70. czy 80. wdowa cho-
dziła ubrana na czarno, mężczyźni 
nosili na marynarce czy płaszczu 
czarną wstążkę. Teraz to jest bardzo 
rzadkie. Pojawił się nowy zwyczaj 
odwiedzania grobów na Boże Naro-
dzenie, stawiania stroików czy na-
wet choinek. Dawniej, jak ktoś był 
pochowany w zimie, ludzie dbali 
o to, żeby przed Wielkim Piątkiem 
grób był uporządkowany. Mówili, 
że w kościele jest Boży grób, więc 
nasze groby trzeba doprowadzić 
do porządku. To jeszcze przetrwa-
ło. W ostatnich latach na pogrzebie 
obowiązkowy stał się trębacz. Gra 
na 80 proc. pogrzebów. 

Na  co  gospodarz cmentarza 
chciałby zwrócić ludziom uwagę?

– Co roku przed Wszystkimi 
Świętymi pojawia się problem za-
miatania liści ze „swoich” grobów 
na sąsiednie. Apelowałbym, by tego 
nie robić. Ja odpowiadam za główne 
alejki, ale o poszczególne kwatery 
dbają bliscy zmarłych. 

Czy myśli Pan o swojej śmierci?
– Tak, mam już zarezerwowa-

ne miejsce koło grobu mojej mamy. 
Mówiłem żonie i synom, że nie chcę 
kremacji. Wie ksiądz, to jest też dla-
tego, że jak ja idę na grób do mojej 
mamy, wiem, że ona tam leży, za-
mknę oczy i sobie z nią rozmawiam. 
Nie umiałbym tych myśli przekazać 
mamie, wiedząc, że są tam tylko 
prochy. I na moim pogrzebie musi 
być stypa!  •

O specyfice pracy na cmentarzu, z grabarzem 
Henrykiem Mosiem rozmawia ks. Tomasz 
Jaklewicz. 

Henryk Moś od ponad 30 lat  
jest gospodarzem cmentarzy  
na ul. Francuskiej  
i ul. Sienkiewicza w Katowicach

Korfanty patronem 
gimnazjum

Hanysy wręczone

Młodzież odkrywa swój Śląsk

Odszedł Michał Banasik 

Najpiękniejsza wieś

Żory. Gimnazjum nr 2 otrzyma-
ło imię Wojciecha Korfantego. 
Uroczystość rozpoczęła Msza św. 
sprawowana 22 października przez 
abp. D. Zimonia, w sąsiadującym 
ze szkołą kościele śś. Filipa i Jakuba. 
Podczas Eucharystii metropolita 
katowicki poświęcił sztandar szko-
ły. – Wyhaftowano na nim słowa: 
„Bóg – Honor – Ojczyzna – Nauka”. 
Tymi zasadami i w takiej kolejności 
kierował się Wojciech Korfanty – 
mówił wnuk jego brata, senator 
Bronisław Korfanty. W programie 
uroczystości znalazły się koncer-
ty uczniów i absolwentów szkoły 
oraz wystawa: „Wojciech Korfanty 
– współtwórca II Rzeczpospolitej”, 
przygotowana przez Archiwum 
Państwowe w Katowicach.

Katowice. Klub Miłośników Ślą-
ska działający w I LO im. M. Koper-
nika zorganizował po raz siedem-
nasty – Tydzień Kultury Śląska pod 
hasłem „Śląsk między wierszami”. 
Młodzież zaprosiła m.in. aktora 
Roberta Talarczyka, muzyków 
Juliana Gembalskiego i Ireneusza 
Dudka, reżyser Magdalenę Piekorz. 
Na inauguracji obecni byli krewni 
senator Krystyny Bochenek oraz 

Feliksa Steuera, znawcy gwary 
śląskiej. – Tydzień Kultury Śląska 
rozpoczyna rok, w którym chce-
my utrwalić pamięć o tych dwóch 
postaciach, bo to nasza absolwent-
ka i przedwojenny dyrektor naszej 
szkoły – mówi Witold Terlecki, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. 
Kopernika. Pomysłodawczynią 
Tygodnia Kultury jest polonistka 
Małgorzata Kidybińska.

Bluszczów. Ta  miejscowość, 
położona w  gminie Gorzyce, 
w  powiecie wodzisławskim, 
wygrała tegoroczną edycję kon-
kursu: „Piękna wieś Wojewódz-
twa Śląskiego”. Pod uwagę brano 
m.in. zaangażowanie społeczności 
lokalnej w działania na rzecz wsi, 
sposoby współdziałania samorzą-
du z mieszkańcami oraz umiejęt-
ności zaprezentowania dorobku 
wsi podczas wizytacji komisji 
oceniającej. W ramach konkursu 
przyznano także nagrody w kate-
goriach: najpiękniejsza zagroda, 
– tu zwycięzcami zostali Renata 

i  Władysław Bielesz z  Istebnej; 
najlepsze przedsięwzięcie odnowy 
wsi – za które uznano muszlę kon-
certową z amfiteatrem w Godowie; 
oraz najlepsza strona internetowa 
sołectwa. W tej ostatniej kategorii 
nie przyznano pierwszego miej-
sca, na  drugim uplasowała  się 
strona z Międzyrzecza, w powiecie 
bielskim. W rywalizacji uczestni-
czyło 29 gmin, 10 wsi, 12 zagród,  
23 przedsięwzięcia odnow y 
wsi oraz 8 stron internetowych 
sołectw. Nagrody zostaną wręczo-
ne 9 listopada br. podczas Forum 
Sołtysów w Katowicach.

Podczas uroczystości 
nadania imienia uczniowie 
żorskiego gimnazjum złożyli 
ślubowanie na sztandar 
szkoły
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Statuetkę Hanysa otrzymali 
m.in. (na zdj. od lewej) 
producent muzyczny 
Bogdan Tyc oraz reżyser 
Magdalena Piekorz. Obok 
nich prezydent Rudy Śląskiej 
Andrzej Stania

Bluszczów wyróżniono m.in. za zaangażowanie społeczności 
lokalnej w działania na rzecz wsi

Katowice–Indonezja. 19 paź-
dziernika zmarł nagle podczas 
azjatyckiego rejsu wybitny ślą-
ski kompozytor i muzyk Michał 
Banasik. W latach 60. XX w. był 
m.in. kierownikiem muzycznym 
katowickiego Teatru Wyspiań-
skiego. Od lat 90. pływał na stat-

kach turystycznych jako muzyk 
improwizator. Wieloletni współ-
pracownik i przyjaciel Telewizji 
Katowice. Koncertował m.in. 
z  Józefem Skrzekiem, z  którym 
nagrał w  katowickiej katedrze 
płytę audio i DVD „Czas”. 

Podczas inauguracji wystąpił zespół folklorystyczny 
„Katowiczanie”

Ruda Śląska. W Miejskim Cen-
trum Kultury 22 października 
odbyła się uroczysta Gala wręcze-
nia nagrody „Hanysy 2010”. Kabaret 
Rak przyznaje je osobom i instytu-
cjom, które w szczególny sposób 
promują Śląsk. W tym roku, po raz 
piętnasty, uhonorowano w ten spo-
sób artystów, biznesmenów i dzia-
łaczy społecznych. Statuetkę Hany-
sa – odlaną z brązu postać hutnika, 
odebrali m.in. reżyser Magdalena 
Piekorz oraz gitarzysta Marcin 
Dylla. Nagrodę otrzymał rów-
nież, nieobecny na uroczystości, 
Jerzy Owsiak, którego wyróżniono: 
„za całokształt działalności, a szcze-
gólnie za zaszczepianie w młodym 
pokoleniu idei non profit”. 
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T ak ocenia prof. Violetta Skrzy-
pulec-Plinta ze Śląskiego Uni-

wersytetu Medycznego w  Ka-
towicach, jedna z  uczestniczek 
konferencji  „Nauczanie w szkołach 
o nowotworach złośliwych”, jaka 
odbyła się 19 października w Sali 
Sejmu Śląskiego. Zaproszono na nią 
nauczycieli, pedagogów, psycholo-
gów i pielęgniarki szkolne. Nie za-
brakło także młodzieży. Uczest-
nicy debaty uczulali zebranych, 
jak ważna w  przypadku chorób 
nowotworowych jest profilakty-
ka. – To nie moda, to mądrość – 
zauważyła Barbara Dziuk, prezes 

Fundacji na  rzecz Zapobiegania 
i Zwalczania Nowotworów.

– Są  jednak nowotwory, 
które nas zaskakują – mówiła 
prof.  Skrzypulec-Plinta. Pani 
profesor, zastanawiając  się nad 
tym, dlaczego kobiety nie  chcą 
chodzić do ginekologa, stwierdzi-
ła: – To strach przed wykryciem 
nowotworu. Kobieta matka boi się 
o los dzieci, kobieta pracująca za-
wodowo boi się, co  będzie dalej, 
jeśli okaże się, że jest chora. Dlate-
go, jak podkreślali prelegenci, tak 
ważna jest  zmiana mentalności 
w podejściu do profilaktyki, tak-

że u ludzi młodych. I tu dużą rolę 
mają do odegrania nie tylko rodzi-
ce, ale i nauczyciele. Z myślą o nich 
Śląski Oddział Polskiego Komitetu 
Zwalczania Raka (we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Śląskiego) wydał prze-
wodnik, w  którym znalazły  się 
nie  tylko informacje na  temat 
nowotworów, ale  i  wskazówki, 
jak prowadzić lekcje dotyczące tej 
problematyki. Jak zauważyli wy-
kładowcy, młodzi mogą zachęcić 

swoich rodziców czy  dziadków 
do  profilaktyki. Ale  do  tego po-
trzebna jest rozmowa, a nie tylko 
zastępująca ją coraz częściej czyn-
ność „komunikowania się” ze sobą.

Spotkanie, odbywające się w ra-
mach I Śląskiego Festiwalu Zdro-
wia, zorganizowane zostało przez 
Regionalny Ośrodek Metodyczno- 
-Edukacyjny „Metis” w Katowicach 
oraz Fundację na rzecz Zapobie-
gania i Zwalczania Nowotworów.  

abs  

■ R e K l A m A ■

W siedzibie Stowarzy-
szenia Architektów 
Polskich (SARP) po raz 

kolejny kilkudziesięciu obrońców 
aktualnego budynku dworca PKP 
w Katowicach apelowało o wstrzy-
manie przebudowy tego obiektu, 
aby zachować charakterystyczne 
betonowe podpory w  kształcie 
kielichów. Są one przejawem tzw. 
brutalizmu w modernistycznym 
budownictwie sprzed 40 lat. Go-
śćmi specjalnymi spotkania byli 
profesorowie Katedry Konstrukcji 
Wydziału Budownictwa Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach: Adam 
Zybura i Włodzimierz Staropolski. 

Dworzec przy okazji
– Mamy do czynienia z budyn-

kiem monumentalnym – podkre-
ślał prof.  Staropolski. – W  tym 
„brutalnym” żelbetonie zawarty 
jest  nie  tylko niepowtarzalny 
w Polsce pomysł architektoniczny, 
ale i rozwiązania konstrukcyjne 
z lat 60. minionego stulecia.

Gliwiccy profesorowie przy-
gotowali przed rokiem ekspertyzę 
techniczną i m.in. na jej podstawie 
główny inwestor przebudowy 
dworca – firma Neinver – zdecy-
dował o  wyburzeniu kielichów 
i zastąpieniu ich nowymi, o podob-
nej konstrukcji, ale większej wy-
trzymałości, ponieważ do nowego 
dworca PKP Katowice Osobowa 
(o połowę mniejszego niż obecny) 
będzie przylegało wielofunkcyjne 
i zintegrowane centrum kultural-
no-handlowe. Pod ziemią powstanie 
tzw. przelotowy przystanek auto-
busowy. Obiekty będą wybudowa-
ne na placu Szewczyka. Przeciw-
nicy tej koncepcji zauważają, że 85 
procent przestrzeni budowlanej bę-
dzie stanowić część komercyjna, 10 
procent dworzec PKP i przystanek 
autobusowy, zaś 5 procent przypad-
nie na tzw. przestrzeń publiczną. 
– Na  kształt miasta nie  wpływa 
wyłącznie plan zagospodarowania 
przestrzennego, ale także dostępne 
środki finansowe poszczególnych 

właścicieli zabudowań i inwesto-
rów – mówi inż. Roman Olszewski, 
naczelnik Wydziału Budownictwa 
Urzędu Miasta Katowice.

Spóźniona pomoc
Jakie okoliczności doprowadzi-

ły więc do podjęcia decyzji o wybu-
rzeniu modernistycznej konstruk-
cji dworca? Sytuacja wydaje  się 
złożona. Na remont dworca nie stać 
jego właściciela, czyli Polskie Linie 
Kolejowe SA, a właściwie od nie-
dawna spółkę SPV Katowice 1,  
zarządzającą aktualnie dworcem. 
Dlatego PKP SA zawarły umowę 
z firmą Neinver, która poniesie od-
powiedzialność budżetową za re-
alizację projektu nowego dworca, 
będącego jednak małą częścią cen-
trum kulturalno-handlowego. Z ko-
lei spółka Polskie Linie Kolejowe 
(PLK) wyremontuje perony dworca 
i torowiska, bo to jej działka. Prace 
już rozpoczęto. – Projektowanie 
galerii handlowej z nowym dwor-
cem trwa już trzy lata – informował 
na spotkaniu Antoni Pomorski, ar-
chitekt firmy Neinver. 

Dlaczego więc prawie pół-
wiecznego budynku dworca z żel-
betonowymi kielichami przez 
ostatnie lata nie  wpisano ani 
do rejestru zabytków, ani na listę 
dóbr kultury współczesnej? Prze-
cież mogli się o to ubiegać, zgodnie 

z  prawem, właściciel budynku 
(PKP), wojewódzki konserwator 
zabytków albo instytucje pozarzą-
dowe, np. SARP lub Towarzystwo 
Urbanistów Polskich. Mogli ape-
lować o to włodarze miasta, choć 
nie są stroną w sprawie. Nikt o tym 
nie pomyślał albo nikomu na tym 
nie zależało? 

– Zarząd SPV Katowice 1 
nie chce, aby stary budynek dwor-
ca był zabytkiem, bo jest niefunk-
cjonalny i nie spełnia aktualnych 
norm – mówi inż. Olszewski z ka-
towickiego Magistratu. – Zgod-
nie z  ustawą Euro 2012 i  jej  za-
łącznikiem, organem właściwym 
do wydania pozwolenia na budowę 
centrum kulturalno-handlowego 
i dworca PKP jest wojewoda. 

W konsekwencji Urząd Woje-
wódzki, w porozumieniu z woje-
wódzkim konserwatorem zabyt-
ków, umożliwił już budowlańcom 
firmy Neinver rozpoczęcie prac. 
Tak koło się zamyka. Zwyciężyły 
„warunki budżetowe”, a  śląscy 
architekci i urbaniści zbyt późno 
upomnieli się o budynek, który 
mógłby wzbogacić zasoby tego, 
co nazywają dziedzictwem naro-
dowym. Jak zapowiada Monika 
Olejnik-Okuniewska z  Neinver 
Polska, niebawem na plac Szew-
czyka wjadą pierwsze buldożery.

Ks. Roman Chromy

Wokół przebudowy katowickiego dworca PKP i placu Szewczyka

Pożegnanie brutala

Architekt Antoni Pomorski z Neinver Polska wskazywał 
na funkcjonalność projektowanego przez niego na pl. Szewczyka 
centrum komunikacyjno-handlowego z dworcem Katowice 
Osobowa

Wśród prelegentów byli m.in. (od lewej): dr Adam Wędrychowicz 
– prezes Śląskiego Oddziału Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, 
Barbara Dziuk – prezes Fundacji na rzecz Zapobiegania  
i Zwalczania Nowotworów oraz prof. Violetta Skrzypulec-Plinta  
ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
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– Wyburzenie kielichowej konstrukcji dworca 
powinno wywołać u nas płacz – mówił prof. Adam 
Zybura z Politechniki Śląskiej.

I Śląski Festiwal Zdrowia w Katowicach

Uciec przed rakiem
– Najgorszą rzeczą jest straszenie cyframi 
dotyczącymi zachorowań i umieralności na raka. 
Tu najważniejsza jest świadomość profilaktyki, 
a na Śląsku jej nie ma.

■ R e K l A m A ■
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ALVEO firmy Akuna: 
zdrowie i uroda w zasięgu ręki!!!

zadzwoń: 509 974 458, 32 755 76 10 lub przyjdź: 44-400 Rybnik, ul. Św. Jana 13,  
nad pierogarnią, 1 piętro, lok. 2

Pobudza organizm do lepszego działania!!!
wspiera poprawną i szybką regenerację organizmu, opóźnia procesy  

starzenia, wspomaga przy leczeniu nadciśnienia, cukrzycy, chorób serca itd.

Odkryj poprawę zdrowia w 90 dni!!! TERAZ 40% taniej!!!

ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa,
tel. 22 651 90 54, e-mail: sprzedaz@wydawnictwo.pl

WYDAWNICTWO PrOmIC

cena
      38,90

cena
      29,90

w w w . w y d a w n i c t w o . p l

cena
      29,90

tel.: 32 608 80 42, 32 608 80 82
e-mail: reklama@goscniedzielny.pl

d z i a ł 
r e k l a m y : 

* dotyczy cennika powierzchni reklamowej „Gościa Niedzielnego”

Pomożemy Ci 
w Twoim biznesie
•  Zaufanie Czytelników do GN

to zaufanie do reklamowanych 
produktów i usług

•  Większość z nich czyta
dokładnie cały numer

•  Prawie 70 proc. naszych Czytelników
czyta wyłącznie GN

Zapytaj 
o nowe ceny*

Deklaracje mieszkańców Nieboczów 

Chcą być razem

W Żorach powstało hospicjum stacjonarne 

Promienny dom

Ponad 60 gospodarzy z Niebo-
czów, gdzie ma powstać zbior-
nik przeciwpowodziowy Racibórz 
Dolny, chce osiedlić się w nowej, 
budowanej specjalnie dla nich, 
miejscowości.

T ak wynika z oświadczeń ze-
branych w gminie Lubomia, 

do której należą Nieboczowy. – 
Deklaracje złożyło w  sumie 73 
właścicieli nieruchomości, z czego 
57 nie budzi żadnych wątpliwości 
prawnych – mówi wójt Czesław 
Burek. – Kilka osób prosiło je-
dynie o wycenę nieruchomości, 
kilka innych oświadczeń wyma-
ga weryfikacji, bo brakuje w nich 
np. podpisów wszystkich właści-
cieli. Nowe Nieboczowy (bo taką 
nazwę ma nosić wieś) z rozbudo-
waną infrastrukturą drogową, 
kanalizacyjną, posiadające swój 
kościół, powstaną na tzw. Dąbro-
wach, należących do sołectwa Sy-
rynia. Miałoby w niej zamieszkać 

ok. 300 mieszkańców Nieboczów, 
jednak plany przewidują rozwój 
wsi, w której docelowo mogłoby 
mieszkać ok. 1500 osób. Inwestor, 
którym jest Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 
wyłonił już firmę, która dokona  
wyceny zarówno nieruchomości 

i gruntów w Nieboczowach, jak 
i  terenów pod budowę nowych 
działek w Syryni. Zajmie się tym 5 
rzeczoznawców. Tereny pod nową 
wieś należą w większości do wła-
ścicieli prywatnych. – Potencjal-
nie więc możliwe jest tu źródło 
konfliktu, bo ludzie będą chcie-

li zarobić – mówi wójt Burek. 
Przeważają tu wprawdzie ziemie 
należące do V klasy gruntów or-
nych, a więc gleby słabe, piasko-
we, ale możliwość zarobku nęci 
każdego. Wójt podkreśla jednak, 
że żaden z gospodarzy na sprze-
daży nie straci, przeciwnie – so-
lidnie zarobi. – Zadbamy o to, by 
właściciele z Syryni nie zostali 
na  lodzie, ale  też chcemy, żeby 
ceny sprzedaży ich  gruntów 
były realne – mówi. – Plan No-
wych Nieboczów wszedł w życie 
w styczniu 2010 r. Objęto nim 94 
ha, a dla nowej wsi potrzeba ok. 33 
ha. Gruntów jest więc trzykrotnie 
więcej aniżeli potrzeb – dodaje. 

Kiedy ruszy budowa nowej 
wsi, nie wiadomo. Pewne jest tyl-
ko to, że Nieboczowy muszą zostać 
wysiedlone do 2014 r., bo do tego 
czasu ma tu powstać zbiornik Raci-
bórz Dolny. Gdyby tak się nie stało, 
Unia Europejska może cofnąć do-
tację na tę inwestycję.  abs

W budynku przy ul. Promien-
nej znajduje  się 6 sal dla 

chorych, (w  tym jedna izolatka) 
sala rehabilitacyjna, 2 pokoje dla 
rodzin, które chciałyby skorzystać 
z  możliwości dłuższego pobytu 
przy chorym, gabinety zabiegowe 
i kaplica Miłosierdzia Bożego. Ho-
spicjum, które poświęcił abp D. Zi-
moń, otwarto 16 października, w 32. 
rocznicę wyboru papieża Jana Paw-
ła II, którego imię nosi placówka. 
– Jego opiekę czujemy od początku 
naszej działalności – mówi Dorota 
Domańska z Zarządu Stowarzysze-
nia Przyjaciół Chorych „Hospicjum 
im. Jana Pawła II”. – To papieskie 
wezwanie do wprowadzania mi-
łosierdzia w  czyn, wygłoszone 
w 2002 r. na krakowskich Błoniach, 
zmobilizowało nas do działania. 
Starania o powstanie hospicjum 

stacjonarnego trwały 7 lat. Nie bez 
znaczenia była duża pomoc ze stro-
ny władz miasta, które pokryło 
koszty budowy (4 mln zł) i podaro-
wało działkę pod inwestycję. Mia-
sto, za symboliczną kwotę tysiąca 
złotych rocznego czynszu, na 20 lat 
użyczyło budynku Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Chorych. Jednopiętrowy 
dom, liczący 7 tys. mkw, jest wypo-
sażony w 15 łóżek. Jednak docelowo 
będzie mógł przyjąć 30 terminalnie 
chorych. – Niektórzy dziwią  się 
dlaczego na tak dużej powierzchni 
znajduje się zaledwie kilkanaście 
miejsc dla chorych. Ale trzeba pa-
miętać, że dla nich ma to być drugi 
dom, przytulne miejsce, w którym 
będą się czuć jak u siebie – zauważa 
Dorota Domańska. 

Pierwsi podopieczni trafią 
tu  w  styczniu przyszłego roku. 

Hospicjum złożyło ofertę do Naro-
dowego Funduszu Zdrowia i czeka 
na przydzielenie środków na dzia-
łalność. Jest już wstępna akceptacja 
ze strony Funduszu. Stacjonarna 
placówka jest dopełnieniem kilku-
nastoletniej działalności żorskiego 
hospicjum domowego, zajmujące-
go się chorymi w ich domach. W ho-
spicjum będą przebywać chorzy 
nie mający rodziny, wymagający 
całodobowej opieki, bądź tzw. opie-

ki wyręczającej, np. w sytuacji kie-
dy ich najbliżsi będą musieli na ja-
kiś czas wyjechać. O zasadności 
istnienia w mieście takiej placówki 
nie trzeba chyba nikogo przekony-
wać. Dość powiedzieć, że najbliższe 
hospicja stacjonarne, do których 
do tej pory kierowani byli chorzy 
z Żor, znajdują się w oddalonych 
o kilkadziesiąt kilometrów Katowi-
cach, Mysłowicach czy Gliwicach.

Anna Burda-Szostek

Czesław Burek, wójt gminy Lubomia, wskazuje miejsce  
na Dąbrowach, gdzie po powstaniu Nowych Nieboczów  
będzie boisko piłkarskie

Przed budynkiem hospicjum posadzono cebulki żonkili, 
rozpoczynając tym samym miejską kampanię Pola Nadziei.  
Na zdjęciu od lewej: Dariusz Domański, Dorota Domańska oraz 
Roman Pokorski – członkowie zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach.
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Zaledwie rok trwała budowa żorskiego hospicjum. 
Opiekę znajdzie tu 30 chorych.
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• niedziela 31.10
07.45 Śląski koncert życzeń 08.20 Mu-
zyczny Mix 08.45 Plastusiowy pamiętnik 
– serial animowany 17.00 Sława i chwała 
– serial 17.55 Pogoda 18.00 Święto refor-
macji 18.30 Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 Criminal Tango – 
serial dokumentalny 21.45 Aktualności 
21.55 Pogoda 22.00 Hat-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 1.11
17.00 Byli ze Śląska 17.30 Śląskie nekropo-
lie 17.40 Co, gdzie, kiedy? – TVP Katowi-
ce poleca 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 
Flesz 18.05 Forum regionów – program 
publicystyczny 18.30 Aktualności 18.50 
Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 Ma-
gazyn Meteo 19.20 Miała tu dzisiaj być 
– wspomnienie o Krystynie Bochenek 
19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 22.13 Podziękowanie 
dla prezydenta

• wtorek 2.11 
17.00 Ostatni romantyk – J.  Kukuczka 
17.20 Bliżej natury – magazyn ekologicz-
ny 17.45 Relacje 17.55 Pogoda 18.00 Flesz 
Aktualności 18.05 Bytom Nowa Generacja 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualności 
19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 
Prof. Z. Religa – wspomnienie 19.40 Te-
lezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda 

• środa 3.11
17.00 Muzyczny Mix 17.10 Co, gdzie, kiedy? 
– TVP Katowice poleca 17.20 Telezakupy 
17.35 Na wezwanie 17.45 TVP Katowice 
zaprasza 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 
Flesz 18.05 Magazyn Reporterów TVP 
Katowice 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.25 Duch Hadyny 19.45 Teleza-
kupy 19.50 TVP Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 4.11
17.00 Przesłanie pamięci 17.10 Atelier – 
lekcja rysunku 17.20 Szlakiem zabytków 
techniki 17.40 Pozytywka 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności Flesz 18.05 Pomysł 
na weekend 18.15 Cogito 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 Reportaż 19.40 Tele-
zakupy 19.50 TVP Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 5.11
17.00 Kronika miejska – Siemianowice 
17.10 Historia budowy kościoła w Liścu 
17.30 Trudny rynek 17.55 Pogoda 18.00 
Aktualności Flesz 18.05 Muzyczny Mix 
18.15 Wodociągi Piekary 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.20 To brzmi 19.35 Tele-
zakupy 19.50 TVP Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 6.11
07.45 6 milionów sekund – serial 08.20 
Telezakupy 08.45 Plastusiowy pamiętnik 
– serial dla najmłodszych 17.00 Śląska 
lista przebojów 17.20 Rawa Blues – re-
portaż 17.55 Pogoda 18.00 Losy tragiczne 
i nieznane – program historyczny 18.30 
Aktualności 18.50 Gość Aktualności – 
Pora na kulturę 19.00 Sport 19.15 Maga-
zyn Meteo 19.25 Śląsk jest piękny 19.45 
Telezakupy 19.50 Muzyczny Mix 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 Sport

Spektakl „Joanna d’Arc” Karela 
Brožka to opowieść o głupocie 
polityków i hierarchów, którzy 
pozostają bezradni wobec żaru 
wizjonerów.

N ie przez przypadek w scenie sądu nad Joanną 
inkwizytorzy wkładają maski świń i wieprzy 

symbolizujących brzydkie, przyziemne cechy. 
A w momencie wyroku wokół Joanny tłoczą się nie lu-
dzie, ale owce i barany – bezładny zwierzęcy tłum, 
porażający swym widokiem w sądowej sali. Joanna 
d’Arc znakomicie zagrana przez Martę Popławską, 
urzeka wewnętrznym skupieniem, poczuciem misji, 
dziecięcą wiarą w sens działań przywracających 
wolność Francji. Czujemy, że jest jeszcze małą dziew-
czynką, kiedy przyjmuje razy ojca i przygany matki 
(rodziców symbolizują wiązka siana i dyscyplina). 
Ale kiedy rozmawia z inkwizytorami i hierarchami, 
wykazuje się mądrością dojrzałej kobiety. Obserwu-
jąc jej coraz bardziej pogrążoną w ekstazie twarz, 
odczuwa się wrastający do ekstremum, przenoszący 
w „drugą przestrzeń” klimat spektaklu. Obok Popław-
skiej brawurowo grają: Bartosz Socha jako hrabia 
Warwick i król Karol, ale też Mirosław Kotowicz, 
rozbawiający widownię tragikomicznymi dialo-
gami jako Inkwizytor, Beaudricourt i Arcybiskup. 
Nie sposób wymienić całego zespołu, który z dużym 
wyczuciem przedstawił dzieje Dziewicy z Orleanu 

opowiedziane przez Brožka poprzez dzieła Anouilha, 
Schillera, Claudela, Shawa. Reżyser pokazuje, jak 
wielu angażuje się w to, żeby Joanna i jej zwycięstwo 
przepadły w odmętach historii. Ale ona jak skowro-
nek – słyszany na zakończenie – zmartwychwstaje. 
I żaden płomień stosu przez lata nie spalił jej zapału. 

Barbara Gruszka-Zych

Propozycja Teatru Ateneum w Katowicach

Joanna jak skowronek

W Joannę d’Arc wcieliła się Joanna Marta 
Popławska
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100 lat chóru
Kochłowice. Koncert z okazji stulecia Chóru Para-
fialnego św. Cecylii odbędzie się 7 listopada o 17.30 
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Śpiewakom 
będzie towarzyszyła Rudzka Orkiestra Kameralna. 

Śląskie klimaty
Czyżowice. Wiejski Dom Kultury zaprasza 13 listo-
pada o 16.00 na przegląd zespołów śpiewaczych kół 
gospodyń wiejskich oraz na spotkanie z Markiem 
Szołtyskiem pt. „Graczki – zabawki i zabawy śląskie”. 
Wstęp wolny.

Biblia dla maturzystów
Brenna. Weekend ze słowem Bożym dla maturzystów 
pod hasłem „Tylko dla orłów, czyli o stawaniu się męż-
czyzną” odbędzie się od 12 do 14 listopada w Ośrodku 
Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej im. św. 
Jadwigi. Zapisy w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego 
Kurii Metropolitarnej. Koszt 80 zł. Więcej informacji 
u ks. dr. Marka Spyry, tel. 502 150 394.

Mariaccy ministranci
Katowice. Z okazji 140-lecia kościoła Niepokalanego 
Poczęcia NMP wszystkich, którzy kiedykolwiek słu-
żyli przy ołtarzu w kościele Mariackim, duszpasterze 
zapraszają na spotkanie ministranckich pokoleń. 
Można zgłaszać się w kancelarii parafii przy pl. bł. 
ks. Emila Szramka 1 lub e-mailem: parafia@mariac-
ki.wiara.org.pl, podając adres do korespondencji. 
Spotkanie odbędzie się 28 listopada, w I niedzielę 
Adwentu.

O naprotechnologii
Koniaków. „Bądźcie płodni. Jak żyć z darem płodno-
ści i cierpieniem niepłodności?” to temat warsztatów 
dla małżonków organizowanych od 3 do 5 grudnia 
w domu rekolekcyjnym Kościoła Domowego Ruchu 
Światło–Życie archidiecezji katowickiej. Poprowadzą 
je ks. Jarosław Ogrodniczak oraz lekarze Ilona i Adam 
Kuźnikowie, znawcy naprotechnologii i tzw. modelu  
Creightona oraz metod rozpoznawania płodności. 
Więcej informacji: Agata i Bogdan Kołaczowie, e-mail: 
kolaczaga@tlen.pl, tel. 605 429 600. •


