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Dać Jezusowi siebie 
całkowicie, nie tylko 
ducha, ale i ciało, 
aby On mógł przyjść 
i przemieniać ten świat. 
Co za perspektywa!

T ak mówił abp  Damian Zimoń 
do  27 alumnów Wyższego Ślą-

skiego Seminarium Duchownego 
w Katowicach, którzy chwilę potem 
przyjęli z jego rąk święcenia diako-
natu. Uroczystość miała miejsce 13 
marca w sanktuarium Maryi Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śl. 

Metropolita przypomniał hi-
storię sanktuarium, jego znaczenie 
dla Kościoła na  Śląsku i  w  Polsce. 
Mówił o przywiązaniu sługi Bożego 
Jana Pawła II do piekarskiej bazyliki 
w czasach, gdy był jeszcze kardyna-
łem i o dalszej pamięci już ze Stolicy 
Piotrowej. – Chcecie w szczególny 
sposób posługiwać ludowi Bożemu 
i Bogu oddawać cześć – mówił ar-

cybiskup do zgromadzonych przed 
ołtarzem kandydatów. – Będziecie 
pozostawali w całkowitej dyspozycji 
Chrystusa i Jego Kościoła.

Arcybiskup przywołał postaci 
wybitnych kapłanów: Alojzego Fic-
ka, Emila Szramka, Józefa Czempiela, 
Franciszka Blachnickiego, kard. Au-
gusta Hlonda i bp. Wilhelma Pluty. 

– Czy  oczyma wyobraźni widzi-
cie się na podobnej ścieżce? – pytał 
arcybiskup. 

Ważnym i czytelnym symbolem 
dla świata współczesnego określił 
abp Zimoń bezżenność, do której zo-
bowiązali się przyjmujący święcenia 
diakonatu. Nazwał ją „znakiem goto-
wości do ofiary i męczeństwa”. ap

Europejska Stolica Krystyn

P rawie 700 imienniczek śp. Kry-
styny Bochenek świętowało 

swoje imieniny. Do  stolicy Śląska 
panie przyjechały z  całej Polski 
i z zagranicy. Po raz pierwszy od 14 
lat zjazd odbył się bez jego inicjatorki. 
– Spotykamy się nie tylko raz w roku 
– powiedziała Krystyna Olszewska 
ze Szczecina. – Pomagamy sobie wza-
jemnie. W ramach świętowania panie 
zwiedzały region, bawiły na kawie 
u wojewody śląskiego, a także uczest-
niczyły we Mszy św. w archikatedrze 
pod przewodnictwem abp. Damiana 
Zimonia i złożyły wieniec na grobie 
Krystyny Bochenek. Kulminacyjnym 
punktem były uroczystości na placu 
Sejmu Śl. Punktualnie o  13.13 roz-
legł się hejnał kompozycji Janusza Bie-
leckiego. Imieninowe życzenia składali 
m.in. marszałek województwa Adam 
Matusiewicz, prezydent Katowic Piotr 
Uszok i Kamil Durczok. •
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Katowice, 13 marca 2011. Podczas Ogólnopolskich Imienin Krystyn panie występują 
w charakterystycznych nakryciach głów
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Podczas Litanii do Wszystkich Świętych kandydaci do diakonatu  
leżą krzyżem przed ołtarzem

D zień Świętości 
Życia przypada 25 

marca. Ma przypominać 
o nadrzędnej wartości 
życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. 
Ostatnio wiele mówi się 
o naprotechnologii. 
Niektórzy widzą 
w tym szamaństwo 
i ciemnogród. Jak 
jest naprawdę mówi 
instruktorka, matka 
czwórki dzieci – Ewa 
Jurczyk (s. III). Polacy 
lubią sobie ponarzekać: 
na drożyznę, bezrobocie, 
brak pieniędzy. Kiedy 
jednak same pchają się 
one do kieszeni 
nie potrafimy ich 
wykorzystać. Posłanka 
I. Kloc uważa, że przez 
opieszałość władz regionu 
uciekło nam 400 mln zł  
z Unii Europejskiej. 
Więcej s. VI.

Święcenia diakonatu w piekarskiej bazylice

Na ścieżce świętych
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Piekary Śl. Ponad 150 potencjal-
nych dawców szpiku zarejestro-
wało się w bazie Fundacji Dawców 

Komórek Macierzystych (DKMS). 
12 marca miał miejsce pierwszy 
Dzień Dawcy Szpiku pamięci Ani 
Seweryn. 22-latka zmarła w 2009 r. 
po zmaganiach z ostrą białaczką. 
Podczas choroby prosiła przyjaciół, 
by podjęli działania, które pomogą 
innym chorym. – Mam nadzieję, 
że dzięki takim inicjatywom uda się 
pomóc jak największej liczbie osób 
– mówi Anna Kryś inicjatorka 
akcji. Wszyscy, którzy chcą wziąć 
udział w akcji, mogą zarejestro-
wać  się w  banku dawców przez 
internet. Więcej na stronie www.
dkms.pl.

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, 
Aleksandra Pietryga

katowice@goscniedzielny.pl

■ R e k l A m A ■

Mistrzowie w mundurach
katowice-Bogucice. W stulecie 
harcerstwa w Chorągwi Śląskiej 
Związku Harcerstwa Polskie-
go odbyła  się II Gala Mistrzów 
Harcerstwa. Podczas spotkania 
w  Domu Kultury „Bogucice- 
-Zawodzie” wyróżnieni zostali 
najlepsi instruktorzy harcerscy 
z województwa śląskiego. Wśród 
laureatów znaleźli się m.in. hm. 
Bożena Mientus jako najlepszy 
komendant hufca, hm. Andrzej 
Jąderko – harcerski menedżer 
i hm. Anna Peterko – kształcenio-
wiec na 6. W kategorii „wspiera-
jący duszę”, w której nagradzani 
są  instruktorzy wspierający 
rozwój duchowy, statuetkę otrzy-
mała hm. Teresa Knura. Nagro-
dą dla laureatów będzie wyjazd 
do  Parlamentu Europejskiego 
do Brukseli, na zaproszenie posła 
Jana Olbrychta. Gala poprzedzona 
została spotkaniem założycielskim 
Śląskiej Rady Przyjaciół Harcer-
stwa, w skład której weszło blisko 
50 osobowości z  woj. śląskiego, 

z wojewodą śląskim Zygmuntem 
Łukaszczykiem. Odebrał on także 
„Laskę skautową” nadawaną przez 
Naczelnika ZHP dla niezawodnych 
przyjaciół harcerstwa.

Wojewoda Zygmunt 
Łukaszczyk wręcza 
hm. Bożenie Mientus 
statuetkę dla najlepszego 
komendanta hufca
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Nagrodzeni fotoreporterzy GN
katowice. Roman Koszowski, 
fotoreporter „Gościa”, za zdjęcie 
pt. „Osamotnienie” otrzymał 
I nagrodę tegorocznego konkur-
su „Śląska Fotografia Prasowa”. 
Obraz przedstawia zamyślonego 
Jarosława Kaczyńskiego widocz-
nego zza sylwetek anonimowych 
mężczyzn, zwróconych każdy 
w swoją stronę. Zdjęcie wykonano 
podczas zeszłorocznej pielgrzym-
ki mężczyzn do  sanktuarium 
w  Piekarach Śl., zaledwie dwa 
miesiące po katastrofie smoleń-
skiej. – Jest moment, chwila, kie-
dy fotoreporter naciska zdjęcie 
i to jest właśnie to. Jednogłośnie 
wybraliśmy to zdjęcie, które ma 
wiele podtekstów – zauważył 
prof.  Marian Oslislo, przewod-
niczący jury, rektor Akademii 
Sztuk Pięknych w  Katowicach. 
Józef Wolny, szef Działu Foto GN, 
w tym samym konkursie otrzy-
mał nagrodę im. Jana Suchana 
za cykl „Dzieci Haiti”, przedsta-
wiający zdjęcia dzieci błąkają-

cych się po ulicach nawiedzonego 
trzęsieniem ziemi Haiti. Nagrodę 
ufundował Vattenfall.

Roman Koszowski  
(z lewej) otrzymał  
m.in. przechodnią nagrodę 
dyrektora Biblioteki 
Śląskiej: kilkudziesięcioletni 
aparat fotograficzny zwany 
Złotym Druhem. Na zdjęciu 
z Józefem Wolnym

Kobiecym głosem

katowice. 8 marca na specjal-
nie zorganizowanej konferencji 
kobiet spotkały się przedstawi-
cielki wszystkich klubów Rad-
nych Sejmiku Województwa Ślą-
skiego oraz członkinie Zarządu 
Województwa. Panie zapowiadają 
wspólną pracę ponad podziałami, 
m.in. w  kwestiach rozpoczęcia 
dyskusji na  temat wprowadze-
nia Europejskiej Karty Równości 
Kobiet i Mężczyzn, wspieraniu 
wiejskich środowisk kobiecych 
w ich aktywizacji, a także promo-
cji profilaktyki zdrowotnej i dzia-
łań o charakterze prorodzinnym. 
– Chcemy położyć nacisk na pro-
mocję badań profilaktycznych, 
które mogą uratować życie nie-
jednej kobiety – powiedziała 

Barbara Dziuk, radna sejmiku 
wojewódzkiego (PiS). Aleksan-
dra Gajewska-Przydryga (PO) 
wskazała na  województwo ślą-
skie jako na nieliczne, w którego 
zarządzie znalazły się dwie kobie-
ty. – Dzięki temu możemy głośno 
i  skutecznie mówić o  ważnych 
dla kobiet sprawach – mówiła 
wicemarszałek.

Pamięci Ani Seweryn
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Rejestracja jest prosta – trzeba wypełnić formularz i pobrać krew 
do badania genetycznego

Uczestniczki 
Konferencji 

Kobiet: 
(od lewej) 

Barbara 
Dziuk (PiS), 
Aleksandra 

Banasiak (PSL), 
Aleksandra 
Gajewska-

Przydryga (PO)
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O prawie pacjenta do rzetelnych 
badań, lekarzu, który ma 
dla niego czas i długich 
spotkaniach przy herbacie 
z Ewą Jurczyk, instruktorem 
naprotechnologii rozmawia 
Aleksandra Pietryga.

Aleksandra Pietryga: Szamanizm i zabobo-
ny. medialna nagonka na naprotechnologię 
ostro wybrzmiewa w ostatnich miesiącach.
Ewa Jurczyk: – Kto naprotechnologię nazy-
wa gusłami, nie ma pojęcia, o czym mówi. 
Naprotechnologia jest metodą leczenia nie-
płodności z  wykorzystaniem wszystkich 
przyjętych i dostępnych narzędzi medycyny, 
ale wzbogaconą precyzyjną obserwacją natu-
ralnego cyklu kobiety. Wyższość tej metody 
nad innymi polega m.in. na tym, że wychwy-
tuje i diagnozuje nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu organizmu kobiety. To pozwala 
nie  tylko ustalić przyczynę niepłodności, 
ale zdiagnozować i wyleczyć wiele chorób 
ginekologicznych.

Najłatwiej jest skierować parę na in vitro…
– Właśnie. Wiele kobiet, które trafiają 

do mnie, nie miało wcześniej nawet zleconych 
badań na poziom estrogenów i progesteronu 
(hormony płciowe sterujące cyklem owula-
cyjnym kobiety – przyp. A.P.), a to podstawa. 
Naprotechnologia, na podstawie dokładnych 
obserwacji i badań, dopasowuje metody le-
czenia do konkretnego przypadku. To jednak 
wymaga większego zaangażowania lekarza.

Jak to się stało, że nauczyciel matematyki 
został instruktorem naprotechnologii?

– Szukałam czegoś, co pozwoli mi pogodzić 
bycie mamą czwórki dzieci z satysfakcjonującą 
pracą zawodową. Usłyszałam o kursie modelu 
Creightona (naprotechnologii) i postanowiłam 
spróbować. Zadziwiające jest to, że wcześniej 
przez pięć lat intensywnie uczyłam się języ-

ka angielskiego, właściwie bez konkretnego 
celu. Okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę, 
bo wszystkie wykłady, a później egzamin, od-
bywają się w tym języku.

Pracy jest dużo?
– Coraz więcej. Metoda jest coraz bardziej 

popularna wśród małżonków starających się 
o poczęcie dziecka. Ponieważ instruktorów 
jest jeszcze stosunkowo mało, trafiają do mnie 
pary nie tylko z naszego regionu, ale również 
z okolic Wrocławia czy Opola. W tej metodzie 
chodzi o to, by każdy przypadek rozpatry-
wany był indywidualnie, każdemu trzeba 

poświęcić dużo czasu. Na  spokojnie, przy 
herbacie. Pierwsze spotkania trwają nawet 
3 godziny!

małżonkowie przychodzą razem?
– Zachęcam ich do tego. O to właśnie chodzi, 

że ta metoda zgłębia problem niepłodności kom-
pleksowo. Zwraca uwagę na aspekty medyczne, 
ale również psychologiczne, np. kwestię rela-
cji między małżonkami. Trudności w poczęciu 
dziecka mogą także tu mieć swoje źródło. 

Naprotechnologii zarzuca się, że pomija 
mężczyznę.

– Wręcz przeciwnie. Właśnie ta metoda 
obejmuje swoim zasięgiem obydwoje małżon-
ków. Obserwacje co prawda prowadzi kobieta, 
ale zachęcamy, by to mąż właśnie analizował 
symptomy, nanosił je na kartę obserwacji. Poza 
tym przy trudnościach w poczęciu zakłada się, 
że problem może być zarówno po stronie kobie-
ty, jak i mężczyzny. Dlatego nie wyklucza się 
oceny męskiej płodności, badając nasienie. 
Przy czym pobranie nasienia nie musi się do-

konywać przez masturbację. 
Są inne metody, etyczne.

To znaczy?
– P róbk i na sien ia 

uzyskać można w  trakcie 
naturalnego współżycia 
z  użyciem perforowanych 
koszulek plastikowych.

Jak długo pracuje Pani jako instruktor na-
protechnologii?

– Od 2009 roku

Jakieś sukcesy?
– Rozumiem, że  jako  sukces postrzega 

pani ciążę (śmiech). Mam około 10 przypad-
ków udanego poczęcia dziecka. Na  razie. 
Pełny cykl leczenia w  napro trwa ok. 2 lat 
i niewiele par do tej pory ukończyło ten pro-
gram. Właśnie dziś kolejne małżeństwo, z któ-
rym pracowałam, pojechało na porodówkę. 
 •

25 marca – Dzień Świętości Życia

„Ciemnogród” czy medycyna kompleksowa?

Ewa Jurczyk 
współpracuje 
z lekarzami 
naprotechno-
logami z całej 
Polski. Mieszka 
w MysłowicachAl
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W sumie 350 pacjen-
tów. Są wśród nich 
m.in. sowy, bieliki, 
kuny, żbiki, sarny 

i jelenie. Bohun, ryś karpacki był 
zdrowym, dorodnym samcem. 
Jeszcze niedawno panował w swo-
im rewirze na wschodzie kraju. 
Do mikołowskiego ośrodka trafił 
spod Przemyśla. Stracił łapę zaplą-
taną w siatkę ogrodzeniową. – Kie-
dy dostał się do woliery, przeżył 
traumę – mówi Jacek Wąsiński, 
założyciel Leśnego Pogotowia 
w  Mikołowie. – Chciał uciekać, 
gryzł kraty. To  okropny widok, 
ale  nie  przeżyłby na  wolności. 

Rehabilitowanie kota zacząłem 
od podania karmy i złamania jego 
psychiki w dobrym tego słowa zna-
czeniu. Cierpliwie próbowałem 
go przekonać, że w ośrodku może 
czuć  się bezpiecznie. Najpierw 
z daleka, potem coraz bliżej siada-
łem przy wolierze i dużo do niego 
mówiłem…

lecznica na 3 hektarach
Jacek Wąsiński z  wykształ-

cenia jest  leśnikiem. Pochodzi 
z  Katowic. Ukończył ochronę 
środowiska na  Uniwersytecie 
Opolskim. Będąc już w technikum, 
przynosił do domu ranne zwierzę-
ta, odnalezione wraz z kolegami 
na praktykach w lesie. Wyleczone 
lub podhodowane tchórze i żmije 
przekazywał potem do  ogrodu 
zoologicznego. Myślał o  pracy 
ze zwierzętami i o podróżach przy-
rodniczych. Po ślubie zamieszkał 
w  leśniczówce w  mikołowskiej 
dzielnicy Kamionka. – Jacka po-
znałam jeszcze przed założeniem 
Leśnego Pogotowia – mówi jego 
żona Iwona. – Miłość do przyrody 
stała się naszą wspólną rodziną 
pasją. Zaraziliśmy nią także syna. 

– Pierwszą chorą sarnę przy-
wieźli do  mnie robotnicy leśni 

z Zabrza-Makoszów – wspomina 
Jacek Wąsiński. – Miałem wtedy 
jakąś teoretyczną wiedzę o zwie-
rzętach, ale  ich  leczenie nigdy 
nie wchodziło w zakres statuto-
wej działalności pracowników 
Lasów Państwowych. Cóż z tego? 
Wyleczoną sarnę zastąpiły szybko 
ranne ptaki. W 1993 r. wiedziałem, 
że  nigdy nie  odmówię pomocy 
zwierzakom w potrzebie.

Wokół leśniczówki, wykorzy-
stując skromne fundusze, pan 
Jacek rozpoczął budowę plenero-
wego szpitala dla dzikich zwierząt 
– jednego z pierwszych w Polsce. 
Na 3 hektarach powstawały suk-
cesywnie woliery i  wybiegi dla 
chorych zwierząt wraz z zapleczem 
gospodarczym. – Na szczęście mój 
pomysł wspierało Nadleśnictwo 
Katowice – mówi miłośnik zwie-
rząt. – Od 2006 r. sprawuje formal-
ną pieczę nad Leśnym Pogotowiem 
i częściowo finansuje jego działal-
ność. Szacunku wobec przyrody 
nie tracą także włodarze śląskich 
miast i gmin. Dzięki ich wsparciu, 
przebywające u nas zwierzęta czu-
ją się dobrze i nie są głodne.

Mikołowski ośrodek, pro-
wadzony za zgodą Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, spełnia 

szereg koniecznych wymogów. 
Pomieszczenia i wybiegi dla zwie-
rząt muszą być nie tylko poprawne 
wizualnie, ale przede wszystkim 
funkcjonalne i bezpieczne. Wybu-
dowane zgodnie z normami. W cią-
gu 18 lat działalności Leśnego Po-
gotowia pan Jacek zdobył ogromne 
doświadczenie. Poznał nie tylko 
bogactwo lasu jako ekosystemu, 
ale zrozumiał zachowania, gesty 
i  psychikę jego mieszkańców. – 
Dotychczas moi pacjenci nie wy-
rządzili mi najmniejszej krzywdy. 
Ale do dzikich zwierząt nie można 
podchodzić z rutyną – uważa. – 
Każdą sytuację staram się prze-
widzieć. Nawet sarna jest w stanie 
zabić człowieka. Zwierzęta, które 
leczę, swoim zachowaniem dają 
mi znaki: „dosyć”, „odejdź!”. Ciągle 
uczę się je rozpoznawać.

Podstawowym narzędziem, 
którym Jacek Wąsiński posługu-
je się w kontakcie z dzikimi zwie-
rzętami, jest  ludzki głos. – Roz-
poznają jego tembr i wyczuwają 
emocje, z  którymi do  nich pod-
chodzę. To bardzo ważne – pod-
kreśla. – Mogę przemieszczać się 
po  ośrodku także nocą. Mówię 
do zwierząt tak, żeby słyszały mój 
głos i nie bały się.

tekst
ks. Roman Chromy

rchromy@goscniedzielny.pl

Do Leśnego Pogotowia trafiają młode zwierzęta wymagające podchowania, np. kuny i sowy

Głos opiekuna
Jacek Wąsiński z rysiem 
Jasiem, bohaterem filmów 
przyrodniczych
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leśne Pogotowie 
w mikołowie. 
Zamiast sal 
szpitalnych 
wybiegi i woliery. 
W zwierzęcym 
szpitalu 
przebywają 
na leczeniu 
przedstawiciele 
110 gatunków.
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Robię to, co uwielbiam
Zwierzętom, które pozostaną 

w ośrodku na stałe, pan Jacek na-
daje imiona. Bohun nie jest więc 
sam. Towarzyszy mu rysie ro-
dzeństwo: Jaś i Małgosia. Wydra 
rodem z Pienin, która jeszcze trzy 
lata temu, za zgodą swojej właści-
cielki, wypadała na ryby do Zale-
wu Czorsztyńskiego, nazywa się 
Kajtek.

Założyciel Leśnego Pogotowia 
w Mikołowie, aby dobrać swoim 
pacjentom karmę zbliżoną do natu-
ralnej, poznał zależności istnieją-
ce pomiędzy polskimi gatunkami 
zwierząt i roślin. Wie, gdzie w le-
sie odnaleźć składniki diety dla 
swoich ulubieńców. Bo ich pełny 

żołądek, jak mówi, jest kluczem 
do zdobycia wzajemnego zaufania. 
–Proszę o rady fachowców – za-
znacza Wąsiński. – Współpracuję 
z weterynarzami, pracownikami 
ogrodów zoologicznych (w Cho-
rzowie, Opolu, Wrocławiu i Gdań-
sku) oraz ze  służbami leśnymi, 
np. z Państwową Strażą Łowiecką. 
Od czasu do czasu dzielę się wie-
dzą ze  studentami weterynarii. 
Wykonuję też protezy zwierzę-
cych kończyn.

Aleksander Tabacki, lekarz 
weterynarii z  Orzesza: – Jacek 
jest współczesnym wcieleniem św. 
Franciszka z Asyżu. W sposób nie-
zwykle naturalny, w odróżnieniu 
od tzw. chorej miłości, promieniuje 
dobrocią dla zwierząt. Ponieważ 
nasz powiat z  każdej strony 
jest otoczony lasami poprzecina-
nymi drogami, nie brakuje wypad-
ków z udziałem dzikiej zwierzyny. 
Do  Jacka trafiają poturbowane 
osobniki, które mają tu  szansę 
na powrót do zdrowia.

W ostatnich tygodniach Pol-
ską wstrząsnęła sprawa dwóch 
łosi, które przymarzły w  nad-
bużańskich bagnach, kilkaset 
kilometrów od  Kamionki. Gdy 
Jacek Wąsiński dowiedział  się 
o sprawie, zadeklarował wspar-
cie i  klępy przetransportował 
do mikołowskiego ośrodka. Nie-
stety, z jego pomocy skorzystano 
za późno i dla dobra wycieńczo-
nych zwierząt trzeba było je uśpić. 
– W ostatnią Wigilię pojechałem 
po sarnę z wypadku. Na miejscu 
okazało się, że bezpański pies wy-
gryzł jej dziurę w udzie – wspomi-
na. – Zszywaliśmy ją do trzeciej 
nad ranem w  Boże Narodzenie. 
Pomimo naszych starań zwierzę 
nie przeżyło.

Gorzki smak porażki neutra-
lizują sukcesy. Jacek Wąsiński 
cieszy się, że nadchodzi wiosna. 
Niebawem wypuści na wolność 30 
łabędzi, 8 sów, kilkadziesiąt bocia-
nów i sarny – wszystkie odchowane 
bądź wyleczone po urazach. – Pan 
Bóg każdemu podarował talenty. 
Ja opiekuję się zwierzętami. Od 18 
lat nie  byłem na  urlopie. Mam 
dużo pracy, ale  jestem szczęśli-
wy, bo  robię to, co  uwielbiam. 
Gdybym jutro umierał, to wiem, 
że  nie  harowałem na  marne. 
 •

telefon alarmowy leśnego 
Pogotowia: 605 100 179. ośrodek jest 
zamknięty dla odwiedzających.

Szop trafił do Europy jako 
zwierzę hodowlane.  
Nie nadaje się do trzymania 
w mieszkaniu

Głos opiekuna

serdeczne „Bóg zapłać”

ks. abp. Damianowi Zimoniowi 
za modlitewne wsparcie i list kondolencyjny,

wszystkim kapłanom za ofiarę Mszy św.,
ks. dr. Adrianowi Pawłowskiemu 

za wygłoszoną homilię,
rodzinie, krewnym, znajomym,

delegacjom, parafianom z Łazisk Górnych, 
Paniówek, Kostuchny i Dąbrówki Małej,

obecnym na pogrzebie

ś†p.

Bronisławy Kaspar
składa mąż Jan  

wraz z synami Łukaszem i ks. Mariuszem

■ P o d z i ę k o w A N i e ■

■ k o N d o l e N c J e ■

dobrych ludzi nikt nie zapomina
Safona

tak będzie z naszym przyjacielem  

ś†p.

Józefem Kocurkiem 
którego Pan wezwał do siebie  

28 lutego 2011 roku.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek dobry, 

zawsze chętny do niesienia pomocy.

Pogrążonej w smutku Rodzinie 
wyrazy szczerego współczucia składają 

członkowie Bractwa Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego

szczęśliwi, którzy mieszkają w domu twoim, Panie (Ps 84)

rankiem 28 lutego 2011 roku 
zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie 

nasz wielki przyjaciel 

ś†p.

Józef Kocurek 
wieloletni prezes koła katowice-Bogucice 

związku górnośląskiego.

Pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę,  
przyjaciół, współpracowników, znajomych,  

ale również ogromną rzeszę osób,  
mogących liczyć na jego pomoc i wsparcie  

w trudnych chwilach.

Wszystkim, których ta śmierć dotknęła, wyrazy współczucia 
składają członkowie Koła.
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– 400 mln zł 
z funduszy 
europejskich 
przeciekło nam 
przez palce 
– uważa Izabela Kloc.

W otwartym liście do mar-
szałka woj. śląskiego 
Adama Matusiewicza 

Izabela Kloc, posłanka PiS, zarzu-
ca władzom regionu opieszałość 
w  wykorzystywaniu funduszy 
unijnych. Jej zdaniem, na skutek 
tej gnuśności województwo bez-
powrotnie straciło ok. 400 mln 
zł. – Z tego 200 mln mogło pójść 
na walkę z bezrobociem – twier-
dzi posłanka. – Ogólnie wiadomo, 
że  Urzędom Pracy brakuje pie-
niędzy na dofinansowanie staży 
zawodowych czy uruchomienia 
działalności gospodarczej. Teraz 
już tych pieniędzy nie będzie.

Izabela Kloc przypomina, że woj. 
śląskie w niewielkim stopniu sko-
rzystało ze środków z Krajowej Re-
zerwy Wykonania, przeznaczonych 
dla Regionalnych Programów Ope-
racyjnych na lata 2007–2013. Osta-

tecznym kryterium ubiegania się 
o te środki (do podziału przeznaczo-
na była kwota 512 mln euro) było roz-
liczenie wydatków na co najmniej 
20 proc. całości. – Naszym celem 
było spełnić to kryterium – mówi 
rzeczniczka marszałka woj. śląskie-
go Aleksandra Marzyńska. – Po-
świadczyliśmy wydatki na 21,8 proc. 
alokacji, zatem cel został osiągnięty. 
Rzeczniczka przypomina, że jeszcze 
w połowie roku nikt nie liczył, że ten 
cel zostanie zrealizowany. – Jednak 
daliśmy radę i to jest najważniejsze 
– dodaje.

– Nie rozumiem, z czego tu się 
cieszyć – dziwi się Izabela Kloc. 
– Jesteśmy na ostatnim miejscu. 
Otrzymaliśmy jedynie 9,8 mln 
euro. Porównując: małe woj. 
opolskie dostało ponad 54 mln! 
Posłanka pyta, jak zaistniała sy-
tuacja ma się do tego, że na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat władze 
Śląska niejednokrotnie twierdziły, 
że region znakomicie sobie radzi 
z  wykorzystywaniem środków 
unijnych. – Oczywiście wiem, 
że władze się zmieniły, urząd mar-
szałka po Bogusławie Śmigielskim 
objął Adam Matusiewicz – przy-
znaje posłanka Kloc. – Jednak 
na stanowiskach zostali ci sami 
urzędnicy, ci sami dyrektorzy.

Władze Śląska tłumaczą, 
że to potrzeby inwestycyjne re-
gionu wpływają na  dużą liczbę 
beneficjentów ubiegających  się 
o  środki unijne, a  co  za  tym 
idzie, ogromną ilość składanych 
wniosków. To  wymaga czasu. – 
Śląskie przoduje w liczbie zleceń 
przekazywanych do Banku Go-
spodarstwa Krajowego – mówi 
Aleksandra Marzyńska. – Jeśli 
w większości są to zlecenia na małe 
projekty, to nie jest to wyjątkowy 
powód do dumy – ripostuje Izabela 
Kloc. – Ufam, że nowy marszałek 
woj. śląskiego postara się naprawić 
tę sytuację, chociaż, jak pokazują 
liczby, dwa ostatnie lata zostały 
dla Śląska zmarnowane. Pieniądze 
przepadły. 

 Aleksandra Pietryga

■ R e k l A m A ■

W hołdzie papieżowi
Tychy. Spotkanie poetycko-mu-
zyczne: „W hołdzie Synowi narodu 
polskiego – Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II” odbędzie się 20 mar-
ca o godz. 17.00 w kościele Świętej 
Rodziny. Zaprasza Katolickie Sto-
warzyszenie „Civitas Christiana”.

Spotkanie 
z poetą
katowice-Bogucice. Spotka-
nie z ks. prof. Janem Sochoniem 
z  Uniwersytetu Kardynała  Ste-
fana Wyszyńskiego, poetą, filo-
zofem i  eseistą, edytorem pism 
ks. J. Popiełuszki, ks. J. Pasierba 
i Karola Wojtyły odbędzie się 21 
marca o  godz.17.30 w  Miejskiej 
Bibliotece Publicznej Filia nr 16  
(ul. Wajdy 21). 

Afryka w Zamku 
katowice. Męczen-
nicy z Ugandy, świat 
islamu, świadectwo 
spotkań z mnichami 
z Tibhirine (bohate-
rami filmu „Ludzie 
Boga”) to tematy spotkania w klu-
bie „Wysoki Zamek”, które odbę-
dzie się 24 marca o godz. 19.30. 
Gośćmi będą misjonarze z Afryki 
– o. Otto Katto i o. Darek Zieliński. 
Wstęp wolny.

Na Schaeffera
Teatr. Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Teatru 24 marca o 17. 00 
w Bibliotece Miejskiej w Będzinie 
odbędzie się spektakl „Audiencja 
I” i benefis reżysera B. Schaeffe-
ra. Podobne spotkania: 26 mar-
ca w  Młodzieżowym Ośrodku 
Pracy Twórczej w Dąbrowie Gór-
niczej i 27 marca o  godz. 18.00 
w Miejskim Klubie im. Kiepury 
w Sosnowcu.

Koncert 
papieski
Rogów. 27 marca o godz. 17.00 
w  kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa odbędzie się „Koncert 
papieski”. Wystąpią: Pszowska 
Orkiestra Dęta „Anna” oraz soli-
ści Opery Śląskiej. Wstęp wolny. 
 •

zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”

Jak Śląskie wykorzystuje środki unijne?

Mogło być więcej

Konferencja zorganizowana przez działaczy PiS (od prawej: 
Izabela Kloc, Czesław Sobierajski, Piotr Pietrasz) nie wzbudziła 
dużego zainteresowania mediów. – Być może z powodu 
preferencji politycznych – twierdzi posłanka Kloc
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■ R e k l A m A ■

serdeczne „Bóg zapłać” 

za modlitwy i eucharystię  

oraz udział w eksportacji i pogrzebie

ś†p. 
ks. Jana Tomiczka

byłego proboszcza parafii najświętszej maryi Panny 
jasnogórskiej w orzechu.

Szczególne podziękowania: 

ks. bp. Janowi Wieczorkowi, ordynariuszowi diec. gliwickiej, 

ks. Rajmundowi Machulcowi za wygłoszone homilie, 

księżom proboszczom: Januszowi Jojce i Markowi Pyce, 

wszystkim księżom z diecezji gliwickiej, katowickiej, 

bielsko-żywieckiej i innym uczestniczącym 

w ceremoniach pogrzebowych, siostrom zakonnym.

Serdeczne podziękowania wszystkim pocztom sztandarowym, 

chórowi „SPÓJNIA” Marklowice, delegacjom, krewnym, 

przyjaciołom, dobrodziejom; parafianom z Orzecha, 

Marklowic, Jaworzynki, Czechowic-Dziedzic 

oraz wszystkim licznie przybyłym

składa 
siostra z rodziną

■ P o d z i ę k o w A N i e ■

Jerzy Polaczek, 
poseł na Sejm RP, 
apeluje do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
o utrwalenie prawdy 
o działalności 
patriotycznej 
Górnoślązaków. 

B yły minister transportu, 
w skierowanym do Bogda-

na Zdrojewskiego liście, wska-
zuje na konieczność podjęcia 
działań, zmierzających do książko-
wego wydania zbioru Archiwum 
Powstań Śląskich i reprintu Ency-
klopedii Powstań Śląskich, wyda-
nej w 1982 r. – Inspiracją stały się 
informacje o finalizowanej m.in. 
w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym w Warszawie, w Archiwum 
Państwowym w Katowicach i w Bi-
bliotece Śląskiej archiwizacji histo-
rycznych dokumentów o śląskich 

powstaniach, 
przekazanych Polsce 
9 lat temu przez no-
wojorski Instytut im. 
Józefa Piłsudskiego – 
podkreśla Polaczek.  

Według posła, pra-
stare ziemie piastow-
skie, tworzące teryto-
rium Górnego Śląska, 
oderwano od Polski w 1348 r. Dzia-
łalność patriotyczna Górnośląza-

ków nasiliła się w połowie 
XIX w. Odradzała  się 

świadomość narodo-
wa, która owocowała 

powstańczymi zry-
wami, a w konse-

kwencji plebi-
scytem w 1921 r. 

„ O d   l a t 
obserwujemy niewy-

starczające d ziałania 
zmierzające do utrwale-
nia i  popularyzowania 
wiedzy o trzech powstań-
czych zrywach. (…) Przy-
woływane są krzywdzące 
Ślązaków i wypaczające 
historię Powstań stereo-
typy o: śląskiej wojnie 
domowej, rozdarciu przez 
Polskę Górnego Śląska, 

krzywdzie górnośląskiej oraz 
masowym wyjeździe powstań-

ców do Niemiec w okresie PRL” 
– napisał Polaczek.

Ks. dr Henryk Olszar, historyk 
z  UŚ: – Górny Śląsk zawsze był 
krainą narożnikową: dla jednych 
leżał na wschodzie Państwa Pru-
skiego, a dla innych na zachodnich 
kresach II Rzeczypospolitej. Choć 
granice przynależności państwo-
wej ulegały zmianom, to w życiu 
codziennym społeczność polska, 
niemiecka i czeska ze sobą współ-
pracowały. Górnoślązacy unika-
li jednoznacznych odpowiedzi 
na trudne pytania. Podczas ple-
biscytu rozum podpowiadał, aby 
głosować za  państwem silniej-
szym, a serce tęskniło za ziemią 
i domem. rch

Pełny tekst interpelacji posła  
j. Polaczka: http://info.wiara.pl/
doc/748730.

Interpelacja do rządu polskiego

Niebezpieczne stereotypy

Reprint 
Encyklopedii 
Powstań 
Śląskich, 
wydanej 
w 1982 r. 
w Opolu – jeden 
z postulatów 
posła Jerzego 
Polaczka
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• niedziela 20.03
07.45 Magiczne drzewo – serial dla mło-
dych widzów 8.15 Narciarski weekend 
08.45 Lis Leon – serial animowany 17.00 
Londyńczycy – serial fabularny 17.55 Po-
goda 18.00 Rozmowy z ks. Tischnerem 
18.30 Aktualności 19.00 Sport 19.15 Ma-
gazyn Meteo 19.20 Koncert życzeń 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 Sport

• poniedziałek 21.03
17.00 Schlesian Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 17.15 Nasz bohater – re-
portaż 17.20 TV Katowice zaprasza 17.30 
Aktualności Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki 
miejskie 17.45 Forum Regionu – magazyn 
polityczny 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.10 Magazyn 
Meteo 19.15 Po bandzie 19.40 Telezaku-
py 21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 
Pogoda

• wtorek 22.03
17.00 Szukamy skarbów 17.30 Aktualności 
Flesz i Pogoda 17.35 Kroniki miejskie – 
Chorzów 17.45 Bliżej natury – magazyn 
ekologiczny 18.15 Co, gdzie, kiedy? – TVP 
Katowice zaprasza 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.20 TVP Katowice 
zaprasza 19.25 Cud zdrowia – magazyn 
medyczny 19.40 Telezakupy 21.45 Aktu-
alności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 23.03
17.00 Po sąsiedzku – Poznań zaprasza – 
Lekcja dobrych manier 17.25 TV Katowice 
zaprasza 17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 
17.35 Kroniki miejskie – Dąbrowa Górni-
cza 17.45 Magazyn Reporterów TV Katowi-
ce 18.15 Co, gdzie, kiedy? – TVP Katowice 
zaprasza 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.20 Turystyczna encyklopedia 
Łodzi 19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 24.03
17.00 Po sąsiedzku – Białystok zaprasza 
– Nie jestem już... 17.30 Aktualności Flesz 
i Pogoda 17.35 Kroniki miejskie 17.50 Te-
lewizyjny Klub ESK 18.05 TV Katowice 
zaprasza 18.15 Kronika Katowic 18.30 Ak-
tualności 18.50 Gość Aktualności 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.25 Raport 
ekologiczny 19.40 Telezakupy 21.45 Aktu-
alności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 25.03
17.00 Po sąsiedzku – Kraków zaprasza – 
Cena wolności 17.25 TV Katowice zaprasza 
17.30 Aktualności Flesz i Pogoda 17.35 Kro-
niki miejskie – Sosnowiec 17.45 Narciarski 
weekend 17.55 Trudny rynek – magazyn 
gospodarczo-społeczny 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 TVP Łódź zaprasza – 
Autofan – magazyn motoryzacyjny 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• sobota 26.03
07.45 Magiczne drzewo – serial fabularny 
dla młodych widzów 08.20 Narciarski 
weekend 08.45 Lis Leon – serial animo-
wany dla dzieci 17.00 Śląska lista przebo-
jów 17.30 Fascynujące Śląskie 17.55 Pogoda 
18.00 Fajfy z jazzem – Budzenie wiosny 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktualno-
ści – Pora na kulturę 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.20 Z muzyką przez 
lata – reportaż 19.50 Narciarski weekend 
21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 Sport 

Pamiętaj: „Wróg 
cię kusi coca-colą”, 
a jedyne słuszne 
towary mają metki 
krajów byłego 
demoludu. 

W Muzeum w  Rybnik u 
otwarto wystawę „Życie 

na kartki”. Pokazuje ona nie tyl-
ko siermiężną rzeczywistość  
PRL-u czy absurdy epoki, ale i ży-
cie ludzi, których młodość przy-
padła na tamten czas. Przy ladzie 
sklepu monopolowego stoi kobie-
ta z przewieszonymi przez ramię 
rolkami papieru toaletowego 
– wówczas towaru deficytowe-
go. Na  regale obok – radziecka 
szczotka do ubrań, albański mły-
nek do  kawy i  butelki z  octem, 
które w czasach kryzysu królo-
wały na półkach sklepowych, no 
i, oczywiście, tytułowe kartki 
żywnościowe. Jest też odkurzacz 
ręczny „Krysia”, którym można 
było co najwyżej roznieść śmieci 
po dywanie, są stare magnetofony 
szpulowe, podświetlany globus, 
robot kuchenny i mikser kupio-
ny w sklepach „G” (dla górników). 
W sali obok większość powierzch-
ni wystawowej zajmuje ówczesne 
marzenie każdego Polaka – błysz-

cząca meblościanka z płyt wióro-
wych, którą można było kupić 
na talony MM, czyli dla młodych 
małżeństw. Wśród hitów mody 
tamtych czasów garsonka z czer-
wonej skóry, na którą mogły sobie 
pozwolić tylko dobrze sytuowane 
panie. Pozostałe musiały posił-
kować się robótkami ręcznymi, 
tworząc niepowtarzalne kreacje 
z włóczki (notabene i tak wystanej 
w długich kolejkach).

Za  szybą gablotki błyszczą 
talerze, które można było kupić 
w sklepie firmowym Huty Silesia. 
Obok talerzy z wizerunkiem Jana 
Pawła II czy Lecha Wałęsy jest i ten 
z  podobizną Lenina, wykonany 
w 1970 r. z okazji kolejnej rocznicy 
jego urodzin. 

Nad eksponatami dumnie po-
wiewają sztandarowe hasła PRL-u: 
„Górnicy – czołowy oddział klasy 
robotniczej” czy „Naród z partią, 
partia z narodem”. Wśród czarno- 
-białych zdjęć uwagę przykuwa 
fotografia z uroczystości nadania 

imion dzieciom milicjantów. Na-
rzucany im świecki obrzęd z USC 
miał rzekomo zastąpić katolicki 
chrzest. Wiele rodzin potajem-
nie i  tak jednak chrzciło dzieci 
w kościele. 

– Starsi ludzie oglądają wysta-
wę z sentymentem, wszak to czas 
ich  młodości – mówi kurator, 
30-letni Dawid Keller. – Dla mło-
dzieży tamten czas to abstrakcja, 
zupełny kosmos. Dla mnie pa-
miątką z czasów PRL-u jest wpis 
w książeczce zdrowia z pieczątką 
potwierdzającą wydanie pieluch 
– uśmiecha się. 

I  tu  przypomina mi  się opo-
wieść rodzinna mojego kolegi. 
Jego babcia opowiadała wnucz-
kowi o tym, jak to w stanie wojen-
nym niczego w sklepach nie było. 
Zdziwiony wnuczek zapytał: „Ale, 
babciu, jak to? W Carrefourze nic 
nie było?”.  Anna Burda-Szostek

rybnicką wystawę można oglądać 
do 8 maja br.

Dawid Keller, kurator wystawy, przy sklepowej ladzie z minionej 
epoki
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Nowości wydawnicze 

Śląski los
Ukazała  się nowa książka 
Krzysztofa Karwata poświęcona 
Stanisławowi Bieniaszowi. 

Z marły 10 lat temu dramaturg, 
jak mało kto potrafił diagnozo-

wać górnośląskie uwikłanie w hi-
storię i dylematy mieszkańców re-
gionu, niejednokrotnie rozdartych 
między polskością i niemieckością. 
Jego sztuki, w których ukazywał 
tragiczne losy emigrantów, byłych 

powstańców śląskich i żołnierzy 
Wehrmachtu, często reżyserował 
Kazimierz Kutz. 

Eseist ycz ną 
publikację Kar-
wata uzupełniają 
dwa teksty sa-
mego Bieniasza, 
w  których autor 
pochylał  się m.in. 
nad śląską tożsamo-
ścią, religijnością, 

etosem pracy, wielokulturowo-
ścią, ale i na przykład osobliwą, 

stereotypową nieporadno-
ścią niektórych Ślązaków 
„wobec życiowych trudno-
ści i przeciwieństw losu”. 

Piotr Drzyzga

krzysztof karwat, 
stanisław Bieniasz. Śląski 
los, m-studio, zabrze 
2011, ss. 80

Wystawa w rybnickim 
Muzeum 

Życie 
na kartki


