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To jednocześnie 
najważniejsza 
i najniebezpieczniejsza 
operacja w trakcie 
trwającej przebudowy 
„kotła czarownic”.

zadanie powierzono specjalistom 
ze Szwajcarii, którzy jako jedni 

z nielicznych na świecie naciągną 
liny mające posłużyć jako szkielet 
przyszłego dachu stadionu. Wyko-
rzystają do tego celu m.in. specjalne 
siłowniki sterowane komputerowo. 
– operacja, nazywana „big lift”, rozpo-
częła się 4 lipca i potrwa około dwóch 
tygodni – mówi Czesław Gorycki, 
kierownik budowy z firmy Hochtief 
Polska S.A. – Na ten czas ze wzglę-
dów bezpieczeństwa wokół terenu 
budowy wyznaczono tzw. czerwoną 
strefę i wyprowadzono pracowników 
innych firm kooperujących, tak aby 
nikt nie przebywał na płycie boiska.

Cała konstrukcja dachu, podnoszo-
na w 300 etapach, będzie ważyła 830 

ton. Powstanie 11-kilometrowa linowa 
„sieć”. Składać się na nią ma 40 lin pro-
mieniowych poprowadzonych z górne-
go pierścienia i takiej samej liczby lin 
poprowadzonych z dolnego pierścienia 
do środka stadionu. do tego należy do-
dać kilkaset lin łączących pierścienie. 
Powstanie wewnętrzna elipsa dachu. 

– zapraszamy wszystkich chęt-
nych na spacer w okolice Stadionu 

śląskiego, aby na własne oczy zoba-
czyć historyczną przemianę tej pięknej 
areny sportowej – podkreśla Maciej 
Więcek, p.o. kierownika działu tech-
nicznego obiektu. – zakończenie bu-
dowy obiektu przewidujemy na koniec 
tego roku. Na początku 2012 r. należy 
spodziewać się kontroli i prac odbior-
czych, które mogą potrwać nawet kilka 
miesięcy.  Ks. Roman Chromy

Miasto ogrodów jest wszędzie

W łóż koszulkę i zabierz Miasto 
ogrodów na wakacje. Katowic-

kie biuro eSK rozdaje za darmo ko-
szulki z sercem – logo eSK. Warunek 
jest jeden: trzeba obiecać, że podczas 
wakacyjnych wojaży będzie się mia-
ło T-shirt na sobie, a na dowód tego 
prześle się swoją fotografię do biura 
eSK. Pracownicy biura zapowiada-
ją, że z przesłanych pamiątkowych 
zdjęć powstanie album. Chętnych, by 
włączyć się w niezwykłą promocję 
Katowic nie brakuje. Koszulki w roz-
miarach od S do Xl rozchodzą się jak 
ciepłe bułeczki. Rzecznik biura Miro-
sław Rusecki obiecuje, że w razie po-
trzeby akcja będzie kontynuowana. 
Gdzie pojadą koszulki z logo śląskiej 
stolicy? oprócz tego, że zwiedzą nie-
mal całą Polskę, ponoć znajdą się na-
wet w tak odległych miejscach globu, 
jak Tajlandia, Seul czy delhi. 
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WrocłaW rynek, 10 lipca 2011. Łukasz i dagmara Cogiel, mieszkańcy Wrocławia – sercem 
z Katowicami

KS
. R

o
M

A
N

 C
H

Ro
M

y

z górnego pierścienia zadaszenia stadionu szwajcarscy specjaliści wypro-
wadzili m.in. 40 promieniowych lin (kilka z nich widocznych na zdjęciu)

Konstrukcja linowa dachu Stadionu śląskiego

Wielkie podnoszenie
krótko

Kolejarze 
do strajku
region. związki 
zawodowe działające 
we wszystkich zakładach 
kolejowej spółki 
Przewozy Regionalne (PR) 
zaplanowały od  
11 do 15 lipca referendum 
strajkowe. Pytanie, 
skierowane do kolejarzy 
dotyczyło gotowości 
przystąpienia do strajku 
generalnego w walce 
o podwyżki płac. – do 18 
lipca wyniki głosowania 
trafią do komitetu 
protestacyjno- 
-strajkowego w Warszawie 
– mówi Teresa Błazucka, 
wiceprzewodnicząca 
„Solidarności” w śląskim 
zakładzie PR. do udziału 
w głosowaniu 
uprawnionych jest ok. 
13 tys. pracowników PR. 
Kolejarze domagają się 
m.in. ok. 280 zł brutto 
podwyżki. zarząd firmy 
zaproponował wzrost 
wynagrodzeń o 130 zł.
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Niektórzy 
przyjeżdżają 
na nie od lat,  
dla innych 
ta przygoda 
dopiero się zaczyna. 
Jednak wszyscy 
mówią jednym 
głosem: ta atmosfera 
wciąga!

znak rozpoznawczy oazo-
wicza: radość, serdeczność 
w  codziennych relacjach 

i  dobry humor, którym zaraża 
wszystkich dookoła. Postawa 
ta nie bierze się znikąd. Udział 
w cotygodniowych spotkaniach 
formacyjnych w parafii, owocu-
je chęcią doświadczenia „czegoś 
więcej” w sferze duchowej. Moż-
liwość stania się nowym, lepszym 
człowiekiem dają wakacyjne reko-
lekcje oazowe. Ci, którzy wybierają 
tę specyficzną formę wypoczynku, 
zapoznają się z nową, wcześniej nie-
znaną rzeczywistością. dowiadu-
ją się na przykład czym jest Namiot 
Spotkania i wyprawa otwartych 
oczu oraz dlaczego wspólne obie-
ranie ziemniaków dla około pięć-
dziesięcioosobowej grupy może 
sprawiać tyle radości.

– dobrze jest przebywać z ludź-
mi, wśród których po prostu można 
być sobą, którzy myślą i czują po-
dobnie jak ja, kierują się podobny-
mi wartościami – mówi Magdalena 
Cincio z Rybnika. – Rzadko spoty-
ka się taką uprzejmość i radość jak 
wśród oazowiczów.

dla Magdy powodem wyjazdu 
w tym roku na rekolekcje, było 
pragnienie przyjęcia Pana Jezusa 
jako osobistego Pana i zbawicie-
la. Ale motywy wyboru tej formy 
letniego wypoczynku są różne. 
– To takie duchowe orzeźwie-
nie, naładowanie akumulatorów 
na następny rok – śmieją się oa-
zowicze przeżywający swoje re-
kolekcje w Istebnej. Podkreślają, 
że ich cel jest jasny: wewnętrzna 
przemiana i zbudowanie osobi-

stej, głębokiej relacji z Bogiem, 
opartej na przyjaźni. 

Więcej dostaję niż daję
Na wakacyjną przygodę z Pa-

nem Bogiem nie trzeba namawiać 
tych, którzy specyfikę piętnastu 
dni oazy już znają. Podobnie jest 
z księżmi i animatorami, którzy 
w czasie swojego urlopu wakacyj-
nego, takie rekolekcje decydują się 
organizować. – Tutaj człowiek 
napełnia się niezwykłym entu-
zjazmem, atmosfera jest zawsze 
taka sama – niezwykła – twierdzi 
ks. Teodor Suchoń, który od 37 lat 
prowadzi rekolekcje oazowe. 

Ks.  Teodor przyjeżdżając 
na dzień wspólnoty do Ustronia, 
przywiózł ze sobą relikwie błogo-
sławionego Jana Pawła II. – Papież 
stawał zawsze u  boku księdza 
Blachnickiego i  bronił Ruchu 
światło-Życie przed władzami ko-
munistycznymi. Jan Paweł II – bło-
gosławiony, błogosławi nasz ruch 
i na nasz ruch liczy. 

Rekolekcje to nie tylko modli-
twa i formacja, jak mogłoby się 
wydawać. To również spotkanie 
z  drugim człowiekiem, nawią-
zywanie przyjaźni, dzielenie się 
swoimi doświadczeniami, od-
krywanie siebie jako daru dla 
drugiego człowieka. – Jeżdżę 
już 12 lat na rekolekcje i nie wy-
obrażam sobie urlopu poza oazą, 
przez cały ten okres ani razu 
nie poczułem się znudzony. W tym 

roku jestem animatorem od spraw 
gospodarczych i uczę się na nowo 
odkrywać radość w służbie dru-
giemu człowiekowi – mówi Michał 
Ruben, animator z Pawłowic. – 
Na pierwszy rzut oka jestem tutaj 
po to, żeby ułatwić uczestnikom 
przeżywanie rekolekcji. Ale tak 
naprawdę to ja więcej dostaję niż 
daję. Uczestnicy mają takie proste 
i świeże podejście do Pana Boga. 
Patrząc na ich wiarę i zaangażowa-
nie, sam uczę się przeżywać moją 
relację z Jezusem na nowo. Poza 

tym w grupie łatwiej jest zmobili-
zować się do modlitwy. 

Jak pierwsi chrześcijanie
Trzynastego dnia oazy uczest-

nicy wszystkich rekolekcji oa-
zowych gromadzą się na dniach 
wspólnoty w Koniakowie, Ustroniu 
i Jaworzu, aby wspólnie ze swoimi 
biskupami przeżywać tajemnicę 
zesłania ducha świętego. – Słowa 
„weźmijcie ducha świętego”, jakie 
usłyszeli apostołowie przed wnie-
bowstąpieniem, oznaczają po pro-
stu: idź i przepowiadaj Chrystusa. 
światu potrzeba dzisiaj nowej 
pierwszej ewangelizacji. Pamiętaj-
my, że dobrej Nowiny nie możemy 
zatrzymywać tylko dla siebie – pod-
kreślał w Koniakowie abp damian 
zimoń, dodając za ks. Blachnickim, 
założycielem Ruchu światło–Życie, 
że „nie wystarczy ratować tylko 
swojej duszy. Ratujemy swoją du-
szę, gdy ratujemy dusze innych”. 

odnosząc się do hasła roku oa-
zowego „Słuchać Pana w Kościele”, 
arcybiskup przypomniał słowa 
św. Ambrożego: „Gdy człowiek 
bierze do ręki z wiarą Pismo świę-
te i je czyta, znów przechadza się 
z Bogiem w raju”.

Maria Grabarczyk

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, 
Marta Paluch, Aleksandra Pietryga

katowice@gosc.pl
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oazowicze na rekolekcjach

Boskie wakacje

Posiłki w czasie dnia wspólnoty zawsze zapewnia kuchnia polowa 
na wolnym powietrzu
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Podziemne muzeum Ten złośliwy rak

Gliniany festiwal

kaToWice. Nowy gmach Muzeum 
śląskiego powstanie na poprze-
mysłowych terenach dawnej 
kopalni Katowice. Symboliczne 
wbicie łopaty na placu budo-
wy (w niedalekim sąsiedztwie 
Spodka) miało miejsce 5 lipca. 
Główny projekt powstającej sie-
dziby muzeum wykonali archi-
tekci z  Rieglem Rewie Archi-
tektem zTGes m.b.H. Pracami 
budowlanymi inwestycji wartej 
324 mln zajmie  się Budimex 
S.A. W podziemnej konstrukcji 
muzeum będą sale wystawo-
we o powierzchni 6 tys. mkw. 
Wybrane obiekty kopalni wraz 
z przyległym terenem będą odno-
wione i zrewitalizowane. 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych tego 
projektu jest współfinansowa-
nych ze środków europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Pozostałe koszty pokryje budżet 
województwa śląskiego. zakoń-
czenie budowy Muzeum śląskie-
go przewidziano na wiosnę 2013 r.

kaToWice. Nowotwór nerki jest 
trzecim pod względem zacho-
rowań nowotworem urologicz-
nym w Polsce. Stowarzyszenie 
Mężczyzn z Chorobami Prostaty 
„Gladiator”, działające na terenie 
całego kraju, zorganizowało brie-
fing prasowy na temat raka nerki. 
Podczas spotkania, które miało 
miejsce 7 lipca w Angelo Hotel, 
niewielka grupa zgromadzonych 
dziennikarzy usłyszała z ust spe-
cjalisty niepokojące dane na temat 
tej choroby. okazuje się, że pomi-

mo postępu w medycynie chorzy 
w Polsce, ze względu na koszta, 
wciąż mają ograniczony dostęp 
do nowoczesnych metod lecze-
nia. Kolejnym problemem jest 
znikoma wiedza wśród rodaków 
na temat choroby oraz sposobów 
jej leczenia. To sytuacja groźna, 
bo zazwyczaj rak nerki przez 
długi czas rozwija się bezobja-
wowo i zostaje wykryty dopiero 
w zaawansowanym stadium, gdy 
pojawiają się przerzuty na inne 
narządy.

pszczyna. Jeden weekend i miasto 
stało się kulturalną stolicą regionu. 
W ramach imprezy „Pszczyń się 
do  kultury” zorganizowano 3. 
Festiwal Ceramiki, podczas które-
go uczestnicy mieli okazję wziąć 
udział w bezpłatnych warsztatach 
ceramicznych i  garncarskich, 
ucząc się od profesjonalistów. Chęt-
ni mogli ponadto poznać sztukę 
chodzenia na szczudłach, grania 
na bębnach i perkusji, a najmłodsi 
mieli możliwość puszczania wiel-
kich baniek mydlanych. Festiwal 

to jedyna tego typu inicjatywa 
w  regionie. – Pszczyna nie  ma 
takich gliniarskich tradycji jak 
np. Bolesławiec, ale są tutaj ludzie, 
dla których rzemiosło ceramicz-
ne stało się pasją – mówi Izabela 
Cieszko, jedna z organizatorek. – 
Poprzednie festiwale były o wiele 
skromniejsze. W tym roku udało 
nam  się zorganizować jarmark 
z prawdziwego zdarzenia, uświet-
nić go dobrą muzyką i prezentacją 
pracowni ceramicznych z  całej 
Polski.

chorzóW. W  śląskim Plane-
tarium trwają przygotowania 
do  prestiżowego wydarzenia, 
jakim będzie na przełomie sierp-
nia i  września V Międzynaro-
dowa olimpiada z Astronomii 
i Astrofizyki dla uczniów szkół 
średnich i studentów. Swój udział 
zgłosiło 29 państw ze wszystkich 
kontynentów świata! olimpiada 
ta po raz pierwszy organizowa-
na jest w europie. Poprzednie 
olimpiady odbyły się w Tajlan-
dii, Indonezji, Iranie i Chinach. 
– Polscy reprezentanci zawsze 
plasowali się na wysokich pozy-
cjach – mówi lech Motyka, 
dyrektor Planetarium śląskiego. 
– W ubiegłym roku w Pekinie 
Przemysław Mróz zajął pierw-
sze miejsce w klasyfikacji ogól-
nej. Jedno z zadań, które czekają 
na  olimpijczyków, związane 
jest  z  nowymi lunetami, nie-
dawno zakupionymi dla plane-
tarium. Aby wszyscy uczestnicy 
mieli równe szanse w wykonaniu 
polecenia, nie uzyskaliśmy zgody 
na sfotografowanie lunet ani na 
podanie ich parametrów.

Pierwszy sztych na budowie 
muzeum. od lewej: leszek 
Jodliński – dyrektor 
Muzeum śląskiego, elżbieta 
Bieńkowska – minister 
rozwoju regionalnego, 
Mariusz Kleszczewski 
– wicemarszałek 
województwa i Piotr Uszok  
– prezydent Katowic

zajęcia w glinie zrobiły furorę wśród młodszych i starszych 
uczestników zabawy
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Tajemnicze lunety

lech Motyka, dyrektor 
Planetarium śląskiego, 
czekając na start  
V Międzynarodowej 
olimpiady z Astronomii 
i Astrofizyki z zamkniętymi 
póki co super lunetami

Tadeusz 
Włodarczyk, 
prezes zarządu 
Stowarzyszenia 
„Gladiator”, 
po prelekcji 
odpowiadał 
na pytania 
dziennikarzy
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o powołaniu instytucji zdecy-
dowali radni sejmiku woje-

wództwa śląskiego. Instytut Badań 
Regionalnych (IBR) wypełni lukę 
po dawnym Instytucie śląskim 
(od 1957 r. śląski Instytut Nauko-
wy). Ten ostatni powołany został 
w 1934 roku przez Romana lut-
mana. z przerwami istniał do 1992 
roku, kiedy to dość pochopnie 
zlikwidował go Wojciech Czech, 
ówczesny wojewoda śląski. dzia-
łalność IBR-u obejmować będzie 
szeroko rozumianą aktywność 
naukowo-badawczą w zakresie 
tematyki śląskiej.

W głosowaniu nad projektem 
uchwały nie wzięli udziału radni 
PiS. Tłumaczą jednak, że decyzja 
nie ma nic wspólnego z ideologicz-
nymi poglądami, a jedynie obawą, 
że wskutek wady prawnej (brak 
opinii Komisji Porządku Prawnego 
i Publicznego) uchwała mogłaby 
zostać zakwestionowana. 

– To ważna i potrzebna ini-
cjatywa – uważa Barbara dziuk, 
radna PiS. – Trzeba stawać ponad 
podziałami i głośno mówić o tym, 
jak śląsk wpłynął na dzieje Pol-
ski. Mamy wybitnych naukowców, 
którzy chcą badać i przekazywać 
dziedzictwo regionu.

o powołanie tego rodzaju in-
stytucji zabiegali od kilkunastu 
lat śląscy naukowcy, w szczegól-
ności historycy specjalizujący się 
w badaniach nad historią regionu.

Przejściowo IBR powołany 
zostanie w  ramach Biblioteki 
śląskiej – instytucji posiadającej 
już status naukowy, co jest warun-
kiem koniecznym do prowadzenia 
działalności naukowo-badawczej. 
Równocześnie rozpoczną się sta-
rania o powołanie samodzielnej 
placówki naukowo-badawczej, od-
wołującej się do tradycji śląskiego 
Instytutu Naukowego. zdaniem 
marszałka Adama Matusiewicza 
utworzenie IBR, jako jednego 
z działów Biblioteki śląskiej, stano-
wi jedynie podwaliny pod oddziel-
ny Instytut, którego powstania bu-
dżet państwa nie jest w stanie w tej 
chwili sfinansować. zdetermino-
wani radni sejmiku postanowili, 
że jeśli nie da się wejść drzwiami, 
skorzystają z okna. – dzięki po-
wstaniu IBR będzie można meryto-
rycznie i instytucjonalnie zająć się 
kultywowaniem  tradycji i historii 
śląska – przekonuje Matusiewicz.

Na nowo powstały instytut 
składać się będą cztery etaty, a jego 
prace koordynować będą zastęp-
ca dyrektora ds. Instytutu oraz 
Rada Naukowa. zaplecze badaw-
cze stanowić będzie księgozbiór 
zlikwidowanego śląskiego Insty-
tutu Naukowego, przechowywany 
w Bibliotece śląskiej oraz zbiory 
własne Biblioteki. Instytut swoją 
działalność rozpocznie na począt-
ku 2012 r.

Aleksandra Pietryga

Przedsiębiorcy spotkają się w Katowicach

Niesławny „prywaciarz”
– Po ponad dwóch dekadach mu-
simy porównać, na ile zmniejszyli-
śmy dystans do krajów Piętnastki 
w  sektorze małych i  średnich 
przedsiębiorstw – wyjaśnia ideę 
kongresu Tadeusz donocik.

Pierwszy europejski Kongres 
Małych i średnich Przedsię-

biorstw odbędzie się w Katowicach 
na początku października. Jego 
hasłem przewodnim jest „Nauka 
– biznes – samorząd terytorial-
ny razem dla gospodarki”. – Aby 
gospodarka funkcjonowała pra-
widłowo, jako zdrowy organizm, 
należy zadbać o jej podstawowe 
komórki – tłumaczy Jerzy Buzek, 
który objął patronat nad sympo-
zjum. Niestety w Polsce jest w tym 
zakresie wciąż wiele do zrobienia: 
przez lata funkcjonowało wyobra-
żenie właściciela firmy jako pry-
waciarza – oszusta. Tymczasem 

we współczesnych gospodarkach 
to sektor MSP wytwarza ponad po-
łowę miejsc pracy. dlatego celem 
spotkania jest wymiana doświad-
czeń pomiędzy państwami, tak aby 
gospodarka sprzyjała powstawaniu 
małych firm. – Chcemy, aby to były 
cykliczne spotkania. Planujemy  
każdy kongres poświęcić inne-
mu zagadnieniu – mówi Tadeusz 
donocik, prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej, która jest jednym 
z organizatorów.

W  sukces wierzy Mariusz 
Kleszczewski, wicemarszałek 
województwa śląskiego. – śląsk 
jest  nie  tylko polskim liderem 
w  wytwarzaniu PKB. Przede 
wszystkim wytyczamy nowe 
ścieżki we wspieraniu biznesu. 
europejski Kongres Gospodarczy 
już przecież na trwałe wpisał się 
w kalendarium najważniejszych 
imprez. mp

■ R e K l A M A ■ ■ R e K l A M A ■

Powstanie Instytut Badań Regionalnych

okno na śląsk
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Wielu mieszkańców 
regionu wyrażało 
zdziwienie, 
że podczas trwania 
spisu nie spotkali się 
z rachmistrzem.  
– Nie ma powodów 
do niepokoju – 
wyjaśniają urzędnicy 
Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS).

Powszechny spis ludności 
i mieszkań trwał od 1 kwietnia 

do końca czerwca. Urzędnicy GUS 
zbierali informacje, wykorzystując 
cztery zasadnicze metody. Wyko-
rzystano źródła administracyjne 
(m.in. PeSel, dane Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, Narodo-
wego Funduszu zdrowia, gminne 
zbiory meldunkowe) oraz infor-
macje z samospisu obywateli przez 
internet. Tę elektroniczną formę 
współpracy z GUS wybrało 12 proc. 
respondentów.  – Nasi ankieterzy 
przeprowadzali również telefonicz-
ne wywiady spisowe, wypełniając 

skróconą wersję formularzy – 
mówi Radosław Stępień, dyrektor 
departamentu Badań demograficz-
nych GUS w Warszawie. 

Jak wyjaśnia Ilona Żurek, kie-
rownik śląskiego ośrodka Badań 
Regionalnych, NSP 2011 realizowa-
ny był w formie badania pełnego, 
obejmującego 80 proc. populacji 
Polaków, oraz badania reprezen-
tacyjnego, skierowanego do pozo-
stałych 20 proc. obywateli. 

do wybranej losowo 20-pro-
centowej grupy reprezentacyjnej 
zasadniczo trafiali rachmistrzowie. 
odwiedzili około 2,5 mln rodzin. 
Postawili respondentom od 60 
do 100 pytań dotyczących rodziny, 
gospodarstwa domowego, źródła 
utrzymania, narodowości, języ-
ka i wyznania. To badanie objęło 
co piąty polski dom. – Badanie peł-
ne oparto na danych z rejestrów ad-

ministracyjnych. Kiedy w odniesie-
niu do osób objętych tym badaniem 
występowały braki informacyjne, 
dzwonił do nich ankieter. 

Na podstawie wspomnianej 
20-procentowej próby należy spo-
dziewać się uogólnionych wnio-
sków, sprowadzonych do poziomu 
powiatów czy miejscowości. Część 
z nich, ma być dostępna pod koniec 
roku. Pozostałych należy spodzie-
wać się w ciągu dwóch, trzech lat.

Czy będą to wyniki dokład-
ne? Pracownicy GUS zapewniają, 
że tolerancja błędu wynosi 1–2 proc. 
– Pozyskaliśmy podstawowe infor-
macje od prawie całej populacji. 
W stosunku do 0,9 proc. obywateli 
mamy dane niekompletne. dotyczy 
to osób niespisanych, określanych 
jako „wymeldowani donikąd” – 
mówi Radosław Stępień.

Warto podkreślić, że przygo-
towanie i organizacja NSP 2011 
kosztowało budżet państwa 500 
mln zł, a do jego przeprowadzenia 
zatrudniono 18 tys. rachmistrzów, 
nie licząc 5 tys. urzędników GUS.

Ks. Roman Chromy

Narodowy Spis Powszechny 2011 (NSP 2011) zakończony

Kosztowne liczenie
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Instytut Badań Regionalnych zostanie utworzony przy Bibliotece 
śląskiej. Jej dyrektor prof. Jan Malicki nie ukrywa swej radości 
i satysfakcji z tego powodu

Analiza wieloaspektowej historii regionu, 
rozpatrywanie jego trudnej sytuacji współczesnej 
oraz kultywowanie tradycji
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Troski zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

zakonnica jest kobietą
Uzmysłowić,  
jak zanurzona 
w Bogu kobiecość 
może rozkwitnąć 
– to cel marianek. 
Starają się pokazać 
dziewczętom,  
jak odnaleźć swoją 
wartość w zderzeniu 
z dzisiejszym 
światem.

K olebką naszego zgroma-
dzenia jest  Wrocław – 
wyjaśnia s. Kinga. – Tam 

na dworcu nasz założyciel ks. Jan 
Schneider z pierwszymi siostra-
mi wyszukiwał dziewczęta, które 
przyjechały do wielkiego mia-
sta w pogoni za lepszym życiem 
i już po wyjściu z pociągu prze-
żywały rozczarowanie: stawały 
i nie wiedziały, co dalej. 

Troska o kobiety jest głów-
nym charyzmatem zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej. Siostry 
prowadzą m.in. Stowarzyszenie 
PoMoC, w którym schronienie 
znajdują ofiary przemocy domo-
wej, kobiety, które chcą zerwać 
z prostytucją. Marianki są dys-
kretne. Niechętnie opowiadają 
o  szczegółach pracy ośrodka. 
Chronią swoich podopiecznych, 
ponieważ nie  chcą, by cokol-
wiek zaburzyło trudy terapii. 
– To są skomplikowane sprawy. 
Trafiają do nas kobiety poranio-
ne, niepotrafiące poradzić sobie 
z  własnym życiem – wyjaśnia 

s. dominika. – Czasem musimy po-
kazywać im, jak tworzy się podsta-
wowe więzi międzyludzkie, bo one 
nie poznały tego w domu.

Siostry starają się 
pokazać siłę adoracji 
Najświętszego Sa-
kramentu. Czasem 
tylko wysłuchać. 
I jak zapewniają, naj-
prostsze gesty są najbardziej 
skuteczne. – Być kobietą we współ-
czesnym świecie jest bardzo trud-
no – zauważa s. Teresa. – Młode 
dziewczyny, nawet te z tzw. do-

brych domów, nie wiedzą, jak 
przyjąć dar kobiecości. Często 
wrazliwość, delikatność, całe 

bogactwo wnętrza 
kobiety jest, nie-

stety, przyćmione 
nadmiernym kul-
tem fizyczności, 

seksualności.
Problem z kobie-

cością, poczuciem własnej 
wartości jest jednym najczęściej 
poruszanych w majlach, które 
otrzymują siostry. Każdego dnia 
marianki odpowiadają na wiele 

pytań o czystość, miłość, akcep-
tację siebie. Najbardziej potrze-
bujące kobiety siostry otaczają 
modlitewną adopcją. – To coś 
podobnego jak duchowa adopcja 
dziecka nienarodzonego. Właści-
wie każdy może ofiarować swo-
je modlitwy, prace, cierpienia 
w konkretnej intencji – wyjaśnia 
s. Teresa. I dodaje, że zgłaszają się 
także mężczyźni gotowi podjąć 
taką ofiarę.

o sile wymodlonych przez ma-
rianki łask najlepiej zaświadczą 
mieszkańcy Brzezia, gdzie mocno 
tętni kult sługi Bożej s. M. dulcissi-
my Heleny Hoffmann. Strażniczką 
jej pamięci jest s. Paulina. – Sama 
codziennie proszę ją o pomoc 
i jeszcze nigdy się nie zawiodłam 
– uśmiecha się siostra. 

Podobnego zdania są miesz-
kańcy Brzezia, którzy nieustan-
nie odwiedzają grób i sarkofag 
s. dulcissimy. – Kiedy tu przyje-
chałam, miałam nieustannie wra-
żenie, że na cmentarzu odbywa się 
jakiś pogrzeb. dopiero po chwili 
zdawałam sobie sprawę z tego, 
że to mieszkańcy wioski odwie-
dzają mogiłę s. dulcissimy – mówi 
s. Paulina. 

W 1999 roku rozpoczął się pro-
ces beatyfikacyjny. – Szczególnie 
mocno w  intencji beatyfikacji 
modlimy się w okolicy rocznicy 
śmierci, która przypada 18 maja. 
Przyjeżdżają do nas wtedy człon-
kowie jej  rodziny – wyjaśnia 
s. Paulina.

Marta Paluch

Więcej o duchowej adopcji kobiet 
w potrzebie www.marianki.
katowice.opoka.org.pl

■ R e K l A M A ■

Siostra Paulina (w środku) zajmuje się przesyłaniem dokumentów 
w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej s. dulcissimy. Na zdjęciu: 
przy grobie s. dulcissimy w Brzeziu k. Raciborza z s. Joanną  
(po lewej) i s. Chrystianą z prowincji branickiej na opolszczyźnie 
poniżej: obrączka siostry Maryi Niepokalanej z wtopionym 
sercem, na którym wygrawerowane są litery IHS
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Kult bł. Jana Pawła II w archidiecezji

Nasza wola

Rajd z misją

Kondycja świadomości

T o prawdopodobnie pierwsza 
taka inicjatywa w naszym 

regionie. W porozumieniu z abp. 
damianem zimoniem zainicjowa-
li ją przedstawiciele państwowej 
instytucji. Poparli ich radni po-
wiatu wodzisławskiego, ze staro-
stą Tadeuszem Skatułą na czele. 
Jak zaznaczył ks. prob. Jan Ficek, 
dziekan dekanatu gorzyckiego, 
mieszkańcy i pracownicy dPS-u 
chcieli mieć u siebie patrona, który 
jest już w niebie. – Taka była nasza 
wola – potwierdził Ryszard Paweł 
Nawrocki, dyrektor gorzyckiego 
dPS-u. – Nasz dom od 2008 r. nosi 
imię Jana Pawła II.

Kiedy podano pierwszą wiado-
mość o staraniach mieszkańców i 
pracowników dPS-u, a także o 
zaangażowaniu w tę inicjatywę 
przedstawicieli lokalnych władz, 
na niektórych portalach infor-

macyjnych pojawiły się złośliwe 
uwagi. – Szybko jednak zniknęły 
– mówi Tadeusz Skatuła. – Każdy 
ma swoje prawa. Reprezentując 
powiat wodzisławski i starając się 
o relikwie polskiego papieża, nie 
przekroczyłem swoich uprawnień. 
Mówię to nie tylko jako starosta, 
ale również jako głęboko wierzą-
cy katolik. Wiem, że za zgodą rady 
powiatu zrobiliśmy coś dobrego dla 
społeczności gorzyckiego domu.

opinię starosty podzielili 
przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych, bo licznie stawili 
się na uroczystości wprowadzenia 
relikwii. W relikwiarzu umiesz-
czono fragment poplamionej krwią 
koszuli Jana Pawła II, którą miał na 
sobie w dzień zamachu na Placu św. 
Piotra w 1981 r. – Cieszę się, że re-
likwie naszego błogosławionego 
papieża dotarły do Gorzyc. Mam 

nadzieję, że cieszą się również 
mieszkańcy dPS-u, którzy w ten 
sposób są bliżej niego – stwierdził 
Tadeusz Skatuła. 

– Wstawiennictwo ojca święte-
go daje ulgę – powiedziała pocho-
dząca ze lwowa Krystyna Palewicz. 
do gorzyckiego ośrodka przypro-
wadziła się 14 lat temu z Gliwic. 
– W dniu beatyfikacji bardzo źle 
się czułam. Prosiłam Jana Pawła II: 
„Pozwól mi spokojnie odejść”. od 
tamtego czasu moje samopoczucie 
znacznie się poprawiło. Czy to cud? 

z kolei dla 46-letniego Henryka 
Bachenia z Jastrzębia-zdroju, chore-
go na stwardnienie rozsiane, kult 
błogosławionego papieża Polaka 
jest źródłem natchnień do życia. 
– W chorobie opuściła mnie żona, 

to boli. Na szczęście pozostali dwaj 
synowie.

obecny na uroczystościach 
abp damian zimoń powiedział, że 
działanie tak wielu instytucji sa-
morządowych i powiatowych okra-
siło rumieńcem wiary ludzi star-
szych i chorych, którzy w dPS-ie 
niejednokrotnie kończą ziemskie 
życie. – Jan Paweł II, jako jeden z 
wielu biskupów całego świata, był 
prawdziwym apostołem. Kościoło-
wi i ludziom poświęcił całą posługę 
kapłańską – mówił. – Jesteśmy po-
koleniem obdarowanym świętością 
wielkiego człowieka. od niego 
uczymy się modlitwy i rozmyślania 
nad ewangelią. on prowadzi nas 
do Chrystusa, czyli do eucharystii. 

Ks. Roman Chromy

Choroba, k tóra zaskakuje. 
śmierć i pomysł, co zrobić, żeby 
pomóc innym przetrwać trudne 
chwile – historia, jakich wiele. 
Jednak ta skończyła się na dwóch 
kołach. 

zanim moja mama zachorowa-
ła, niewiele wiedziałem na te-

mat hospicjów w Polsce – szcze-
rze przyznaje Janusz Holender. 
Na co dzień mieszka w Wielkiej 
Brytanii, dlatego nie miał możli-
wości, by samodzielnie zatrosz-
czyć się o matkę. Po jej śmierci 
postanowił wspomóc ruch ho-
spicyjny w Polsce. Razem z córką 
założył „Fundację Babci Aliny”. 
W  tym roku po  raz drugi zor-
ganizowali rajd rowerowy, by 
zebrać fundusze na działalność. 
– Nie wierzyłem, że się to uda 
tu w Polsce. okazało się, że dzięki 

naszej wyprawie znalazła się cała 
masa chętnych, którzy chcą nas 
wspomóc. To nie są wielkie kwoty, 

ale nam najbardziej chodzi o to, 
by pokazać kondycję hospicjów 
– mówi Holender.

Rowerzyści przez 10 dni mają za-
miar przejechać całą Polskę. zaczęli 
w Bielsku-Białej, gdzie mieszkała 
babcia Alina, a kończą w Gdańsku. 
Grupę 20 cyklistów tworzą w więk-
szości Brytyjczycy, jest kilka osób 
z Chorzowa. elżbieta Jacimirska, 
psycholog z chorzowskiego ho-
spicjum, również bierze udział 
w rajdzie. Przyznaje, że nie zasta-
nawiała się długo, jaką ma podjąć 
decyzję. – To wspaniała inicjatywa, 
a ja lubię jeździć na rowerze. Przy-
jeżdżam nim do pracy, więc teraz 
mogę traktować to jako trening – 
uśmiecha się.

Prezes hospicjum w Chorzowie 
przyznaje, że w tej akcji bardziej 
od pieniędzy liczy się świadomość, 
jaką zdobywają ludzie. – Może prze-
staną się wzdragać na samo słowo: 
„hospicjum”? – zastanawia się Bar-
bara Kopczyńska. Marta Paluch

Ponad 200 mieszkańców domu Pomocy Społecznej 
(dPS) w Gorzycach i jego pracownicy przyjęli  
6 lipca relikwie błogosławionego papieża. Wcześniej 
sami poprosili o nie kard. Stanisława dziwisza.

Ks. prob. Grzegorz Gwóźdź z osin podawał wiernym do uczczenia 
relikwie bł. Jana Pawła II 

Chorzów był drugim przystankiem na trasie do Gdańska
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Mity to fikcyjne, bajkowe historie 
czy może symboliczne opowiada-
nia, w których wyraża się „ludzkie 
doświadczenie świata jako rze-
czywistości sakralnej”?

Pytanie takie postawił Radosław 
S. Czarnecki we wprowadzeniu 

do „Mitologii śląskiej”, która właśnie 
ukazała się nakładem katowickiej 
oficyny KoS. Imponujący leksykon 
autorstwa Barbary i Adama Pod-
górskich zbiera regionalne wierze-
nia ludowe świadczące o niezwy-

kłym bogactwie śląskiej kultury 
duchowej.

o tym, że przez wieki postacie 
i wątki znane z Biblii nakładały się 
na ludowe przesądy i pozostałości 
wierzeń słowiańskich, wiemy cho-
ciażby z „legendy Tatr” Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera, w której górale 
z epoki Janosika gorliwie modlili się 
do Matki Boskiej ludźmierskiej, by 
broniła ich przed… starosłowiań-
skimi, pogańskimi bóstwami. Czy 
podobnie było na śląsku? W dużej 
mierze tak, a że Barbara i Adam 

Podgórscy zajmują się regionem, 
który przez stulecia znajdował 
się w  niemieckim 
kręgu kulturowym, 
w ich książce roi się 
nie tylko od uboży, 
rusałek i  nocnic, 
ale także od Pa-
terplesów, Wald- 
geisterów czy ję-
dzowatych Regge-
muhme. zdumie-
wa wyobraźnia 
prostych ludzi 

sprzed wieków, którzy w utopcach 
upatrywali zbuntowanych aniołów 

strąconych z nieba nie wprost 
do czeluści piekielnych, 
ale do rzek i stawów.

Piotr drzyzga

Barbara i Adam 
Podgórscy, Mitologia 
śląska, czyli przywiarki 

ślónskie. leksykon 
i antologia śląskiej 
demonologii ludowej, KoS, 

Katowice, 2011, ss. 560.

zamiast sterczeć 
przed telewizorem, 
albo skwierczeć przy 
grillu, lepiej wybrać 
się na spektakl.

Połączenie słów: „ogród” i „Ka-
towice” nie musi budzić skoja-

rzenia z klęską. Trzynasta edycja 
letniego ogrodu Teatralnego (loT), 
który jak zwykle latem prezentuje 

się w podcieniach Centrum Kul-
tury Katowice (CKK), jest niewąt-
pliwym dowodem sukcesu. Choć 
przed kilkunastoma laty sceptycy 
pukali się w czoła, bo kto wybierze 
się na spektakl w upalny weekend, 
to twórcy loT-u, związani z CKK 
i Teatrem Korez dopięli swego i te-
raz pozostaje im tylko pozazdrościć 
powodzenia. Plenerowe spektakle, 
koncerty i kabaretowe spotkania od 
lat cieszą się niezmienną popular-
nością. „Wychowaliśmy pokolenia 

widzów” – cieszą się organizatorzy. 
Szacuje się, że loT w ciągu dwóch 
letnich miesięcy ściąga do stolicy 
regionu około 10 tys. osób z całej Pol-
ski, a koszt przedsięwzięcia wynosi 
ponad 400 tys. zł.

Program tegorocznej imprezy 
jest na tyle zróżnicowany, że każdy 
miłośnik teatru powinien znaleźć 
coś dla siebie. do jednej z ciekaw-
szych propozycji należy „Wodzirej” 
Teatru IMKA z Warszawy. Pierw-
sze skojarzenie kinomanów oka-

zuje się słuszne. Jest to faktycznie 
adaptacja scenariusza filmu z 1978 
roku, pod tym samym tytułem, 
w reżyserii Feliksa Falka. opowieść 
o dążeniu do sukcesu i kariery, 
które szybko może przerodzić się 
w obsesję. Historia wymuszająca 
ponadczasową refleksję.

Innym wydarzeniem teatral-
nym, na które warto zwrócić uwa-
gę, podczas trwania trzynastej 
edycji loT-u, jest spektakl „Była 
już taka miłość, ale…” w wykona-
niu legnickiego Teatru im. Heleny 
Modrzejewskiej. Tu szczególnie 
interesujący jest wątek religijny, 
tym bardziej, że autor sztuki Prze-
mysław Wojcieszek deklaruje się 
jako niewierzący, choć ewidentne 
poszukiwanie odpowiedzi na pod-
stawowe pytania o wiarę, każe go 
określić raczej mianem agnostyka.

loT, jak co roku, nie zapomina 
o najmłodszych widzach teatru. 
Tych, którzy w kolejnych latach 
będą tworzyć jego historię. dla 
milusińskich zarezerwowane są 
niedzielne popołudnia. „Calinecz-
ka”, „Królewna śnieżka”, „W dolinie 
Muminków” czy „Mój przyjaciel 
Pies” to propozycje dla dzieci i ich 
rodziców. zamiast narzekać na 
powszechny brak kultury, lepiej 
wprowadzić w jej arkana najmłod-
sze pokolenie. 

Aleksandra Pietryga

XIII letni ogród Teatralny

Kultury czar uloTny

leksykon i antologia demonologii ludowej

Mitologia śląska
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Projekt „Mój Teatr” katowickiego 
Teatru dIM z aktywnym udziałem 
młodych widzów w tworzeniu 
spektaklu. dzieci wspólnie 
z aktorami animują role: grają, 
śpiewają, tańczą. Spontaniczność 
jest tu największym atutem


