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P o wojnie, mimo biedy, mieszkań-
cy postanowili wybudować tutaj 

kościół. Wykorzystali do tego mate-
riały przywiezione z Rud, z rozbiórki 
jenieckiego baraku. Po 50 latach ko-
ściół zaczął się rozpadać – relacjonuje 
ks. eugeniusz durczok, proboszcz pa-

rafii. – Kiedy objąłem tę parafię, moim 
zadaniem był remont i rozbudowa 
świątyni. Jednak architekci, którzy 
oceniali stan murów, zgodnie orzekli, 
że nie da się ich uratować.

Podjęta została decyzja o wybu-
dowaniu nowego kościoła. Niestety, 

pojawił się problem jego lokalizacji, 
ponieważ teren nie jest zbyt rozległy. 
W związku z tym istniejący budynek 
musiał być rozebrany, aby na jego 
miejscu mógł powstać nowy. – zda-
rza się to bardzo rzadko, wiem o dwóch 
lub trzech przypadkach w naszej die-
cezji – podkreśla proboszcz.

Aby uniknąć kosztów, jakie wiąza-
łyby się z budową tymczasowej kapli-
cy, wnętrze starego kościoła zostało 
podzielone na dwie części. Najpierw 
została rozebrana i wybudowana 
pierwsza z nich. W drugiej w tym 
czasie były odprawiane nabożeństwa. 
Kiedy prace się zakończyły, nastąpiła 
zamiana: Msze św. odprawiane były 
w nowo powstałej części. – oznaczało 
to niekończące się sprzątanie. Kurz, 
który unosił się wszędzie, był sprzą-
tany przed każdą eucharystią. Poza 
tym musieliśmy tak zabezpieczyć te-
ren budowy, by nie był zagrożeniem 
dla tych, którzy przyszli się pomodlić 
– wyjaśnia ks. durczok.

obecnie w kościele trwają ostatnie 
prace przygotowawcze przed wtorko-
wą uroczystością.

 Marta Paluch

Cyklista z muszlą

R ower, niewielki bagaż, różaniec 
i muszla – to ekwipunek Stefana 

Kucharskiego z Mikołowa. 11 sierp-
nia wyruszył on w drogę do Santiago 
de Compostela. do grobu świętego 
Jakuba chce dotrzeć za miesiąc. 
do pokonania ma ponad 3 tysiące 
kilometrów. – Nigdy nie myślałem 
o takiej formie pielgrzymowania. 
Kolega opowiedział mi kiedyś o Ca-
mino de Santiago i to gdzieś we mnie 
zostało – mówi Stefan Kucharski. 
– Przez ostatni rok przygotowy-
wałem się do tej drogi. zarówno 
kondycyjnie, jak i duchowo. dużo 
też czytałem na temat samego szla-
ku – podkreśla. Intencji, z którymi 
wyrusza w drogę jest wiele. Nie chcę 
ich  zdradzać. Przede wszystkim 
dziękuję Bogu, ponieważ w zeszłym 
roku skończyłem 40 lat. Ale chcę też 
w drodze wymodlić różne rzeczy.
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Mikołów, 11 sierpnia. Przed wyjazdem w drogę Stefan Kucharski poprosił o błogosławieństwo 
proboszcza swojej parafii ks. Jerzego Waliskę
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Stół eucharystyczny, który zamontowano w kościele, został 
przywieziony w częściach

zakończenie budowy

50 lat w baraku
krótko

tajemnica  
pod kocem
piekary Śl. Mieszkaniec 
miasta, który postanowił 
umocnić płot na działce 
dokonał makabrycznego 
odkrycia. Kilkanaście 
centymetrów pod ziemią 
zakopane były ludzkie 
szczątki zawinięte  
w koc. o całej sprawie 
wiadomo bardzo 
niewiele. Prokuratura 
powołała już zespół 
ekspertów, który ma 
znaleźć odpowiedzi na 
wiele pytań. W tym na te 
najbardziej podstawowe 
– czy szkielet 
należy do kobiety, 
czy mężczyzny i kiedy 
został zakopany. 
zwłoki ukryte 
na terenie piekarskich 
ogródków działkowych 
były w stanie 
zaawansowanego 
rozkładu, więc potrzebne 
będą specjalistyczne 
badania, które pomogą 
ustalić tożsamość ofiary.

– zwieńczenie wysiłków – tak o planowanym 
na 23 sierpnia poświęceniu kościoła mówi 
proboszcz parafii pw. św. Jacka w Stanowicach.
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t ydzień. 7 dni – w takim cy-
klu pracuje ks. Kazimierz 
Wróbel. W  tym czasie 

jest nieustannie w drodze, odwie-
dzając kolejne kościoły i wspólno-
ty, które podlegają misji. od naj-
dalszego ośrodka dzieli go ponad 
100 km.

Misjonarz ma słuchać 
i patrzeć

Pierwszym krajem, do którego 
trafił misjonarz, okazała się za-
mbia. Był rok 1986. – Mieszkałem 
przez pewien czas na misji ojców 
Białych. Najstarszy z nich, który 
ze względu na chorobę nie był 
aktywny, nauczył mnie wielu po-
żytecznych rzeczy – wspomina. 

Najlepiej zapamiętane lekcje? 
Patrz, przede wszystkim patrz, 
żebyś mógł widzieć. I  słuchaj 
uważnie, zanim zaczniesz mó-
wić. – dzięki tym zasadom wie-
le nauczyłem się o zwyczajach 
mieszkańców Afryki – wyjaśnia 
ks. Wróbel. – teraz wiem, że za-
wsze należy podawać obie ręce 
podczas powitania czy  kiedy 
przyjmujemy podarek. to wyraz 
szacunku.

obecnie misjonarz pracuje 
w Namibii. – to kraj ogromnych 
kontrastów. Żyją tu ludzie bardzo 
bogaci i bardzo biedni. Przepaść 
pomiędzy nimi jest bardzo głębo-
ka. to widać przede wszystkim 
w miastach, które mają piękne 
centra i otoczone są slumsami – 
mówi ks. Wróbel.

Mieszkańcy okolic usakos, 
miasta w  środkowej Namibii, 
wśród których stacjonuje obecnie 
misjonarz, są przeważnie rolnika-
mi. Żyją zgodnie z cyklem natury, 
podobnie jak ich przodkowie.

Inaczej niż w europie
Ksiądz Kazimierz nie genera-

lizuje. Nie chce stawiać diagnoz, 

zapytany o  religijność Afryka-
nów. – Wiem, że europejczyków 
interesują różne historie o  łą-
czeniu wiary chrześcijańskiej 
i  szamańskich praktyk przez 
mieszkańców Afryki. znam ta-
kie historie, ale one zdarzają się 
coraz rzadziej – podkreśla. I zaraz 
przytacza słowa jednego z afry-
kańskich biskupów: „Nasze chrze-
ścijaństwo jest  piękne. Mamy 
dużo chrześcijan, ale  za  mało 
wyznawców Chrystusa”. – oni 
jeszcze nie potrafią na dobre żyć 
wiarą tak od początku do końca. 
Czasem, w momentach trudnych, 
pojawia się pokusa, żeby rano iść 
na Mszę św., a wieczorem do sza-
mana. tak dla pewności, bo tak 
robiły ich babki. trzeba jednak 
pamiętać, że w wielu rodzinach 
wiarę przyjęło pierwsze albo 
drugie pokolenie. A  potrzeba 
wielu lat, by zmienić mentalność 
– tłumaczy. Jest zdania, że praca 
wśród Afrykanów niesie ze sobą 
mnóstwo radości, która przesłania 
problemy. – Bardzo się angażują 
w przygotowanie liturgii, procesji 
Bożego Ciała. I uwielbiają przyna-
leżność do różnych grup. Najle-
piej, żeby taka grupa miała swój 
znak rozpoznawczy, np. charakte-
rystyczny element stroju – dodaje 
misjonarz.

trudności? Ks.  Wróbel 
nie chce o nich pamiętać. Bo każde 
wydarzenie z perspektywy cza-
su ma jakąś wartość, niesie lek-
cje. – Chrztem bojowym każdego 
misjonarza jest pierwsza malaria 
– uśmiecha się. – Musiałem mieć 
podłączoną kroplówkę, którą miej-
scowi nazywają madzi wa moyo, 
czyli woda życia. Przetrwałem, 
zostałem.

I cały czas pamięta, że on też 
musi swoich podopiecznych do-
prowadzić do wody życia, jej Źró-
dła. Marta Paluch

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

6,5 %
= 5,23% z kapitalizacją

       dzienną

bez podatku!

pracuje
na zysk

codziennie zarabiająca pLus
Lokata 3-mies.

tyLko teraz W tWoiM MieŚcie!

Dla 3-miesięcznej Lokaty Codziennie Zarabiającej Plus (Lokata), nieodnawialnej, z dzienną kapitalizacją odsetek, o nominalnym stałym oprocentowaniu 
5,23% w skali roku dla kwoty Lokaty od min. 1000 zł do 16 000 zł, odsetki dzienne od środków ulokowanych na Lokacie wyniosą mniej niż 2,50 zł. 
Zgodnie z zasadami zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonymi w art. 63 ustawy – Ordynacja podatkowa (wg stanu prawnego na dzień 
publikacji), od skapitalizowanych codziennie odsetek od Lokaty nie wystąpi obowiązek pobrania przez Bank jako płatnika 19% zryczałtowanego podatku 
dochodowego. Oznacza to, że inna lokata na taki sam okres, dla której podatek będzie równy 19% dochodu z odsetek, musiałaby mieć oprocentowanie 
6,5% w skali roku, aby uzyskać analogiczny zysk. Lokata dostępna jest do 30.09.2011 r. w wybranych oddziałach znajdujących się m.in. w następujących 
miejscowościach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zabrze. Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne w placówkach 
Banku lub pod numerem 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 15.06.2011 r.

www.bzwbk.pl
1 9999

1 O.Katowice, ul. Wita Stwosza 2 • 2 O.Katowice, al. Korfantego 5 • 4 O.Katowice, ul. Katowicka 61 • 5 O.Katowice, ul. Staromiejska 12

■ R e K l A M A ■

Chrześcijaństwo na pustyniach Afryki

Kroplówka z wiarą
– Nigdy nie mówię, że jest ciężko. Gdybym 
tak myślał, już dawno wróciłbym do kraju. 
A przecież chodzi o coś więcej – przekonuje 
ks. Kazimierz Wróbel, misjonarz w Namibii.
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Parafianie misjonarza często zapraszają go do wspólnych 
posiłków. tu przy tradycyjnym żeliwnym garnku, w którym 
przygotowywane są potrawy

Niezły kanał
kaTowice. eksperymenty z  fizy-
ki i chemii, wywiady z wykładow-
cami, najważniejsze momenty 
z życia uczelni, a nawet instruktaż 
z udzielania pierwszej pomocy. 
to wszystko od niedawna dostępne 
jest na oficjalnym kanale uniwersy-
tetu śląskiego w serwisie youtube.
com. śląska uczelnia jako pierwsza 
w Polsce została zakwalifikowana 
do platformy kanałów edukacyj-
nych serwisu. z tej formy pokazy-

wania swoich osiągnięć oraz pre-
zentowania pomocy dydaktycznych 
korzysta już wiele prestiżowych 
amerykańskich uczelni, m.in. yale 
university, Massachusetts Institu-
te of technology. Kanał może słu-
żyć nie tylko studentom, ale także 
uczniom, którzy będą poszukiwać 
informacji. z myślą o tych ostatnich 
został przygotowany cykl filmów 
dotyczących np. najważniejszych 
zagadnień z fizyki.

Solidarni

archidiecezja. dar materialny dla 
głodujących w Afryce Wschodniej 
mieszkańcy diecezji katowickiej 
mogli przekazać 14 sierpnia. zbiór-
ki organizowane były na prośbę 
abp. damiana zimonia, odpowia-
dającego na apel papieża Benedykta 
XVI. Po każdej Mszy św. parafianie 
mogli składać ofiary, które zosta-
ną przekazane za pośrednictwem 
Caritas Polskiej. tragiczna sytu-
acja w krajach tzw. Rogu Afryki 
(Somalii, erytrei, dżibuti, etiopii) 
jest wynikiem trwającej od kilku 
lat suszy. z jej powodu rzesze miesz-
kańców wędrują w poszukiwaniu 
pożywienia i wody. Codziennie 

tysiące osób przybywa z prośbą 
o pomoc do obozów, w których sta-
cjonują „lekarze bez Granic”. Naj-
częściej ofiarami głodu stają się oso-
by starsze i dzieci. Nie wytrzymują 
morderczej podróży do punktów 
pomocy.

Mercedesy dla mieszkańców

kaTowice. Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej zakupiło 
25 nowych autobusów. 15 długich 
– przegubowych i 10 krótkich 
pojazdów marki Mercedes nieba-
wem zacznie służyć mieszkańcom 
podróżującym po Katowicach. 
Pojazdy będą na śląsk docierały 
partiami, pierwsza z nich przecho-
dzi już procedury rejestracyjne. 
Autobusy są w pełni dostosowa-

ne dla osób niepełnosprawnych, 
wyposażone w głosowy i wizualny 
system informacji o trasie przejaz-
du. dodatkowym atutem jest kli-
matyzacja, która – jak deklaruje 
przewoźnik – będzie uruchamia-
na automatycznie. Szkoda tylko, 
że nowy tabor jest nadal kroplą w 
morzu potrzeb, a przejażdżka takim 
autobusem będzie dla wielu pasaże-
rów niedostępnym luksusem. 

złoci pasjonauci
wojewódzTwo. zeszłoroczna 
kampania reklamowa wojewódz-
twa śląskiego ma szansę na zdo-
bycie „złotego Formatu”. hasło 
przewodnie kampanii brzmiało: 
„Pasjonauci polecają śląskie. Pozy-
tywna energia”. Jej bohaterami byli 
symboliczni reprezentanci regio-
nu, np. koronczarka z Koniakowa, 
astronauta z Katowic. Kampania 
była prezentowana m.in. na bill-
boardach i spotach telewizyjnych.

„złote Formaty” to prestiżowy 
konkurs skierowany do polskich 

miast i regionów. Jego celem jest 
prezentacja najciekawszych osią-
gnięć w dziedzinie promocji. zdo-
bycie Statuetki dla uczestników 
konkursu jest cennym wyróż-
nieniem i potwierdzeniem wy-
sokiego poziomu realizowanych 
przedsięwzięć. do tegorocznej 
edycji konkursu 67 samorządów 
reprezentujących wszystkie wo-
jewództwa Polski zgłosiło 157 pro-
jektów promocyjnych. Spośród 
nich do finału jury zakwalifiko-
wało 33 najlepsze.

W serwisie 
umieszczone 
zostały 
także filmy 
prezentujące 
poszczególne 
wydziały 
uniwersytetu 
śląskiego
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W ubiegłym numerze omyłkowo zamieściliśmy nieaktualne zapro-
szenie i program pielgrzymki do Piekar śląskich. Wszystkich 

Czytelników, a zwłaszcza Czytelniczki, serdecznie przepraszamy.
Piotr Sudoł

Sprostowanie

Mieszkańcy archidiecezji ofiary mogli składać do specjalnych 
puszek po każdej Mszy św.
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Pierwsze mercedesy już stoją w katowickiej zajezdni,  
oczekując na rejestrację 

do 
odwiedzenia 
ogrodzieńca 

zachęcała 
jego 

mieszkanka 
uprawiająca 
wspinaczkę
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oblat i marzenie termita

mał święcenia kapłańskie w lu-
tym 1941 roku. 

ze szkoły  
do samolotu

zaraz potem objął placówkę 
w Montestruc sur Gers jako ka-
pelan zdemobilizowanych pol-
skich żołnierzy. – W miasteczku 
Fleurance założyliśmy szkołę 
dla polskich dzieci wysiedlonych 
z Alzacji i lotaryngii. uczyłem 
te maluchy języka polskiego, re-
ligii, historii i geografii. 

W tym samym czasie ojciec 
Wilhelm organizował dla żołnie-
rzy pielgrzymki do lourdes, po-
magając przy okazji w ucieczkach 
do Anglii przez hiszpanię. – Pew-
nego dnia i ja się zdecydowałem… 
z ks. Adolfem Stopą i dwoma leka-
rzami uciekliśmy dzięki pomocy 

zaprzyjaźnionych Francuzów 
– wyjaśniał. 

Na  początku stycznia 1944 
roku z rąk biskupa Józefa Gawliny 
otrzymał nominację na kapelana 
Myśliwskiego dywizjonu 303 im. 
tadeusza Kościuszki (3. Polskie 
Skrzydło Myśliwskie), stacjonują-
cego wtedy w północnej Irlandii. 
– Przyjęto mnie bardzo gorąco, 
a poza tym dodano obowiązki ka-
pelana w stacjonującym w Anglii 
dywizjonie 316. Po odprawieniu 
porannej Mszy św. w dywizjo-
nie 303 leciałem samolotem, aby 
o godzinie 11.00 odprawić Mszę 
św. dla dywizjonu 316. Mojego 
pilota nazywałem ministrantem 
– żartował. 

Pytałem, czy  nie  marzył 
o tym, by zostać pilotem. – Jedy-
nym księdzem, który samodziel-

nie i rewelacyjnie pilotował ma-
szynę, był ks. Gogoliński-elston 
– wyjaśniał.

udało mi się za to wydobyć 
od niego wspomnienie o przy-
miarce do  sterów samolotu. 
Na samą myśl ojczulek aż zro-
bił się rumiany na twarzy. – to ci 
dopiero była maszyna! Mosquito, 
czyli „komar”, wykonany był za-
sadniczo z drewna świerkowego 
i  balsa. Piloci uwielbiali latać 
na tych maszynach, stąd nazwa 
„Wooden Wonder” („drewniane 
cudo”), choć niektórzy żartowa-
li, że to „termite’s dream”, czyli 
„marzenie termita” – relacjonował 
przejęty. – Mnie zawsze zastana-
wiała jedna sprawa, jak to wytrzy-
muje, skoro drewniany kadłub był 
łączony klejem, a w Anglii zawsze 
jest mokro?

Nie ideał, a wiara

obowiązków ojcu Wilhelmo-
wi nie brakowało. – odprawianie 
niedzielnych i świątecznych Mszy 
św., udzielanie ślubów i chrztów, 
odwiedzanie chorych i rannych 
w szpitalach, odprawianie uro-
czystości pogrzebowych, a także 
spowiedź, wsparcie duchowe żoł-
nierzy, którzy bardzo dotkliwie 
przeżywali rozłąkę z najbliższy-
mi. Istotne było przypominanie 
podstawowych prawd wiary 
ze względu na dominujące śro-
dowisko protestanckie. Niejed-
nokrotnie przejmowaliśmy też 
obowiązki oficerów oświatowych: 
organizację kursów zawodowych, 
maturalnych, językowych i zakła-
danie bibliotek – wyliczał zajęcia 
kapelanów. 

– lotnicy najbardziej lubili 
nabożeństwa majowe i paździer-
nikowe Różańce. Wtedy odczu-
łem, jak wielka jest u nas, Pola-
ków, cześć dla Maryi. Nawet w tak 
ekstremalnych okolicznościach. 
zresztą wielu nosiło szkaplerz 
lub krzyżyk na szyi, niektórzy 
mieli przyniszczone obrazki 
z  Panienką ostrobramską lub 
Częstochowską – wspominał ży-
cie dywizjonu. – Nie myśl jednak, 
że spotkałem samych idealnych 
mężczyzn. zdecydowanie nie! 
Jednak ci bliżej Boga pociągali 
zagubionych.

dwa tygodnie szybko minęły. 
ojciec Wilhelm wrócił do swo-
jego klasztoru we  Wrocławiu, 
a jakiś czas potem do rodzinnych 
Bobrownik. Rozmawialiśmy te-
lefonicznie parę razy. – Kiedy 
już będziesz cywilem, zapraszam 
cię na kawkę do Bobrownik, wtedy 
to sobie dopiero pogaworzymy – 
rzucił podczas którejś z nich.

zakończyłem służbę dokład-
nie 7 kwietnia 1990 roku. Wiel-
kanoc była tuż-tuż, pomyślałem 
więc, że odwiedzę go po świę-
tach. ojciec Wilhelm zmarł na-
gle po Mszy św. w Poniedziałek 
Wielkanocny 16 kwietnia 1990 
roku. zamiast „pogaworzyć”, 
uczestniczyłem w jego pogrzebie 
w Bobrownikach.� •

dzisiaj przyjmujemy 
do szpitala zasłużonego 
kombatanta. Macie się 
nim osobiście zająć – 

do dziś pamiętam słowa przeło-
żonego. Pełniłem wtedy dwuletnią 
służbę wojskową, którą z racji za-
wodu odbywałem we wrocław-
skim Szpitalu Wojskowym przy 
ulicy Czerskiej.

Gdy wszedłem do  pokoju, 
zastałem stojącego przy oknie ni-

ziutkiego, siwowłosego jegomo-
ścia. tak oto poznałem ojca Wil-
helma Stempora. Misjonarz miał 
przed sobą dwa tygodnie pobytu 
w szpitalu. Podczas rekonwale-
scencji, wieczorami, zasiadaliśmy 
w jego pokoju. oblat rozkładał fo-
tografie i snuł opowieści. Wiele 
wątków pozwoliłem sobie wtedy 
zanotować… 

Siła powołania
ojciec Wilhelm Stempor 

urodził się 24 czerwca 1913 roku 
w Rudnych Piekarach, czyli dzi-
siejszych Bobrownikach. Jego 
ojciec Wincenty był mistrzem 
piekarskim, a matka Berta zajmo-
wała się domem i wychowaniem 
szóstki dzieci.

Mając 14 lat, wstąpił do ob-
lackiego Niższego Seminarium 

duchownego w lublińcu, a w 1933 
roku rozpoczął formację w no-
wicjacie w Markowicach na Ku-
jawach. Po roku złożył pierwsze 
śluby zakonne. Studia filozoficz-
no-teologiczne podjął w Wyż-
szym Seminarium duchownym 
w  obrze w  roku 1934. Naukę 
w obrze wspominał wyjątkowo 
ciepło. okrzepł już w życiu za-
konnym, odkrył w sobie talenty 
lingwistyczne – do języka fran-
cuskiego i angielskiego. – Nawet 
nie mogłem się wtedy domyślać, 
że ich znajomość tak odmieni 
moje życie, a może nawet je ura-
tuje – mówił.

obrzańskie studia przerwał 
wybuch II wojny światowej. – Mu-
siałem wracać do domu po pięciu 
latach, będąc tak blisko święceń – 
wspominał z żalem. Początkowo 

pracował jako pomocnik w pie-
karni, jednak myśli o dokończe-
niu studiów nie opuszczały go. 

dlatego postanowił przez 
Wiedeń dostać się do Włoch. 
Reżim Mussoliniego wygnał 
go stamtąd do Francji. tam pod-
jął studia pod Paryżem. Niestety, 
zdobycie przez Niemców Paryża 
spowodowało zamknięcie semi-
narium. Wraz z grupą kleryków 
uciekał więc na południe Fran-
cji, do Agen. – to był wyczyn, 
w ciągu 11 dni pokonaliśmy pie-
szo prawie 500 km – wspominał. 
Po zawieszeniu broni skierowa-
no ich do Bordeaux, a następnie 
do  Seminarium Misjonarzy 
oblatów Maryi Niepokalanej 
w miejscowości Notre dame de 
lumières. tam ojciec Wilhelm 
Stempor skończył studia i otrzy-

tekst
jacek glanc

współpracownik GN

niezwykły 
zakonnik 
z BoBrownik. 
„Walczyłem 
o dobrą sprawę. 
W walce 
wytrwałem 
do końca. 
dochowałem 
wiary”, tymi 
słowami 
wspominam 
ojca kapitana 
Wilhelma 
Stempora, 
misjonarza 
oblata Maryi 
Niepokalanej, 
kapelana 
legendarnego 
dywizjonu 303 
Polskich Sił 
Powietrznych 
w Wielkiej 
Brytanii.

ojciec Wilhelm 
(pierwszy z lewej) 
i załoga Mosqiuto 

poniżej: Samodzielne 
latanie było 

marzeniem wielu, 
tylko nieliczni tak 

jak o. Wilhelm mogli 
sprawdzić „na sucho”, 

jak czuliby się 
za sterami 

po prawej: lotnicy 
dywizjonu 303 

i ich kapelan  
o. Wilhelm Stempor 

(w środku) 
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Nie wiemy, na czym 
stoimy – żali się 
Krzysztof Pluszczyk. 
do obchodów 
zostały niespełna 
cztery miesiące 
i nadal nie wiadomo, 
czy wezmą w nich 
udział najważniejsze 
osobistości 
w państwie.

P isma z  prośbą o  wsparcie 
w organizowaniu 30. rocznicy 

pacyfikacji kopalni „Wujek” zo-
stały wysłane już kilka miesięcy 
temu. – Rozmawialiśmy wstępnie 
w Ministerstwie Kultury, że moż-
na byłoby połączyć je z rocznicą 
wprowadzenia stanu wojennego, 
nadać wymiar ogólnopolski. teraz 
chyba się nie uda – Krzysztof Plusz-
czyk, przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Pamięci Górników 
KWK „Wujek” Poległych 16.12.1981, 
nie kryje żalu.

Na spotkanie zorganizowane 
przez Komitet na początku sierp-
nia przyjechał tylko asystent 
posła Jana Rzymełki. W imieniu 

parlamentarzysty zadeklarował  
pomoc. – od nikogo nie dostali-
śmy odpowiedzi na piśmie. z biu-
ra marszałka Grzegorza Schetyny 
otrzymaliśmy telefoniczną in-
formację, że nie weźmie udzia-
łu. Natomiast marszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz stwierdził, 
że to przesada świętować wpro-
wadzenie stanu wojennego. Nam 
nie chodzi o świętowanie, tylko 
o uczczenie pamięci tych, którzy 

wtedy stracili życie – przekonuje 
Pluszczyk.

Brak zainteresowania ob-
chodami ze strony najwyższych 
władz niepokoi także Stanisława 
Płatka, przywódcę strajku. – My 
pamiętamy choćby o rocznicy po-
wstania warszawskiego. oni się 
nami nie interesują. Najbardziej 
boli małe zaangażowanie posłów 
pochodzących ze śląska – mówi 
rozgoryczony. – Bez takiej pomocy 

pamięć o pacyfikacji będzie żyła tak 
długo, jak my żyjemy.

optymizmu nie traci marszałek 
województwa Adam Matusiewicz. 
– Piłka jest zdecydowanie w grze. 
zadeklarowałem ze swojej strony 
środki, podobnie jak prezydent 
Katowic Piotr uszok i  dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko- 
-dąbrowskiej „Solidarności”. Cały 
czas szukamy wsparcia w Warsza-
wie – uspokaja.

orędownikami sprawy w Mi-
nisterstwie Kultury i dziedzictwa 
Narodowego mają być poseł tomasz 
tomczykiewicz i Piotr duda, prze-
wodniczący NSzz „Solidarność”. 
– Jest szefem związku, w obronie 
którego ginęli górnicy, i sam pocho-
dzi ze śląska – tak decyzję o pomocy 
podjętą przez Piotra dudę motywu-
je jego rzecznik Wojciech Gumułka.

W Kancelarii Premiera udało 
nam się uzyskać informację, że po-
stanowienie o objęciu obchodów 
patronatem zostało wstrzymane. 
– Pamiętamy, ale decyzję podejmie-
my w październiku – przekazali 
pracownicy. Natomiast do Kance-
larii Prezydenta pismo w ogóle 
nie dotarło. – z pomocą czy bez 
uroczystości i tak zorganizujemy. 
Na  mniejszą skalę – zapewnia 
Pluszczyk. Marta Paluch

zgromadzenie Sióstr opatrzności Bożej

Co się martwisz? Bóg czuwa

■ R e K l A M A ■

W tym domu 
mieszkają anioły. 
Marysia, ola, 
dorotka – głęboko 
upośledzone 
dziewczyny, 
w których 
uśmiechach  
odbija się niebo.

Jedłownik, dzielnica Wodzisła-
wia śl. Malowniczy zameczek 
z końca XIX wieku, a w środ-
ku… słońce! Ponad pięćdziesiąt 

kobiet niepełnosprawnych inte-
lektualnie i ruchowo, uśmiechnię-
tych, cieszących się z tego, że żyją. 
Pomiędzy nimi siostry opatrzności 
Bożej. – tak naprawdę o tej Bożej 
opatrzności przypominają nam 
najbardziej nasze podopieczne 
i one uczą nas zaufania jej – mówi 
s. halina, przełożona domu. – dla 
nich wszystko jest proste. Kawa ma 
być. obiad też. Co się martwisz? Pan 
Bóg się zatroszczy.

„Nic ponad miłość Chrystusa”, 
mawiała Antonina Mirska, zało-
życielka wspólnoty zakonnej, dziś 
kandydatka na ołtarze. zgroma-
dzenie Sióstr opatrzności Bożej, 
z duchowością św. Ignacego lo-
yoli, powstało w 1857 r. we lwowie. 
Antonina Mirska, tworząc je, od-
powiedziała na potrzebę zajęcia się 
dziewczętami, które z biedy i bra-
ku wykształcenia narażone były 
na prostytucję. Antonina stworzyła 
dla nich zakład św. teresy, gdzie 
oprócz schronienia znajdowały 
możliwość pracy i zdobycia zawodu.

do  Wodzisławia śl. siostry 
przybyły w roku 1934 i, w duchu 
charyzmatu zgromadzenia, za-
jęły się prowadzeniem domu dla 
dziewcząt i kobiet moralnie zde-
gradowanych. Siostry pomagały im 
odzyskać na nowo własną godność 
i zmienić swoje życie. Niestety, po  
II wojnie światowej władze komu-
nistyczne w ramach reorganizacji 
państwowych, które miały na celu 
całkowite wyeliminowanie Kościo-
ła z życia społecznego i działalności 
wychowawczej, odsunęły siostry 
od zajmowania się dziewczętami.
zmieniły profil ich  działalności 
na pracę z osobami niepełnospraw-
nymi intelektualnie. – do naszego 
domu przybyły dzieci z ciężkimi 
upośledzeniami – opowiada sio-
stra halina. – Nikt nie chciał się 
nimi zająć. od tej chwili zakład 
funkcjonował pod nazwą: zrze-
szenie Katolików Caritas dom 
Specjalny dla dzieci. Komuniści, 
którzy obawiali się wpływu wspól-
not katolickich na kształtowanie 
umysłów młodzieży, wobec dzieci 

upośledzonych nie mieli już tych 
dylematów. Niepełnosprawni 
intelektualnie byli niewygodni 
dla budowania obrazu idealnego 
państwa socjalistycznego, więc 
władze chętnie złożyły trud za-
jęcia się nimi na barki zakonnic. 
Siostry nie buntowały się. Przyjęły 
na siebie to nowe zadanie, odpo-
wiadając na potrzeby niełatwych 
czasów. Po upadku komunizmu 
zakład został przejęty przez Pomoc 
Społeczną i działa jako własność 
organizacji kościelnych, finanso-
wana przez państwo.

Początkowo do domu przyjmo-
wano dzieci. z czasem postanowio-
no, by nie przenosić ich do innych 
domów, gdy dorosną. – Nasze pod-
opieczne czują się tutaj u siebie, 
tęsknią, gdy wyjeżdżają nawet 
na kilka dni – mówi s. Ilona, pra-
cująca w Jedłowniku od 16 lat. – 
Nie chcemy narażać ich na stresy 
spowodowane zmianą miejsca za-
mieszkania, wchodzenia w nowe 
środowisko. tu  mają poczucie 
bezpieczeństwa. 

Siostry starają się, by był 
to prawdziwy dom. Ich podopiecz-
ne mają tu zapewnioną komplekso-
wą opiekę, komfortowe warunki, 
towarzystwo współmieszkanek, 
ale przede wszystkim dużo miło-
ści. takiej, której wiele nie zaznało 
w domach rodzinnych. – Najsmut-
niejsze są sytuacje, gdy rodzina 
przyjeżdża odwiedzać dziewczynę 
raz do roku, obiecując, że zjawią się  
za miesiąc – mówi s. Ilona. – one 
naprawdę pamiętają o tych obiet-
nicach i bardzo tęsknią.

W domu uderza radość i spon-
taniczność mieszkanek. Cieszą się, 
gdy przychodzą goście, ściskają 
na  powitanie, nie  rozróżniając 
w tytułach naukowych czy pia-
stowanych godnościach. tak samo 
witają hydraulika i kardynała. „Mu-
sisz się ogolić, brzydko wyglądasz”, 
powiedziała jedna z mieszkanek, 
wręczając kwiaty prezy-
dentowi miasta, który 
odwiedził dom. 

Aleksandra 
Pietryga
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– Nasze podopieczne 
są radosne, 
spontaniczne 
i towarzyskie  
– mówi s. Ilona. 
Na zdjęciu 
z mieszkankami  
domu w Jedłowniku  
po prawej:  
Strój zakonny:  
czarny habit  
z białym  
kołnierzykiem, welon, 
pelerynka na uroczyste 
okazje, krzyżyk

■ P o d z I ę K o W A N I e ■

…Gdyby miłość mogła uzdrawiać 
a łzy wskrzeszać, byłbyś dziś z nami.

 

Serdeczne Bóg zapłać 
za ratowanie życia męża zmarłego 19.07.2011 r.

 

Ś†p.

jana sTachonia
pochowanego 22.07.2011 r. w chorzowie sTaryM

oraz za słowa oTuchy dla Mnie 
i wyrazy współczucia w Tych Trudnych chwilach 

na ręce pana ordynaTora oddziału 
pulMonologicznego 

prof. dr. haB. n. Med. jerzego kozielskiego 
i pani dr n. Med. BarBary Trzepióry, 

spec. choróB wewnęTrznych. 
dziękuję Także personelowi MedyczneMu i salowyM.

 

Żona Gabriela z córkami Joanną, danutą i zięciem
oraz wnuczką Karolinką i wnuczkiem Karolkiem

30. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”

Pod znakiem zapytania

Wyprawka szkolna dla nielicznych

Kosztowna edukacja
Więcej niż w  ubiegłym roku za-
płacą uczniowie za podręczniki.

zaczynamy odczuwać skutki 
5-procentowego podatku VAt, 

który Polska, zgodnie z prawem 
unii europejskiej, wprowadziła od  
1 stycznia na książki. Na tak znaczną 
podwyżkę podręczników wpłynął 
też wzrost cen papieru. – Gdybym 
chciała kupić cały komplet nowych 
podręczników dla swoich dzieci, 
musiałabym wydać mniej więcej 
2500 zł – twierdzi dorota dolibóg, 
mama siedmiorga dzieci, z których 
sześcioro chodzi już do szkoły. 

Gdzie szukać wsparcia? Nie-
które księgarnie oferują 15 proc. 
rabat na  podręczniki. Rodzice, 

którzy korzystają z zasiłku rodzin-
nego, mają zapewniony dodatek 
z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego w wysokości 100 zł na jedno 
dziecko. Rodziny w szczególnie 
trudnej sytuacji ekonomicznej 
mogą skorzystać z dofinansowa-
nia do podręczników w ramach 
rządowego programu „Wypraw-
ka szkolna". Pomoc skierowana 
jest do uczniów klas I–III szkół 
podstawowych i uczniów klas III 
gimnazjów oraz uczniów słabowi-
dzących, niesłyszących, z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim. Wniosek należy złożyć 
w  szkole, do  której uczęszcza 
dziecko w terminie do 10 wrze-
śnia. ap

Każdego roku członkowie Komitetu starają się przypominać 
o tragicznych wydarzeniach 16 grudnia, organizując uroczystości 
przy pomniku upamiętniającym poległych górników
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Nie tylko muzyka

Kultura na plażowym leżaku
Podczas VI edycji 
oFF Festivalu dużym 
zainteresowaniem 
cieszył się namiot 
Kawiarni literackiej. 
Nie tylko dlatego, 
że był dobrym 
schronieniem  
przed deszczem. 

okazało się, że fani, którzy za-
inwestowali spore pieniądze 

w muzykę alternatywną (w ostat-
nim dniu 120 zł za  bilet), mieli 
także ochotę posłuchać wierszy 
i prozy. dzięki temu – jak zauwa-
żył wybitny poeta Bohdan zadura 
– przybysze mogli poznać Katowi-
ce jako reklamowane w ramach 
pretendowania do europejskiej 

Stolicy Kultury Miasto ogrodów. 
W zieleni doliny trzech Stawów 
wystawiono setki leżaków, na któ-
rych w komfortowych, ogrodowych 
warunkach można było słuchać mu-
zyki i poezji. Narodowe Centrum 
Kultury organizujące spotkania 
z „literaturą i sztuką współczesną”, 

jak informowano w  programie 
festiwalu, zapewniło zaintereso-
wanym zróżnicowany repertuar. 
Pierwszego dnia zaprezentowano 
literacką alternatywę – Krzyszto-
fa Skibę, Pawła „Konjo” Konnaka 
i Jarosława Janiszewskiego, którzy 
opowiedzieli o książce „Artyści, 

wariaci, anarchiści. opowieść 
o gdańskiej alternatywie lat 80-
tych”. Ich wspomnienia i refleksje 
może i mogłyby być interesujące, 
gdyby nie zamieniły się w towarzy-
skie ględzenie. 

Na przełomie drugiego i trze-
ciego dnia imprezy wystąpił Woj-
ciech Brzoska z zespołem – jedyny 
artysta z regionu. zgromadził spore 
tłumy słuchaczy. Jednak niewątpli-
wą gwiazdą Kawiarni był Bohdan 
zadura, który zwyczajnie, bez do-
datkowych efektów specjalnych, 
czytał swoje wiersze. W ich od-
biorze nie przeszkodziło nawet 
to, że kilka razy wysiadało nagło-
śnienie. ostatecznie te niedoróbki 
techniczne nawet pomogły poetyc-
kiemu spotkaniu. Czytelnicy oto-
czyli wianuszkiem autora, tworząc 
prawdziwie kameralną, kawiarnia-
ną atmosferę pod namiotem.

Barbara Gruszka-zych

Wiara i miłość w Żorach

Balsam dla duszy
„Błogosławieństwa są pieśnią, 
którą śpiewa Bóg, chwaląc 
swoje stworzenie” – o słowach 
ks. tischnera przypominają nam 
twórcy festiwalu.

Festiwal, który z roku na rok 
zdobywa coraz większy prestiż, 

rozpoczął się od koncertów w kame-
ralnym gronie w maleńkiej parafii 
św. Brata Alberta na Kleszczówce. 
Następnie w 2006 r. w Żorach zro-
dził się pomysł zorganizowania 
obchodów 250. rocznicy urodzin 
Mozarta. okazało się, że zaintere-
sowanie mieszkańców tego typu 
wydarzeniami jest spore. organi-
zatorzy postanowili więc konty-
nuować dzieło w postaci festiwalu 
Fide et Amore (wiarą i miłością). 
– to ciekawa inicjatywa dla tych 
wszystkich, którzy szukają źródeł 
chrześcijańskiej duchowości i sztu-
ki religijnej w najlepszym wydaniu, 
choć nie zawsze mają możliwość 
wyjazdu do filharmonii, opery, 
teatru – mówi ks. Wiesław hudek, 
dyrektor artystyczny festiwalu. 
– Moje dotychczasowe doświadcze-
nia pomogły mi w wypracowaniu 
dość oryginalnej koncepcji polega-
jącej na tym, że koncerty stają się 
medytacjami – dodaje. 

Festiwal rozpoczął się 5 sierp-
nia. zainaugurował go koncert, 

jak zwykle wspaniałego zespołu 
śpiewaków Miasta Katowice Ca-
merata Silesia. Kolejne kulturalne 
piątki na melomanów czekają aż 
do 7 października. Już 26 sierpnia 
w kościele Matki Boskiej Często-
chowskiej w Kleszczowie będzie 
miał miejsce koncert ku czci Maryi. 
tematem przewodnim będą motety 
i kantaty XVII-wiecznych kompo-
zytorów. Kolejne piątki muzyczne 
nie rozczarują słuchaczy. – Będzie 
sporo muzyki liturgicznej, chorału 
gregoriańskiego, Jana Sebastiana 
Bacha w doskonałym wykonaniu 
artystów z Niemiec, Czech i Pol-
ski – zachęca ks. Wiesław hudek. 
– Staram się tak rozkładać akcenty, 
aby mocne akordy zarezerwować 
na początek i koniec festiwalu, ale 
równocześnie – by w międzyczasie 
nie zabrakło napięcia.

Warto dodać, iż koncerty mają 
bardzo zróżnicowaną obsadę. od  
solistów po wielki finał – 7 paź-
dziernika – ze 100-osobowym chó-
rem i nie mniej liczną orkiestrą pod 
batutą Massimiliana Caldiego.

ap

lepsi niż Wojski

pszczyna. XV Konkurs Sygna-
listów Myśliwskich „o Róg Księ-
cia Pszczyńskiego” odbędzie się 
21 sierpnia. Przesłuchania roz-
poczną się o godz. 9.30, koncert dla 
publiczności o 14.00.

Pieszo do Matki

kaTowice. Maltański Punkt Po-
mocy środowiskowej dla osób 
Niepełnosprawnych zaprasza 
w dniach 23–28 sierpnia na pie-
szą pielgrzymkę na Jasną Górę. 

Podziękowanie

kaTowice. Powakacyjna piel-
grzymka ministrantów z archidie-
cezji katowickiej do katedry Chry-
stusa Króla odbędzie się we wtorek 
30 sierpnia o godz. 9.30. 

Rekolekcyjnie

kaTowice. dzień Wspólnoty Ru-
chu światło–Życie odbędzie się  
4 września o godz. 14 w katowic-
kiej�archikatedrze.�� •
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Koncert zespołu śpiewaków 
Miasta Katowice Camerata 
Silesia zainaugurował 
festiwal Fide et Amore

Bohdan zadura, podobnie jak jego słuchacze, docenił uroki doliny 
trzech Stawów oglądanej z poziomu leżaka


