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za każdym razem 
przed wyborami 

pojawia się w mediach 
dyskusja o roli 
i zaangażowaniu Kościoła 
w życiu politycznym. 
Warto w tym kontekście 
przypomnieć, 
że wspólnotę Kościoła 
tworzą nie tylko 
duchowni, ale również 
i świeccy. Choć jest rzeczą 
oczywistą, że miejscem 
agitacji politycznej 
nie może być ambona, 
to Kościół ma prawo 
popierać kandydatów, 
którzy deklarują 
wyraźnie, że będą 
starać się respektować 
w życiu publicznym 
wartości chrześcijańskie 
i katolicką naukę 
społeczną.

tekst
ks. roman Chromy

redaktor wydania

zadaniem biblistów 
w każdym pokoleniu 
jest rozeznanie 
potrzeb człowieka 
i tłumaczenie orędzia 
Biblii na przystępny 
język.

T aką opinię wyraził w  Kato-
wicach ks.  prof.  Waldemar 
Chrostowski, przewodniczący 

Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 
Na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu śląskiego spotkało się około 170 
znawców Pisma świętego, świeckich 
i duchownych.

– Bibliści polscy to samodzielni 
pracownicy naukowi, doktorzy i magi-
strowie ze stopniem licencjata teologii 
biblijnej – wyjaśniał ks. dr hab. Artur 
Malina, biblista z WTUś. – Pracują 
nie tylko w Polsce, ale także na uni-
wersytetach we Włoszech, Austrii 
i w ziemi świętej.

Naukowcy wystosowali list 
do rektora Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Wyrazili w nim głębokie za-
niepokojenie i oburzenie deklaracją 

dr hab. Magdaleny środy, nauczycie-
la akademickiego tej uczelni, która 
w nawiązaniu do haniebnego wyczy-
nu Adama darskiego, ps. Holocausto 
v. Nergal, zadeklarowała: „Też mam 
ochotę podrzeć Biblię”.

Bibliści napisali: „doktor hab. Mag-
dalena środa wielokrotnie i w niewy-
bredny sposób dawała wyraz swej 
wrogości wobec Kościoła, wiary 
i moralności chrześcijańskiej. Jednak 
tym razem jej słowa zbyt daleko wy-
kraczają poza ramy fundamentalnej 
przyzwoitości. oto nauczyciel akade-
micki deklaruje gotowość podarcia 
Pisma świętego, przyłącza-
jąc się do wydłużania pasma 
nieszczęść i prześladowań 
wierzących, do jakich posu-
wali się komuniści i narodowi 
socjaliści”.

Według ks. Artura Mali-
ny, w Polsce działają biblijne 
ośrodki naukowe na świa-
towym poziomie. zaliczył 
do nich tzw. szkołę lubelską 
i warszawską oraz takich mi-
strzów jak ks. prof. Józef Ku-
dasiewicz i ks. prof. Jan Łach.

– Popularyzacja Biblii 
nie  potrzebuje szumnych 

zapowiedzi i  reklam, odbywa  się 
tam, gdzie ludzie rozmawiają ze sobą 
na tematy ważne i gdzie udzielane 
są odpowiedzi czerpiące inspirację 
z ewangelii – mówił ks. Chrostowski. 
– W historii nigdy nie dysponowali-
śmy taką liczbą pomocy naukowych, 
książkowych i  audiowizualnych, 
jak obecnie. Rzecz tylko w tym, żeby 
po nie sięgnąć.

– zachęcić np. młodych do czyta-
nia Biblii jest bardzo trudno – podkre-
ślił ks. Andrzej demitrow z opola. – Bo 
traktują ją jak księgę z przeszłości.

duchowny w ciągu 10 lat stu-
diów poznał cztery języki 
starożytne, korzystał z fa-
chowej literatury biblistów 
europejskich. – Tłumacząc 
wiernym słowo Boże, mu-
simy w tekście uchwycić 
zarówno to, co  Pan Bóg 
mówi, jak i prawdę, którą 
dziś przekazuje ludziom. Bi-
blia nie udziela banalnych 
odpowiedzi o życiu docze-
snym, ale  jest  światłem 
wskazującym nam inną rze-
czywistość – na zbawienie 
człowieka – zaznaczył.

Ks. Roman Chromy
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Walne zebranie i sympozjum fachowców od Pisma świętego

Sięgnij po Słowo

z okazji 
60. urodzin 

ks. prof. 
Waldemarowi 

Chrostow-
skiemu 

(z prawej) 
wręczono 
trzy tomy 

tzw. księgi 
jubileuszowej, 

zawierającej 
wykaz całego 
jego dorobku 

naukowego

krótko

Cześć Maryi!

krzyżowiCe. Koronacji 
MB Krzyżowickiej dokonał 
abp damian zimoń 
w sobotę 24 września. 
W uroczystości licznie 
uczestniczyli wierni. 
Na wizerunek Matki 
Boskiej i dzieciątka zostały 
nałożone odnowione  
XIX-wieczne korony.

Pod lupą

Chorzów. Specjaliści 
z Instytutu Techniki 
Budowlanej z Warszawy 
zbadają pęknięte 
„krokodyle”, których 
awaria wstrzymała 
prace nad zadaszeniem 
Stadionu śląskiego. 
Jednocześnie Urząd 
Marszałkowski zamówił 
nowy projekt zadaszenia.
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redagują: 
ks. Roman Chromy – dyrektor oddziału, 
Marta Paluch, Aleksandra Pietryga

katowice@gosc.pl

Ławy dla speców
wybory 2011. o pieszej 
pielgrzymce na Jasną Górę, 
liście do proboszczów, 
dyscyplinie klubowej 
i obronie życia 
nienarodzonych 
z wybranymi 
kandydatami do Sejmu 
i Senatu rozmawia 
ks. Roman Chromy.

adam gawęda (PJN)

ks.  roman Chromy: dlaczego opuścił Pan 
szeregi PiS i przystąpił do PJN?
adam gawęda: – Uznałem, że po bardzo dobrej 
kampanii prezydenckiej Jarosława Kaczyńskie-
go, skierowanej na jedność środowisk prawi-
cowych, wielu wyborców zawiodło się zmianą 
kursu prezesa PiS. Powrót do ostrej retoryki 
nie służy Polsce. Nie jesteśmy też dobrze postrze-
gani na arenie międzynarodowej. 

Przed odejściem z PiS rozmawiał Pan o tych 
zastrzeżeniach z prezesem Kaczyńskim?

– Rozmawiałem ze ścisłym kierownictwem 
PiS. Bez pozytywnego skutku.

Fedrował Pan na kopalni. Jest Pan za prywa-
tyzacją spółek węglowych?

– Tak, ale za taką, która nie polega na wy-
przedaży całego majątku, bez uwzględnienia 
okoliczności i warunków, w jakich funkcjonuje 
dana spółka. Przykładowo kopalnię „Bogdanka” 
w lubelskiem sprzedano za kilkuletni zysk. Tak 
nie można. Prywatyzacja ma służyć pozyskaniu 
kapitału na rozwój spółek węglowych i pozwo-
lić państwu utrzymać najbardziej strategiczne 
akcje. Póki co, to spółki węglowe decydują o bez-
pieczeństwie energetycznym naszego kraju.

Chodzi Panu o większościowy pakiet Skarbu 
Państwa?

– Pakiet większościowy nie jest warun-
kiem bezwzględnie koniecznym. Ma pozwalać 
na utrzymanie przez państwo kontroli nad 
tą branżą. Szkoda, że w Polsce zlikwidowano 
tak wiele dobrych kopalń. dzisiaj by sobie do-
brze radziły.

Ile pieniędzy spółek węglowych powinno 
zostać na śląsku, a ile trafić do Warszawy?

– Gros tych zysków ma pozostać na śląsku, 
czyli 70–80 proc., bo warunkują m.in. utrzy-
manie potencjału wydobywczego i pozyskanie 
nowych pól eksploatacyjnych, gwarantują-
cych bezpieczeństwo w kopalniach i fedrunek 
nie na tak dużych głębokościach.

opowiedział  się Pan 31 sierpnia za  przyję-
ciem obywatelskiego projektu całkowicie 
zabraniającego zabijania dzieci nienaro-
dzonych.

– oczywiście, we wszystkich głosowaniach 
to podkreślałem i wierzyłem, że tym razem, 
skoro było już po rozdaniu miejsc na listach 
wyborczych, posłowie nie będą związani dys-
cypliną klubową. Niestety, Po w zdecydowanej 
większości zagłosowało przeciw temu obywa-
telskiemu projektowi. 

Adam Gawęda pochodzi z Syryni k. Wodzisławia 
śl., inż. górnictwa i poseł na Sejm RP

sabina klimek (Po)

ks.  roman Chromy: Największa słabość 
polskich mediów?
sabina klimek: – Polskie media robią 
wszystko, żeby być jak najbardziej obiek-
tywne. Każdy dziennikarz ma jednak swoje 
poglądy i często to widać w komentarzach 
czy wypowiedziach.  

Interesuje  się Pani m.in. ekonomią i  etyką 
w zarządzaniu. Proszę wskazać na nadrzęd-
ną wartość w biznesie.

– To uczciwość, na której możemy budować 
zaufanie. Nic nie zrobimy, jeśli nasi partne-
rzy i współpracownicy nie będą mieć do nas 
zaufania. 

A jednak pracownicy prywatnych firm mó-
wią głośno o  uprzedmiotowieniu, czystym 
wyzysku i niesprawiedliwym traktowaniu.

– To prawda. Robiąc badania w przedsiębior-
stwach różnej wielkości, widzę, że szczególnie 
w obszarze małych i średnich firm, np. rzemieśl-
niczych, właściciele dobrze traktują pracowni-
ków. To są nieraz firmy rodzinne. Nadużycia po-
winny być zgłaszane i sprawnie rozwiązywane, 
chociażby przez Państwową Inspekcję Pracy.

Interesują Panią sprawy etyczne. Jest  Pani 
za życiem nienarodzonych?

– Jestem głęboko wierzącą i praktykującą 
katoliczką. zgadzam się z nauczaniem Kościoła. 
Jeśli w Sejmie miałabym się opowiedzieć w tej 
kwestii, głosowałabym przeciwko aborcji.

Nawet gdyby w tym względzie była narzu-
cona dyscyplina klubowa?

– Są sytuacje, w których taka dyscyplina 
nie powinna obowiązywać. osobiście nie pod-
dałabym się takim naciskom.

Sabina Klimek pochodzi z Chełmu śl., ekonomistka 
i dziennikarka telewizyjna

Maria Nowak (PiS)

ks.  roman Chromy: Napisała Pani list 
do proboszczów i sióstr zakonnych.
maria nowak: – Uważam, że  zarówno 
księża, jak i siostry zakonne powinni głoso-
wać i wybierać osoby, które w swojej pracy 
poselskiej kierują się społeczną nauką Kościo-
ła i ewangelią. Przedstawiłam duchownym 
swoją dotychczasową działalność i poprosi-
łam o modlitwę w mojej intencji i w intencji 
ojczyzny.
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dTś-ka bis?
Chorzów. 30 tys. samochodów 
dziennie – tyle średnio poko-
nuje trasę między Katowicami 
a Piekarami śl. Natężenie ruchu 
od lat było zmorą mieszkańców 
Chorzowa, przez który przebiega 
trasa. Rozwiązaniem ma być nowe 
usytuowanie drogi krajowej nr 97, 
która biegnie przez Katowice, Cho-
rzów i Bytom w kierunku Piekar 
śl. i autostrady A-1. Nowo opraco-
wany projekt zakłada wytyczenie 
trasy w obrębie Chorzowa, m.in. 

na terenie dawnej Huty Królew-
skiej. Takie rozwiązanie wypro-
wadzi ruch ze ścisłego centrum 
miasta i zwiększy atrakcyjność 
terenów pohutniczych dla inwe-
storów. Prezydenci Katowic, Cho-
rzowa i Bytomia zadeklarowali, 
że  zrobią wszystko, by doszło 
do  realizacji projektu. Nowa 
dK-97 jest już określana jako dru-
ga drogowa Trasa średnicowa, 
która połączy północ i południe 
regionu. msp

Nowa koncepcja dK-97 zakłada wybudowanie bezkolizyjnych 
skrzyżowań, m.in. w okolicy Stadionu śląskiego i Centrum 
Handlowego AKS

o wsiach w mieście

Absolwentami syryńskiej szkoły (obecnie zSo) są m.in. wybitni 
profesorowie Adam Biela z Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego 
i Jan Ballarin z Akademii Muzycznej w Katowicach

kaTowiCe. Puchar oraz 15 tys. zł 
– to nagroda dla Syryni k. Wodzi-
sławia śl., zwyciężczyni konkursu 
na najpiękniejszą wieś wojewódz-
twa śląskiego. Według sołtysa 
Antoniego Pawełka, to współpraca 
i spotkania mieszkańców złoży-
ły się na sukces. Nagroda została 
wręczona 22 września na X Forum 
Sołtysów Województwa śląskiego. 
Spotkanie odbyło się w Sejmiku 
Wojewódzkim. Przedstawiciele 

sołectw podczas konferencji oma-
wiali problemy terenów wiejskich 
i ich mieszkańców. Przed salą Sej-
mu śląskiego nagrodzone wsie 
prezentowały swój dorobek. Była 
to okazja do zapoznania się także 
z rozwojem obszarów wiejskich. 
Uczestnikom umilały czas Kape-
la Góralska Janusza Kobzy z Biel-
ska-Białej oraz Kapela Regionalna 
„Żarnowiacy”.

km

Bezsenni naukowcy
Śląsk. „Co  w  informatyce za- 
wdzięczamy mrówkom, pszczo-
łom i  termitom” – to  temat 
jednego z wykładów przepro-
wadzonych w ramach śląskiej 
Nocy Naukowców. 23 września 
w 5 miastach województwa ślą-
skiego zarówno dzieci, młodzież, 

jak i dorośli mogli pogłębić swoją 
wiedzę niemal z każdej dziedziny 
nauki. Ciekawi świata uczestni-
czyli w wykładach, prezentacjach 
i eksperymentach na śląskich wyż-
szych uczelniach. Każdy układał 
sobie plan według własnych zain-
teresowań, wybierając z aż 112 

wydarzeń! Bardziej kreatywni 
uczestnicy mogli wziąć udział 
w  konkursie, przesyłając swój 
pomysł na eksperyment. orga-
nizatorom zależało, aby zachęcić 
młodzież do samodzielnego posze-
rzania swojej wiedzy.
 km

Ratownicy na start!
jaworzno. Sprawne pokonanie 
lutniociągu i wąskiego chodnika, 
uszczelnianie rury czy przecią-
ganie zablokowanego wagonika 
kolejki – to tylko niektóre prze-
szkody, jakie musieli pokonać 
ratownicy górniczy. drużyny 
ze śląska i europy zmierzyły się 
podczas zawodów zorganizo-
wanych przez Centralną Stację 
Ratownictwa Górniczego w Byto-
miu. Mimo że od wyniku konku-
rencji niczyje życie nie zależało, 
każda z drużyn podeszła bardzo 
poważnie do postawionych przed 
nią zadań. zawodnicy przyznali, 

że choć warunki w kopalnianych 
chodnikach są zupełnie inne niż 
na powierzchni, takie ćwiczenie 
bardzo pomaga. zwłaszcza gdy 
podczas akcji dołącza stres, czyn-
ności wykonywane wielokrotnie 
„na sucho” stają się odruchowe.

Najlepsza okazała się załoga 
KWK „Borynia–zofiówka”. msp

Wszystkie konkurencje na torze 
przeszkód ratownicy wykonywali 

w aparatach tlenowych, 
co stanowiło dodatkowe 

utrudnienie
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Nie  obawiała  się Pani, że  ta  koresponden-
cja będzie źle odebrana albo wykorzystana 
przez media?

– Moje dotychczasowe głosowania w Sejmie 
są jawne i do zweryfikowania. Jestem katoliczką, 
zawsze głosuję zgodnie ze swoim sumieniem 
i nigdy nie sprzeciwiłam się nauczaniu Kościoła. 
Jeżeli moja postawa i przekonania wyborcom 
nie odpowiadają, to nie będą na mnie głosowali. 
Myślę, że w naszym społeczeństwie są ludzie 
wierzący, którzy chcą, żeby w Sejmie byli posło-
wie mówiący ich głosem. 

Jesienią zeszłego roku startowała Pani 
w wyborach samorządowych na prezyden-
ta Chorzowa.

– Pomimo zwycięstwa Andrzeja Kotali, 
w Chorzowie dostałam około 6 tys. głosów, więcej 
niż w wyborach parlamentarnych. od pierwszej 
kampanii w 2001 r. powtarzam, że jestem narzę-
dziem w rękach opatrzności. Składam społeczeń-
stwu swoją ofertę, angażuję się w kampaniach, 
ale jeżeli wolą Bożą będzie praca poza Sejmem, 
to ją przyjmę.

Maria Nowak pochodzi z Chorzowa, matematyk, 
poseł na Sejm RP

bolesław pieCha (PiS)

ks.  roman Chromy: Uczestniczył Pan 
niedawno w  pieszej pielgrzymce do 
Częstochowy. Po raz pierwszy?
bolesław pieCha: – ostatnio pielgrzymowa-
łem pieszo na Jasną Górę w latach 70. ub. wieku.

Co Pana skłoniło do takiego wysiłku?
– To kwestia mojego dojrzewania. Miałem 

osobiste intencje, których nie chciałbym upu-
bliczniać. Mam za co Bogu dziękować. Przy-
znam, że pomimo wysiłku, nie miałem żadnej 
„blazy”.

Jak reagowali inni pielgrzymi, widząc posła 
na pątniczej trasie?

– Życzyli, żebyśmy „trzymali się w Warsza-
wie” i sztandar chrześcijańskich wartości trzy-
mali wysoko w górze. No i żebyśmy się nie bali!

Jest  Pan ginekologiem, przeciwnikiem  
in vitro i  działaczem pro life. dlaczego tak 
trudno niektórym posłom pogodzić się 
z Pana myśleniem?

– Uważam, że kierowanie się, również w po-
lityce, wartościami chrześcijańskimi i prze-
strzeganie dekalogu ułatwia życie. Nie wiem, 
dlaczego tak wielu ludziom, w tym posłom 
do polskiego Sejmu, tak trudno w to uwierzyć. 
Bardzo często kieruje nami egoizm. z tego wła-
śnie wywodzi się slogan „dziecko z probów-
ki” (in vitro) albo stwierdzenie „ja tak chcę 
i to natychmiast”. Skrajny egoizm kojarzy mi się 
również z aborcją – „nie mogę sobie pozwolić 
na dziecko”. 

Jeden z  ginekologów powiedział mi  ostat-
nio, że  aborcją zajmują  się jedynie lekarze 
nieudacznicy życiowi.

– To prawda. świadomość świętości życia 
wśród lekarzy jest coraz większa. Mam wie-
lu młodych kolegów lekarzy, którzy nigdy 
nie byli uwikłani w ten proceder. To dla nich, 
dla pielęgniarek i położnych ogromna szansa, 
że nie będą wciągani w cywilizację śmierci.

Czy, według Pana, można wprowadzać dys-
cyplinę klubową podczas głosowania nad 
kwestiami etycznymi?

– To nic innego, jak nakłanianie do działania 
wbrew swoim przekonaniom. Mam żal do kie-
rownictwa klubów parlamentarnych, że dopusz-
czają się tak niecnych procederów. Nie da się dziś 
zaprzeczyć, że życie człowieka rozpoczyna się 
w momencie poczęcia, tak jak nie da się zaprze-
czyć, że procedura in vitro zawsze będzie pro-
wadzić do zabicia innego embrionu ludzkiego, 
który był w rezerwie, nie spełniał oczekiwań 
rodziców albo subiektywnej oceny lekarzy. 
lekarz nie jest Panem Bogiem.

Bolesław Piecha pochodzi z Rybnika, lekarz 
ginekolog i poseł na Sejm RP

grażyna szymborska (bezpartyjna, 
startuje z listy wyborczej PSl)

ks.  roman Chromy: Przed laty, jako radna 
Katowic, miała Pani przydomek „Pyskata 
z Giszowca”. A teraz?
grażyna szymborska: – Temperament pozo-
stał, lat tylko przybyło. Uchodziłam za najbar-
dziej skuteczną radną w Katowicach, szczególnie 
w Komisji edukacji i Kultury. Moje hasło wybor-
cze to słowa Jana Pawła II: „Kultura jest natural-
nym środowiskiem życia człowieka”.

Jak to się stało, że informatyk z wykształcenia 
oddał się sprawom kultury?

– Wyżywałam się w malarstwie, w teatrze, 
to się ma we krwi. Na studiach byłam radiowcem. 
Kiedy ogłoszono konkurs na dyrektora Filharmo-
nii śląskiej, śp. prof. Bernard Polok z Akademii 
Muzycznej w Katowicach i nasz koncertmistrz 
wiolonczeli powiedział mi: „Startuj, bo przynaj-
mniej zrobisz porządek w tej instytucji”. 

I był sukces?
– objęłam filharmonię w ogromnym za-

dłużeniu, a dziś trwa jej rozbudowa z unijnym 
dofinansowaniem.

PSl kojarzy  się raczej z  polską wsią, 
a nie Katowicami.

– Tak być nie powinno. Nie jestem członkiem 
tej partii, ale przyjęłam zaproszenie na ich li-
stę. Być może chodziło kolegom o tzw. parytety; 
być może PSl, które słabo wypada w sondażach 
na Górnym śląsku, mogło się podeprzeć zna-
nymi postaciami. Jeżeli mnie za taką uznali, 
to cieszę się.

Jest Pani zatem sympatyczką PSl?
– Tak. Jeżeli strasznie kąsa się Po z PiS 

(z którymi sympatyzowałam), to PSl mi pasuje, 
bo jest partią dogadywania się i ma chrześcijań-
skie korzenie. Na stuletnim sztandarze tej partii 
jest wyhaftowane hasło: „Bóg, Honor, ojczyzna”.

o co chciałaby Pani zawalczyć w Sejmie?
– Myślę o zmianie sposobu finansowania 

kultury i programów nauczania w szkołach, 
o prostowaniu prawa. Nie może tak być, że do-
bry muzyk śląski zarabia połowę tego, co muzyk 
warszawski.

Jest Pani za obroną życia nienarodzonych?
– oczywiście, że tak. Sama mam dwójkę 

dzieci, a moje sumienie nie pozwoliłoby reago-
wać inaczej na działania legislacyjne przeciw-
ko życiu. dlatego w tym względzie nie do końca 
jest mi po drodze z Po.

Grażyna Szymborska pochodzi z olsztyna, 
dyrektor Filharmonii śląskiej w Katowicach

Tomasz TomCzykiewiCz (po)

ks.  roman Chromy: Czy  jest  Pan za  wolno-
ścią sumienia?
Tomasz TomCzykiewiCz: – Tak.

Jak Pan rozumie wolność sumienia?
– To działanie i wyrażanie swojej opinii 

na różne tematy bez narażenia się na konse-
kwencje społeczne albo zawodowe.

Wobec tego, dlaczego Pan zarządził dyscypli-
nę partyjną wśród posłów Po, aby zagłoso-
wali za odrzuceniem projektu całkowicie za-
kazującego zabijania dzieci nienarodzonych?

– To była decyzja prezydium klubu. dyscy-
plina partyjna pokazuje, jakie jest stanowisko 
partii, nie działa przeciwko sumieniu posłów. 
dotyczyła ona również głosowania przeciwko 
liberalizacji tej ustawy. 

Stanowisko partii jest ważniejsze niż sumie-
nie posłów?

– Platforma jest  partią centrum, która 
skrzydło ma zarówno konserwatywne, jak 
i liberalne. 

Ale  jeżeli poseł ma nakaz odgórny, to  jak 
może głosować z własnym sumieniem?

– Członkowie naszego klubu zagłosowali 
z własnym sumieniem.

15 posłów Po głosowało za całkowitą ochroną 
życia nienarodzonych. Podobno mają ponieść 
karę finansową?

– To nie jest prawdziwa informacja.

Kościół tworzy tzw. okna życia, Caritas pro-
wadzi np. ośrodki dla dzieci narodzonych 
oraz ciężko chorych. A co daje państwo?

– Po jest za życiem. Jesteśmy jednocześnie 
za stanowieniem prawa, które będzie egze-
kwowane. obecna ustawa o ochronie życia 
nie jest respektowana i nie była egzekwowana, 
kiedy Polską rządził PiS. dążymy do tego, aby 
ustawa była przestrzegana. ostrożne szacunki 
mówią o 30 tys. nielegalnych zabiegów rocznie, 
do nawet 100 tys. aborcji.

Skąd te dane?
– z organizacji pozarządowych. Podziemie 

aborcyjne w Polsce istnieje, widać to choćby 
w ogłoszeniach w gazetach.

Tomasz Tomczykiewicz pochodzi z Pszczyny, 
przewodniczący Klubu Parlamentarnego Po

prof. jan wojTyła 
(bezpartyjny, zgłoszony 
przez Komitet Wyborczy PiS)

ks.  roman Chromy: Kiedy zrodziła się, 
Panie Profesorze, myśl o zaangażowaniu się 
w Senacie?
prof. jan wojTyła: – Poczułem potrzebę odda-
nia do dyspozycji swoich kompetencji prawnika 
i ekonomisty, a także wykorzystania wielolet-
niego doświadczenia w pracach Komisji Kody-
fikacyjnej Prawa Pracy, zespołach eksperckich 
Sejmu, Kancelarii Premiera i Prezydenta. 

Po raz pierwszy skacze Pan na głęboką wodę 
polityki.

– Nie jestem politykiem. Jestem bezpartyjny. 
Chciałbym pozostać profesorem, który swoją 
wrażliwość społeczną, wiarygodność i wiedzę 
stawia ponad polityczne zwady. 

W Sejmie i Senacie są osoby o różnym stopniu 
zaangażowania. Jakim Pan chce być sena-
torem?

– Wiarygodnym i kompetentnym. Sejm 
jest miejscem tworzenia prawa, które reguluje 
stosunki społeczne i gospodarcze. W przepisach 
prawa są „kodowane” rozwiązania ekonomiczne 
i społeczne. Wskazania dla pracowników i pra-
codawców daje cała ewangelia pracy bł. Jana 
Pawła II. zatem trzeba umiejętności oceny, jakie 
skutki może wywołać projektowany przepis.  

Starczy Panu na to sił?
– Wierzę, że to dobry moment na wykorzy-

stanie sił danych od Boga, wiedzy i osobistego 
doświadczenia. To także szansa odwołania się 
do kompetencji szerokiego grona zaprzyjaźnio-
nych specjalistów w kraju i europie.  

Respektuje Pan społeczną naukę Kościoła. 
Jest Pan za życiem nienarodzonych?

– Jestem przekonany o dalekosiężnych 
wartościach, jakie Kościół wnosi. ochrona 
życia nie może być kwestią przetargu, nad 
tym nie dyskutuję i jestem wierny swojemu 
sumieniu.

Prof. Jan Wojtyła pochodzi z Katowic, w latach 
1996–2002 rektor Ae, obecnie dziekan Wydziału 
Finansów i Ubezpieczeń Ue w Katowicach

adam zdziebło (Po)

ks.  roman Chromy: Ruszają Koleje śląskie. 
Wie Pan, z  jaką średnią prędkością handlo-
wą jeżdżą po  śląsku pociągi Przewozów 
Regionalnych, np. z Katowic do Rybnika?

adam zdziebło: – Trudne pytanie. Jestem 
pewien, że zbyt wolno.

około 40 km/h, bo  infrastruktura kolejo-
wa jest  zniszczona. Inwestujemy z  dotacji 
unijnych w nowoczesne składy – flirty i elfy, 
a np. torowiska są w fatalnym stanie. 

– Modernizacja linii kolejowych jest pro-
blemem europejskim. od 1989 r. koleje są sek-
torem zaniedbywanym przez wszystkich bez 
wyjątku. 

obecne rządy także są winne zaniedbań?
– dopiero obecny rząd przygotował tzw. 

masterplan dla kolei i na jego podstawie można 
inwestować całościowo, a nie punktowo, jak 
dotychczas. Przygotowaliśmy szereg dużych 
projektów dotyczących modernizacji infra-
struktury kolejowej. Pasażerowie na  linii 
Katowice–Warszawa podróżują obecnie dużo 
krócej.

Nie  mówimy o  Centralnej Magistrali 
Kolejowej, ale o zaniedbanej infrastrukturze 
kolejowej między miastami śląska.

– Parę lat temu wyremontowano trasę Ka-
towice–Rybnik, z której sam korzystam. Mamy 
ograniczoną liczbę firm projektowych i wykonu-
jących modernizacje kolejowe, które nie są w sta-
nie realizować wielu inwestycji naraz.

A może modernizacja polskich kolei przekra-
cza jedną kadencję Sejmu i  staje się tema-
tem niewygodnym dla polityków?

– za realizację inwestycji kolejowych od-
powiada spółka PKP PlK, nie politycy. Na 
przykład wydatkowanie pieniędzy europej-
skich z samym przygotowaniem, realizacją 
i rozliczeniem pochłania 10 lat, a więc kaden-
cję trzech rządów.

Przesuwacie jednak pieniądze europejskie 
z modernizacji kolei na budowę dróg.

– Tak. Jeżeli ktoś sobie nie radzi z wykorzy-
staniem funduszy unijnych, to musimy je spo-
żytkować w innym miejscu, ale w wyznaczonym 
przez Ue terminie.

PKP PlK jest słabym uczniem w klasie?
– z całą pewnością kolej wykorzystuje przy-

sługujące jej 20 mld zł funduszy za wolno. Nie-
wykluczone, że – za zgodą Komisji europejskiej 
– część tych pieniędzy będzie wykorzystana 
na projekty o znaczeniu regionalnym, m.in. 
na remont dworców i peronów.

Wybrał Pan Senat, zamiast Sejmu.
– Tak, to w Senacie powstaje ostateczny 

kształt prawa sprzyjającego Polakom. dlatego 
to miejsce dla speców.

Jest Pan za obroną życia nienarodzonych?
– Tak. 

Adam zdziebło pochodzi z Żor, wiceminister 
rozwoju regionalnego
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Kampania społeczna śląskiej policji

To nie donos

osiedle, kilku 
wyrostków wyciąga 
ze studzienki kable 
telekomunikacyjne. 
– Co tu się dzieje? 
– pyta staruszka 
przechodząca obok. 
– Kradną kable – 
ktoś odpowiada. 
–  Aha, to niech 
kradną – starsza pani 
macha ręką wyraźnie 
spokojniejsza.

T o anegdota przytaczana przez 
ekipę realizującą spoty rekla-

mowe dla policji. zabawna? Przede 
wszystkim prawdziwa, niestety... 
– Najliczniejsza i najlepiej wypo-
sażona policja nie zdziała niczego 
bez pomocy mieszkańców – pod-
kreśla insp. Jarosław Szymczuk, 
pierwszy zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji. – W Niem-
czech 95 proc. sprawców zostaje 
złapanych na gorącym uczynku 
dzięki sygnałom świadków.

Aby w Polsce takie statysty-
ki były możliwe, śląska policja 
przygotowała kampanię społecz-
ną „Nie reagujesz, akceptujesz”. 
Przewidziana jest emisja spotów 
reklamowych w  Telewizji Ka-
towice, serie pogadanek, m.in. 
z dziećmi oraz na Uniwersytetach 

Trzeciego Wie-
ku. – Na plaka-
tach widać oczy 
osoby, która 
powinna zare-
agować – wy-
jaśnia nadkom. 
dawid Kaszu-
ba, naczelnik 
Wydziału Pre-
wencji KWP. – Przygotowaliśmy 
też spoty dla telewizji, w których 
uświadamiamy, jakie są konse-
kwencje zaniechań.

W akcję zaangażowały się wła-
dze województwa śląskiego oraz 
media, m.in. GN. – Przestępstwa 
pospolite najbardziej bolą i naj-
mocniej wpływają na poczucie 
bezpieczeństwa – wyjaśnia Ma-
riusz Kleszczewski, wicemarszałek 
województwa śląskiego. – Chcemy 
przełamać stereotyp, że telefon 
na policję to donosicielstwo, a zgła-
szającego na pewno czeka seria 
nieprzyjemnych konsekwencji – 
przekonuje insp. Szymczuk.

oprócz zmian w mentalności, 
szykują się zmiany w policji. Służ-
by mundurowe chcą być przygo-
towane na większą obywatelską 
aktywność. dlatego już  teraz 
do pracy w patrolach cywilnych, 
które mają większą skuteczność, 
są przygotowywane kolejne gru-
py funkcjonariuszy. Ponadto cały 
czas trwają prace nad przyspiesze-
niem czasu reakcji na docierające 
sygnały o przestępstwach.

Marta Sudnik-Paluch

Skuteczna 
akcja policji, 
możliwa dzięki 
obywatelskiej 
postawie 
bohaterów, 
wieńczy jeden 
ze spotów 
telewizyjnych 
kampanii
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Gość KAToWICKI

Niektórzy po  takiej dia-
gnozie dostają życiowego 
napędu. August Kaliniuk 

z Tarnowskich Gór, chory od 18 
lat, natychmiast zrobił kurs pra-
wa jazdy na ciężarówki. Potem 
założył pasiekę liczącą 10 uli. Ka-
rolina Kropornicka, z wykształ-
cenia prawnik, 7 lat temu, kiedy 
u jej syna Wojciecha stwierdzono 
SM, założyła stowarzyszenie.

– Chciałam powalczyć z dys-
kryminacją chorych na  SM – 
mówi Kropornicka. dla wielu 
nieuświadomionych ta diagno-

za brzmi jak wyrok. A przecież 
ta  choroba ma wiele twarzy 
i nie da się przewidzieć jej roz-
woju. Wielu z  tych, u  których 
stwierdzono sclerosis multiplex, 
funkcjonuje jak zdrowi i  tylko 
kilka razy do roku, w czasie tzw. 
rzutów choroby, biorą zwolnienie 
lekarskie. Najważniejsze jest sta-
łe przyjmowanie leków. Renta, 
na którą w pierwszym momencie 
bywają kierowani przez lekarzy 
chorzy na  SM, wynosi zwykle 
niewiele ponad 1 tys. zł. Wydatki 
na miesięczne leczenie kształtu-

ją się od 2,5 do 8 tys. zł. dlatego 
jednym z głównych celów ich or-
ganizacji stał się dostęp do bez-
płatnego leczenia. Aktualnie 
NFz refunduje leki tylko przez 
trzy lata. Trzeba je przyjmować 
do końca życia, bo hamują rozwój 
choroby i umożliwiają normalne 
funkcjonowanie.

W 2006 r. była ich piętnastka. 
zebrali się Gliwicach-Bojkowie 
i przy tamtejszym domu kultury 
powołali śląskie Stowarzyszenie 
Chorujących na SM. dziś mają 
360 członków. Swoim zasięgiem 
obejmują nie tylko województwo 
śląskie. zgłosili się do nich też cho-
rzy z Krakowa, Warszawy, a na-
wet Sopotu i Kołobrzegu. Panuje 
opinia, że to najprężniej działające 
stowarzyszenie na rzecz chorych 
na SM w Polsce. Przy domu kultu-
ry w Gliwicach stworzyli własną 
przychodnię, gdzie nieodpłatnie 
przyjmują specjaliści od  SM. 
– Naszym priorytetem jest też 
umożliwienie dostępu do refun-
dowanych leków i zmiana stereo-
typów myślenia o chorych na SM 
– mówią.

Agnieszka Bula z Chorzowa 
zapadła na SM przed 11 laty. 

– W międzyczasie urodziłam 
córkę i syna, ale też przy pierwszej 
okazji zwolniono mnie z  firmy 
prawno-finansowej – opowiada. 
dzięki pomocy wolontariuszy 
i  pielęgniarek ze  stowarzysze-
niu przetrwała rzuty choroby. 
– To nie jest śmiertelna choroba 
– zaznacza. 

– W naszym stowarzyszeniu 
ważna jest siła osób, które wza-
jemnie się wspierają – mówią Ire-
na i August Kaliniukowie. – Sami 
nie dalibyśmy rady wygrać z cho-
robą. bgz

Sami,  
nie samotni
kaTowiCe. duszpasterstwo osób 
w stanie wolnym organizuje spo-
tkanie w krypcie archikatedry 
4 października o godz. 19.

Wiara  
i rachunki
kaTowiCe. Bankowcy z archidie-
cezji spotkają się w domu Para-
fialnym przy kościele Mariackim 
8 października o godz. 15.

Najlepsza inwestycja

Śląsk. Podczas XI dnia Papieskie-
go 9 października w kościołach 
archidiecezji zbierane będą pienią-
dze na fundusz stypendialny Fun-
dacji „dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Ku pięknu

kaTowiCe. Chór Filharmonii ślą-
skiej zaprasza na prawykonanie 
utworu „Sanctus” w archikatedrze, 
które odbędzie się 16 październi-
ka o godz. 19.30. •

zapowiedzi

W Gliwicach chorzy na SM mają własną przychodnię

Przetrzymać rzuty
– Rozpoznanie SM to nie wyrok śmierci ani koniec życia zawodowego – 
mówi Karolina Kropornicka, szefowa śląskiego Stowarzyszenia Chorujących 
na Stwardnienie Rozsiane „SezaM” w Gliwicach.
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Agnieszka Bula z sukcesem 
radzi sobie z chorobą 
już od 11 lat

■ P o d z I ę K o W A N I e ■

Serdeczne podziękowanie 
za udział w uroczystościach pogrzebowych

Ś†p.

ks. prałaTa 
gerarda kałuży

za odprawioną mszę Św., za modliTwy, 
za wyrazy współCzuCia składamy:

ks. arCybiskupowi alfonsowi nossolowi, 
ks. biskupowi janowi wieCzorkowi, 

ks. biskupowi bonifaCemu anToniemu reimannowi, 
ks. biskupowi pawłowi sTobrawie, 

ks. infułaTowi helmuTowi janowi sobeCzCe,

a Także: kapłanom, siosTrom zakonnym, 
liCznie zgromadzonym wiernym, 

poCzTom szTandarowym, delegaCjom, orkiesTrom, 
służbie liTurgiCznej, 

parafianom z górek Śl. z ks. proboszCzem.
ponadTo: ks. proboszCzowi parafii Św. jana 

ChrzCiCiela w ozimku, 
wikariuszom i parafianom, 

ks. proboszCzowi, siosTrom franCiszkankom 
i parafianom z dobrzenia wielkiego, 
oraz przedsTawiCielom gminy ozimek 

i powiaTu opolskiego

za udział w pogrzebie, przygoTowanie 
i wszelką pomoC. „bóg zapłać”

Rodzeństwo z rodzinami


