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Życzenia ordynariusza dla Czytelników GN

Bóg jest 
zupełnie blisko

„Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami” (J 1,14)

Święta Narodzenia Pańskiego 
przypominają, że Bóg jest dobry, 
że nie jest jakąś daleką i wyniosłą 
istotą, której nie można dosięgnąć 
i do niej się zbliżyć. Bóg jest zupełnie 
blisko, w zasięgu naszego wzroku 
i głosu, zawsze osiągalny. On ma 
dla nas czas, ma tyle czasu, że jako 
człowiek leżał w żłobie i na wieki 
pozostał człowiekiem.
Jezus, Bóg i Człowiek, puka w tych 
dniach do drzwi naszych serc, 
domów i wspólnot kościelnych. Chce, 
abyśmy Go zaprosili i oddali Mu 
naszą rzeczywistość na mieszkanie.
On zaś ma moc, aby zbudować 
nam dom, w którym możemy 
do Boga mówić „Ojcze!”. Kto zaś 
może powiedzieć Bogu „Ojcze”, ten 
ma naprawdę powód do ufności 
i nadziei. Do niego należy przyszłość.
Z okazji Świąt, które tak bardzo 
umacniają naszą nadzieję, 
składam serdeczne życzenia radości 
i pokoju, zdrowia i pomyślności. 
Wypowiadam je w przestrzeni 
i czasie Kościoła, który jest naszym 
domem, ofiarowanym przez Boga. 
Niech nie zabraknie nam odwagi 
wspólnego wznoszenia duchowej 
świątyni Kościoła na chwałę Boga 
i pożytek ludzi.
Z życzeniami pasterskiego serca 
łączę wdzięczność za udział 
– w przededniu tegorocznego 
Adwentu – w uroczystości mojego 
ingresu do archikatedry pw. 
Chrystusa Króla w Katowicach.
Dziękuję za dar obecności 
i modlitwy, za dobre i piękne słowa 
skierowane pod moim adresem. 
Bóg zapłać za duchową bliskość 
i wsparcie.
Dług wdzięczności spłacam 
modlitwą, troską o wszystkie 
Kościoły i budowaniem Kościoła, 
naszego wspólnego domu 
w górnośląskiej metropolii, 
pamiętając, że Królestwo Boże 
to sprawiedliwość, pokój i radość 
w Duchu Świętym (por. Rz 14,17).

Z pasterskim 
błogosławieństwem!

arcybiskup metropolita katowickim
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Archidiecezja, 2 lutego – ogłoszenie Roku 
Życia Konsekrowanego. „Racji, które skłaniają 
nas do skupienia uwagi na żeńskim życiu konse-
krowanym, jest kilka. Nade wszystko ujawnia się 
coraz bardziej brak zrozumienia istoty życia kon-
sekrowanego w dzisiejszym Kościele. Niektórzy 
wręcz uważają, że to przeżytek” – napisał w swo-
im liście pasterskim abp Damian Zimoń.

Katowice, 13 marca – Imieniny Krystyny. 
Po raz pierwszy obchodzone bez pomysłodaw-
czyni święta – śp. senator Krystyny Boche-
nek. Do Katowic przyjechało niemal 700 Kryś 
z całego świata.

Katowice, 24 marca – 90. rocznica uro-
dzin sługi Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego. Uroczyste obchody rozpoczęło 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Zespole 
Szkół Wyższych w Rybniku.

Katowice, 12 maja – tytuł Honorowego 
Obywatela Katowic dla abp. Damiana 
Zimonia. – Żadne województwo nie ma takie-

go arcybiskupa – stwierdził marszałek Adam 
Matusiewicz. – Stawiajmy na rozwój miasta, 
który w  dokumentach Kościoła określany 
jest jako „integralny”, czyli wszechstronny 
i harmonijny – powiedział metropolita, odbie-
rając symboliczny klucz do bram Katowic.

Region, 21 maja–5 czerwca – IV Metropoli-
talne Święto Rodziny to liczne koncerty, pre-
lekcje, Kiermasz Wydawców Katolickich oraz 
XX Piekarskie Sympozjum Naukowe. Jednym 
z wykładowców był ks. prof. Piotr Morciniec 
z Opola. Wskazywał na zagrożenie chrześcijań-
skiej rodziny, jakie niesie teoria gender.

Piekary Śl., 29 maja – pielgrzymka męż- 
czyzn i młodzieńców do Mat-
ki Boskiej Piekarskiej. 
– Człowiek pracujący 
nie jest jedynie 
narzędziem 

produkcji, ale jest przede wszystkim podmio-
tem pracy. Jest ważniejszy niż kapitał i zysk 
– przypominał abp Damian Zimoń.

Świętochłowice, 17 czerwca – pożar 
kamienicy w Lipinach. Pięć osób zginęło, 
osiem zostało rannych, w tym półtoraroczne 
dziecko. To bilans tragedii, do której doszło 
wskutek zaprószenia ognia przez 29-letniego 
mieszkańca Świętochłowic. Mszę w intencji ofiar 
i poszkodowanych odprawił abp Damian Zimoń.

Rybnik–Częstochowa, 3–7 sierpnia – Pie-
sza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Prawie 4,5 tys. osób wędrowało do Jasnogór-
skiej Pani. – Trud fizyczny i duchowe ćwicze-
nia owocowały wyproszonymi łaskami oraz 
nawróceniami – zapewniają pielgrzymi.

Piekary Śl., 21 sierpnia – piel-
grzymka kobiet i dziewcząt 

do Matki Boskiej Piekar-
skiej. – Matko Polko 

i ojcze Polaku, 

największy kapitał i zysk, 
jaki możesz sobie zapew-
nić, to  kochane i  dobrze 
wychowane dzieci. Dlacze-
go dziś społeczeństwo tego 
nie rozumie? – pytał w homi-
lii abp Mieczysław Mokrzyc-
ki, metropolita lwowski.

Stanowice, 23 sierpnia 
– poświęcenie kościoła 
pw. św. Jacka. W uroczy-
stościach, oprócz abp. Damia-
na Zimonia, udział wziął 
abp Mieczysław Mokrzycki 
z Lwowa, były sekretarz Jana Pawła II. Jako swój 
dar przywiózł relikwie błogosławionego papieża.

Katowice, 1 września – wizyta Bronisła-
wa Komorowskiego pod Wieżą Spado-
chronową w parku Kościuszki. – To tu (…) 
Ślązacy, polscy patrioci ze Śląska, bronili Śląska 
i Polski. (…) To jest szczególnie ważne wtedy, 
kiedy niektórzy podają w wątpliwość polski 
patriotyzm Polaków albo niektórzy dziś tracą 
swoją świadomość pomiędzy Oberschlesien 
a Górnym Śląskiem – powiedział prezydent.

Katowice–Krzyżowice, 12 i 24 września 
– koronacje obrazów Matki Bożej. Naj-
pierw abp Damian Zimoń koronował kopię 
pierwotnego wizerunku Matki Bożej Piekar-
skiej w kościele pw. śś. Piotra i Pawła, pierwszej 
katedrze naszej diecezji. Dwa tygodnie póź-

Koniec roku. To dobry 
czas na podsumowania. 
Przedstawiamy 
subiektywny wybór 
najważniejszych 
momentów 2011 roku 
w archidiecezji.

Kartki z kalendar za

20 listopada 
wierni szczelnie 

wypełnili 
katowicką 

archikatedrę, 
chcąc 

podziękować 
metropolicie 

abp. 
Damianowi 
Zimoniowi
Po prawej:

W bulli 
papieskiej 

Benedykt XVI 
prosił 

abp. Wiktora 
Skworca, by 

prowadził 
wiernych do 
codziennego 

wzrostu wiary 

Mieszkańcy 
święto-
chłowickiej 
kamienicy 
musieli skakać 
z okien, 
ponieważ ogień 
zajął klatkę 
schodową
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– Bóg 
obdarowuje 
świat przez 

kobietę 
– mówił 

abp Mieczysław 
Mokrzycki 

podczas 
żeńskiej 

pielgrzymki 
do Piekar Śl. 

po prawej: 
Podczas 

sympozjum 
w Piekarach Śl. 

ks. prof. Piotr 
Morciniec 

wygłosił 
wykład: 

„Małżeństwo 
i rodzina 

w zderzeniu 
z gender”

Prezydent 
pod Wieżą 
Spadochronową 
spotkał się 
m.in. 
z harcerzami

– Takiej liczby mężczyzn w jednym miejscu nigdy nie widziałem – mówił w Piekarach Śl.  
bp Bronisław Biernacki z Odessy na Krymie
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niej metropolita katowicki nałożył na głowy 
Maryi i Dzieciątka korony na obrazie znajdują-
cym się w kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Krzyżowicach.

Katowice, 16 października – „Lux ex Sile-
sia” dla prof. Jana Malickiego, dyrektora 
Biblioteki Śląskiej. – Czuję się w dalszym 
ciągu czeladnikiem. Mistrzostwo osiąga się 
w dalekiej przyszłości – powiedział wyróż-
niony. „Lux ex Silesia” ufundował abp Damian 
Zimoń w 1994 r. dla osób, które swoją działal-
nością naukową i artystyczną wnoszą trwały 
wkład w kulturę Górnego Śląska.

Pszczyna, 9 listopada – poświęcenie 
kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Świąty-
nię zaprojektowała śp. Ewa Toborowicz, archi-
tekt z Pszczyny, wraz z Czesławem Rygułą, kon-
struktorem. Wystrój kościoła, poświęconego 
przez abp. Damiana Zimonia, zaprojektował 
prof. Mariusz Pałka z ASP w Katowicach.

Katowice, 19 listopada – abp  Damian 
Zimoń przechodzi na emeryturę. – Dla 
was byłem biskupem i z wami chrześcijaninem 
– powiedział wiernym metropolita. Za prawie 
27 lat posługi pasterskiej w archidiecezji abp. 
Zimoniowi dziękowali w  odrębnych listach 
Bronisław Komorowski, prezydent RP, i Donald 
Tusk, premier Rady Ministrów.

Katowice, 26 listopada – ingres abp. Wik-
tora Skworca. – Zapraszam wszystkich die-
cezjan do wspólnego budowania naszego kato-
wickiego Kościoła – mówił nowy metropolita. 
Pochodzi z Bielszowic, przez ostatnie 14 lat był 
biskupem tarnowskim. Jest szóstym ordynariu-
szem diecezji katowickiej. •

> dokończenie ze s. iii

Prof. Jan Malicki jest 18. laureatem nagrody „Lux ex Silesia”

We Mszy św., podczas której abp Damian Zimoń oficjalnie ogłosił Rok Życia 
Konsekrowanego, wzięły udział siostry zakonne ze zgromadzeń naszej archidiecezji
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■ R e K L A M A ■

Czy ogniska zapalne w obrębie jamy ustnej 
mogą mieć wpływ na serce?
Lek. med. chir. stom. Roman Borczyk: 
– Rozwijający się stan zapalny w obrębie jamy 
ustnej zwiększa ryzyko przeniesienia infekcji 
na cały organizm. Ogniska zapalne mogą po-
wodować zapalenie wsierdzia, zastawek serco-
wych, zapalenie nerek i stawów. Zębopochod-
ne ogniska zakażenia mogą przyczyniać się do 
uszkodzenia narządu wzroku. Stan zapalny 
często objawia się w postaci bólu zęba. Spo-
sobem na wyeliminowanie ogniska zapalnego 
bez konieczności usuwania zęba jest leczenie 
endodontyczne (przewodowe). Dzięki pracy 
pod mikroskopem możliwe jest dokładne 
oczyszczenie kanałów korzeniowych zazwy-
czaj na jednej wizycie. Skuteczność leczenia 
zwiększana jest dzięki zastosowaniu ozonu 
o właściwościach przeciwbakteryjnych oraz 
preparatu z nanocząsteczkami srebra i złota. 
Na prawidłowo przeleczony ząb wykonywana 
jest często korona porcelanowa, która od-
twarza funkcję i estetykę zęba i chroni go na 
wiele lat. Gdy nie ma możliwości prawidłowe-
go wyleczenia zębów będących przyczyną 
rozległych stanów zapalnych dobrym rozwią-
zaniem jest zastąpienie ich implantami, które 
nie są podatne na próchnicę i paradontozę.

Czy jest możliwość zastąpienia protezy 
ruchomej strukturą zębów mocowaną na 
stałe?

Lek. dent. Krzysztof Maćkowiak: – Często 
w przypadku całkowitego braku uzębienia pa-
cjenci decydują się na wykonanie ruchomych 
protez. Jest to jednak rozwiązanie dość uciążli-
we. Niestabilna proteza powoduje dyskomfort 
w czasie mówienia oraz spożywania pokar-
mów. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które 

chcą uniknąć noszenia ruchomych protez, jest 
ich stabilizacja na implantach. W przypadku 
żuchwy można założyć 2 implanty, na których 
mocowana jest belka z protezą. Uzupełnienie 
tego typu może być wyjmowane i czyszczone 
jak tradycyjna proteza, jego przewagą jest 
natomiast stabilność i związany z tym większy 
komfort mówienia i gryzienia. Wszczepienie 
6 implantów w kość szczęki lub żuchwy daje 
możliwość wykonania stałej odbudowy, która 
nie jest wyjmowana przez pacjenta i może 
być traktowana jak własne zęby. Uzupełnie-
nia na implantach są zdecydowanie bardziej 
wygodne, pozwalają odzyskać pewność siebie 
i radość ze spożywania ulubionych potraw. 

Czy braki w uzębieniu mogą powodo wać 
dolegliwości ze strony układu pokar mo
wego?
Lek. stom. Piotr Ogniewski: – Braki w uzę-
bieniu mają niekorzystny wpływ na zdrowie 
całego organizmu. Brak trzonowców zaburza 
funkcjonowanie układu żucia, co z czasem 
rzutuje zarówno na estetykę uzębienia jak 
i na nasze zdrowie. Brak zębów trzonowych 
uniemożliwia prawidłowe rozdrabnianie po-
karmów, co prowadzi do rozwoju chorób ukła-
du pokarmowego, nasilenia objawów nad-
kwasoty i choroby wrzodowej. Ponadto braki 
w bocznym odcinku powodują przykurcze 
mięśniowe, których efektem są nawracające 
bóle głowy. 
Centrum Implantologii i Stomatologii Este-
tycznej R. Borczyk sp.j. w swojej działalności 
statutowej zajmuje się promocją zdrowia. 
Prowadzimy działania informacyjne umożli-
wiające poszczególnym osobom i społecz-
ności zwiększenie kontroli nad czynnikami 
warunkującymi stan zdrowia i przez to jego 
poprawę.

Zdrowy uśmiech 
w Nowym Roku
Jak rozwiązać najczęstsze problemy stomatologiczne?

Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej R. Borczyk sp.j. w swojej działalności sta-
tutowej zajmuje się promocją zdrowia. Prowadzimy działania informacyjne, umożliwiające 
poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi 
stan zdrowia i przez to jego poprawę.
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Katowice, ul. Czajek 5
tel: +48 (32) 203 74 25

+48 (32) 203 76 96
email: biuro@borczyk.pl

www.borczyk.pl

Aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
upłynęły w radosnej, rodzinnej atmosferze, 

a Nowy Rok przyniósł pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
W ten magiczny świąteczny czas dużo zdrowia, optymizmu
 i wielu cudownych chwil spędzonych w gronie najbliższych.

życzą
Ewa i Roman Borczyk

oraz zespół lekarzy i asystentek Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej
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T o rodzinne pamiątki. – 
Kiedyś przyszli do moich 
rodziców sekutnicy fan-
tować [komornik z win-

dykacją – przyp. aut.] i chcieli nam 
tę św. Cecylię zabrać. Moja mama 
wtedy powiedziała: „Nie przyj-
dzie w  rachubę, bo  to  portret 
mojej babci”. Oni  się zgodzili, 
bo nie zauważyli aureoli – opo-
wiada pan Stanisław. – Ja przez 
całe dzieciństwo byłam święcie 
przekonana, że to jest moja babcia 
– śmieje się Katarzyna Maroszek, 
córka pana Stanisława.

Ojcowski dom
Do  Miedźnej w  1923 roku 

przyjechał z Warszowic Maksy-
milian Gruszka. Dowiedział się, 
że parafia potrzebuje organisty. 
Jego posługę przerwała wojenna 
zawierucha. Jednak, zanim wyru-
szył na front, zadbał o wykształ-
cenie muzyczne dzieci – wszyst-
kie uczyły się śpiewu i podglądały 
ojca, jak grał na kościelnych orga-
nach. Na tej organistowskiej ła-
weczce dorastał także mały Staś. 
Czasem zastępował tatę, grywał 
już  przed Pierwszą Komunią 
Świętą. Przyglądał  się też, jak 
inni chłopcy kalikują (napełnia-
ją miech organów), by pomóc ojcu 
w grze. – Później przez jakiś czas 
był do tego motor, który strasznie 
hałasował. Jak we młynie. Teraz 
już jest nowoczesna konstrukcja 
– wyjaśnia pan Stanisław.

Nic więc dziwnego, że kiedy 
Stanisław Gruszka wrócił ranny 
z  wojny (wciągnięto go  do  We-

rhmachtu w wieku 17 lat), swoje 
pierwsze kroki skierował do ko-
ścioła, by podczas nabożeństwa 
usiąść tuż przy organach. – To był 
1 maja 1947 roku, pamiętam jak 
dziś – wspomina. – Podszedł 
do mnie proboszcz i poprosił, że-
bym zagrał. I nigdy już nie było 
mowy, żebym przestał.

Przez te 64 lata pan Stanisław 
ożenił się, dochował 5 dzieci i 10 
wnucząt. Wszystkie potrafią 
grać na fortepianie i śpiewać. – 
Z dzieciństwa najlepiej pamiętam 
rodzinne spotkania, które były 
okazją do wspólnego śpiewu. Tata 
i  jego bracia pięknymi głosami 
wyśpiewywali różne pieśni, a my, 
dzieci, przysłuchiwałyśmy  się 
gdzieś w kącie – wspomina pani 
Katarzyna, która dziś pomaga ta-
cie i czasem zastępuje go w graniu 
na organach podczas Mszy św. – 
Dzięki temu wszyscy potrafimy 
grać ze słuchu.

Pani Katarzyna po raz pierw-
szy zagrała podczas Mszy św. 
w szóstej klasie szkoły podstawo-
wej. – Ale tylko pieśni, części stałe 
były jeszcze dla mnie za trudne 
– zaznacza.

Gra na organach jest nie lada 
sztuką – oprócz doskonałej koor-
dynacji rąk i nóg organista musi 
obserwować księdza sprawują-
cego Eucharystię i słuchać, jak 
śpiewają ludzie, żeby dostosować 
tempo. – Z tym śpiewem w trakcie 
Mszy św. jest coraz gorzej – oce-
nia pan Stanisław. – Małe dzieci 
nie śpiewają praktycznie w ogó-
le, a i dorosłych włącza się tylko 
kilkoro. Może księża powinni 
znowu zacząć uczyć pieśni przed 
nabożeństwami? Tego brakuje – 
zastanawia się organista.

Po nocnej rosie
Właściwie całe życie rodzin-

ne Gruszków rozgrywa się wokół 
posługi w  Kościele. Żona pana 
Stanisława Jadwiga zajmuje się 
przystrajaniem kościoła, córka 
Katarzyna prowadziła scholę 
i gra na organach, Urszula i Ewa 
śpiewają. Są  jeszcze synowie – 
Antoni śpiewa rolę Piłata w Pasji 
w Niedzielę Palmową, natomiast 
Andrzej przyjął święcenia ka-
płańskie i wstąpił do sercanów.

– Prymicje syna to  był naj-
wspanialszy moment, którego 
nie zapomnę. Niewielu ojców może 
grać podczas pierwszej Mszy św. 
sprawowanej przez syna – podkre-
śla z dumą pan Stanisław.

– Żona organisty musi  się 
przygotować na wiele wyrzeczeń. 
Nie mogliśmy nigdy wyjeżdżać 
daleko, ponieważ mąż musiał 
grać. Rodzinne uroczystości, 
wesela czy Komunie św. musiały 
odbywać się bez nas. Solidarnie 

Rodzina organistów. Kiedy odwiedza się 
dom Stanisława Gruszki, od razu widać, 
że tu króluje muzyka. W centralnym 
miejscu salonu stoi fortepian, a nad nim 
wisi wizerunek św. Cecylii, patronki 
muzyki kościelnej.

tekst i zdjęcie
Marta Sudnik-Paluch

marta.paluch@gosc.pl

■ R e K L A M A ■

rezygnowaliśmy z  dłuższych, 
np. wakacyjnych podróży – przy-
znaje bez żalu Jadwiga Gruszka.

Ciężko bywało także zimą. 
Kościół był nieogrzewany, po-
ranna Msza św. zaczynała  się 
o godz. 6.15, kiedy było jeszcze 
ciemno jak w  środku nocy. – 
Wtedy brałem rozgrzaną cegłę 
i trzymałem blisko siebie, dopó-
ki nie ostygła. I – oczywiście – 
grube, ciepłe rękawiczki, które 
ubierałem w przerwach między 
jedną pieśnią a drugą – zdradza 
swoje sposoby pan Stanisław. – 
Do dziś zdarza się, że gram w rę-
kawiczkach, mimo że w kościele 
jest już cieplej.

Wszyscy członkowie rodzi-
ny zgodnie przyznają, że organy 
w kościele św. Klemensa nie są ła-

twe w obsłudze. Ponoć klawisze 
bardzo ciężko chodzą. Parafia 
miedźnieńska dostała je od parafii 
z Katowic-Bogucic. W 1990 roku 
został przeprowadzony ich  ge-
neralny remont. Ale nadal trze-
ba mieć sporo siły, by wydobyć 
z nich dźwięk. Tak przynajmniej 
mówią przyjezdni organiści. – 
My nie mamy porównania – za-
uważa pan Stanisław. I  dodaje, 
że  nie  trzeba już  nic zmieniać, 
bo  to  prawdziwe piszczałkowe 
organy. Mają swoją duszę.

Nie  może być jednak aż  tak 
trudno, skoro debiut organistow-
ski ma już za sobą 11-letnia Ma-
rysia, wnuczka pana Stanisława. 
– Uczyła się gry na dziadka kola-
nach. Moi rodzice zajmowali się 
Marysią, kiedy ja byłam w pracy 

– mówi pani Katarzyna, mama 
Marysi. – Jeszcze nogami nie się-
gała do pedałów, a już umiała grać 
– cieszy się dziadek.

I  tak czwarte już  pokolenie 
wychowuje  się przy organach 
w parafii pw. św. Klemensa. Mary-
sia zastrzega, że jeszcze nie zdecy-
dowała, czy będzie dalej uczyć się 
gry na tym instrumencie. Na ra-
zie chodzi do szkoły muzycznej. 
Przyznaje, że jest dumna z dziad-
ka, który kilka tygodni temu zo-
stał doceniony przez Ojca Święte-
go i otrzymał medal „Pro Ecclesia 
et Pontifice”.

Kaczka pstra
Wszyscy członkowie rodziny 

uwielbiają wspólne kolędowanie. 
– Kiedyś święta były zupełnie 

inne. Mąż szedł rano w Wigilię 
do pracy, my do kościoła budować 
szopkę. Później zdążyłam jeszcze 
przygotować wieczerzę – wspo-
mina pani Jadwiga. – Bez gonitwy, 
pośpiechu i braku czasu, który 
teraz obserwuję.

Na szczęście na kolędy i pasto-
rałki zawsze jest czas. – Pierwszy 
mój występ przed publicznością 
to pastorałka „Kaczka pstra”, wy-
śpiewana podczas odwiedzin ko-
lędowych księdza – uśmiecha się 
pani Katarzyna. – Miałam wte-
dy trzy lata i tak się wstydziłam, 
że wszyscy musieli wyjść z pokoju 
i słuchać pod drzwiami.

Pytani o  ulubione kolędy, 
wymieniają bez zastanowienia 
„Wśród nocnej ciszy” i „Lulajże, 
Jezuniu”. •

Kalikują z babcią Cecylią

Wspólne muzykowanie to stały element rodzinnych spotkań
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Spotkania przy szopce franciszkańskiej

Dobry tata u żłóbka
Tradycją wielu rodzin 
z Katowic i okolic 
jest świąteczna 
wizyta w panewnickiej 
bazylice.

S zopka przygotowywana przez franciszka-
nów należy do największych w regionie. 

Jej budowa rozpoczyna się długo przed Bo-
żym Narodzeniem. – W scenach rodzajowych 
będzie można zobaczyć św. Klarę, ponieważ 
zwykle nawiązujemy do tradycji franciszkań-
skiej. W tym roku obchodzimy 800. rocznicę 
powstania II Zakonu, czyli klarysek – wyja-
śnia o. Alan Rusek, kustosz bazyliki. W dru-
gim skrzydle znajdzie się Jan Paweł II wśród 
owiec. W ten sposób budowniczowie nawiązali 
nie tylko do beatyfikacji, lecz także do hasła 
przewodniego tego roku: „Kościół naszym 
domem”. Papież jest cały czas wzorem ojca, 
którego powinniśmy naśladować. msp

Adoracje przy żłóbku 2011/2012
27.12.2011, godz. 12 Franciszkański Zakon Świeckich
1.01.2012, godz. 15 kobiety (obecny będzie bp Józef kupny)
5.01.2012, godz. 18 lekarze i farmaceuci
6.01.2012, godz. 16 Związek Górnośląski, domowy kościół
7.01.2012, godz. 14.30 rodzice braci kleryków oFm
8.01.2012, godz. 15 ministranci, bierzmowańcy, młodzież (obecny będzie abp wiktor skworc)
10.01.2012, godz. 19.30 środowisko akademickie
12.01.2012, godz. 18.30 wŚsd i wsd oFm
13.01.2012, godz. 18.30 osoby żyjące w stanie wolnym (25–60 lat)
14.01.2012, godz. 15 osoby konsekrowane w intencji nowych powołań
15.01.2012, godz. 15 dzieci (obecny będzie bp antoni długosz)
19.01.2012, godz. 14.30 przedszkola (obecny będzie bp Gerard Bernacki)
21.01.2012, godz. 15 chóry i orkiestry śląskie
22.01.2012, godz. 15 mężczyźni (obecny będzie bp Józef kupny)
22.01.2012, godz. 16.30 duszpasterstwo pielgrzymkowe ak (obecny będzie bp Józef kupny)
28.01.2012, godz. 14 głuchoniemi i słabosłyszący
28.01.2012, godz. 15 uczestnicy pielgrzymek do Ziemi Świętej (Fundacja komisariat Ziemi Świętej)
29.01.2012, godz. 15 apostolstwo chorych: samotni, emeryci, renciści, niepełnosprawni 
(obecny będzie abp wiktor skworc)
29.01.2012, godz.16.30 legion maryi katowice

N ojpiyrw żodyn niy chcioł wierzyć. 
Do nos miołby przijechać? Ślonsk może 
i je pympkiym świata, ale przeca niy 

jest aż tak ważny jak tako Warszawa, Berlin 
czy Wiedyń. Łazili ludzie, łazili i pytali, jak 
to je możliwe. W końcu keryś wymyśloł, że może 
ino przejazdym do Betejem, bo przeca chnet 
świynta. Żodyn już niy pytoł, skond sie wieść 
wziona, ale swoje wiedzieli. Jak to przi klachach. 
Bydzie Pon Bóg u nich i szlus.

Zaro tyż zaczyli radzić, jak sie dobrze poko-
zać Ponbóczkowi. – Coby hasioki niy straszyły 
– przipomnioł staro śpiywka sekretarz gminy. 
– W Ratuszu przigotujymy sala, coby Pon Bóg 
móg w eleganckim miyjscu pojeść – padoł bur-
mistrz. – Wszyscy sie tam niy ciście, ale powinni 
być ino niekerzy obywatele, no i farorz.

I tak słowo do słowa ustalili: tyn bydzie łodpo-
wiedzialny za udekorowanie miasteczka, tamtyn 
pogodo z łorkierstom z kopalni, a jeszcze inkszy 
bydzie to kamerowoł. Na drodze powiesi sie peł-
no lampek, jak na choince. Chałpy – tak samo. 
Ustalili, kto przigotuje sztyry gatunki miynsa: 
schabowe, rolady, kaczka i gynś, kto zrobi kluski 
czorne i biołe, modro kapusta i mizeria. Bo to niy 

wiadomo, co Panu Bogu smakuje nojlepij. Niy mo-
gło braknońć kołocza: z syrym, z makiym i z po-
sypkom, ale pora innych tyż. Jakby Pon Bóg chcioł 
sie przespać, to ustalili tyż, że nojlepij bydzie na fa-
rze. W końcu tam bydzie jak u siebie, a farski pies 
som spokojni i niy za bardzo szczekajom.

W sobota we wieczór, jak już wszysko było 
wyrychtowane na odwiedziny Gościa, zrobioł sie 
nowy problym. Wioło, sypało śniygiem, a tu ja-
kimś ludziom, co jechali skondsik drogom, zepsu-
ło się w miasteczku auto. Jechali akurat wele ko-
ścioła, kaj wszyscy elegancko łobleczyni na Pana 
Boga czekali, kedy coś trzaskło, prasło i koniec. Niy 
ruszy i już. Stanoł na samym środeczku i włonczył 
awaryjne. Z auta wyloz mody chłop ze swojom ba-
bom. No, co za pech! Niy móg sie zepsuć kaj indzij? 
Łobleczonym w eleganckie mantle niy chciało się 
marasić, ale co było zrobić? Nojpiyrw jedna kobie-
ta wycisła swojigo chopa, za chwila drugo żduchła 
swojigo. W końcu we sztyrech pomogli i zaciśli 
auto konsek dalij, coby niy zawodzało. Telefon? 
Na pomoc drogowo? Keryś zadzwonioł, reszta 
gibko wróciyła pod kościół.

Mijały minuty, potym godziny. Wiater ustoł 
i śniyg przestoł sypać. Gościa jak niy było, tak 
niy było. Pomocy drogowyj dlo modych tyż, 
bo przeca jak śniyg, to i takie auto tak zaroz niy 
dojedzie. A ziomb był fest. Staryj Wodnioczce, 
kero już z doma prawie wcale niy wyłaziła i bez 
to niy czekała z innymi pod kościołym, żol sie 
zrobiło tych modych. Zaparzyła herbaty, wloła 
do termosu i zaniosła do auta. Ale jak sie kapła, 
że majom ze sobom małe dziecko, dopiyro sie jyj 

zrobiło gupio i wziona ich do dom. Coby małymu 
w nos zimno niy było. Siedli, wypili. Dostali tyż 
kożdy po dwie sznity z tustym, bo Wodnioczka 
bogato niy była. Mały sie obudził, ale niy maru-
dził, bo mama go zarozki nakarmiła, a on kwilił 
zadowolony. Staryj kobiycie, co to już wiela radości 
w życiu niy miała, aż sie jaśniyj na sercu zrobiło.

W  końcu, wele północy, na  dworze coś 
zamigało na pomarańczowo. Pomoc drogowo 
przijechała. Modzi bardzo Wodnioczce dziyn-
kowali za dobre serce. „Niy ma za co, niy ma 
za co” – grzecznie im odpowiedziała. Na drodze 
tymczasym zrobioł sie mały ruch, bo ludziom 
zmierzło sie już czekać. Zawiedzyni brali sie na-
zod do dom. Łosprawiali, co tyż sie stało, że Pon 
Bóg jednak ich niy łodwiedzioł. W zamiyszaniu 
i godkach modzi z dzieckiym pojechali. „Wod-
nioczko, idźcie do dom, boście bez mantla na dwór 
wyleźli i zmarzniecie” – godali dobrzy ludzie. 
A łona patrzyła za łodjeżdżajoncymi i durś my-
ślała, czy jej sie to zwidziało czy niy. No bo niy 
była pewno, czy nad gowami tych modych wi-
działa delikatne aureole. Mogło sie jyj zdować. 
Ale łod tego małego, jak go z koca łodpakowali, 
tako jasność biła, że to musioł być Łon...

 Andrzej Macura
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Wcale niy tak downo tymu 
u nos, kejsik na Śląsku w jednyj 
takiyj mieścinie gruchła nowina:
w sobota we wieczór mo 
do nos przijechać som Pon Bóg.

Opowieść na Wilijo

Zwidziało sie?

Suto zastawiony stół w Wigilię 
nie jest najważniejszy

■ R e K L A M A ■
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Jedyna taka hodowla w regionie

Wąsaty konkurent
– Każdy, kto 
skosztuje tej ryby, 
staje się moim 
stałym klientem – 
mówi Marek Król, 
hodowca suma 
afrykańskiego 
z Pielgrzymowic.

P asją rodziny Królów jest ho-
dowla karpia. Ale od paru 
lat swoim klientom na świą-

teczny stół oferują również rybę 
prosto z Afryki. – Zainteresował 
mnie nią Jerzy Adamek, pracow-
nik nieistniejącego już Zakładu 
Ichtiobiologii i Gospodarki Rybac-
kiej PAN w Gołyszu – mówi Marek 
Król. – To on pod koniec lat 80. ub. 
wieku sprowadził suma afrykań-
skiego do Polski. Przeprowadzał 
na nim badania i opracował cykl 
technologiczny hodowli.

Ryba wyglądem przypomina 
suma europejskiego. Ale upodoba-
nia ma nieco inne. Uwielbia ciepłą 
wodę. – Na tym polega trudność 
w hodowli suma afrykańskiego – 
wyjaśnia Jerzy Adamek. – Tempe-
ratura wody w zbiorniku nie może 
spaść poniżej 20 stopni C. Trzeba 
więc ją nieustannie podgrzewać.

W  polskich warunkach kli-
matycznych suma afrykańskie-
go hoduje  się w  zamkniętych 
pomieszczeniach. Ryby rosną 
w specjalnych basenach. Co cie-
kawe, już po paru tygodniach ży-
cia zmieniają sposób oddychania, 
przez co są bardzo wytrzymałe. 
Skrzela uzupełniają wykształcone płuca. Sumy raz po raz wynurza-

ją pyszczki z wody, żeby zaczerp-
nąć tlenu z  powietrza. Marek 
Król mówi pół żartem, pół serio, 
że  sum afrykański jest  jedyną 
rybą na świecie, którą można uto-
pić. Wystarczyłoby np. szczelnie 
przykryć basen i... ryby giną.

Wejście z sumem afrykańskim 
na rodzimy rynek nie było łatwe. 
Ryby nikt nie znał. Pomimo to, pan 
Marek pierwsze baseny przygo-
tował razem z ojcem w stajni, tuż 
obok krów i byków. – Pamiętam 

rok 2003. Było to  przed Bożym 
Narodzeniem. Stałem z wanien-
ką pełną sumów obok stoiska 
mojego wujka, który handlował 
karpiami. Prosiłem kupujących, 
żeby skosztowali również mięsa 
z suma afrykańskiego. Jest deli-
katne jak cielęcina. Tak zdobyłem 
pierwszych, a  zarazem stałych 
klientów – wspomina.

W  zeszłym roku pasjonat 
suma afrykańskiego skorzystał 
z  dotacji unijnych i  uruchomił 
nowoczesne pomieszczenia do ho-

dowli ryb. Inwestycja kosztowała 
1 mln zł. Kilkanaście tysięcy su-
mów w różnym wieku rośnie w 9 
basenach. – Gospodarstwo prowa-
dzę w warunkach ekologicznych 
– wyjaśnia Marek Król. – Piece 
węglowe na ekogroszek przez cały 
rok podgrzewają wodę w basenach 
do 27 stopni C. Pobieram ją z Piel-
grzymówki, która przepływa 
przez naszą wioskę. Woda, oczysz-
czona w filtrach, z basenów trafia 
do stawu karpiowego, a następnie 
z powrotem do rzeczki.

Czy zatem wąsata ryba z Afryki 
może konkurować z tradycyjnym 
karpiem? – W skali całego kraju 
na razie nie ma szans – uważa Jerzy 
Adamek. – Choć sprzedaż karpia 
spada ze  względu na  ekspansję 
innych gatunków ryb, 80 proc. 
produkowanego w Polsce karpia 
sprzedaje się przed świętami.

Marek Król pozostaje optymi-
stą, bo sumem handluje przez cały 
rok. – Trafia do indywidualnych 
odbiorców (świetnie nadaje  się 
latem na  grilla), do  przetwórni 
ryb i do restauracji. W grudniu 
zeszłego roku sprzedaż suma 
i karpia w naszym rodzinnym go-
spodarstwie była porównywalna. 
 Ks. Roman Chromy

■ R e K L A M A ■

Sumy afrykańskie mają małe wymagania tlenowe. W jednym 
basenie żyje nawet kilka tysięcy sztuk tej ryby
poniżej: Uwędzony sum – prawdziwy przysmak wielu klientów
z prawej: – W warunkach hodowlanych sum osiąga wagę 2–3 kg 
w ciągu 8 miesięcy – mówi Marek Król (na zdjęciu)
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Druga kadencja wojewody śląskiego

Mediator od cięć

W ojewoda zapowiada mak-
symalne ograniczenie za-

trudnienia w  Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim i  systematyczną 
ocenę pracy podwładnych.

Kto choć raz był zmuszony 
wędrować od okienka do okien-
ka w urzędzie, by załatwić jakąś 
sprawę, z ulgą powita propozycje 
zmian zaprezentowane przez Łu-
kaszczyka. Pomóc ma ocena pracy 
urzędników, którą wystawią sami 
interesanci. Takie pomiary satys-
fakcji klienta, prowadzone przez 
Wydział Spraw Obywatelskich, 
doprowadziły już do stworzenia 
w śląskim urzędzie Biura Obsłu-

gi Klienta, a także systemu rezer-
wacji dnia, godziny i stanowiska 
do załatwienia określonej sprawy.

W  przyszłym roku powstać 
ma mobilne biuro klienta jako jed-
no z ułatwień dla osób starszych 
czy  niepełnosprawnych, które 
nie  będą musiały fatygować  się 
do urzędu, bo to do ich domów przy-
jeżdżać będą urzędnicy. Wojewoda 
jest zwolennikiem administracji 
elektronicznej, ograniczania kon-
taktu klienta z urzędnikiem oraz 
eliminowania z  obiegu papiero-
wych dokumentów. Zapowiedział 
powstanie Centrum Usług Wspól-
nych dla administracji zespolonej, 

w  której skład wchodzą policja, 
straż pożarna, sanepid, nadzór 
budowlany i wiele innych służb. 
Wojewoda chce m.in. połączyć ka-
dry i obsługę finansowo-księgową, 
które w obecnej chwili zatrudniają 
po kilkadziesiąt osób.

Łukaszczyk dotychczas dał się 
poznać jako dość sprawny mediator 
w społecznych sporach i koordyna-
tor akcji kryzysowych. Te działa-
nia są – w opinii wojewody – nadal 
priorytetowe, szczególnie w obliczu 
zbliżających się mistrzostw Euro 
2012 i  konieczności zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego pod-
czas ich trwania. Dobra wiadomość 
dla pacjentów i pracowników służby 
zdrowia: wojewoda chce stworzyć 
regionalną politykę ochrony zdro-
wia oraz powołać Wojewódzką 
Komisję Orzekania o  Zdarzeniu 
Medycznym. Aleksandra Pietryga

Donald Tusk 14 grudnia ponownie mianował 
Zygmunta Łukaszczyka wojewodą. Plan włodarza 
jest ambitny: zredukować administrację, 
a przez to ułatwić życie interesantów.

Zygmunt Łukaszczyk 
ukończył fizykę na UŚ 
oraz studia podyplomowe 
m.in. z zakresu pracy 
samorządowej. 
Jest zapalonym żeglarzem 
i harcmistrzem. W tym 
roku został przez harcerzy 
wyróżniony honorowym 
tytułem „Niezawodny 
Przyjaciel”
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P omimo psychicznej presji, 
manipulacji władz i rozłą-
ki z najbliższymi, wytrwa-
li do końca. Na dole. Przez 

14 dni. Podzieleni na mniejsze gru-
py górnicy przeżyli chwile, których 
nie sposób wymazać z pamięci.

Napuchnięta dłoń
Zmarły w  2009  r. Zbigniew 

Bogacz, jeden z przywódców tego 
strajku, wspominał: „Miałem za-

proszenie od wszystkich naszych 
grup, żeby przyjść i przełamać się 
opłatkiem. (…) Mogę tylko powie-
dzieć, że  życzenia, które wtedy 
od tych ludzi odebrałem, były za-
skakujące. Były w nich serdeczność, 
ale i przenikliwość. Ci ludzie pytali 
mnie: jak się to skończy, to co z nami 
będzie? Chodziło oczywiście o re-
presje. (…) Moja dłoń od tego ści-
skania rąk górników to  mi  tak 
urosła, napuchła, bo bolała. Ja po-
cieszałem, że jest przecież nas tylu, 
że w jakiś sposób w tym momencie 

ci na górze muszą nas szanować, 
bo ta nasza Wigilia jest specyficzna 
w skali całego kraju. Kiedy w Polsce 
jest już niby spokój, niby wszystko 
już zostało przegrane, mówiłem, 
dla milionów ludzi siedzących w do-
mach, żon i matek ludzi internowa-
nych, całych rodzin przerażonych 
stanem wojennym, zrobiliśmy tutaj 
to, co mogliśmy. Daliśmy tę naszą 
gwiazdkę wszystkim”.

Strajkujący na  „Piaście” byli 
dobrze zorganizowani. Powstał 
magazyn żywności, zablokowano 

klatki, aby do kopalni nie zjechały 
przypadkowe osoby. Pomimo pro-
testu, robotnicy dbali o utrzyma-
nie swojego zakładu w całkowitym 
bezpieczeństwie: pompowali wodę, 
jeśli trzeba było fedrowali, żeby siły 
natury nie pozaciskały ścian. – Kto 
chciał, w każdej chwili mógł wy-
jechać na górę i wrócić do najbliż-
szych. Bo presja psychiczna była 
ogromna – wspomina Jan Żak, dziś 
na emeryturze. – Rezygnujących 
z protestu, choć byli w mniejszości, 
nikt nie wytykał palcami.

Pomiędzy dołem a górą dzia-
łała także poczta. Każdego dnia 
przed kopalnią stawiały się żony 
i narzeczone strajkujących górni-
ków. Przynosiły żywność, ubrania, 
a także najnowsze, choć nie zawsze 
prawdziwe, informacje o sytuacji 
w kraju. Protestujący wymienia-
li się z najbliższymi listami. 

Bożena i  Stanisław Kuchar-
czykowie pochodzą z Oświęcimia. 
Są prawie 30 lat po ślubie. Zgadza-
ją się na publikację fragmentów 
prywatnej korespondencji z tam-
tych dni. Zachowali ją do dziś. – 
Podczas strajku miałem zaledwie 
21 lat. Z Bożeną znaliśmy się dobrze, 
ale jeszcze nie planowaliśmy mał-
żeństwa. Listy, które wtedy pisali-
śmy, bardzo nas do siebie zbliżyły.

Tęsknię za Tobą
Na dwa dni przed Wigilią pan 

Stanisław pisał do rodziców: „Po-
zdrówcie i podziękujcie Bożence 
za listy, a w szczególności za in-
formacje ze świata! O takie listy 
chodzi! Bo  człowiek chce tutaj 
wiedzieć prawdę, o co strajkuje”. 
Ale  jednocześnie przestrzegał 
rodzinę: „Przyślijcie trochę pew-
nych informacji, a  nie  plotek, 
jak to  ojciec czy  Marek pisze. 
Czy wy wierzycie, że wszystkie 
kopalnie pracują? Że jest spokój 
i  cisza? To  czytajcie dalej »Try-

Pasterka  
od „Dzieciątka”

Boże Narodzenie na dole. Podziemny strajk górników 
na „Piaście” w Bieruniu Nowym rozpoczął się 14 grudnia 1981 r. – 
Między nami były chłopy jak dęby, ale kiedy w Wigilię łamaliśmy 
się opłatkiem, płakaliśmy jak małe dzieci – mówi Jan Żak.

tekst i zdjęcia
ks. Roman Chromy 

roman.chromy@gosc.pl

bunę Robotniczą«, a dowiecie się 
prawdy za 20 lat, jak Rusów ktoś 
ujarzmi. Nie myślcie sobie, że my 
tu siedzimy i nic o Bożym świecie 
nie  wiemy (…). Przyznam wam 
się, że nie mam ochoty wyjeżdżać, 
aż zniosą stan wojenny i będzie 
co do garnka włożyć. I będzie bez-
piecznie na powierzchni, wtedy 
wyjadę”. 

List pani Bożeny dotarł na dół 
23 grudnia: „Kochany Stasiu! (…) 
Bardzo bym chciała, abyś ten list 
otrzymał chociaż w wieczór wigi-
lijny. Przesyłam Ci opłatek od siebie 
i całej mojej rodzinki wraz z naj-
lepszymi i najszczerszymi życze-
niami. Przede wszystkim życzę Ci 
szczęśliwego wyjazdu i powrotu 
do domu i aby nastąpiło to jak naj-
wcześniej. A także, by Bóg miał Cię 
zawsze w swej opiece. Polecamy 
Was (czyli wszystkich górników) 
opiece św. Barbary i całej Rodziny 
Świętej. Nie myśl, że mam do Cie-
bie żal o cokolwiek, ale bardzo tę-
sknię za Tobą. (…) Pisz jak najczę-
ściej, ja jestem prawie codziennie 
na kopalni. Postaram się wysłać 
Ci, o ile będzie to możliwe, jeszcze 
karton papierosów, zapałki i kartki 
listowe. Zawsze Twoja i kochająca 
Bożena”.

Jan Żak zjechał na dół 15 grud-
nia. Dzień wcześniej brał udział 
w akcji organizowania żywności 
dla strajkujących kolegów. – Wy-
chodząc na  szychtę, z  domu za-
brałem skarbiec „Służmy Panu” 
i różaniec. Wiedziałem, że na dole 
nie damy rady bez modlitwy.

Przez całe dwa tygodnie pan 
Jan stał na czele grupy modlitew-
nej, która odwiedzała wszystkie 
sektory, w  których przebywali 
górnicy. – Odmawialiśmy m.in. 
dziesiątek Różańca, akt oddania 
Matce Bożej i Litanię Loretańską. 
Modliliśmy się za Ojca Świętego, 
za nasze rodziny i za pomordowa-
nych górników z kopalni „Wujek”. 
Prosiliśmy Pana Boga, żeby po za-
kończeniu protestu udało nam się 
cało i  zdrowo wyjechać na  po-
wierzchnię – opowiada.

Dodatkowa duma
Jak wspomina, „dobra nowina” 

dotarła do strajkujących w samą 
Wigilię. Protestującym przeka-
zano informację, że zjadą do nich 
księża z bp. pomocniczym Janu-
szem Zimniakiem na czele. Wśród 

duszpasterzy byli: śp. ks.  Euge-
niusz Świerzy i  ks.  Franciszek 
Resiak z Tychów oraz śp. ks. Broni-
sław Kuczera z Bierunia Nowego. 
Wizyta ta, podobnie zresztą jak 
pozostałe dwie, była konsekwen-
cją rozmów prowadzonych przez 
gen. Romana Paszkowskiego, wo-
jewodę śląskiego, z bp. Herbertem 
Bednorzem.

„Generał ubolewał nad trage-
dią »Wujka« i zapewniał biskupa, 
że nie chce dopuścić do tego, by do-
szło do podobnych jak tam wypad-
ków. Sugerował jednak, że kolej-
nych »krwawych starć« nie można 
wykluczyć. Za niebezpieczną uznał 
zwłaszcza sytuację na »Ziemowi-
cie« [tam też trwał podziemny 
strajk – przyp. aut.]. Część tamtej-
szych górników określił mianem 
zdecydowanych na wszystko despe-
ratów, którzy uniemożliwiają resz-
cie swoich kolegów wyjazd na górę” 
– piszą pracownicy katowickiego 
oddziału IPN.

Była to  jawna manipulacja. 
Ordynariusz katowicki bronił 
górników, twierdząc, że  podję-
cie protestów było z  ich  strony 
aktem solidarności z  interno-
wanymi kolegami. Sugerował, 
że do rozładowania społecznych 
napięć w zakładach pracy przy-
czyniłoby się w znacznym stop-
niu wypuszczenie osób interno-
wanych na wolność. – Ze względu 
na Boże Narodzenie i zagrożenie 
życia, bp Bednorz za naszym po-
średnictwem prosił górników, 
żeby wyjechali na powierzchnię 

– mówi ks. Resiak. – Bezskutecz-
nie. Na dole udzieliliśmy strajku-
jącym generalnego rozgrzeszenia 
na wypadek śmierci i przy śpiewie 
kolęd rozdawaliśmy im Komunię 
św. Najświętszy Sakrament przy-
wieźliśmy zapakowany w  folio-
wych woreczkach.

Biskup Janusz Zimniak: 
„Ksiądz proboszcz tyski zauwa-
żył nagle jednego z swoich para-
fian, byłego ministranta, dzisiaj 
już  starszego człowieka, który 
pracował w kopalni. »Tyś tutaj też 
jest«, powiada. »Chodź, jedziemy 
do góry!«. A ten górnik odpowiada: 
»Nie. Ja nie mogę chłopów zostawić 
samych«. A więc przekonałem się 
wtedy o jednym, że nie było presji 
narzuconej przez władze »Solidar-
ności«, była tylko rzeczywista so-
lidarność górników między sobą”.

Przed północą do  strajkują-
cych na „Piaście” przyszło praw-
dziwe „Dzieciątko”. Z pewnością 
za sprawą kolegów z powierzchni. 
Dzięki głośnomówiącemu syste-
mowi montowanemu w  kopal-
niach, 650 metrów pod ziemią, 
wybrzmiała Pasterka. „Konster-
nacja, ale i olbrzymia radość. Msza 
odprawiana w kościele Świętego 
Krzyża [w  Warszawie – przyp. 
aut.], ksiądz wspominający w ka-
zaniu o  protestujących jeszcze 
załogach. Nie, że  na  »Piaście«, 
ale to i tak dawało naszym ludziom 
powód do dodatkowej dumy. Że my 
też jesteśmy Polakami. Olbrzymie 
przeżycie” – wspominał Zbigniew 
Bogacz. •

Ojcowie Soboru Watykańskiego II 
uczą, że liturgia Kościoła jest „źró-
dłem i szczytem” chrześcijańskie-
go życia. Jak dbać o jej piękno? 
Jak ją  przeżywać na  co  dzień 
w parafii?

N a  te  pytania pró-
buje w przystępny 

sposób odpowiedzieć 
ks. dr Wiesław Hudek, 
przewodniczący Ar-
chidiecezjalnej Komi-
sji Muzyki Sakralnej. 
Od  2007  r. jest  felieto-
nistą Radia Katowice 
i współpracownikiem Radia eM. 
Jego najnowsza książka nosi tytuł 

„O liturgii. Szkice radiowe”. Jej au-
tor czerpie inspirację z osobistego 
doświadczenia duszpasterskiego. 
Udziela czytelnikowi szeregu 

praktycznych wskazówek, 
przydatnych w słuchaniu 
słowa Bożego, w śpiewie 
liturgicznym i w aktyw-
ny m zaangażowaniu 
podczas nabożeństw. 
Z  odwagą wskazuje 
także na nadużycia w li-
turgii. Współwydawcą 
książki, dedykowanej 
ks.  prof.  Ireneuszowi 
Pawlakowi z  KUL, 

jest Drukarnia Archidiecezjalna 
w Katowicach. rch

Radiowe eseje w formie książkowej

Piękno i nadużycia

Bożena i Stanisław 
Kucharczykowie zachowali 
listy, które pisali do siebie 
podczas strajku

Zomowcy i żołnierze przez kopalnią „Piast”. Rekonstrukcja 
wydarzeń sprzed 30 lat
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Przeżyj to sam

Katowice, 17 grudnia, Spodek – Na scenie znalazło się miejsce 
dla malucha, czyli fiata 126p – kultowego samochodu PRL. W jego 
towarzystwie wystąpili m.in. zespoły Habakuk (na zdjęciu) 
i Lombard, który zaśpiewał też przebój „Przeżyj to sam”
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Katowice, 16 grudnia, 
Kuria Metropolitalna 
– Wizyta prezydenta 
Bronisława Komorowskiego 
na Śląsku była także okazją 
do rozmowy  
z abp. Wiktorem Skworcem, 
metropolitą katowickim

Katowice, 12 grudnia, Teatr Śląski – „Nielegalne kwiaty, 
zakazany krzyż co dnia wyrastają z betonowych płyt, ludzie 
je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw 
mocom złym...” – Jan Pietrzak przypomniał swoje piosenki  
dla represjonowanych i internowanych w stanie wojennym
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Zabrze, 14–15 grudnia, 
Zabytkowa Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Guido” 
– W ciemnościach kopalni 
każdy mógł wczuć się 
w sytuację górników 
strajkujących pod ziemią. 
Rekonstrukcję przygotowali 
aktorzy Teatru Nowego  
z Zabrza
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Bieruń Nowy, 14 grudnia, 
cechownia kopalni „Piast” 
– 30 lat temu górnicy tej 
kopalni przeprowadzili 
podziemny strajk. Do końca 
protestu wytrwało 
około 1200 robotników. 
Na powierzchnię wyjechali 
28 grudnia 1981 r. Był 
to najdłuższy protest 
po wybuchu stanu 
wojennego. Do strajkujących 
na dole dołączyli też górnicy 
z kopalni „Ziemowit”
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Katowice, 16 grudnia, kopalnia „Wujek” – Oficjalne uroczystości upamiętniające śmierć
dziewięciu górników, zastrzelonych przez oddziały ZOMO w trakcie pacyfikacji kopalni 16 grudnia 
1981 r. Pierwszy wieniec pod krzyżem-pomnikiem złożyły rodziny zamordowanych górników
poniżej: Katowice, 16 grudnia, kopalnia „Wujek” – Rekonstrukcja pacyfikacji kopalni i starć 
z górnikami
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Katowice, 16 grudnia, Centralny Szpital Kliniczny ŚAM 
– O godz. 13 odsłonięto tablicę upamiętniającą postawę lekarzy 
i pielęgniarek, którzy nieśli pomoc rannym górnikom. Inicjatorem 
uroczystości był prof. Grzegorz Opala, przewodniczący pierwszej „S” 
w ŚAM. Odsłonięcia dokonali: prof. Zygmunt Górka, ówczesny szef 
oddziału chirurgicznego, i Jerzy W. Kurkowski, syn śp. dr. Jerzego 
Lecha Kurkowskiego, byłego dyrektora CSK ŚAM
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Rocznica 
w obiektywie. 
Spotkania, debaty, 
rekonstrukcje 
i koncerty 
– 30. rocznica 
wprowadzenia 
stanu wojennego 
w tym roku 
wyjątkowo mocno 
zaznaczyła się 
na Śląsku. 
Jej kulminacją 
było widowisko 
pod kopalnią 
„Wujek”.
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S tan wojenny zastał ich w ko-
palni, w domach albo ko-

ściołach. Walczyli o godne 
warunki życia i przyszłość 
swoich dzieci. Komuniści 
wybijali im zęby, łamali 
kości, zwalniali z  pracy, 
aresztowali. Po  upadku 

systemu na świecz-
niku pozostała 
garstka. W cieniu 
zaś pochowani 
cisi bohaterowie, 
o  których nikt 
już  nie  pamię-
ta. Mają niewielkie emerytury, 
szwankujące zdrowie, a w sercu 
czasem żal, że  to, o  co  z  naraże-
niem życia walczyli, dziś próbu-
je się rozmyć, zbyć politycznym 
uśmieszkiem.

Znaleźli się młodzi ludzie, któ-
rzy odkurzyli stare historie, na nowo 
nadając im blask chwały. Uczniowie 
z klasy pierwszej I Liceum Ogólno-
kształcącego w Piekarach Śl. poszpe-
rali, popytali, zapukali do drzwi swo-
ich sąsiadów. – Bodźcem był konkurs 
ogłoszony przez katowicki oddział 
IPN na prace pisemne o świadkach 
i bohaterach stanu wojennego – opo-

wiada Daria 
Horzela, na-
uczyciel języka 
polskiego.

Okazało się, 
że w mieście żyje wielu dawnych 
opozycjonistów, działaczy „Solidar-
ności”, internowanych i aresztowa-
nych w okresie stanu wojennego. 
– Niewielu z nich jest rozpoznawal-
nych – mówi Agnieszka Występ, 
druga koordynatorka projektu, 
również polonistka. Na co dzień 
ocieramy się o tych, którzy walczyli, 
a dziś nikt o tym nie pamięta.

Do takich ludzi należy Marian 
Rzepa, pracownik szkoły. Ucznio-
wie nie mieli pojęcia, że konserwa-
tor, dawniej pracownik drukarni 
w  Katowicach, był aktywnym 
działaczem opozycji i zajmował się 
m.in. podziemną wolną prasą, 
kolportował ulotki, projektował 
afisze. Licealiści słuchali uważnie 
opowieści z czasów, które kiedyś 
wydawały im się równie odległe 
jak bitwa pod Grunwaldem.

– Uświadomiliśmy sobie, że wo-
kół nas żyją bohaterowie – przy-
znają teraz. Spisali historie swoich 
rozmówców i dokonali... dużych 
skrótów, bo zasady konkursu za-
kładały 2,5 tys. znaków.

– Wtedy z  pomocą przyszło 
nam miasto – opowiada D.  Ho-
rzela. – Magistrat zgodził  się 

sfinansować dokument filmowy 
o mieszkańcach Piekar Śl. zaanga-
żowanych w działalność opozycyj-
ną po 1981 r.

Realizacja filmu – od  reży-
serii, poprzez scenariusz autor-
stwa uczennicy Joanny Mikołaj-
czyk, po narrację (głosu udzielił 
uczeń Piotr Kaszuba) – spoczęła 
na barkach młodych ludzi z klasy 
dziennikarskiej. Wsparła ich TV 
Sfera. Licealiści pracowali z zawo-
dowymi operatorami, ale rozmo-
wy, pomysły na ujęcia, a potem 
montaż filmu należały do  nich 
samych. – To był mocny warsztat 
– przyznają.

Powstał wzruszający do-
kument. Motywem spajającym 
wszystkie historie jest wiara, która 
w stanie wojennym dodawała sił. 
Rola Kościoła stojącego po stronie 
człowieka w filmie podkreślona 
jest przez postać ks. Piotra Płonki, 
który 30 lat temu aktywnie wspie-
rał działania opozycyjne robotni-
ków w Piekarach Śl.

Reportaż obejrzeć można 
m.in. na stronie Urzędu Miasta 
Piekary Śl. Uczniowie I LO mieli 
okazję zobaczyć obszerne jego 
fragmenty podczas akademii 
z  okazji 30. rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego. Po  se-
ansie w auli zapanowała cisza... 
 ap

Zmarł ks. Józef Durok

Kapłan 
studentów 

i budowniczy
W poniedziałek 19 grudnia poże-
gnali swojego dawnego probosz-
cza parafianie z Radlina Górnego.

Urodził się 30 września 1949 r. 
w Bojszowach. W 1967 r. wstą-

pił do Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie. W latach 
1968–1970 odbył służbę wojskową 
w Bartoszycach. Z rąk biskupa kato-
wickiego Herberta Bednorza przy-
jął święcenia prezbiteratu 11 kwiet-
nia 1974 r. w katedrze w Katowicach.

Ksiądz Józef Durok był wika-
riuszem m.in. w parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych 
w Katowicach na os. Tysiąclecia 
(do 1987), gdzie był także duszpa-
sterzem akademickim.

W 1989 r. został administrato-
rem w parafii św. Izydora w Wo-
dzisławiu Śląskim-Radlinie Gór-
nym, a od 1990 r. był proboszczem. 
Z  pomocą parafian wybudował 
nowy kościół.

Ze względu na stan zdrowia, 
został zwolniony w 2006 r. z urzę-
du proboszcza. Zmarł 13 grudnia 
2011 r. w Knurowie. Pochowany 
został w Radlinie Górnym. msp
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eJUczniowie I LO w Piekarach Śl. nakręcili film o stanie wojennym

Bohaterowie spod korca
– Byliśmy tylko 
ziarnkami piasku, 
które wpadły 
do aparatu systemu 
komunistycznego 
i zdewaluowały go 
– powiedział nam 
Józef Bajer.

Fragment filmu nakręconego przez licealistów. Tym oknem 
wychodził Józef Bajer (na zdjęciu), by zgubić śledzących go 
funkcjonariuszy UB Obok: Krzyż, przed którym zwolnieni za 
strajki górnicy z kopalni „Andaluzja” odprawiali razem 
z ks. Piotrem Płonką Drogę Krzyżową
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Większe Cordis
Katowice-Janów. największe 
śląskie hospicjum 17 grudnia 
oddało do użytku kolejną 
część kompleksu nowy dom. 
są w niej miejsca dla 37 chorych 
i pomieszczenia dla opiekunów. 
pierwszy segment nowego 
budynku hospicjum cordis 
otwarto w 2009 r. obecnie 
trwają prace nad ostatnim.


