
Tysiące śląskich kobiet i dziewcząt 
wyruszą, by powierzyć swoją 
codzienność Piekarskiej Pani.

– Zawsze gdy ogarnia mnie 
zniechęcenie, Matka Boża jakimś 
trafem przypomina mi, że jest i 
że mam się nie bać – mówi 24-let-
nia Marta. Na pielgrzymki chodzi 
od szkoły podstawowej, w tę nie-
dzielę również się wybiera.

W tym roku pątniczki przy-
będą do pięknie odnowionego 
sanktuarium, które kilka dni 
temu obchodziło ważną uro-

czystość – 80.
rocznicę pie-
rwszej koro-
nacji papie-
skiej cudownego obrazu. Myśl 
przewodnia tegorocznego spo-
tkania brzmi: „Głosimy Ewan-
gelię nadziei”. Słowo Boże wy-
głosi ks. biskup Anton Costa z 
Mołdawii. W programie, oprócz 
przedpołudniowej Mszy świę-
tej, znajdzie się m.in. spotka-
nie młodzieżowe w Wieczerni-
ku o godz. 14.00 oraz nieszpo-
ry maryjne na kalwarii o godz. 
15.00.  SZB  

Uwaga Pątniczki! Tylko na 
piekarskiej kalwarii dostępny 
będzie 21 sierpnia „Gość 
Niedzielny dla Kobiet”.

W specjal-
nym numerze 
znajdziecie tek-
sty śpiewów 
pielgrzymko-
wych, sylwet-
ki piekarskich 
gości i sporo 

ciekawostek. Arcy-
biskup Damian Zimoń opo-
wie o najważniejszej kobie-
cie swego życia, Maciej Sa-
blik wyjawi, jakie kobiety się 
podobają, a ks. Artur Stopka 
przedstawi zwykłą zadowo-
loną świętą, czyli Giannę Be-
rettę Mollę. Dzieci komunij-
ne przekonają rodziców, że 
warto podjąć trud przygoto-
wania ich do Wczesnej Komu-
nii Świętej.

Gazetę będą sprzedawali 
ministranci w specjalnych, „go-
ściowych” koszulkach. 

KATOWICKI
21 sierpnia 2005  nr 34/706

Pątniczki powierzą dziś 
opiece Maryi swoje ro-

dziny. Może będą modlić 
się o trzeźwość mężów, o 
to, by w domu była miłość, 
by dzieci nie musiały szu-
kać jej na ulicy. Piekarska 
Pani nazywana jest Matką 
Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej. To właśnie w 
rodzinie uczymy się tych 
cnót. Oby nasze rodziny 
były święte, wtedy całe 
społeczeństwo też będzie 
lepsze.                      
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SZYMON BABUCHOWSKI
redaktor wydania

Miałam wielkie kompleksy, nie mogłam 
normalnie jeść. Dzięki rekolekcjom 

wiem, że Jezus kocha mnie taką, jaka je-
stem – dzieliła się swoim odkryciem Magda, 
uczestniczka oazy II stopnia.
Dobiegł końca trzeci turnus letnich oaz re-
kolekcyjnych Ruchu Światło–Życie. Młodzież 
biorąca udział w rekolekcjach różnych stop-
ni spotkała się 11 sierpnia na dniu wspólnoty 
w Ustroniu i Koniakowie. Arcybiskup Damian 
Zimoń odwiedził oazowiczów w obu miej-
scach i z uwagą słuchał ich świadectw.
– W trzecim dniu rekolekcji przeżywaliśmy 
tajemnicę Bożego Narodzenia – opowiada 

15-letnia Martyna. – Ktoś 
zawołał mnie, żebym zoba-
czyła, jaki śliczny Pan Jezus 
się narodził. Podchodzę do 
żłóbka, patrzę, a tam… lu-
stro. Wtedy zrozumiałam, 
że Bóg żyje we mnie.     

ZOBACZYŁAM JEZUSA W LUSTRZE

Prezentacja 
grup 
oazowych była 
jednocześnie 
modlitwą 
wielbienia

ZA TYDZIEŃ

 Relacja z PIELGRZYMKI KOBIET 
I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚL.
  WSKRZESZENI PRZEZ PAMIĘĆ.
O książce prezentującej ważny 
fragment historii Chełma Ślą-
skiego.
 Odwiedzimy parafię Opatrz-
ności Bożej W KATOWICACH ZA-
WODZIU.

Dziś pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar

Przyjdą do Matki
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Tylko w Piekarach

„Gość”
dla kobiet

Tak było 
w Piekarach 

w zeszłym roku

nym numerze 
znajdziecie tek-
sty śpiewów 
pielgrzymko-
wych, sylwet-

ciekawostek. Arcy-
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Konkurs biblijny 30

WYGRAJ WEJŚCIÓWKI 
Aby wygrać wejściówki do tarnogórskiego parku wodnego, wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie: Jaką zapłatę otrzymali w przypowie-
ści robotnicy, którzy najdłużej pracowali w winnicy, a 
jaką ci, którzy pracowali jedną godzinę? Odpowiedzi, wraz z 
dokładnym adresem, prosimy przesyłać do 30 sierpnia na adres: Katowicki 
„Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice lub e-mailem: ka-
towice@goscniedzielny.pl, z dopiskiem: „Konkurs biblijny 30”. Spośród au-
torów poprawnych odpowiedzi wylosujemy jedną osobę, która otrzyma dwie 
jednogodzinne wejściówki do parku wodnego. Życzymy dobrej zabawy!
Odpowiedź na pytanie z nr. 31 brzmi: matka synów Zebedeusza prosiła, by 
jej synowie zasiedli w królestwie Bożym, po prawej i lewej stronie Jezusa. 
Wejściówki wylosowała Irena Maciejska z Krzyżowic. Gratulujemy!



Ostatnie „ogrodowe” spektakle

Moje rekolekcje
KONKURS. Diakonia Komuni-
kowania Społecznego Archidie-
cezji Katowickiej zaprasza do 
udziału w czwartej edycji kon-
kursu „Moje rekolekcje”. W kon-
kursie mogą brać udział uczest-
nicy i animatorzy z całej Polski, 
którzy w 2005 roku wyjecha-
li na letnie rekolekcje oazowe. 
Uczestnik może nadesłać pra-
cę w jednej z form: rysunek lub 
grafika komputerowa, zdjęcie (z 
niewielkim opisem), fotorepor-
taż (nie więcej niż 10 zdjęć). 
Prace powinny oddawać klimat, 

który panował na rekolekcjach. 
Należy je nadsyłać do 30 wrze-
śnia na adres: Diecezjalna Dia-
konia Komunikowania Społecz-
nego, parafia pw. św. Jadwigi, 
ul. Wolności 51, 41-500 Cho-
rzów, lub na e-mail: katowice-
@katowice.oaza.pl. Temat listu 
powinien brzmieć: „Moje reko-
lekcje – konkurs”. Każdy uczest-
nik podaje: imię i nazwisko, ad-
res z kodem pocztowym, tele-
fon, ewentualnie e-mail. Szcze-
góły na stronie: www.katowice.
oaza.pl. Czekają nagrody!

Pielgrzymka ministrantów
PIEKARY ŚL., TURZA ŚL. 
26 sierpnia ministranci naszej ar-
chidiecezji pielgrzymować będą 
do sanktuarium Matki Bożej w 
Piekarach Śl. Dzień później dru-
ga grupa przybędzie do sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej w 

Turzy Śl. Początek obu spotkań o 
godz. 10.00. W programie Msza 
św., adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, konferencja, agapa i 
koncert zespołu Ychtis. Szczegó-
ły na stronie: www.ministranci.
archidiecezja.katowice.pl.

KATOWICE. Kończy się Letni 
Ogród Teatralny. W ramach Let-
niej Grządki Teatralnej dla dzie-
ci zobaczymy jeszcze tylko dwa 
spektakle: 21 sierpnia o godz. 
16.00 Teatr Baj Pomorski z Toru-
nia przedstawi „Jasia i Małgosię” 
według Jana Brzechwy, a 28 sierp-
nia o tej samej porze Teatr Lalki i 
Aktora „Kubuś” z Kielc zaprezen-
tuje „Baśń o Emilianie”. Dorosłych 
zapraszamy 21 sierpnia na recita-
le Marii Peszek z zespołem Elek-
trolot i Tymona Tymańskiego. Po-
czątek koncertu o godz. 20.00. 

27 sierpnia o godz. 21.00 obej-
rzymy spektakl „Małpy”, w wyko-
naniu Wrocławskiego Teatru Pan-
tomimy, a dzień później o godz. 
20.00 festiwal zamknie wieczór 
kabaretowy. Wystąpią Kabaret 
Hrabi (na zdjęciu) i Kabaret Jur-
ki; obejrzymy też pokaz filmów 
wytwórni A’YoY. 
Imprezy odbywają się w podcie-
niach Górnośląskiego Centrum 
Kultury. Wstęp na spektakle dla 
dzieci – bezpłatny, dla dorosłych 
– 7 zł, na wieczory muzyczne i ka-
baretowe – 12 zł.

Wierszokleci czy poeci?
KONKURS. Redakcja pisma 
„Oaza” ogłasza konkurs poe-
tycki pod hasłem „Daj świade-
ctwo nadziei”. Jego honorowym 
patronem jest ks. Jerzy Szymik. 
Teksty w dwóch kategoriach: 
mówiące wprost o nadziei albo 
dające nadzieję, należy nadsy-
łać do 31 października na adres: 
ciderask@op.pl lub Sylwia Pie-
tryga, ul. Św. Wojciecha 16,  
41-922 Radzionków; z dopi-

skiem: „Wierszokleci czy poe-
ci? – konkurs”. Każdy uczest-
nik podaje następujące dane: 
imię i nazwisko, adres z kodem 
pocztowym, telefon, ewentual-
nie e-mail. Wyniki zostaną ogło-
szone na łamach pisma „Oaza” 
oraz na stronie: www.oaza.pl. 
Autorzy najciekawszych prac zo-
staną zaproszeni na specjalne 
spotkanie. Szczegóły: www.ka-
towice.oaza.pl. 

Koń, który leczy

HIPOTERAPIA. Spędzanie 
wakacji w siodle jest nie tylko 
modne, ale ciekawe i zdrowe.
Dla dzieci zdrowych to wielka 
frajda – odbywać konne wyciecz-
ki po lesie. Dla dzieci chorych to 
szansa na  – choćby częściowe 
– odzyskanie sprawności. Stad-
niny koni od dawna mają swo-
ich hipoterapeutów, którzy po-
magają nie tylko dzieciom, ale i 
dorosłym. – Wskazań do hipote-
rapii jest wiele – mówi Jacek Ur-
bańczyk ze stadniny „Alfa” w My-

słowicach Kosztowach, członek 
Polskiego Towarzystwa Hipotera-
peutycznego. – U dzieci na przy-
kład są to zespoły neurologicz-
ne, ortopedyczne, u dorosłych 
– stwardnienie rozsiane, choro-
by psychiczne, stany po urazie 
czy nawet uzależnienia i patolo-
gie społeczne.
Lekcja hipoterapii trwa 30 mi-
nut. Rodzice dziecka leczonego 
muszą przedstawić  zaświadcze-
nie od lekarza i zdjęcie rentge-
nowskie.
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Wesele bez alkoholu? A co my 
tam będziemy robić? – pytają 
rozczarowani goście  
przed imprezą. Po weselu 
często okazuje się, że jeszcze 
nigdy tak dobrze się nie 
bawili. W tę niedzielę o 14.00 
w Katowicach rozpoczyna się 
kolejny kurs wodzirejów wesel 
bezalkoholowych. Są jeszcze wolne 
miejsca!

Na początek powitanie chle-
bem, bo chleb jest najważniej-
szy. Żadnego szampana. Dla 
wierzącego ważniejsza od toa-
stu powinna być modlitwa. Po-
tem zabawy integracyjne, muzy-
ka, oczepiny, jak na każdym we-
selu. Tańce ładnie wychodzą, bo 
nikomu się nie kręci w głowie. A 
zamiast wódki, wodzirej, który 
porwie wszystkich do tańca. Tak 
w skrócie wygląda wesele bezal-
koholowe.

Pierwsze wesele bez moc-
nych trunków urządził w Pol-
sce sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki. Osiem lat temu ka-
towicki ośrodek profilaktycz-
no-szkoleniowy imienia twór-
cy ruchu oazowego na Ptasim 
Osiedlu zorganizował pierw-
szy kurs dla wodzirejów. Od te-
go czasu w warsztatach uczest-
niczyło już 800 osób.

Dlaczego ośrodek propaguje 
wesela bezalkoholowe? Bo Po-
lacy nie potrafią pić z umiarem. 
Na sto domów, tylko w jednym 
picie wódki kończy się na jed-
nym kieliszku. Wiejskie wese-
la słyną z awantur. Zdarzało się 
też, że ktoś uczestnictwo w su-

to zakrapianym balu przypła-
cił życiem. 

Zdaniem ks. Wojciecha Igna-
siaka z katowickiego ośrodka, 
Polaków przymusza się do picia. 
– Za zdrowie pary młodej nie 
wypijesz? – podpuszcza się na 
zabawach. – Chcemy, żeby nikt 
nie robił z abstynentów nie wia-
domo jakich dziwaków. Dajemy 
alternatywę. Pokazujemy, że bez 
alkoholu można się dobrze ba-
wić – mówi ks. Ignasiak.

– Dobry sportowiec nie pi-
je przed zawodami. Dlaczego 
mielibyśmy się czymś wspoma-
gać przed weselem? – pyta Jó-
zef Chojna, wodzirej, który z 
bratem Kazimierzem prowadzi 
warsztaty. Osoby pod wpływem 
alkoholu nie utworzą równego 
koła podczas tańczenia zorby. – 
Taniec staje się mniej estetycz-
ny. Robi się bałagan. Najważ-
niejsze, że bezalkoholowe we-
sele wszyscy zapamiętają – do-
daje ks. Ignasiak. Michał Micha-
lik już od sześciu lat prowadzi 
wesela, nie tylko bezalkoholo-
we. – Nie chciałbym dzielić lu-
dzi na lepszych i gorszych. Mu-
szę jednak przyznać, że znacz-
nie trudniej prowadzi się wese-
la, na których króluje alkohol. Po 
dwudziestej drugiej goście chcą 
tylko pić. Nie myślą o młodych – 
twierdzi Michalik. 

Na wesele bezalko-
holowe decydują się 
nie tylko osoby zwią-
zane z Kościołem. Są 
młodzi, którzy wolą ta-
ką formę zabawy, bo mają w 
rodzinie alkoholika. Chcą mu 
w ten sposób pomóc.

Kursy dla wodzirejów stwo-
rzyły osoby związane z Krucja-
tą Wyzwolenia Człowieka: ks. 
Wojciech Ignasiak, Danuta Dy-
bowska, Bernadeta Lechowicz- 
-Nogaj, Kazimierz i Józef Choj-
nowie i ks. Kazimierz Radzik. 
Udział w warsztatach kosztu-
je 300 zł. Trwają cztery dni. 
Rozpoczynają się w dzisiejszą 
niedzielę o 14.00 w Ośrod-
ku Profilaktyczno-Szkolenio-
wym im. ks. Franciszka Blach-
nickiego w Katowicach, przy 
ul. Gawronów 20 (tel. 205 39 
22). W następnych dniach od-

bywają się od 8.00 do 
22.00, i trwają do śro-
dy 24 sierpnia. Pod-
czas warsztatów chęt-
ni uczą się tańczyć po-

loneza, walca, tańców integra-
cyjnych. Dzielą się na grupy i 
tworzą programy imprez, np. 
balu regionalnego. Uczestnika-
mi są osoby początkujące, ale 
również starsi wodzirejowie, 
którzy dzielą się swoimi pomy-
słami i spostrzeżeniami. – Nie 
uczymy teorii. Chcemy, by każ-
dy mógł sam dotknąć, spraw-
dzić się w roli wodzireja, po-
prowadzić zabawę. Stworzyć 
swój bal – mówi Józef Chojna. 
Kurs kończy bal wodzirejów w 
chorzowskiej restauracji „Bra-
siliana”. Na bal może przyjść 
nie tylko uczestnik warszta-
tów. Koszt 150 zł od pary.

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK 

Sierpień miesiącem trzeźwości. Wesela bezalkoholowe

Sportowiec nie pije przed startem

Serdeczne Bóg zapłać składam wszystkim uczestnikom pogrzebu

ŚP. ELŻBIETY MACHOŃ
Ks. abp. Damianowi Zimoniowi za przesłane słowo i modlitwę, 

ks. Janowi Smolcowi za wygłoszone słowo Boże, ks. prob. Józefowi Grelli, 
kapłanom dekanatów Orzesze i Świętochłowice, kapłanom rocznika 

święceń 1982 i wszystkim zaprzyjaźnionym kapłanom za sprawowanie 
Mszy św., przekazane słowa pociechy. 

Bóg zapłać wiernym z parafii wikariuszowskich oraz parafianom z Orzesza 
i Chorzowa Batorego, a także parafianom z Orzegowa, krewnym, 

sąsiadom, znajomym za obecność, modlitwę i dar Komunii św.
Ks. Piotr Machoń z rodzeństwem

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Bez alkoholu 
też można się 
świetnie bawić
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Katolicki 
Telefon Zaufania

Uzyskasz pomoc
przez całą dobę

253-05-00
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Sonda

DO NAS NALEŻY 
PIERWSZY KROK

EWA KOWALSKA:
Praca na tyskich 
podwórkach jest 
dla mnie dużym 
wyzwaniem. To 
nie jest uczenie 
w szkole, gdzie 

wszystko jest zaplanowane, 
mam pod opieką konkret-
ne dzieci. Tutaj muszę je do-
piero poznać, dowiedzieć się 
czegoś o nich, by móc zaspo-
koić ich potrzeby.

SABINA ZYGMUNT:
W tej pracy trze-
ba być odważ-
nym. Nigdy nie 
wiadomo, z kim 
będziemy mie-
li do czynienia. 

Dobrze, że pracujemy para-
mi, zawsze możemy się uzu-
pełniać. Nasza praca nie jest 
rywalizacją z kimkolwiek o 
dziecko. Staramy się tylko 
pokazać, dać cząstkę dobre-
go. Nie chcemy dzielić dzie-
ci na lepsze i gorsze. Chcemy 
je zintegrować.

AGNIESZKA JASKÓLSKA:
Na razie jest tru- 
dno, bo nie znam 
dobrze środo- 
wiska. Muszę 
się dopiero za-
poznać. Później 

będzie można robić jakieś 
kolejne kroki. Jeżeli dziecko 
przez osiem lat żyło w pato-
logicznym środowisku, po-
trzebuje kolejnych ośmiu, 
żeby z niego się wydostać. 
Nie da się pomóc dzieciom 
w krótkiej akcji. Potrzebny 
jest długotrwały program 
pomocy. 

Pedagog powinien umieć 
nawiązywać kontakty. Musi 
być świadom swoich słabości, 
a nawet skłonny do zmian 
i pracy nad sobą. Siedem 
wychowawczyń ulicznych 
rozpoczęło staż w Tychach. 
Będą pomagać 
potrzebującym 
dzieciom.

Uliczka na tyskim osied-
lu „A”. – Skaczemy 
na skakance? – pyta 
Michalina Rozmus, pe-

dagog uliczny. – Taaak! – zakrzy-
kują ją dzieci. Co chwila prze-
gadują się. Czas na slalom. – 
Będziecie skakać na jednej nodze. 
Ja mierzę czas – tłumaczy dzie-
ciom Michalina. – Ja pierwszy! – 
woła jeden z chłopców i czym 
prędzej ustawia się na linii startu.

Urwana skakanka

Aleksandra Latusek, Monika 
Wilk i Michalina Rozmus umówi-
ły się z dzieciakami z osiedla „A” 
parę dni wcześniej. Rozwiesiły 
plakaty, że zorganizują dla nich 
konkursy. Na placu zabaw czeka-
ła już Klaudia. Ucieszyła się, gdy 
mogła zagrać w siatkówkę. Boi-
sko jest niewielkie, piłka gumo-
wa, a zabawa – niezapomniana. 

Na pobliskiej polanie chcą 
przeciągać linę. Do tego trze-
ba związać skakanki. Po pierw-

szym pociągnięciu skakanki 
rozrywają się. – Na drzewie 
wisi huśtawka. Weźmiemy linę 
stamtąd! – wpadają na pomysł. 
W mgnieniu oka któryś z chło-
paków wskakuje na drzewo i 
bez problemu odwiązuje sznur. 
Można bawić się dalej.

Dziesięciolatek przygląda się 
wszystkiemu z boku. Czasem 
chce się pobawić z rówieśni-
kami, innym razem woli pobyć 
sam, wspinać się po trzepaku, 
zrobić fikołka. Co chwilę bierze 
do ręki kamień. Widać, że ma 
ochotę nim rzucić. – Na niego 
zwracamy baczniejszą uwagę. 
Chcemy dowiedzieć się, z jakiej 
jest rodziny – mówi Aleksandra. 
Bez problemu jednak nawiązu-
ję z nim kontakt. Od razu mówi, 
jak ma na imię. Uwielbia grać w 
piłkę. Sam prosi, bym z nim za-
grał. Po chwili ustawia się w po-

zycji bramkarza. – Strzelaj! Będę 
bronił – krzyczy. 

Rozpoznać teren

– Program „Dzieci ulicy” po-
lega na rozpoznaniu tyskiego 
środowiska i pomocy potrze-
bującym dzieciom – mówi Zu-
zanna Pelczarska, autorka te-
gorocznego programu. Brała 
udział w podobnym programie 
w zeszłym roku. Wtedy wycho-
dziła na ulicę. W tym roku jest 
koordynatorką akcji. Musi sie-
dzieć za biurkiem i wydawać 
polecenia. Przyznaje, że wolała-
by pracować na mieście.

Akcja działa w Tychach już 
po raz trzeci. Rozpoczęła się 
1 lipca. Potrwa do 31 grudnia. 
Tychy patroluje siedem wycho-
wawczyń ulicznych. – W naszym 
mieście nie ma jakichś gorszych 

W Tychach ruszyła kolejna akcja „Dzieci ulicy”

Nie ma gorszych dzielnic
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W Tychach ruszyła kolejna akcja „Dzieci ulicy”

Nie ma gorszych dzielnic

dzielnic. Musimy chodzić po ca-
łych Tychach. W każdym zakąt-
ku miasta możemy natrafić na 
dziecko potrzebujące pomocy – 
wyjaśnia Pelczarska. 

Pedagogami są absolwentki 
i studentki śląskich uczelni pe-
dagogicznych (głównie z Wy-
działu Pedagogiki i Psycholo-
gii UŚ). Zgłosiły się w urzędzie 
pracy. Przeszły specjalny kurs, 
który prowadzili przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”. 

Pedagog 
albo starszyzna
Pelczarska wylicza główne ce-

chy ulicznego pedagoga: – Naj-
ważniejsze jest nawiązanie kon-
taktu. Jeżeli dziecko nam zaufa, 
wtedy samo opowie o swoich 

problemach. Ponadto pedagog 
powinien być otwarty. Co bardzo 
ważne, musi być świadom swo-
ich słabości, a nawet skłonny do 
zmian i pracy nad sobą.

Według autorki programu, 
każde dziecko może być poten-
cjalnym dzieckiem ulicy. – To wy-
rażenie kojarzy się z kimś, kto 
mieszka pod gołym niebem. Na 
szczęście w Tychach nie ma ta-
kich dzieci. Są jednak te, które 
cały dzień spędzają na podwór-
ku, bo rodzice nie mają czasu na 
ich wychowanie – dodaje Moni-
ka. Wychowawczynie starają się 
pielęgnować ich dobre strony.

Dziecko, o którym zapomnie-
li rodzice, może wejść w towa-
rzystwo starszych liderów. Oni 

są przekonani, 
że już dorośli i 
mogą być wzo-
rem dla młod-
szych. Wte-
dy dzieci naj-
częściej wpa-
dają na głupie 

pomysły. Od kiedy wychowaw-
czynie wychodzą na ulicę, dzie-
cko może wybrać z jednej stro-
ny starszych kolegów, z drugiej  
pedagoga, który chce, by miało 
odrobinę lepiej. Nie do wszyst-
kich dzieci, które bawią się na 
ulicy, skierowana jest nasza po-
moc. Na podwórku bawią się 
dzieci z rodzin o różnym statu-
sie materialnym. Pedagodzy sta-
rają się je zintegrować. 

– Pokonujemy tylko mały 
krok. Następne należą do ośrod-
ków charytatywnych, świetlic śro-
dowiskowych, MOPS-ów, Urzędu 
Miasta. Nasza praca to tylko po-
czątek. Ktoś musi zacząć. Mamy 
nadzieję, że choć w małym stop-
niu pomożemy potrzebującym 
rodzinom wydźwignąć się z dna 
– wyznaje Agnieszka Jaskólska. 

A dzieci nawet nie domy-
ślają się, że panie, z którymi 
grają w piłkę, to  wychowaw-
czynie uliczne. Pytają tylko, 
kiedy znów przyjdą się z nimi 
pobawić... 

Nie da się 
stwierdzić 
na pierwszy 
rzut oka, 
które dziecko 
potrzebuje 
naszej pomocy 

ŚWIETLICA 
U ŚW. KRZYSZTOFA

Potrzebujące dzieci mogą ko- 
rzystać ze świetlicy środo-
wiskowej przy parafii św. 
Krzysztofa. Akcja dofinan- 
sowana jest z budżetu miasta 
i powiatowego urzędu pra-
cy. Miasto na realizację pro- 
jektu przeznaczyło 40 tys. 
złotych. Powiatowy Urząd 
Pracy w Tychach sfinanso- 
wał staże i szkolenia dla 
pedagogów. Program reali- 
zuje fundacja „Razem raź-
niej”.



Sonda

DO NAS NALEŻY 
PIERWSZY KROK

MAGDALENA PRZYBYŁA:
Studiuję peda- 
gogikę na trze- 
cim roku. Praca 
z dziećmi i mło- 
dzieżą to moja 
pasja. Dzięki te- 
mu programowi mogę 
wiele się nauczyć. Pierw- 
szy tydzień akcji był dla 
mnie bardzo ciężki. Nie da 
się stwierdzić na pierw- 
szy rzut oka, które dzie-
cko potrzebuje naszej po- 
mocy. Najpierw musi-
my z nimi trochę po- 
być. Patroluję śródmie-
ście, osiedle „D”, „M” 
i okolice targowiska. 
Myślałam, że dzieci nie 
będą chciały się z nami 
bawić. Same się nami za-
interesowały.
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Wspomnienie śląskiej harcmistrzyni

Z odznaką maryjną do Rzymu
Jeszcze słyszeliśmy dźwięk kluczy 
więzień i drżeliśmy pod wpływem 
działań bezpieki, gdy zrodził 
się pomysł Harcerskiej 
Odznaki Maryjnej.

Stan wojenny był dla in-
struktorów harcerskich okre-
sem ciężkich zmagań we-
wnętrznych. My, wychowani na 
prawie harcerskim z 1936 ro-
ku, nie byliśmy mile widzia-
ni w nowym ZHP, które opra-
cowało sobie inne przyrzecze-
nie – służby nie Bogu i Ojczyź-
nie, ale partii i Polsce Ludowej. 
Nowi instruktorzy swą działal-
ność ograniczyli do organizo-
wania młodym wolnego cza-
su. Ten rozłam w wychowaniu 
harcerskim oddalił wielu od or-
ganizacji i tradycji polskiego 
skautingu. Spotykaliśmy się za 
to w domach rodzinnych, koś-
ciołach i ruchu turystycznym. 

Gniazdo nadziei

Duszpasterstwo w koście-
le św. Michała w katowickim 
parku Kościuszki było dla har-
cerzy gniazdem nadziei i wia-
ry, rodziną wielu pokoleń. Tu 
uczestniczyliśmy w niedziel-

nej Mszy św., rekolekcjach. Tu 
można było poznać ciekawych 
ludzi i podyskutować z nimi: 
z prof. Tomaszem Strzembo-
szem, prof. Włodzimierzem 
Bojarskim, Stanisławem Bro-
niewskim – szefem Akcji pod 
Arsenałem,  wreszcie z ks. Ja-
nem Zieją – kapelanem Armii 
Krajowej. Oglądaliśmy filmy, 
organizowaliśmy wycieczki po 
Polsce, uczyliśmy się pozna-
wać prawdziwe śląskie harcer-
stwo oraz ludzi, którzy je two-
rzyli. Naszym opiekunem był 
ordynariusz katowicki biskup 
Herbert Bednorz, a towarzy-
szył nam młody kapłan ks. Ste-
fan Czermiński. Już wtedy mie-
liśmy w planach opracowanie 
katolickiego programu wycho-
wawczego dla harcerstwa.

Powoli rodził się pomysł 
naszej nowej odznaki. Brązo-
wa, mosiężna lilijka z Matką 
Nawiedzenia w środku, weszła 
między nas, przypominając, że 
harcerstwo to przede wszyst-
kim służba. Tę prawdę miałam 
szczęście wyrazić w katedrze 
słowami przyrzeczenia harcer-
skiego 19 września 1982 roku. 
To była najpiękniejsza modli-
twa w moim życiu. Przyrzecze-
nie nabrało nowej wagi – we-

szło do programu Harcerskiej 
Odznaki Maryjnej. Naszym ce-
lem stało się pogłębienie wie-
dzy o kulcie Matki Bożej w Pol-
sce i na świecie, życie w służ-
bie potrzebującym. 

Łzy w oczach Papieża

W 1985 roku postanowili-
śmy zainteresować tym faktem 
Stolicę Apostolską. Był to jesz-
cze czas aresztowań, 
przesłuchań, lęku 
i niepewności. 
Jednak pole-
cający list 
z katowi-
ckiej ku-
rii miał 
mi uto-
r o w a ć 
dotarcie 
do polskie-
go Papieża. 
Zabrałam ma-
teriały dla Ojca 
Świętego i polo-
wy mundur harcerski. 
Bałam się kontroli cel-
nej w Warszawie, któ-
ra na szczęście mnie 
ominęła. 

25 września 1985 
roku. Mam na sobie mło-

dzieżowy mundur 
harcerski z pięknie 
wyhaftowaną chustą 

z wizerunkiem Czarnej 
Madonny. Na Placu św. 

Piotra przyjęto mnie jak 
oczekiwanego gościa. Czu-

ję się zażenowana: wszyscy w 
strojach wizytowych, ja – w 
płóciennym, polowym mundur-
ku harcerskim. Ale chustka z 
Matką Bożą otwiera mi wszyst-
kie serca!

Gdy Ojciec Święty podczas 
audiencji zobaczył z bliska 
mój strój, uśmiechnął się. Głos 
uwiązł mi w gardle. Powie-
działam krótko: „Ojcze Świę-
ty, katowiccy harcerze modlą 
się za Ojca”. Ojciec Święty wte-
dy spoważniał, spuścił głowę i 
odpowiedział: – To dobrze, że 
się za mnie modlicie. Zdawa-
ło mi się, że kręcą mu się łzy 
w oczach…

Wieczorem zadzwoniłam 
do księdza Stanisława Dzi-
wisza, ciekawa, czy Papież 
otrzymał przywiezione prze-
ze mnie dary: Odznakę Ma-
ryjną – program naszej pracy 
z młodzieżą i instruktorami 
harcerskimi. Odpowiedź była 
jednoznaczna: – Ojciec Świę-
ty wszystkim w Pałacu poka-
zuje od dwu godzin, co dostał 
od śląskich harcerzy…

ZOFIA NALEWKA
harcmistrzyni ZHR
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Serdeczne podziękowania 
za okazane wyrazy współczucia, modlitwę 

i uczestnictwo w uroczystości pogrzebowej

ŚP. HORSTA LAMLA

Bóg zapłać księżom za sprawowanie Eucharystii 
i prowadzenie ceremonii pogrzebowej 

– ks. dziek. Bogusławowi Płonce, ks. prob. Romanowi 
Grabowskiemu, ks. prob. Mariuszowi Pacwie, władzom 

miasta Wodzisław Śl. i gminy Lubomia, radnym
i pracownikom urzędów, organizacjom społecznym

i instytucjom Kokoszyc, przedstawicielom „Metachemu”, 
Ośrodka Rehabilitacji, Fundacji, wszystkim delegacjom, 

krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym
składa 

żona Wiesława z rodziną

 P O D Z I Ę K O W A N I E 
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Harcmistrzyni 
Zofia Nalewka
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Śladami zabytków architektury sakralnej

Drewniana przeszłość Śląska
Były czasy, kiedy pośród śląskich 
łąk i pól dostrzec można było 
wtapiające się w tło niepozorne 
kształty. Nie dominowały nad 
okolicą ani też nie wyróżniały się 
zbytkiem. Ich zaletą była prostota, 
czarowały subtelnością bryły. 
Drewniane kościoły.

Teraz są w zaniku. Padają ofia-
rą ognia i czasu. Czasem wyrwa-
ne ze swej ziemi i przeniesione. 
Czasem niezabezpieczone lub za-
niedbane znikają z pejzażu i z na-
szej pamięci. 

Wrażliwe na zmiany

Kościoły drewniane są wraż-
liwe na zmiany, dlatego znawcy 
uważają, że powinny być chro-
nione wraz z otaczającym je są-
siedztwem. Najlepiej prezentu-
ją się pośród drzew ze staran-
nie skomponowaną przestrzenią. 
Dobrym tego przykładem jest 
przeniesiony do parku Kościusz-
ki w Katowicach kościół pocho-
dzący z Syryni. 

Śląska architektura sakralna 
aż do połowy XIX wieku w prze-
ważającej mierze oparta była na 
drewnianym budulcu. Był to ma-
teriał łatwo dostępny, a ponadto 
stosunkowo prosty w obróbce. 
Do budowy używano najlepszych 
gatunków drzew: dębu, świerku, 
jodły i modrzewia. Nadzór nad 
ostatecznym kształtem świątyń 
powierzano najlepszym cieślom 
z okolicy. Czasem sprowadzano 
ich z daleka, np. budowę drew-
nianego kościoła w Bogucicach 
nadzorował mistrz ciesielski Jan 

Michał Wiesner z Wiel-
kich Strzelec (dzisiejsze 
Strzelce Opolskie). 

Gwałtowny rozwój 
przemysłu sprowadził 
na Śląsk tysiące ludzi. 
Dotychczasowe kościo-
ły nie były w stanie pomieścić ta-
kiej liczby wiernych. Budowa du-
żych murowanych świątyń przy-
spieszała decyzje o rozebraniu 
bądź przeniesieniu w inne miej-
sce. Nie restaurowane – popada-
ły w ruinę. 

Jak paciorki w różańcu

To, co zostało, należy bez-
względnie chronić. Wiek dwu-
dziesty, niestety, nie zapo-
biegł zniszczeniom wielu cen-
nych obiektów. Działania wojen-
ne, czasem huragan i piorun, 
a nade wszystko bezwzględny 
dla drewna czas, zebrały swe 
niszczycielskie żniwo. Szczegól-
nym zagrożeniem są wandale. 
W wielkim niebezpieczeństwie 
był kościół św. Michała Archanio-
ła z Katowic. Sąsiadujące z nim 

stodoła i spichlerz pad-
ły ofiarą podpalenia. Na 
szczęście ogień nie za-
jął budynku kościelne-
go, często trawił jednak 
inne świątynie. Kupio-
ny przez magistrat By-

tomia kościół z Mikulczyc spło-
nął w 1982 roku. Dwadzieścia lat 
cieszył oczy bytomian po kapital-
nym remoncie. 

Region śląski posiada jeszcze 
sporo takich świątyń. Szczęśliwie 
fala uprzemysłowienia i gwał-
townego rozwoju miast nie do-
tarła wszędzie. Te drewniane cu-
da są niczym paciorki w różań-
cu. Oplatają ziemię śląską, przy-
pominając inne oblicze Śląska. 
Niekiedy, próbując ratować koś-
cioły od zapomnienia, przenosi 
się je do większych miast. Warto 
wspomnieć ideę stworzenia par-
ku etnograficznego w Katowi-
cach, gdzie pierwszym okazem 
miał zostać kościół św. Michała 
Archanioła. Wojna skorygowała 
te zamiary, za echo tego pomy-
słu można jednak uznać Górno-
śląski Park Etnograficzny w Cho-

rzowie, który w swych zbiorach 
posiada także drewniany kościół. 
Niedawno utworzono też szlak 
architektury drewnianej woje-
wództwa śląskiego.

Upominały i ponaglały

W całej Europie do koń-
ca średniowiecza orientowano 
świątynie według stron świata, 
za pomocą gnomonu. Wschod-
nią ścianę przeznaczano na prez-
biterium i ołtarz. Od strony za-
chodniej umieszczano główne 
wejście. W ten oto sposób wier-
ny, wchodząc od zachodniej stro-
ny ku wschodowi, zbliżał się do 
najświętszego miejsca. Wschód 
utożsamiano z Chrystusem, ze 
„Słońcem Sprawiedliwości”. A 
owo przejście przez kościół sym-
bolizowało drogę zbawienia. 

Wznoszące się dzwonnice  
też wskazywały kierunek drogi. 
A znajdujące się w nich dzwo-
ny z wysokości niosły ton daleko 
pod strzechy chłopskie. Upomi-
nały i ponaglały. Dziś nie zawsze 
brzmią te same dzwony. Ich serca 
łkałyby smutniej, gdyby wiedzia-
ły, że zostaną zagrabione przez 
wrogie wojska. Dzwony w Żerni-
cy koło Gliwic nie wróciły do kra-
ju. Więcej szczęścia miały te z sy-
ryńskiego kościółka – dzięki de-
terminacji wielu osób powróciły 
do Katowic w 1980 roku. 

Wszyscy znamy powiedzenie 
głoszące budowlane zasługi Ka-
zimierza Wielkiego. Na szczęś-
cie po jego śmierci nie zniknęła 
całkowicie drewniana zabudowa. 
Dzięki temu jeszcze w XXI wieku 
możemy podziwiać tę piękną cie-
sielską robotę... 
 DARIUSZ DEMARCZYK

Wnętrze 
kościoła 
św. Michała 
w katowickim 
parku Kościuszki 
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Nie mogę policzyć moich 
parafian na Mszy ani 
upomnieć ich z ambony, 
bo zawsze są wmieszani 
w tłum pielgrzymów 
– uśmiecha się ks. prałat 
Władysław Nieszporek.

W Piekarach życie pa-
rafii przenika się z ży-
ciem sanktuarium. Nie da 
się tego rozdzielić. Pa-
rafianie przyjmują pątni-
ków, przygotowują kal-
warię na ich przybycie. 
Jednocześnie pielgrzym-
ki przyczyniają się do 
promocji całego miasta. 

Atrakcyjne 
Piekary
Brak pracy i miesz-

kań sprawia, że coraz 
więcej młodych wyjeż-
dża z Piekar. Co prawda 
udało się utrzymać ko-
palnię „Piekary”, ale za-
trudnione są tam raczej 
osoby w średnim wie-
ku. Tymczasem okolice 
bazyliki to teren bardzo 
atrakcyjny pod wzglę-
dem turystycznym, któ-
ry mógłby być świetną 
bazą do stworzenia no-
wych miejsc pracy. Piel-
grzymi mają okazję za-
haczyć o Radzionków 
i zwiedzić arcyciekawe 
Muzeum Chleba czy wy-
brać się do XIX-wiecz-
nych kościołów Bytomia. 
Nieopodal sanktuarium 
znajduje się kopiec Wy-
zwolenia, upamiętnia-
jący zrywy powstańcze 
Ślązaków. Ci, którzy ma-
ją więcej czasu, mogą 
zaplanować sobie nawet 
cały dzień i odwiedzić 
jeszcze park w Świer-

klańcu oraz dwie zabyt-
kowe kopalnie w Tar-
nowskich Górach.

O tych wszystkich 
atrakcjach pomyślała 
obsługa Centrum Piel-
grzymkowego, znajdują-
cego się tuż przy bazyli-
ce. Po sanktuarium i oko-
licach oprowadza grupa 
ponad 20 przewodników. 
Program zwiedzania do-
stosowywany jest do po-
trzeb gości. Centrum to 
także: kawiarnia, możli-
wość obejrzenia okolicz-
nościowych wystaw, wpi-
sania się do ksiąg, zdo-
bycia pieczątek, a tak-
że skorzystania z porady 
duszpasterskiej. Znajdu-
jący się w Piekarach Dom 
Pielgrzyma pełni funkcję 
hotelu – zapewnia nocle-
gi i pełne wyżywienie.

Nie pędzel 
tu mocen
Pod obrazem, pod któ-

rym modlił się Jan III So-
bieski, gromadzą się rze-
sze pątników z różnych 
miejscowości. Mieszkań-
cy miasta są dumni, że 
to właśnie u nich znajdu-
je się ten słynący łaska-
mi wizerunek. „My mo-
my Panienka” – mówią 
często. Nieustannie kła-
dą kwiaty nie tylko pod 
obrazem w bazylice, ale 
także pod wizerunkiem 
Matki Boskiej Lekarki, w 
kaplicy tuż obok świątyni. 
– Rzadko się zdarza, żeby 
w jednym miejscu czczo-
no dwa obrazy – zauwa-
ża ks. proboszcz. Dla pie-
karzan nie jest ważne, że 
oryginalna ikona znajduje 
się od 1702 roku w koś-
ciele Świętego Krzyża w 
Opolu. „Nie pędzel tu mo-

cen, ni praca człowieka, 
ni drzewo, ni płótno, jeno 
Duch Boży, który sobie to 
miejsce i ten lud upodo-
bał” – napisał kiedyś ks. 
Jerzy Bellman, superior je-
zuitów w Piekarach.

Kilka dni temu minę-
ło 80 lat od pierwszej ko-
ronacji papieskiej cudow-
nego obrazu Matki Bo-
żej. Panie, które przybę-
dą w niedzielę na corocz-
ną pielgrzymkę kobiet i 
dziewcząt, ujrzą sanktu-
arium pięknie odnowio-
ne. Oczyszczona zosta-
ła elewacja bazyliki, wy-
remontowano czołową 
część muru i drewniane 
elementy większości ka-
plic na kalwarii.  – Sanktu-
arium to bazylika i kalwa-
ria. Dopiero to połączenie 
ukazuje myśl zbawczą te-
go miejsca. Kult Maryi nie 
jest celem samym w so-
bie, Ona zawsze prowa-
dzi do Chrystusa – mówi 
ks. proboszcz Władysław 
Nieszporek.

SZYMON BABUCHOWSKI 

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl.

My momy Panienka

katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
tel. 032/6087676, faks 251 50 21
Redagują: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddziału,
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KS. WŁADYSŁAW 
NIESZPOREK

Ma 54 lata, pochodzi z Ryb- 
nika Golejowa. Święcenia ka-
płańskie przyjął 29 lat temu. 
W Piekarach jest od 1998 ro-
ku. Wcześniej był proboszczem 
na katowickim osiedlu Witosa. 
Interesuje się muzyką i sztuką, 
chętnie zaprasza do swojej pa-
rafii młodych artystów.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafianie bardzo troszczą się o sanktuarium, czu-
ją się odpowiedzialni za kościół, sami dbają o jego 
obejście i kalwarię. Zależy im, żeby Piekary były od-
czytywane jako miejsce ładne i schludne. Są rodzi-
ny, które z pokolenia na pokolenie opiekują się po-
szczególnymi kaplicami. 
Kult maryjny jest tu większy niż w innych para-
fiach i cechuje go ogromna emocjonalność. Niemal 
każda rodzina ma obraz Matki Boskiej Piekarskiej. 
Mieszkańcy Piekar chętnie służą pielgrzymom, czę-
sto goszczą ich w swoich domach.
Na naszym terenie mieszka 8 tysięcy ludzi. Trudno 
powiedzieć, ilu z nich uczęszcza w niedziele na 
Mszę świętą, bo zawsze jest obecna spora grupa 
pielgrzymów. Z duszpasterzami współpracuje jed-
nak wiele osób – nawet te, które formalnie nie na-
leżą do żadnej grupy. Aktywnie działa młodzież, 
pomagając m.in. w pracy ochronki, z której korzy-
sta ok. 150 dzieci. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele o godz. 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.30; od maja do października Msza św. 
w kościele kalwaryjskim o godz. 12.30.

  Msze św. w tygodniu o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 18.00.
  Nowenna do Matki Boskiej Piekarskiej we wtorki o godz. 

17.00.
  Nocne czuwanie w pierwsze piątki miesiąca w godz. 

21.00–5.00.

Tak wyglądają 
wieże bazyliki 

od strony kalwarii
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