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Protestują górnicy (patrz 
str. I), strajkuje służba 

zdrowia (str. X). Potrzeba 
wiele dobrej woli i inteli-
gencji, by rozwiązać te i in-
ne problemy. Ale warto też 
pamiętać o tym, czego do-
świadczyli: bokserski mistrz 
Francji (str. VIII) i chora na 
raka z Katowic Panewnik (str. 
XII). Oni przekonali się, że 
Bóg chce i potrafi skutecz-
nie działać w świecie, że w 
Chrystusie jest rozwiązanie 
naszych problemów osobi-
stych i społecznych. Nie sta-
nie się to jak za dotknięciem 
zaczarowanej różdżki, ale 
skoro Jezus umarł i zmar-
twychwstał, to możemy li-
czyć na małe zwycięstwa za 
życia i wielkie zwycięstwo 
po śmierci. 
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ZA TYDZIEŃ
  O PRZESTĘPCZOŚCI STADIONOWEJ
  Reportaż o PARAFII MARIACKIEJ 

w Katowicach

S łynny bramkarz był gościem imprezy 
z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie Kurii 

Metropolitalnej w Katowicach. Przed zaba-
wą Jerzy Dudek podarował domowi dziecka 
przy ul. Plebiscytowej piłkę z autografami re-
prezentacji Polski z poprzedniego mundialu. 
Prosił dzieci o modlitwę za kolegów, powoła-
nych do gry na tegorocznych mistrzostwach.
– Pochodzę z bardzo katolickiej rodziny. 
Miałem dziś jechać na urlop, ale mama mi po-
wiedziała, żebym najpierw pojechał do kate-
dry.  Ja zawsze słuchałem mamy. Mam nadzie-
ję, że wy też będziecie słuchać swoich mam 

– powiedział do dzieci.
Po Mszy rozpoczął się fe-
styn. Abp Damian Zimoń 
pytany, czy nie boi się, że 
dzieciaki zadeptają kurial-
ny ogród, uśmiechnął się:
– Niech zadeptają! Trawa 
odrośnie... 

DZIEŃ DZIECKA Z JERZYM DUDKIEM
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W zastępstwie 
dzieci z domu 
dziecka prezent 
odebrał jeden 
z młodych 
uczestników 
spotkania

Sprawami górnictwa 
na Śląsku zamierza się zająć 
wicepremier Andrzej Lepper 
– podały 5 czerwca telewizyjne 
„Aktualności”.

1 czerwca miało miejsce spo-
tkanie związkowców z wicemi-
nistrem Pawłem Poncyljuszem. 
Rozmówcy nie doszli do poro-
zumienia.  Rozmowa trwała za-
ledwie  45 min. Andrzej Lepper, 
odnosząc się do spotkania, opo-
wiedział się przeciwko wicemi-
nistrowi, stając po stronie górni-
ków. Pikanterii temu wydarzeniu 
dodają słowa, w których Lepper 
jak zwykle nie przebierał. Nazwał 
rządowego kolegę butnym, nie-
odpowiedzialnym i nieprzygoto-
wanym. Wicepremier ma zamiar 
osobiście wziąć udział w mani-
festacjach przeciwko własnemu 
rządowi.

Związkowcy żądają 180 mln 
zł, rząd chce zapłacić im 100 
mln zł. Górnikom chodzi o wy-
płaty z ubiegłorocznych zysków 
branży. Na początku nie było 
mowy o żadnych pieniądzach. 

Spółki powoływały się 
z jednej strony na ko-
nieczność spłacenia 
długów wobec gmin i 
ZUS-u, z drugiej – na 
konieczność przezna-
czenia niezbędnych środków na 
inwestowanie. To ostatnie ma 
przedłużyć branży życie.

Wiceminister gospodarki Pa-
weł Poncyljusz powiedział PAP, 
że nie zamierza podać się do dy-
misji, choć zażądały tego związ-
ki górnicze. 14 czerwca mają one 
manifestować w Warszawie.

Według rządowych propo-
zycji, pracownicy Kompanii Wę-
glowej i Katowickiego Holdin-
gu Węglowego mieliby otrzy-
mać bony wartości 600 zł. Gór-
nikom z Jastrzębskiej Spółki Wę-

glowej rząd propono-
wał po 2 tys. zł brut-
to. Związkowcy żąda-
li odpowiednio: 1000 
zł w bonach i 3 tys. zł 
brutto. 

Żądania górników są co naj-
mniej kontrowersyjne. Służba 
zdrowia strajkuje z powodu ni-
skich płac. Górnikom zaś cho-
dzi o premie, czyli pieniądze 
ekstra. Andrzej Lepper zapew-
nił górników, że ich sprawy po-
winny być omawiane na fo-
rum całego rządu. Jeśli tak nie 
będzie, to – jego zdaniem – 
nad koalicją trzeba się będzie 
zastanowić. Byłoby niedobrze, 
gdyby śląscy górnicy przyczyni-
li się do zamętu w polskiej po-
lityce. MŁ

Lepper chce pomóc górnikom?

Koalicja za 1000 zł

Czy Lepper 
podniesie pięść 
i czy górnicy mu 
w tym pomogą?
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JAROSŁAW DUDAŁA
redaktor wydania
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G O Ś Ć  K AT O W I C K I  W  D I E C E Z J I  I  R E G I O N I E

prof. Marek 
Szczepański

 socjolog

Żądania górników są krótko- 
terminowe, gdyż dotyczą 
wypłat z bieżących zysków 
firm. Myślę, że powinni spojrzeć 
na ten problem z większą 
skromnością pracowniczą  
– zyski spółek górniczych 
maleją. Poza tym można 
dzielić się zyskami, gdy 
nie ma dawnych strat. 
Charakterystyczne myślenie 
w tym sporze polega na tym, 
iż górnicy chcą się dzielić 
zyskami, a dawne straty 
pozostawić innym. Zachęcam 
do myślenia przyszłościowego, 
żeby ci ludzie mieli pracę 
również po olimpiadzie  
w Pekinie. Górnicy zapowiadają 
marsz na Warszawę. Ja 
ostrzegam, tak jak przed 
rokiem, że sytuacja może 
wymknąć się spod kontroli. 
Górnicy potrzebują 
sympatii społecznej. 
Jeśli marsz zakończy się 
podobnie jak przed rokiem,  
na pewno jej nie zyskają. Dziwi 
mnie postawa związkowców 
wobec Pawła Poncyljusza.  
Jest on funkcjonariuszem rządu 
oddelegowanym  
do tej sprawy, więc odmowa 
negocjacji z nim jest żądaniem 
jego dymisji. Przy całym 
szacunku dla związkowców, oni 
nie są aktorami w grze  
o ministerialne teki…
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Poświęcenie kościołów

OSINY, SIEMIANO-
WICE. Abp Damian 
Zimoń poświęcił nowy 
kościół św. Jana Sarkan- 
dra w Siemianowicach 
Śl. Bańgowie. Wraz ze 
świątynią powstały ple-
bania i dom parafial-
ny, w którym mieści się 
m.in. miejska czytel-
nia internetowa i Punkt 
Pomocy Koleżeńskiej 
dla poszukujących pra-
cy. To ważne, bo we-
dług ks. proboszcza 
Krystiana Bujaka, bez-
robocie dosięga ok. 20 
proc. parafian.
Dzień wcześniej bp 
Gerard Bernacki po-
święcił kościół Ducha 
Świętego w Osinach. 
Licząca ponad 1100 wier-

nych osada, zanim sta-
ła się samodzielną para-
fią, należała do parafii w 
sąsiednich Gorzycach. W 
latach międzywojennych 
powstała tu kaplica pw. 
Ducha Świętego. W 1983 
r. Jan Paweł II poświęcił 
kamień węgielny pod bu-
dowę kościoła. Świątynię, 
która powstała na miej-
scu kaplicy, poświęcił w 
1986 roku bp Herbert 
Bednorz. – Wówczas w 
kościele znajdował się 
przenośny, drewniany oł-
tarz. Dlatego w tym ro-
ku, kiedy mamy już oł-
tarz stały, marmurowy, 
świątynia została poświę-
cona ponownie – mówi 
ks. proboszcz Grzegorz 
Gwóźdź.

Bp Bernacki namaszcza ołtarz w Osinach

Muzeum w hucie?
W SZOPIENICACH 
czynione są starania o 
stworzenie Muzeum 
Hutnictwa Cynku. Zawią- 
zane w tym celu stowa-
rzyszenie śle w tej spra-
wie petycje do władz, 
jak dotąd nieskutecznie. 
Zabytkowe urządzenia 
należą obecnie do Huty 
Metali Nieżelaznych 
„Szopienice”. „W ha-
li walcowni można od-
tworzyć cały cykl pozy-
skiwania metalu” – piszą 
przedstawiciele stowa-
rzyszenia, którzy uważa-
ją, że byłoby to utrwa-

lenie „kunsztu wieko-
wych urządzeń tech-
nicznych oraz warun-
ków, w jakich nasi oj-
cowie wypracowywa-
li podwaliny dla obec-
nej pozycji Katowic i 
Śląska”. Jak powiedział 
Andrzej Karasiewicz, je-
den z inicjatorów akcji, 
gdy szopienickie ma-
szyny parowe, napędza-
jące walcownie jeszcze 
pracowały, zaintereso-
wali się nimi radiowcy z 
BBC, którzy przyjechali 
do huty, by utrwalić ich 
odgłos.

Historycy czy złomiarze – kto wygra?

Pejzaże polskich 
monachijczyków
WYSTAWA. Obrazy Ma- 
ksymiliana Gierymskiego, 
Józefa Chełmońskiego, 
Juliana Fałata, Stanisława 
Witkiewicza można oglą-
dać w Muzeum Historii 
Katowic. Wystawa pejza-
ży autorstwa monachij-
czyków, czyli malarzy 
polskich związanych z 
ośrodkiem artystycznym 
w Monachium w drugiej 
połowie XIX wieku, bę-
dzie czynna do 31 lip-
ca. Ekspozycja jest pró-
bą zestawienia dzieł, w 
których pejzaż potrak-
towano jako samodziel-
ny temat lub jako roz-
budowane i równorzęd-
ne tło w najróżniej-
szych przedstawieniach 
rodzajowych, w tym w 
scenach powstańczych 
i batalistycznych, obra-

zujących codzienność 
wsi i małych miaste-
czek oraz w dziełach o 
wymowie symbolicznej. 
Zgromadzone prace – 
obrazy olejne, akware-
le, szkice olejne i rysun-
ki ołówkiem – są odbi-
ciem wielu odmiennych 
temperamentów arty-
stycznych i podejmują 
zróżnicowane problemy 
malarskie: ukazanie po-
ry roku i dnia, zjawisk 
atmosferycznych, świa-
tła i barwy.

Józef Chełmoński, „Powitanie 
słońca – żurawie”

Przed meczem z Kolumbią
SPORT. Przed me-
czem z Kolumbią ka-
pelan śląskich spor-
towców ks. Krzysztof 
Sitek modlił się na 
Stadionie Śląskim za śp. 
Kazimierza Górskiego 
i ofiary katastrofy na 
Międzynarodowych Tar- 
gach Katowickich. Im-
preza miała charakter 
charytatywny. Dochód 
przeznaczono na po-
moc poszkodowanym w 
styczniowej katastrofie. 
– Szkoda tylko, że mecz 
był słaby – stwierdził ks. 
Sitek.

Ks. Sitek na płycie Stadionu 
Śląskiego
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Sytuacja w górnictwie znów jest zapalna. 
Odbył się strajk ostrzegawczy i czeka nas 

dalsza eskalacja konfliktu. Myślę, że w tym 
sporze pieniądze nie są rzeczą najważniej-
szą, choć wywołują największe emocje. Nie 
mniej ważne jest także rozstrzygnięcie, jakie 
miejsce w górnictwie będą zajmowały liczne 
związki zawodowe, a wiadomo, że ich pozy-
cja jest bardzo mocna. Min. Paweł Poncyljusz, 
jako człowiek spoza górniczego układu, pod-
jął się niezwykle trudnego zadania poprzeci-
nania mafijnych układów w przemyśle wydo-
bywczym. Szlachetne intencje nie zmieniają 
jednak faktu, że czasami zachowywał się jak 
słoń w składzie porcelany, zrażając do siebie 
wszystkich reprezentantów górniczej spo-
łeczności. Oczywiście min. Poncyljusz ma ra-
cję, gdy zmierza do ujednolicenia układów 
zbiorowych, urealnienia przywilejów socjal-
nych i gdy domaga się, aby emeryci odeszli z 
kopalń. Jednak walcząc ze wszystkimi, chyba 
nie wybrał dobrej metody. Nie można bowiem 
skutecznie reformować górnictwa wbrew gór-
nikom. Same dobre chęci nie wystarczą.

Otrzeźwienie powinno nastąpić także w 
szeregach związkowych. Boję się działa-

czy krzyczących, że czas już rezerwować au-
tokary na wyjazd do Warszawy. Gotowi są 
bowiem wywołać uliczną zadymę w stolicy 
dla osiągnięcia doraźnych korzyści w drugo-
rzędnej sprawie. Niewiele ich obchodzi, że 
przy okazji anarchizują całe życie publicz-
ne. Narażają zdrowie i życie zarówno uczest-
ników demonstracji, jak i sił porządkowych. 
Nie mówiąc już o tym, że w całym kraju na-
rasta niechęć do górników, ocenianych ja-
ko grupa uprzywilejowana, która nie prze-
bierając w środkach i nie oglądając się na in-
nych, walczy tylko o swoje. Skutki tego od-
czuwamy już dzisiaj w wielu innych dziedzi-
nach. Lekarze, których determinacja parali-
żuje właśnie cały system służby zdrowia, tak-
że wskazują na górników. Przypominają, że 
gdy przed rokiem postraszyli kogo trzeba w 
Warszawie, swoje dostali. Tylko, że jest to po-
stawa anarchistyczna. Efektem jest traktowa-
nie własnego państwa jako tworu obcego, z 
którego jedynie siłą można wydusić korzyst-
ne dla danej grupy decyzje. Nawet wygrywa-
jąc dzisiaj, związkowcy konserwują stare cho-
roby górnictwa, które wkrótce znów przyspo-
rzą nam wszystkim bólu. Tchórzliwi politycy 
zamiast szukać rozwiązać, czasem trudnych, 
ale koniecznych, uciekają się do półśrodków, 
byle mieć święty spokój. Minister Poncyljusz 
do takich nie należy. Wskazuje na prawdzi-
we problemy. Mam nadzieję, że nie zabraknie 
mu roztropności, aby wyjść z tego konfliktu  z 
podniesionym czołem.


Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Tajemnice klasztornych 
bibliotek
CYSTERSI mieli obo-
wiązek co najmniej 4 ra-
zy w roku modlić się 
za bibliotekarza – po-
wiedziała dr Jolanta 
Gwioździk, inspirator-
ka pierwszej z zamie-
rzonego cyklu między-
narodowej konferen-
cji naukowej pod ha-
słem „Historyczne księ-
gozbiory klasztorne. 
Stan i perspektywy ba-
dań”. Przybyli na nią 
do Katowic naukowcy z 
Ukrainy, Litwy, Białorusi, 
Czech i Polski.
– Biblioteki klasztorne 
mają najdłuższą historię 
spośród wszystkich ty-
pów bibliotek w kręgu 
kultury chrześcijańskiej 
– powiedziała prof. Maria 
Juda, historyk książ-
ki z Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie. – Dzięki nim, 
dzięki skrybom, którzy 
obok tych bibliotek pra-
cowali, zostało zacho-
wane dziedzictwo an-
tyczne. Ludzie pióra, lu-
dzie książki doby śre-
dniowiecza to były oso-
by wywodzące się z 
kręgów klasztornych. 
Dopiero później dołą-
czyli świeccy, tworząc 
inne typy bibliotek.
– Księgozbiory klasztor-
ne wciąż są wielką tajem-
nicą dla badaczy – za-
uważył prof. Jan Malicki, 
dyrektor Biblioteki 
Śląskiej. – Naszym za-
mierzeniem jest opraco-
wanie wszystkich księ-
gozbiorów znajdujących 
się w Polsce w kręgu 
kultury klasztornej.

Doc. Ivan Galamboš opowiadał o konserwacji antyfonarza 
z biblioteki klasztornej w Bolonii

Rozmowy 
z wybitnymi 
lekarzami

DOBRY LEKARZ to 
taki, który jest mądrym 
człowiekiem i kocha lu-
dzi, nawet gdy opluwa-
ją. A także taki, który 
godnie znosi sukcesy in-
nych. Powołano nas, by 
ludzie dzielili się z na-
mi tragedią. Jesteśmy 
od tego, by rozmawiać, 
potrzymać za rękę – po-
wiedział prof. Franciszek 
Kokot podczas prezen-
tacji książki pt. „Dobry 
zawód”. Zawiera ona 
21 rozmów, jakie z wy-
bitnymi polskimi leka-
rzami przeprowadzi-
li Krystyna Bochenek i 
Dariusz Kortko.
– Protesty i strajki, które 
zbiegły się z wydaniem 
książki, są wynikiem 
dramatycznej sytuacji 
służby zdrowia. Przecież 
lekarzom nie chodzi tyl-
ko o wyższe zarobki, ale 
przede wszystkim o to, 
by ochrona zdrowia sta-
ła się ważna dla pań-
stwa. Walczą o taką or-
ganizację ochrony zdro-
wia, żeby mogli spokoj-
nie pełnić swoją służbę, 
zamiast biegać z etatu 
na etat w ciągłym zmę-
czeniu i trosce o byt ro-
dziny. Ochrona zdrowia 
nigdy nie była w Polsce 
priorytetem i właśnie tę 
sytuację protestujący le-
karze i pielęgniarki chcą 
zmienić – stwierdziła 
Krystyna Bochenek.
– Powołanie do rzeczy 
wielkich łączy zawód 
lekarza z posługą księ-
dza – powiedział arcy-
biskup Damian Zimoń. 
– Lekarze również mnie 
uratowali życie. Tę książ-
kę trzeba przeczytać!

Gość z Genewy
EKUMENIZM.Sekre-
tarz generalny Świa-
towej Federacji Luterań-
skiej bp dr Ishmael Noko 
gościł w Katowicach. Była 
to część jego 7-dniowej 
wizyty w Polsce. Spotkał 
się m.in. z władzami 
miasta i regionu, a tak-
że z metropolitą górno-
śląski abp. Damianem 
Zimoniem. Jak powie-
dział ewangelicki bi-
skup katowicki Tadeusz 

Szurman, bp Noko po-
chlebnie wyrażał się o 
polskim luteranizmie, 
podkreślając, że nadaje 
on oblicze luteranizmo-
wi światowemu.
Bp Noko jest pierw-
szym afrykańskim se-
kretarzem generalnym 
Światowej Federacji 
Luterańskiej (LWF). 
Pochodzi z Zimbabwe. 
Ma 57 lat. Jest żonaty, 
ma troje dzieci.
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Zaczęło się od głośne-
go rankingu. Rzecz-
pospolita wydrukowa-
ła artykuł pokazujący 

statystyczny paradoks: jeste-
śmy województwem bogatym 
i zarazem biednym. To znaczy, 
że na naszym terenie są miasta 
o wysokim i bardzo niskim do-
chodzie w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. 

Statystyka 
nie wystarcza

Na dnie tabeli są Świętochło-
wice (dochód poniżej 2 tys. zł na 
mieszkańca). Szefowa Wydziału 
Inwestycji i Remontów inż. Ma-
ria Kamińska-Knechtel potwier-
dza niepokój autorów raportu. – 
Nie da się ukryć, że nasza gmina 
ma bardzo niskie dochody. To jed-
nak nie znaczy, że nie inwestuje-
my albo nie przeprowadzamy re-
montów. 

Urzędnicy w magistracie nie-
chętnie rozmawiają z dziennika-
rzami. Nieoficjalnie powołują się 
na artykuł, który ukazał się w 
jednym z dzienników ogólnopol-
skich. Zdaniem jego autorów, w 
mieście panują bród, smród i ubó-
stwo. W rzeczywistości miasto 
boryka się z problemami, ale płyn-
ność finansowa nie jest zagrożo-
na. – W ubiegłym roku przepro-
wadziliśmy kosztowne inwesty-
cje i remonty – mówi Maria Ka-
mińska-Knechtel. Urzędniczki na 
mapie pokazują wyremontowane 
obiekty. – Sama szkoła kosztowa-
ła nas ponad dwa miliony złotych 
– mówią. – Do tego dochodzi 
deptak na ul. Katowickiej, szpital 
i ocieplenie mieszkań komunal-
nych oraz wymiana okien.  

Dr Andrzej Kasperek z Uni-
wersytetu Śląskiego przestrzega 
przed zbytnią ufnością wobec sta-
tystyk. – Za procentami kryją się 
poszczególni ludzie – mówi. – 
Aby uzyskać rzeczywisty obraz 
polskiego społeczeństwa, nie wy-
starczy na przykład powiedzieć, 
jaka jest średnia płaca. Statystycz-
ny Polak nie istnieje. Są przecież 

ludzie zarabiający najwię-
cej i najmniej. Dokład-

ne opisanie jednej i drugiej grupy 
daje wiarygodny obraz. 

Podobnie jest z rankingami 
miast. Po pierwsze należy zapy-
tać,  jakie kryteria bierze się pod 
uwagę przy ich opracowaniu. Po 
wtóre, mały budżet gminy nie 
oznacza jednocześnie biedy jej 
mieszkańców.

Między Ogniową 
i Promienną  
Osiedle Gwarków w Żorach 

nie cieszy się dobrą sławą. Wła-
dze miasta umieszczają tam lu-
dzi po eksmisji. Niektórzy z 
nich stracili mieszkania spół-
dzielcze z powodu ubóstwa czy 
najróżniejszych zaniedbań, inni 
– z powodu braku pracy albo al-
koholizmu. 

Tak zwanych mieszkań so-
cjalnych w żadnym mieście nie 
jest za wiele. Charakteryzują 
je niski standard i usytuowanie 

w jednym skupisku, najczę-

Kampania wyborcza 
do samorządów 
niedługo ruszy 

pełną parą. 
W naszym regionie 

już dzisiaj emocje 
sięgają zenitu. 

Tym bardziej, że aż pięć 
miast województwa 

śląskiego należy 
do najbiedniejszych 

w kraju.
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ściej tam, gdzie budynki są ta-
nie w eksploatacji. 

– Najsłabszą stroną tych 
miejsc jest duża koncentracja 
ludzi o podobnym profilu – 
mówi Aleksandra Adamczyk, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żorach. 
– W ostatnich latach sytuacja 
nieco się poprawiła. Jednak de-
molki, przemoc, kradzieże – 
nadal się tam zdarzają. W prze-
szłości przeprowadzało się tam 
więcej rodzin patologicznych. 
Takie rozwiązanie deprawowa-
ło innych, szczególnie zaś mło-
dzież. 

Miasto ponosi  nakłady, 
by pomagać mieszkańcom w 
trudnych warunkach, ale nie 
zawsze odnosi to skutek. Naj-
lepiej byłoby lokować poje-
dyncze mieszkania socjalne w 
budynkach rozsianych po ca-
łym mieście. – Niestety, nie 
stać nas na kupowanie miesz-
kań na wolnym rynku – mówi 

rzecznik Urzędu Miasta Żory 
Tomasz Górecki. Na tym przy-
kładzie widać, że trudna sytu-
acja ekonomiczna gminy nie-
korzystnie odbija się na sytu-
acji jej mieszkańców.

Dom socjalny przy uli-
cy Ogniowej może posłużyć 
za dobry przykład tak zwa-
nych obiektywnych trudności. 
Wprawdzie mieszkania są tam 
niezłe, jednak ciągle przeby-
wa tam zbyt wiele osób z pro-
blemami na małej przestrze-
ni. Ludzie ocierają 
się o siebie na wspól-
nych korytarzach. W 
krótkim okresie cza-
su na wokandzie sądu 
rodzinnego pojawia-
ją się kolejne sprawy. 
Najczęściej dochodzi 
do przestępstw spo-
wodowanych alkoho-
lem. Do najbardziej 
przykrych należą za-
niedbania w wycho-
waniu dzieci. Rodzi-
cami bywają osoby 
nieporadne życiowo, 
uzależnione od pomo-
cy społecznej i eksmi-

towane. W jednym przypad-
ku rodzice prowadzą meli-
nę, sprzedają alkohol po no-
cach, a córka rodzi nieślub-
ne dzieci. Środowisko gene-
ruje biedę. 

Lepsza jest sytuacja przy uli-
cy Promiennej. Rodziny wybie-
rano tam z większą staranno-
ścią. Władzom chodziło o za-
pewnienie samotnym matkom 
przedszkola, sklepu i szkoły. 
Teraz matki mogą się usamo-
dzielnić i podjąć pracę. 

Czasami docho-
dzi do innego rodza-
ju komplikacji. Przy uli-
cy Ogniowej Żory mają 
trzy mieszkania chronio-
ne. Mężczyźni zajmują-
cy ten lokal zdołali się 
usamodzielnić, znaleźli 
pracę. Wkrótce docze-
kają się własnych miesz-
kań. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej mu-
si się zmierzyć z nie la-
da problemem. Nie ma 
chętnych na puste nie-
bawem mieszkanie, któ-
re z powodu braku loka-
torów może przepaść. 

Bezdomni boją się podjąć odpo-
wiedzialności za swoje życie. Nie 
chcą rezygnować z alkoholu i nie-
zależności. 

Cięć nie będzie

Na terenie Żor istniała jed-
na kopalnia, która jako pierw-
sza została zlikwidowana pod-
czas restrukturyzacji przemy-
słu. Nie weszła ona w struktu-
ry żadnych spółek węglowych, 
decyzja o jej likwidacji zapa-
dła natychmiast. – Dobrze, że 
tak się stało – tłumaczy To-
masz Górecki. –  Dzięki te-
mu wielu naszych mieszkań-
ców mogło zdobyć pracę w są-
siednich spółkach: część w ryb-
nickiej, pozostali w jastrzęb-
skiej. Są tacy, którzy pracę zna-
leźli nawet w Czechach. Nato-
miast faktem jest, że kopalnia 
była dużym podatnikiem dla 
miasta. Dodatkową komplika-
cją był upadek fabryki domów. 
W Żorach nie mamy dużego 
podatnika, jakim   dla Rybnika 
jest elektrownia. 
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U góry po lewej: 
Świętochłowice, 
mimo niskich 
dochodów, 
starają się 
modernizować 
miasto

Poniżej: Samorządy 
w pierwszej 
kolejności dbają 
o siedziby 
dla urzędników. 
Na zdjęciu wnętrze 
Urzędu Miasta
w Świętochło-
wicach

R A P O R T  T Y G O D N I A  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

rzecznik Urzędu Miasta Żory 
Tomasz Górecki. Na tym przy-
kładzie widać, że trudna sytu-
acja ekonomiczna gminy nie-
korzystnie odbija się na sytu-

Dom socjalny przy uli-
cy Ogniowej może posłużyć 
za dobry przykład tak zwa-
nych obiektywnych trudności. 
Wprawdzie mieszkania są tam 
niezłe, jednak ciągle przeby-
wa tam zbyt wiele osób z pro-
blemami na małej przestrze-

towane. W jednym przypad-
ku rodzice prowadzą meli-
nę, sprzedają alkohol po no-
cach, a córka rodzi nieślub-
ne dzieci. Środowisko gene-
ruje biedę. 

Lepsza jest sytuacja przy uli-
cy Promiennej. Rodziny wybie-
rano tam z większą staranno-
ścią. Władzom chodziło o za-
pewnienie samotnym matkom 
przedszkola, sklepu i szkoły. 
Teraz matki mogą się usamo-
dzielnić i podjąć pracę. 

Czasami docho-
dzi do innego rodza-
ju komplikacji. Przy uli-
cy Ogniowej Żory mają 
ju komplikacji. Przy uli-
cy Ogniowej Żory mają 
ju komplikacji. Przy uli-

trzy mieszkania chronio-
ne. Mężczyźni zajmują-
cy ten lokal zdołali się 
usamodzielnić, znaleźli 
pracę. Wkrótce docze-
kają się własnych miesz-
kań. Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej mu-
si się zmierzyć z nie la-
da problemem. Nie ma 
chętnych na puste nie-
bawem mieszkanie, któ-
re z powodu braku loka-
torów może przepaść. 

Bezdomni boją się podjąć odpo-
wiedzialności za swoje życie. Nie 
chcą rezygnować z alkoholu i nie-
zależności. 

Cięć nie będzie

Na terenie Żor istniała jed-
na kopalnia, która jako pierw-
sza została zlikwidowana pod-
czas restrukturyzacji przemy-
słu. Nie weszła ona w struktu-
ry żadnych spółek węglowych, 
decyzja o jej likwidacji zapa-
dła natychmiast. – Dobrze, że 
tak się stało – tłumaczy To-
masz Górecki. –  Dzięki te-
mu wielu naszych mieszkań-
ców mogło zdobyć pracę w są-
siednich spółkach: część w ryb-
nickiej, pozostali w jastrzęb-
skiej. Są tacy, którzy pracę zna-
leźli nawet w Czechach. Nato-
miast faktem jest, że kopalnia 
była dużym podatnikiem dla 
miasta. Dodatkową komplika-
cją był upadek fabryki domów. 
W Żorach nie mamy dużego 
cją był upadek fabryki domów. 
W Żorach nie mamy dużego 
cją był upadek fabryki domów. 

podatnika, jakim   dla Rybnika 
jest elektrownia. 

dokończenie na s. VI

U góry po lewej: 
Świętochłowice, 
U góry po lewej: 
Świętochłowice, 
U góry po lewej: 

mimo niskich 
dochodów, 
starają się 
modernizować 
miasto

Poniżej: Samorządy 
w pierwszej 
kolejności dbają 
o siedziby 
dla urzędników. 
Na zdjęciu wnętrze 
Urzędu Miasta
w Świętochło-
Urzędu Miasta
w Świętochło-
Urzędu Miasta

wicach

Wokół rankingu  miast i powiatów „Rzeczpospolitej”

Szklane domy nad Rawą



Od dziesięciu lat sytuacja 
zaczęła się zmieniać. –  Niektó-
rzy usilnie podkreślają, że je-
steśmy jedną z najbiedniejszych 
gmin – mówi Aleksandra Adam-
czyk. – Jednak jako jedni z nie-
licznych podejmujemy inicjaty-
wy, które w przeszłości nie by-
ły w Polsce tak popularne jak 
dzisiaj. Wystarczy tu przywo-
łać powstanie lokalnego domu 
pomocy społecznej. W tym do-
mu jest utrzymany pełny stan-
dard. Środki pochodzą z do-
chodów własnych gminy. Mamy 
noclegownię, świetlicę czy pla-
cówkę dla dzieci z rodzin pato-
logicznych. Nie braku-
je środków na rodziny 
zastępcze. Kiedy poja-
wiają się problemy z fi-
nansami, występuję do 
prezydenta miasta i je 
otrzymuję. W zeszłym 
roku brakło nam w gra-
nicach 300 tys. zł. Te 
środki pomoc społecz-

na otrzymała. Trudno powie-
dzieć, żeby trudna sytuacja do-
chodowa miasta przekładała się 
na problemy w społecznej po-
mocy. Nie spotykam się z tym, 
żeby kwoty przeznaczane dla 
osób żyjących w skrajnym ubó-
stwie były obcinane. – Ściąga-
my coraz więcej inwestorów – 
mówi Tomasz Górecki. – Mamy 
katowicką, specjalną strefę eko-
nomiczną, udało nam się nawią-
zać współpracę z interesujący-
mi firmami. Stawiamy na handel 
i usługi, więc sytuacja z roku na 
rok powinna się poprawiać. 

Szansa czy zagrożenie?

Samorządy chwa-
lą się często z dotacji 
coraz częściej napły-
wających z Brukseli. 
Jak podkreśla Michał 
Góra, zajmujący się 
doradztwem w kwe-
stiach unijnych, trze-
ba jednak zachować 
ostrożność. – Gminy 

otrzymują wprawdzie zwrot, 
ale dopiero po skończonej in-
westycji – mówi. – Wcześniej 
należy zgromadzić bardzo 
wielkie sumy, by móc ruszyć 
z inwestycją. Jeśli więc samo-
rządy planują budowę czy re-
mont drogi albo oczyszczalni 
ścieków, trzeba to w budże-
cie odpowiednio wcześnie za-
planować.

Już dzisiaj na Śląsku sto-
imy wobec niepokojącej per-
spektywy utraty milionów eu-
ro. Prawdopodobnie przepad-
ną one z powodu opóźnień w 
budowie ekspresowej drogi do 
lotniska. 

Zresztą nie tylko o inwe-
stycje musi tu chodzić. W 
przeciwnym przypadku rze-
czywistość zacznie przypomi-
nać świat z powieści Stani-
sława Żeromskiego. Będziemy 
się cieszyli z nowoczesnych 
siedzib urzędów miasta i im-
ponujących dróg, a edukacja i 
służba zdrowia pozostaną da-
leko w tyle.   
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Sonda

OSTROŻNIE Z BIEDĄ

DANUTA SEGIET, SKARBNIK 
MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

– Trudno jest po-
równywać Świę-
tochłowice z in-
nymi miastami. 
Trzeba do tego 
celu znać wie-

le danych i uwzględnić je 
wszystkie naraz. Byłabym 
ostrożna, jeśli chodzi o wy-
ciąganie wniosków z ran-
kingów opublikowanych 
przez Rzeczpospolitą. Cha-
rakteryzują się one zbyt ma-
łą skalą porównawczą. W 
Świętochłowicach na pew-
no nie brakuje pieniędzy na 
bieżące potrzeby. Zresztą 
nie może ich zabraknąć. 
Mimo niskich dochodów, 
staramy się zapewnić mia-
stu płynność finansową. Nie 
może zabraknąć środków na 
szkoły czy opiekę społeczną. 
Czasami zdarzają się przesu-
nięcia, ale zadania ustawo-
we są w pełni realizowane.
 
JACEK GUZY, ZASTĘPCA 
PREZYDENTA SIEMIANOWIC

– Jeszcze nie-
dawno bezrobo-
cie wynosiło w 
Siemianowicach 
ponad 30 proc., 
a w tej chwili 

notujemy 24 proc. W po-
równaniu z innymi miasta-
mi, stopień bezrobocia spa-
da u nas dość gwałtownie. 
Kiedyś pozyskanie inwesto-
rów było o wiele trudniejsze 
niż obecnie. Siemianowice 
nie zachęcały do lokowa-
nia tutaj kapitału. Wszyscy 
kojarzyli je z kopalnią i hu-
tą, które dzisiaj należą do 
przeszłości. To właśnie upa-
dek tych zakładów spowo-
dował tak duży wzrost bez-
robocia. Jeśli chodzi o bu-
dżet miasta w przelicze-
niu na jednego mieszkań-
ca, nie należy przesadzać z 
pochopnymi ocenami. Nasz 
budżet jest oczywiście nie-
współmiernie mniejszy niż 
Katowic czy Chorzowa. 
Jednak miasta te są zdecy-
dowanie większe. 

dokończenie ze s. V

Ubóstwo przekłada się, 
niestety, na przestęp-

czość. Wszyscy zatrzy-
mani ostatnio z naszego 
terenu wywodzą się spo-
śród osób długotrwale 
niepracujących. To są ro-
dziny odzwyczajone od 
pracy, w których kradzież 
stała się niejako tradycją. 
Dochodzi do tego brak 
opieki nad dziećmi, nar-
kotyki i alkohol. Osobiście 
widziałem ludzi, którzy 
kopią doły, by znaleźć le-
żące tam kable. Plagą jest 
otwieranie wagonów z 
węglem. Nastąpił ostatnio 
wzrost kradzieży kabli te-
lefonicznych. Jeśli w więk-
szych miastach są wzmo-
żone działania policji, 
przestępcy przenoszą się 
do nas. Jesteśmy bardziej 
zagrożeni od Chorzowa i 
Bytomia.

MOIM 
ZDANIEM

INSPEKTOR 
GINTER PŁAZA

Komendant policji 
w Siemianowicach

Szyb nieczynnej 
kopalni „Michał” 
w Siemiano-
wicach Śl. 
Przed laty  
była ona dla 
miasta główną 
żywicielką



Nowości i tzw. tania książka 
cieszyły się największym 
zainteresowaniem podczas  
II Kiermaszu Wydawców 
Katolickich, który odbył się  
2 i 3 czerwca w Katowicach.

Niewątpliwie najbardziej 
obleganym gościem Kiermaszu 
był o. Leon Knabit. W kolejce 
po podpis do najnowszej książ-
ki stała między innymi Mag-
da Koper, studentka teologii. 
– Kupiłam dwa egzemplarze 
„Myśli na dobry dzień”. Jeden 
dla siebie, drugi sprezentuję 
chrzestnej. Lubimy sobie da-
wać drobne upominki, szcze-
gólnie książki – powiedziała 
Magda.

Joannę Sodomann z Siemia-
nowic zwabiła możliwość spo-
tkania z ks. prof. Romanem 
Rogowskim. On bardzo rzad-
ko spotyka się z czytelnika-
mi. Nawet Jan Paweł II stwier-
dził kiedyś, że „ks. Rogow-
skiego łatwiej przeczytać, niż 
zobaczyć”. Spotkanie autor-
skie przerodziło się szybko w 
sentymentalną podróż. Ks. Ro-
gowski wolał mówić o górach 
niż o swojej najnowszej książ-
ce „Ogień i słowo”, uhonoro-
wanej Nagrodą Stowarzysze-
nia Wydawców Katolickich Fe-
niks 2006.

Książka niecodzienna

Najbardziej wzruszającą 
częścią kiermaszu była prezen-
tacja książki albumu pt. „A na-
dzieja zawieść nie może”, bę-
dącym szczególnym sposobem 
podziękowania ratownikom i 
oddania szacunku ofiarom za-
walenia się hali Międzynaro-
dowych Targów Katowickich. – 
W imieniu wszystkich uratowa-
nych dziękuję za odwagę, po-
święcenie i trud, za modlitwę, 
za zainicjowanie akcji pomo-
cowej i ofiarność osób prywat-
nych – mówił Grzegorz Draga, 
poszkodowany w tragedii. – 
Od siebie dodam: dziękuję za 
uratowanie córki.

– Pamięć się zaciera, dlate-
go dobrze, że powstał ten al-
bum, który pokazuje, jak było 
naprawdę – mówił dowodzący 
akcją ratowniczą gen. Janusz 
Skulich, a Piotr van der Coghen 
z Grupy Jurajskiej GOPR-u do-
dał: – Piękne jest to, że ten al-
bum nie epatuje krwią, śmier-
cią. Zawiera natomiast reflek-
sję, że na tym świecie jesteśmy 
tylko podróżnikami.

Organizatorzy ze Stowarzy-
szenia Wydawców Katolickich 
i Księgarni Św. Jacka byli zado-
woleni. – Wystawców było 23, 
mniej niż w zeszłym roku, ale 
za to frekwencja uczestników 
wyższa – zauważył ks. Krystian 
Kukowka z Księgarni św. Jacka.

JOLA KUBIK
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II Kiermasz Wydawców Katolickich w Katowicach

Łatwiej przeczytać, niż zobaczyć
TO LUBIĘ!

– W młodym 
wieku bardzo 
podobał mi 
się Karol May. 
Ale wtedy ta-
tuś narzekał: 
„Zamiast się uczyć, to ty 
za Majami gonisz”. Z po-
ezji współczesnej duże 
wrażenie wywarł na mnie 
Staff i ks. Twardowski. Z 
lektur szkolnych to chy-
ba jedynie „Quo vadis” po-
lubiłem. Sporo ascetycz-
nych książek przeczytałem 
po niemiecku, francusku 
i po łacinie. Dzieła Ojców 
Kościoła są dla mnie szcze-
gólnie interesujące. Z po-
bożnościowych książek 
duże wrażenie wywarło 
na mnie „Naśladowanie 
Chrystusa”. Tego typu 
książeczki wydają się de-
wocyjne, ale wiele w życiu 
zmieniają. Książki poma-
gają nam zachować warto-
ści, których nie udaje się 
zatrzymać w strumieniu 
informacji, jaki przelewa 
się dzisiaj przez media.

O. LEON KNABIT

 R E K L A M A 

Rzadka gratka – ks. prof. Rogowski wśród czytelników

Zainteresowanie publiczności było większe niż przed rokiem

Ks. Kukowka i gen. Skulich podczas 
przezentacji albumu
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Tim Guénard na Śląsku

Tylko miś machał mi łapką

Ludzie wiercą się w ław-
kach, rozmawiają, wyłą-
czają komórki. Szepczą, 
widać uśmiechy. Gdy 

na ambonę wychodzi barczy-
sty facet i zaczyna opowiadać, 
świątynia milknie. Gdy skoń-
czy, wielu będzie ukradkiem 
ocierało łzy. – To niemożliwe, 
by ktoś po takich przejściach 
wyszedł na człowieka – dzi-
wią się. A jednak. Tim Guénard 
podstawił nogę losowi i gene-
tyce. I wygrał.

– Źle zaczęło się moje ży-
cie – opowiadał w katowickim 
kościele Mariackim. – Mój nos 

był złamany dwadzie-
ścia siedem razy. Dwa-
dzieścia trzy złamania 
to sprawa boksu, czte-
ry – dzieło mojego oj-
ca. Najbrutalniejsze ra-
zy dostałem od tego, 
który powinien wziąć 
mnie za rękę i powie-
dzieć: „kocham cię”. 
A mama? Zapamięta-
łem jej białe, znikają-
ce w oddali buty. Często wi-
działem je we śnie. Zrywałem 
się wtedy zlany zimnym po-
tem. Miałem trzy latka, matka 
odchodziła do nowego męż-

czyzny. Byłem dla niej 
balastem, więc wywio-
zła mnie poza mia-
sto, przywiązała sznu-
rem do słupa i odje-
chała. Nie pocałowała, 
nie pomachała na po-
żegnanie. Wsiadła do 
samochodu i zniknęła. 
Znaleziono mnie nad 
ranem. Byłem przera-
żony i zmarznięty. Le-

dwo żyłem. Trafiłem do ojca. 
Zaczął mnie maltretować. Du-
żo pił. Rzucał się na mnie z ry-
kiem zranionego zwierzęcia. 
Cudem uchodziłem z życiem. 

Nie wychodziłem na podwór-
ko, bo wstydziłem się pokazać 
okaleczoną twarz. Kiedyś tata 
zamknął mnie w wilgotnej piw-
nicy i skatował do nieprzytom-
ności. Ze zmiażdżonymi noga-
mi poleciałem w długi tunel 
bez wyjścia. To były moje pią-
te urodziny...

Ukochany papierek

W kościele nikt się już nie 
wierci. Wokół kamienne twa-
rze. Jak on może opowiadać o 
takim piekle z uśmiechem? Jak 
można oswoić tak potworną 
historię? – Przebaczenie jest 
możliwe – z zamyślenia wyry-
wa mnie mocny głos. – Można 
zaprzyjaźnić się ze swoją prze-
szłością. Można przebaczyć.

– Nigdy nie miałem przyja-
ciół. Byłem samotny jak pies. 
Gdy skatowany przez tatę tra-
fiłem na trzy lata do szpitala, 
nikt mnie nie odwiedzał. Kie-
dyś sąsiad ze szpitalnego łóż-
ka otrzymał prezent. Papierek, 
w który był zapakowany spadł 
na moje łóżko. Dyskretnie go 
schowałem. To był mój pierw-
szy prezent w życiu! Codzien-
nie wieczorem czołgałem się 
do ubikacji i przytulałem ten 
papierek. Był na nim narysowa-
ny pociąg, trzy wagony i miś, 
który machał łapką. Przez 2,5 
roku przytulałem go codzien-
nie. Był moim jedynym przyja-
cielem. Tylko on mówił mi do-
branoc. Tylko on machał do 
mnie z uśmiechem. Szedłem 
spać i śniłem o ogromnej pral-
ce. Chciałem wepchnąć w nią 
ojca, tak by wyszedł czysty.

Zamykałem oczy 
i masakrowałem ojca
– Gdy przeczytałem książkę 

Guénarda „Silniejszy od niena-
wiści” byłem wstrząśnięty. Po-
myślałem: muszę go zaprosić. 
Wszyscy kręcili głowami. Nie 

Gdy Tim Guénard 
zaczął opowiadać: moje 
życie jest równie 

pokiereszowane jak 
moja twarz, 

a złamany nos to sprawa 
boksu i mojego ojca 

– w kościołach robiło się 
cicho jak makiem zasiał. 
Bokserski mistrz Francji 

opowiadał swą poruszającą 
historię w kilku śląskich 

parafiach.

tekst
MARCIN JAKIMOWICZ

Gdy bokserski 
mistrz opowiadał 
o swoim 
dzieciństwie, 
w kościele 
Mariackim 
w Katowicach 
panowała cisza 
jak makiem 
zasiał
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Tim Guénard na Śląsku

Tylko miś machał mi łapką
uda ci się, przecież on jest roz-
chwytywany. Jeździ po całym 
świecie. A jednak spróbowa-
łem. Udało się! Przyjechał do 
Polski po raz pierwszy – oczy 
ks. Teodora Suchonia śmieją 
się. – Zaprosiliśmy Tima do kil-
ku śląskich parafii: do Chwało-
wic, Tychów, Katowic i Pszczy-
ny. Wszędzie ludzie słuchali go 
z ogromnym skupieniem. 

Nic dziwnego. Jego opo-
wieść przypominała scenariusz 
horroru. Aż nie chce się wie-
rzyć, że ktokolwiek może prze-
żyć takie potworne traktowa-
nie. Poprawczak, paraliżujący 
strach (Wyję. Oblewają mnie 
zimną wodą. Zębami rozdzie-
ram prześcieradło. – Becz da-
lej, będziesz mniej sikał – kpi 
wychowawca), szpital psychia-
tryczny. Tim ucieka z popraw-
czaka. Trafia na ulicę. Zostaje 
zgwałcony. Wymiotuje. Otacza-
ją go ludzie paryskiej mafii. Na 
co dzień widzi śmierć. Coś w 
nim pęka. Nie chce być już po-
niżany. Zaciska pięści i zaczy-
na trenować. Zostaje bokserem. 

Przynosi mu to sławę i pienią-
dze. Marzy o jednym: dorwać 
i zabić swojego ojca. Wszyscy 
schodzą mu z drogi. Nikt nie 
złamie Tima Guénarda! Zostaje 
mistrzem Francji.

– Wiecie dlaczego wygry-
wałem? – Tim pyta ludzi zgro-
madzonych w katowickim ko-
ściele Mariackim, – Bo na ringu 
zamykałem oczy i wyobraża-
łem sobie, że katuję ojca. Mia-
łem jedno marzenie: dorwać 
go i zabić. Ale na szczęście 
spotkałem ludzi wierzących w 
Boga żywego. Żywego! – pod-
kreśla bokser. Oni mnie zno-
kautowali swą miłością. Niosę 
świadectwo, że przebaczenie 
jest aktem najtrudniejszym. 
Najbardziej godnym człowieka. 
Moją najpiękniejszą walką. Mi-
łość jest moim ostat-
nim uderzeniem pięści 
– opowiada. 

Trzystu uczniów IV 
Liceum Ogólnokształ-
cącego w Chwałowi-
cach słucha tej opowie-
ści w kompletnej ciszy.

Babciu, nie martw się!

– Złamali mnie ci, któ-
rych społeczeństwo odrzuca 
na margines. Niepełnospraw-
ni. Ja, mistrz bokserski, widząc 
ich miłość, rozpłakałem się jak 
bóbr. Dziś wiem, że warto czy-
nić dobro. Nawet jeśli nie usły-
szycie „dziękuję”. A czy wi-
dzieliście kiedyś rolnika, który 
jednego dnia sieje, a drugiego 
zbiera? Nie czekajcie na „dzię-
kuję”. Nie bójcie się: to, co sie-
jecie, na pewno wyda plon. 

– Jeśli jakaś babcia przejmu-
je się, że jej wnuczek zszedł na 
złą drogę, to niech się nie zała-
muje, tylko zaczyna się modlić! 
– mówi bokser w wypełnionym 
kościele w Chwałowicach. – 
Modlitwa czyni cuda, napraw-

dę. A nuż na swojej 
drodze wasz wnuczek 
spotka jakiegoś pro-
roka, który mu powie 
o miłości? Ja miesz-
kam niedaleko Lour-
des i często widzę, jak 
jeżdżący na nartach lu-

dzie przypadkowo wchodzą do 
maryjnego sanktuarium. A mo-
że to też wymodlone przez ja-
kąś babcię? A nuż wasz wnu-
czek też „przypadkowo” wej-
dzie do jakiejś świątyni? Modli-
twa czyni cuda. Wierzcie mi. 

Dziś mieszkam w dużym, 
jasnym domu z żoną Martine i 
czworgiem dzieci. – Ja, syn al-
koholika, porzucone dziecko, 
podłożyłem nogę losowi. Ge-
netyce kazałem skłamać. I je-
stem z tego dumny. Złama-
łem przekonanie, że syn alko-
holika musi pić, dziecko po-
rzucone przez rodziców mu-
si ranić. Moja żona wytrzymu-
je życie z tak pokiereszowa-
nym psychicznie facetem jak 
ja tylko dzięki modlitwie. Ba-
łem się wychowywać dzieci. 
Bałem się, że moja przeszłość 
może je bardzo poranić. Tym-
czasem okazało się, że modli-
twa wszystko przełamała. Bar-
dzo je kocham. Całą czwórkę! 
Cmok! Cmok! Bokser wymow-
nie całuje głośno cztery swoje 
palce. 

Te dłonie  
nie uczynią już 
nikomu krzywdy. 
Znokautowała 
mnie miłość 
– mówi  
Guénard
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W „Gościu Niedziel-
nym” pisaliśmy już 
kilka razy o drodze 
ekspresowej do pyrzo-
wickiego lotniska. W 
wywiadzie dla naszego 
tygodnika wspominali  
o niej zarówno wojewoda 
Tomasz Pietrzykowski, jak i 
prezydent Katowic Piotr Uszok. 
Miała to być priorytetowa inwe-
stycja w regionie.

Warszawski Sąd Admini-
stracyjny uchylił decyzję o lo-
kalizacji drogi. Zabiegał o to 
właściciel firmy wędliniarskiej 
z Mierzęcic, dla którego zbu-
dowanie ekspresówki w odle-
głości 35 m od zakładu mo-
głoby się skończyć jego za-
mknięciem i zwolnieniem 90 
pracowników.

Gdy w 1998 roku przedsię-
biorca wybudował tam swój za-
kład, na wszystkich miejscowych 
planach ekspresówka biegła 200 

m od masarni. Trzy lata 
później Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad zmieniła jed-
nak przebieg drogi, zbli-
żając ją do jego firmy na 
odległość 35 m. 

Inwestycja miała proble-
my już wcześniej. Komisja 
Europejska zgodziła się na 
przedłużenie budowy o rok 
i zrezygnowała z walki o 
zwrot dotacji. W dramatycz-
ne negocjacje zaangażował 
się minister Jerzy Polaczek. 
Zapowiedział, że będzie oso-
biście przyglądał się postę-
powi prac.

Tym razem nie chodzi o tak 
zwane obiektywne trudności. 
Nie tempo prac jest wątpli-
we, ale zasadność lokalizacji. 
Jeśli nie mamy do czynienia 
z obiektywnymi trudnościami, 
to może znajdą się odpowie-
dzialni za ewentualne miliono-
we straty? MŁ

Strajk w służbie zdrowia

Bardzo ostry dyżur
Czy miliony z Unii przepadną?

Moja droga,  
ja cię kocham…

STRAJKUJĄCE 
SZPITALE

 Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny nr 1 w Tychach 
 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
 Państwowy Szpital dla 
Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Rybniku  Szpital 
Wielospecjalistyczny w Ja-
worznie  Szpital Miejski w 
Rudzie Śląskiej  Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju  SP 
ZOZ Zagórze w Sosnowcu 
 Szpital im. Rydygiera 
w Katowicach  Szpital 
Miejski nr 1 w Sosnowcu  
Szpital nr 1 i 2 oraz Szpital 
Dziecięcy w Świętochłowicach 
  Górnośląskie Centrum 
Zdrowia Dziecka i Matki w 
Katowicach  Specjalistyczny 
Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 
w Bystrej  Centrum Pediatrii 
im. Jana Pawła II w Sosnowcu 
  Szpital Wojewódzki 
Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie  Szpital 
Powiatowy w Pyskowicach 
  Górnośląskie Centrum 
Medyczne w Katowicach  
Ochojcu  Szpital w Kłobucku 
oraz ZOZ w Knurowie

Dane z 5 czerwca
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Na 20 czerwca zapowiedziano  
strajk generalny służby zdrowia  
w województwie śląskim.

Niektóre placówki rozpoczę-
ły akcję strajkową już wcześniej. 
Pracują podobnie jak na ostrym 
dyżurze, tzn. że przyjmowani są 
wyłącznie chorzy w stanie zagro-
żenia życia lub posiadający skie-
rowanie do szpitala z adnotacją: 
„Pilne”. Jak powiedział szef Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowe-
go Lekarzy Krzysztof Bukiel, ob-
sada lekarska w protestujących 
placówkach jest co najmniej taka 
jak w dni świąteczne. 

Budowa  
za płotem firmy, 
która  
zaskarżyła 
lokalizację drogi
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Poszliśmy do „Wa-
niliowej” poprawić 
sobie ciśnienie „dru-
gą kawą”. No i tro-
chę się rozgrzać, bo 
– choć to niby pełna 
wiosna – palą tam cią-
gle w stylowym ko-
minku.

Truskawki po 13 złotych, 
świat się kończy – po-

siał defetyzm były roznosiciel 
mleka, obecnie biznesmen. – 
Ta pogoda mnie dobija.

– Inni mają jeszcze gorzej – 
spróbowałem go pocieszyć.

– A co, na nich więcej pada? 
– zapytał ironicznie, spogląda-
jąc na smętnie stojące w kącie 
nasze parasole.

– Żeby pan wiedział – po-
twierdziłem. – Spotkałem sta-
rego znajomego. W jego do-
mu jeszcze przed zimą wyre-
montowali przeciekający dach. 
Wymienili deski, położyli pa-
pę. Wielkie więc było zdziwie-
nie kolegi, gdy przy pierw-
szych deszczach znowu zaczę-
ło mu kapać na głowę. On, czło-
wiek nie pierwszej już młodo-
ści, wylazł na dach i odkrył, że 
po pierwsze strach tam wcho-
dzić, bo desek w ogóle nie wy-
mieniono, zostały stare, moc-
no przegnite, po drugie zaś 
nie położono nowej papy, tylko 
na starej przyklejono dosłow-
nie parę łat tej termoprzylep-
nej, czy jak to się tam nazywa. 
Poszedł więc do administracji 
na skargę. Tam patrzą na niego 
jak na wariata. Jak może prze-
ciekać świeżo wyremontowany 
za duże pieniądze dach? Więc 
spytał, czy ktoś od nich, z ad-
ministracji, tę robotę odbierał. 
Powiedzieli, że oczywiście, tyle 
tylko, że już ten pan u nich nie 
pracuje. Zwolnił się.

– A wcześniej firma remon-
towa podzieliła się z nim for-
są za gruntowny remont – były 

roznosiciel „zna ży-
cie”. – Stary numer.

– Takich mamy 
teraz biznesmenów 
– profesor był wyraź-
nie poruszony, po-
nieważ on tak do-
brze nie „zna życia”. 
– To ma być ta nasza 
„klasa średnia”.

– Nie obrażaj pan prostych 
ludzi – zareagował od razu 
nasz osiedlowy biznesmen, 
boleśnie tą uwagą dotknięty. 
– Bo ci wszyscy uczeni nie są 
lepsi. Wielki Instytut Medycy-
ny Pracy i Czegoś Tam Jesz-
cze z Sosnowca przekręcił po-
datników, czyli też mnie oso-
biście, na 9 milionów, bo za-
miast coś za te pieniądze ba-
dać, to umowy-zlecenia zawie-
rał. Na przykład za sto stron 
tłumaczenia z angielskiego 25 
tysięcy kobicie wypłacił. Tylko, 
że ona „nie posiadała” języka, 
z którego tłumaczyła, więc nic 
dziwnego, że to tłumaczenie 
gdzieś „wcięło” i nawet NIK go 
nie znalazł…

– … nie znalazła – poprawi-
łem machinalnie z charaktery-
styczną dla emerytów drobiaz-
gowością.

– Jak się zwał, tak się zwał, 
byle by się dobrze miał – zba-
gatelizował moją troskę o ję-
zyk polski były roznosiciel. – 
W każdym razie nowy zarząd 
(bo tamtego starego zarządu 
już nie ma, zupełnie jak tego 
gościa z administracji, co odbie-
rał dach) tego Instytutu obiecu-
je, że umowy-zlecenia będą zli-
kwidowane i teraz już wszystko 
będzie super.

W dalszej części wystąpienia 
nasz biznesmen wyliczył wie-
le innych afer. Doszedł do tego, 
że w „lotku” też muszą kombi-
nować, bo jak jest kumulacja, 
to on nawet trójki nie wygrywa. 
To już była paranoja. Chociaż… 
Też posłałem i – zero. 

tekst 
JAROSŁAW 
STARZYK

Na innych  
pada więcej

DOLCE VITA EMERYTA

 POP-ORATORIUM
Koncert. Pop-oratorium 

„Miłosierdzie Boże” zabrzmi 
18 czerwca o godz. 18.00 w ja-
strzębskim kościele NMP Mat-
ki Kościoła. Muzykę do wierszy 
św. Faustyny skomponował za-
mojszczanin Zbigniew Małko-
wicz, od lat związany z Pozna-
niem. Utwór powstał w 2004 r., 
a pierwsze koncerty zostały 
zorganizowane dla uczczenia 
setnej rocznicy urodzin s. Fau-
styny. W jastrzębskim koncer-
cie wystąpią: Marzena Małko-
wicz – śpiew, narracja; Alek-
sandra Małkowicz – śpiew; Da-
rek Tokarzewski – śpiew, gi-
tara; Maciek Wojciechowski – 
śpiew. Towarzyszyć im będą: 
chór i orkiestra. Wstęp wolny.

  O LITERATURZE 
    POLSKO-
   -EWANGELICKIEJ

Sesja. „Dzieje literatury 
polsko-ewangelickiej na Gór-
nym Śląsku” – to temat se-
sji popularnonaukowej, któ-
ra rozpocznie się 10 czerw-
ca o godz. 10.00 w Muzeum 
Śląskim w Katowicach. Głos 
zabierze m.in. prof. Grażyna 
Szewczyk. Zespół „Camerata 
Cracovia” zaprezentuje pie-
śni do słów Kochanowskie-
go z kancjonału brzeskiego 
(1670).

 SERCA POWALCZĄ
    NOGAMI

Sport. I Międzyparafialny 
Turniej Imienników Serca Pana 
Jezusa odbędzie się 17 czerw-
ca na stadionie KS Skałka Świę-
tochłowice. W piłkarskich za-
wodach wezmą udział druży-
ny z parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z kilku ślą-
skich miast.

 PIELGRZYMKA 
   CHORYCH

Turza. Diecezjalna piel-
grzymka chorych przybędzie 
do sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej w Turzy. Uroczysto-
ściom, które rozpoczną się 13 
czerwca o godz. 9.00, prze-
wodniczył będzie bp Gerard 
Bernacki. Komu z Twoich bli-
skich pomożesz się tam do-
stać?

 DUSZPASTERSTWO 
    SŁUŻBY ZDROWIA
zaprasza na dzień skupienia 
w parafii Mariackiej w Kato-
wicach. Początek w niedzielę, 
18 czerwca o godz. 16.00. za-
planowano Msze i okazje do 
spowiedzi oraz spotkanie przy 
kawie połączone z wykładem 
pt. „Trwajcie mocni w nadziei”. 
Prowadzenie: ks. Edward Na-
lepa, redaktor naczelny Radia 
eM.

 FRANCISZKAŃSKI 
    FESTYN

Franciszkanie z Tychów Pa-
procan zapraszają 17 czerwca 
na festyn. W programie m.in. 
pokazy walk rycerskich, kaba-
retowa Ferajna Makuli oraz 
koncert zespołu Krywań. Pro-
wadzenie: Marcin Michrowski 
(TVP1). Rozpoczęcie Mszą o 
godz. 15.00.

Zapraszamy

Spotkanie odbędzie się w drugą 
rocznicę koronacji tamtejszego 
obrazu
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P rzyjaciele mówią o niej: 
Blanka. Już na emeryturze 
zetknęła się z Odnową w 
Duchu Świętym, w której 

praktykuje się modlitwę o uzdro-
wienie. Oczekiwanie na operację 
trwało 2 miesiące. W tym czasie 
wielokrotnie prosiła o modlitwę 
o uzdrowienie. Zanim skalpel po-
szedł w ruch, wyko-
nano ostatnie bada-
nie. Żadnego raka 
nie stwierdzono. – 
To było prawie 6 lat 
temu – mówi pani 
Blanka.

Msze z modli-
twą o uzdrowie-
nie odprawiane są 
w katowickiej pa-
rafii przy ul. Gra-
nicznej od kilku-
nastu lat. 

– To jest normalna Msza – 
mówi ks. Bogdan Biela – tyle tyl-
ko, że w jej trakcie akcentowa-
na jest konieczność otwarcia się 
na zbawcze działanie Chrystusa. 
– Nie chodzi o emocje, ale o ży-
wą wiarę – mówi ks. Biela.

Po Mszy rozpoczyna się mo-
dlitwa wstawiennicza za chorych. 
Ludzie proszą o uzdrowienie fi-
zyczne, uzdrowienie zranień psy-
chicznych i duchowych. Ksiądz 
często podchodzi z Najświętszym 
Sakramentem i błogosławi każde-
go z osobna.

Zdarza się, że także poza 
Mszą przychodzą do ks. Bieli lu-

dzie ciężko chorzy i proszą o 
modlitwę o uzdrowienie. Moż-
liwa jest wtedy modlitwa w ma-
łej grupie członków działającej 
przy kościele Wspólnoty Boże-
go Miłosierdzia.

– Najpierw jednak potrzeb-
ne jest przygotowanie – za-
strzega ks. Biela.

Bóg to nie policjant

Chodzi o ożywienie wiary 
chorego, pokazanie, że modlitwa 
o uzdrowienie to otwarcie się 
na wolę Boga, a nie żadna ma-
gia. Ważne jest uzdrowienie re-
lacji chorego z innymi ludźmi, 
bo częstą przyczyną chorób jest 
brak przebaczenia. Chodzi także 
o pomoc w odkryciu przez chore-
go prawdziwego oblicza Boga. – 
Częstym błędem jest przypisywa-
nie chorób działaniu Boga, trakto-

wanie Go jak poli-
cjanta karzącego za 
grzechy. A przecież 
On jest miłosier-
nym Ojcem – pod-
kreśla ks. Bogdan.

Dodaje, że nie-
którzy są uzdra-
wiani fizycznie, 
wielu uzdrawia-
nych jest w sfe-
rze psychicznej, 
a jeszcze inni po-

przez tę modlitwę zyskują no-
we spojrzenie na cierpienie: 
uświadamiają sobie, że ono 
może być drogą uświęcenia.

– Modlitwa o uzdrowienie 
to jedna z form nowej ewange-
lizacji – podkreśla ks. Biela.

– Kaznodzieja Domu Papie-
skiego o. Raniero Cantalames-
sa mówi, że ludzie przycho-
dzą na modlitwę o uzdrowie-
nie, a naszą sprawą jest po-
móc im, by przyjęli dar Chry-
stusa w pełni, nie tylko samo 
uzdrowienie fizyczne – dodaje 
moderator Odnowy w Duchu 
Świętym ks. Tadeusz Skrzyp-
czyk.

Czymś zupełnie 
różnym od modlitwy o 
uzdrowienie jest korzy-
stanie z bioenergotera-
pii czy innych uzdrowicieli.

– O. Cantalamessa mówi, że 
są tylko dwie Boże drogi uzdro-
wienia: medycyna i modlitwa – 
podkreśla ks. Skrzypczyk.

Uwaga 
na bioenergoterapię
Jest prawdą, że Kościół nie 

wypowiedział się jasno na te-
mat bioenergoterapii, bo – 
jak mówią teologowie – nauki 

przyrodnicze nie zba-
dały dostatecznie te-
go zjawiska. Pozostaje 
więc kierowanie się bi-

blijną zasadą: „Po owocach ich 
poznacie”. Tu ks. Skrzypczyk 
ma bogate doświadczenie:

– Gdy spowiadam podczas 
Mszy z modlitwą o uzdrowie-
nie, to ludzie często przycho-
dzą i mówią: „Nie wiem, co się 
stało. Byłem normalnym face-
tem. Teraz dręczą mnie myśli 
samobójcze. Właściwie bez po-
wodu”. Wtedy pytam, czy byli 
u bioenergoterapeuty albo bra-
li udział w seansie spirytystycz-

W śląskich parafiach   organizowane są Msze z modlitwą o uzdrowienie

Jezus uzdrawia na Śląsku
U Blandyny 

Halewicz z Katowic 
Panewnik wykryto 

radiologicznie raka. 
Gdy zgłosiła się 

na operację, okazało się, 
że nowotwór... zniknął.

tekst 
JAROSŁAW DUDAŁA

Módl się, proś innych o mo-
dlitwę i znajdź dobrego le-
karza. Od bioenergotera-
peutów i uzdrowicieli trzy-
maj się z daleka.



Pani Blanka 
cieszy się życiem
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nym. Wtedy się dziwią: „Skąd 
ksiądz o tym wie?”.

To doświadczenie spowied-
nika uczy ks. Tadeusza, że pod-
danie się takim praktykom po-
ciąga za sobą zaskakujące pro-
blemy. Niekoniecznie myśli sa-
mobójcze, ale także obsesje sek-
sualne, rozpad zgodnego dotąd 
małżeństwa, problemy z wiarą.

– To mi przypomina stary 
dowcip o człowieku, co po śmier-
ci wybierał, czy chce iść do nieba, 
czy do piekła. Wybiera piekło, bo 
widzi tam nieustającą imprezę. 
Ale jak już się zdecyduje, to wpa-
da do kotła ze smołą. Krzyczy: 
„To nie tak miało być!”. „To była 
tylko reklama” – tłumaczy roga-
ty strażnik.

A Jezus naprawdę uzdrawia: 
w modlitwie i sakramentach.

– Pierwsza osoba, której na 
samym początku kapłaństwa 
udzieliłem namaszczenia cho-
rych, wstała – mówi ks. Tadeusz. 
– Innym razem widziałem w szpi-
talu pacjenta, który ewidentnie 
konał. Nie mógł przyjąć Komunii, 
więc go tylko namaściłem. Potem 
widziałem już tylko puste łóżko. 
Odszedł do Pana – pomyślałem. 
Ale okazało się, że... wyszedł ze 

szpitala o wła-
snych siłach. Je-
zus uzdrawia. 
Naprawdę. 

W śląskich parafiach   organizowane są Msze z modlitwą o uzdrowienie

Jezus uzdrawia na Śląsku
MSZE  

Z MODLITWĄ  
O UZDROWIENIE  
W KOŚCIOŁACH:

  Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Katowicach Murc-
kach – trzeci czwartek mie-
siąca, godz. 18.00

   Przy ul. Granicznej w 
Katowicach – trzecia lub 
czwarta środa miesiąca, 
godz. 19.00

  U oblatów w Katowicach  na 
Koszutce – pierwszy piątek 
miesiąca, godz. 20.00

  Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Pszczynie – trzecia 
środa miesiąca, godz. 18.00

  W Rybniku  Chwałowicach 
– trzeci czwartek miesiąca, 
godz. 19.00

  Na os. Witosa w Katowicach 
– ostatni czwartek miesią-
ca, godz. 19.00



To jest znak
Rozmowa  
z ks. dr. Grzegorzem 
Strzelczykiem 
z Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego

JAROSŁAW DUDAŁA: Jakie są pod-
stawy do praktykowania modli-
twy o uzdrowienie?

KS. DR GRZEGORZ STRZELCZYK: 
– Przede wszystkim nakaz Je-
zusa, który posyłał Apostołów, 
by uzdrawiali chorych, a nawet 
wskrzeszali zmarłych. Po drugie 
praktyka wczesnego Kościoła. 
Ale zawsze ważne jest, żeby mo-
dlitwa pozostawała modlitwą. To 
znaczy, że to od Boga zależy, 
co się stanie. Czasem następuje 
natychmiastowe uzdrowienie fi-
zyczne, czasem uzdrowienie du-
chowe, uzdrowienie rozłożone 
w czasie, tzn. w sercu człowieka 
coś się zaczyna, a owoce wycho-
dzą dopiero za jakiś czas. Cza-
sem – co jest dla nas trudne do 
zaakceptowania – modlimy się 
za jakąś osobę, a być może Bóg 
wykorzystuje tę modlitwę, by po-
móc komuś innemu albo pomóc 
osobie, za którą się modlimy, ale 
w inny sposób.

Dlaczego Bóg jednych uzdra-
wia, a innych nie?

– Nie wiemy. Zdaje się, że 
Bóg nie traktuje choroby fizycz-
nej jako największego zła, jakie 
może dotknąć człowieka. Dlate-
go nie zawsze przychodzi uzdro-
wienie z choroby. Natomiast kie-
dy ono przychodzi, to zwykle 
po to, by być znakiem Bożego 
działania, także dla innych ludzi. 
Jest to manifestacja Bożej mo-
cy w świecie. Bóg jej nie naduży-
wa, żeby nie łamać naszej woli. 

Gdyby uzdrawiał wszystkich cho-
rych, to bylibyśmy przekonani i 
nieco zmuszeni, by być chrześci-
janami. A On chce, żebyśmy byli 
wolni w naszej wierze.

Czy istnieje uzdrawiająca moc 
sakramentów?

– Człowiek jest całością fi-
zyczno-psychiczno-duchową. 
Jeśli sakramenty ustanawiają, 
wzmacniają lub oczyszczają na-
szą więź z Bogiem, to mogą mieć 
także skutek w postaci poprawy 
stanu fizycznego i psychiczne-
go. Zależy to od Boga i od tego, 
na ile my, świadomie i z zaanga-
żowaniem, przeżywamy ten sa-
krament.

Sakramenty związane z od-
puszczeniem grzechów: chrzest, 
sakrament pojednania, a także 
Eucharystia i oczywiście namasz-
czenie chorych – poprzez Boże 
przebaczenie uwalniają nas od 
zła. A jeżeli wierzymy, że zło – 
także w postaci choroby czy nie-
zdrowych stanów psychicznych – 
jest skutkiem grzechów, to usu-
wanie zła jest w pewnym sen-
sie usuwaniem podstaw choroby. 
Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
zło w postaci choroby może być 
skutkiem grzechu, ale skutkiem 
dalekim, niekoniecznie skutkiem 
grzechu tej osoby, niekoniecznie 
nawet grzechów jej bliskich. 

„Tumor” znaczy: 
„nowotwór”
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To dla mnie zbyt 
ważne. Cały ty-
dzień czekam, 
co one znów 

wymyślą. Nawet na piel-
grzymki jeszcze czasem 
się wybieram. Te spo-
tkania dają mi radość, 
siłę, nawet zdrowie.

Uczta

„One” to siedem pań 
z zespołu charytatywne-
go. Od 13 lat organizują 
wtorkowe spotkania. Po 
Mszy św. i nabożeń-
stwie około 40 senio-
rów bawi się i ucztu-
je w domu parafial-
nym. Tym razem 
spotkanie doty-
czyło Dnia Dziec-
ka. Panie malowa-
ły sobie twarze, 
przypinały do wło-
sów kokardy. Żar-
towały, przy tym 
plotkowały, bo – 

jak same mówią 
– wszyscy jeste-
śmy dziećmi.

– Lubię to ro-
bić i cieszę się, 
że ktoś jest zado-
wolony. Nagrodą 
jest uśmiech se-
niorek – opowiada Cecylia 
Heinrich, szefowa zespołu 
charytatywnego. – Tema-
ty spotkań seniorów wy-
myślamy spontanicznie. 

Potem zawsze 
jest spo-

ro radości. 
Ale poma-

gamy też bied-
nym. Zwłaszcza 
dzieciom z pa-
tologicznych ro-
dzin. Bo one nie 
są winne temu, 
że rodzice je za-
niedbują.

– Organizujemy też 
pielgrzymki dla seniorów 
– dodaje Czesława Żydek. 
– I każdy, kto się do nas 
zwróci, otrzyma jakąś po-
moc. Zawsze mamy wię-
cej zapasów żywności. Ku-
pujemy produkty, które 
się nie psują.

– Przygotowujemy też 
spotkania dla osób niepeł-
nosprawnych – mówi Ger-
da Miś. – One są raz w 
roku.

Samoobrona

W parafii trwa spo-
ry remont. Kończy się 
wymiana dachu. Potem 
przyjdzie czas na wnętrze 
świątyni. W domu parafial-
nym powstają pomiesz-
czenia dla 
działające-
go od ro-
ku klubu 
młodzie-
żowego. 
Wcześniej 

mieszkały tam siostry ur-
szulanki, ale opuściły By-
kowinę. 

– Chciałbym, żeby 
młodzież miała tu pięk-
ne wnętrze na wysokim 
poziomie technicznym – 
mówi ks. Andrzej Chorzę-
pa, proboszcz parafii. – 
Tu się codziennie przewi-
ja jakieś 40 osób. Niektó-
re dlatego, że w domu nie 
mają szans się rozwijać.

Klub działa w godz. 
15.00–20.00. Można tu 
poćwiczyć w siłowni, sko-
rzystać z lekcji gry na gi-
tarze, kursu samoobrony, 
korepetycji czy uczestni-
czyć w dyskusji o obejrza-
nym filmie. W przyszło-
ści będzie też salka kom-

puterowa. Mło-
dzi wyjeżdżają też 
do teatru czy na 
koncerty. Sa-

mi przygotowali 
pasyjną insceniza-
cję. Codziennie jest 
też do ich dyspo-
zycji wikariusz, ks. 
Grzegorz Skiba. On 
też prowadzi więk-
szość grup działają-
cych przy parafii.

Bykowina, 
czwarta rano
Dwóch panów: 

Franciszek Ćwikła i Jó-
zef Kołodziej, regularnie 
opiekuje się parafialnymi 
obiektami.

– Przy budowie do-
mu parafialnego tak się 
zaangażowałem – wspo-

tekst i zdjęcia
MIROSŁAW RZEPKA

Gertruda Sthar 
ma 92 lata, 

ale na spotkaniach 
klubu seniora 

jest co wtorek.
– Tego sobie 
nie podaruję 

– mówi. 
– To mnie odmładza.

Gertruda Sthar   
(po lewej) ma 
92 lata, ale co 
wtorek przybywa 
na spotkania 
seniorów

Chrystus 
z głównego 

ołtarza wskazuje 
swe otwarte serce

Do prac przy 
obejściu 

włącza się 
także 

kościelny 
Jerzy Pakuza
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wtorkowe spotkania. Po 
Mszy św. i nabożeń-
stwie około 40 senio-
rów bawi się i ucztu-
je w domu parafial-

przypinały do wło-

towały, przy tym 
plotkowały, bo – 

jest spo-
ro radości. 
Ale poma-

wymiana dachu. Potem 

Na chórze można 
obejrzeć rzadko 

spotykane 
wyobrażenie 

św. Anny z Maryją 
jako dziewczynką

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  P A N O R A M A  P A R A F I I
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mina pan Franciszek. – 
Wtedy przychodziłem co-

dziennie i tak jakoś 
zostało.

– On jest za skromny – 
komentuje pan Józef. – Jak 
spadnie śnieg, to już od 
czwartej rano go odgar-
nia. Jesienią to tylko cze-
ka na liście, żeby pogra-
bić. A teraz też przycho-
dzi bardzo wcześnie i za-
miata całe obejście.

– Takich osób jest bar-
dzo wiele – dodaje pro-
boszcz. – Do niedawna 
przychodził pan Wiktor 
Słowik, który przez ca-
łe lata pielęgnował ogró-
dek i pomagał przy obej-
ściu. Ale teraz ma cho-
re nogi, no i dobrze po 
osiemdziesiątce.

W najbliższym cza-
sie na kościelnej wieży 
pojawi się zegar. Jeśli 

wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, zacznie od-
mierzać czas mieszkań-
com Bykowiny jeszcze w 
czerwcu.

Wojna i kryzys

W grudniu parafia 
świętowała 80-lecie swe-
go istnienia. Kościół po-
wstał w czasie wielkiego 
kryzysu. Potem była woj-
na. To spowodowało, że 
nigdy nie było w nim ni-

czego cennego. Teraz pa-
rafianie chcą go odnowić i 
upiększyć.

– Mamy już nawet 
konkretne plany – mówi 
ks. Andrzej. – To będzie 
wnętrze w stylu art déco. 
Dość proste, ale przyjem-
ne i zachęcające do mo-
dlitwy.

Optymistyczna jest 
również parafialna staty-
styka. Na 100 udzielanych 
rocznie chrztów wciąż 
przypada tylko 80 pogrze-
bów. Jak mówi ks. pro-
boszcz, widać to również 
na niedzielnych Mszach 
św. Dzieci w różnym wie-
ku kręcą się po świątyni, 
a za nimi chodzą młode 
matki i przywołują malu-
chy do porządku.

Ciekawa jest też histo-
ria budowy świątyni. Ko-
ściół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w By-
kowinie stanął na 
wzniesieniu zwa-
nym „Skałka”. To 
najwyższy pagó-
rek w miejsco-
wości – 296 m 

n.p.m. Teren był wówczas 
nierówny. Żeby go wyrów-
nać, budowniczowie uży-
wali materiałów wybucho-
wych. Mimo to budowa 
trwała tylko 4 miesiące. 

25 sierpnia zo-
stał poświęcony 
kamień węgielny, 
a w grudniu od-
była się uroczy-
stość poświęce-
nia kościoła. 

HISTORIA
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Bardzo wielu parafian przystępuje do Komunii 
św. To zasługa poprzednich proboszczów, któ-
rzy bardzo o to zabiegali. Ja jestem tutaj do-
piero trzy lata. Podziwiam zaangażowanie pa-
rafian, które ujawniło się, gdy zaczęliśmy re-
mont. Nawet młodzież ma przekonanie, że „to 
nasze”. Pewnie dlatego nie zdarzają się u nas 
celowe dewastacje.
W naszej parafii ma korzenie ogromna wspól-
nota św. Barbary w tzw. Nowej Bykowinie. 
Mamy też wspólny cmentarz. Niebawem chce-
my tam zbudować kaplicę przedpogrzebową.
Cieszy mnie też jedność parafian – i tych zako-
rzenionych tu od pradziada, i tych, którzy przy-
byli za pracą w dwóch etapach – w latach 60. i 
w 70. ubiegłego wieku.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 

13.00, 17.00

KS. ANDRZEJ CHORZĘPA

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

Trwa remont dachu 
kościoła. Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze, jeszcze 

w czerwcu na wieży 
pojawi się zegar

HISTORIA
Najstarsze wzmianki o osa-
dzie Bykowina pochodzą z ro-
ku 1369. Rejestry chrztów w 
parafii kochłowickiej w 1661 r.
odnotowują chrzest dziecka 
z Bykowiny. Pierwszym miej-
scem gromadzącym miesz-
kańców Bykowiny na modli-
twie była wybudowana ok. 
1860 r. kaplica z dzwonkiem, 
poświęcona Matce Bożej 
Różańcowej. Od 13 VI 1920 r.
oprawiano nabożeństwa w 
starej szkole. Parafia powsta-
ła w 1925 r., a kościół para-
fianie wybudowali w 1935 r. 
W latach 1983–1985 powstał 
dom katechetyczny.

katowice@goscniedzielny.pl
KATOWICKI Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice

tel. 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor oddziału,
Anna Burda-Szostek, Jarosław Dudała, Mirosław Rzepka, 

Nikt nie maluje 
ścian, gdy kapie 
z dachu, więc 
wnętrze kościoła 
odnowimy 
później – mówi 
Józef Kołodziej

wszystko pójdzie zgod-

mina pan Franciszek. – 
Wtedy przychodziłem co-

dziennie i tak jakoś 
zostało.

– On jest za skromny – 
komentuje pan Józef. – Jak 
spadnie śnieg, to już od 
czwartej rano go odgar-
nia. Jesienią to tylko cze-
ka na liście, żeby pogra-
bić. A teraz też przycho-
dzi bardzo wcześnie i za-
miata całe obejście.

– Takich osób jest bar-
dzo wiele – dodaje pro-
boszcz. – Do niedawna 
przychodził pan Wiktor 
Słowik, który przez ca-
łe lata pielęgnował ogró-
dek i pomagał przy obej-
ściu. Ale teraz ma cho-
re nogi, no i dobrze po 
osiemdziesiątce.

W najbliższym cza-
sie na kościelnej wieży 
pojawi się zegar. Jeśli 

wszystko pójdzie zgod-
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XVI

NIEDZIELA  11.06

07.45  Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Rozważania nie tylko dla poboż-

nych
08.00  Śląski koncert życzeń   
16.45  Niedziela w Bytkowie – program 

rozrywkowy
18.00  Aktualności i Pogoda 
18.30  Retransmisje sportowe
21.45  Aktualności 
21.50  Prognoza pogody
21.55  Piłkarska Trójka
22.15  Aktualności sportowe  

 PONIEDZIAŁEK  12.06

07.45  Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Schlesien Journal – magazyn 

mniejszości niemieckiej  
08.05  Telewizyjny Uniwersytet Trze-

ciego Wieku 
16.45  Aktualności
16.47  Kartka z kalendarza – kalenda-

rium sprzed lat  
16.50  Kalejdoskop bielski – magazyn 

redakcji bielskiej 
17.05  Folklor żywy
17.50  Gramy dla Was
18.00  Aktualności i Pogoda 
18.27  Aktualności sportowe
18.40  Raport z akcji – magazyn o tema-

tyce policyjnej i strażackiej
19.00  Cogito – program edukacyjny
19.10  Śląski Klub Filmowy
19.40  TV Katowice zaprasza
19.45  Pełnoprawni niepełnosprawni
21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody
21.50  Aktualności
22.05  Aktualności sportowe

  WTOREK  13.06

07.45  Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Kalejdoskop bielski – magazyn 

redakcji bielskiej 
08.05  Folklor żywy
16.45  Aktualności 
16.47  Kartka  z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat
16.50  Unijnym traktem 
17.50  Relacje – przegląd gospodarczy
18.00  Aktualności i Pogoda
18.27  Aktualności sportowe  
18.40  Nasz reportaż  
19.00  Gdzie ja to słyszałem?
19.15  Zbliżenia filmowe 
19.30  W dobrym stylu – magazyn  mody 

i urody   
21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody
21.50  Aktualności  
21.47  Prognoza pogody
22.05  Aktualności sportowe  

 ŚRODA  14.06

07.45  Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Unijnym traktem
08.05  Służba zdrowiu – magazyn o pro-

filaktyce zdrowotnej   
16.45  Aktualności i Pogoda

16.47  Kartka z kalendarza – kalenda-
rium wydarzeń sprzed lat

16.50  Telewizyjny Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

17.05  Trójka tam była 
17.50  Kronika miejska Rybnik
18.00  Aktualności i Pogoda
18.27  Aktualności sportowe   
18.40  Powiedz stop – magazyn reporte-

rów TV Katowice  
19.00  Rawa Blues
19.25  Ewangelia na dachach – magazyn 

katolicki 
21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody 
21.50  Aktualności
22.05  Aktualności sportowe  

CZWARTEK  15.06

07.45  Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Cogito – magazyn edukacyjny 
08.05  Nasz reportaż
16.45  Aktualności 
16.55  Kartka z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat   
17.15  25 lat temu na Śląsku – program 

historyczny
17.50  Gramy dla Was 
18.00  Aktualności i Pogoda
18.27  Aktualności sportowe  
18.40  Świąteczna lista przebojów  
19.10  Trzymaj formę
19.20  Uwaga weekend – informator 

kulturalny 
19.50  TV Katowice zaprasza  
21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody 
21.50  Aktualności
22.05  Aktualności sportowe  

 PIĄTEK  16.06

07.45  Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  25 lat temu na Śląsk – program 

historyczny
08.00  Trójka tam była
16.45  Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – kalenda-

rium wydarzeń sprzed lat 
16.50  Magazyn kulturalny 
17.15  Pomysł na weekend – magazyn 

poradnikowy
17.50  Kronika miejska Zabrze
18.00  Aktualności i Pogoda
18.30  Mecz rewanżowy Play-Off Mi- 

strzostw Świata w piłce ręcznej.
Polska–Grecja

21.45  Aktualności Flesz
21.47  Prognoza pogody 
21.50  Aktualności
22.05  Aktualności sportowe  

 SOBOTA  17.06

07.45  Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Pomysł na weekend
08.00  Ewangelia na dachach – magazyn 

katolicki
08.45  Zaolzie – magazyn 
16.45  Aktualności  
16.48  Made in Silesia 
17.00  Kanał SF
18.00  Aktualności i pogoda
18.30  Retransmisje sportowe   
21.45  Aktualności  
21.50  Prognoza pogody 
21.55  Aktualności sportowe  
22.05  Sobotni magazyn sportowy 

TV Regionalna 11.06 – 17.06 2006
Niepokojący obelisk w Żorach

Powrót bałwana
Zabobon i wszelkie gusła 
przeżywają swój renesans.  
Taka refleksja zrodziła się  
w mojej głowie, kiedy zobaczyłem 
w Żorach posąg Świętowita 
(Światowida).

Ustawiono go niedawno na 
małym rondzie Pasvalys, nazwa-
nym tak na cześć litewskiego mia-
sta partnerskiego. Jest to praw-
dopodobnie replika znaleziska z 
1848 roku. Z rzeki Zbrucz wydo-
byto wtedy wyobrażenie tego po-
gańskiego bóstwa, a potem stało 
się ono ozdobą Muzeum Arche-
ologicznego w Krakowie. Kiedyś 
misjonarze przybywający z Ewan-
gelią na naszą ziemię obalali takie 
posągi, ścinali święte dęby i pa-
lili święte gaje. Dziś bałwany po-
wracają. Czy jest to wyraz bałwo-
chwalstwa? Nie wiem. Czy wy-
stawianie pomnika „bogu” słoń-
ca, ognia i wojny jest zamierzo-
ną prowokacją, czy tylko niefraso-
bliwością architektów przestrze-
ni miejskiej? Też nie wiem. Nie 
podejrzewam żadnych złych in-
tencji. Ale Światowid nie pasuje 
mi  do miasta, w którym co roku 
w maju odbywa się chrześcijań-
skie „święto ogniowe” z uroczy-
stą procesją.

Astrologia, chiromancja, spiry-
tyzm próbują wciskać się na no-
wo w świadomość ludzi. A dzieje 
się to w kraju, który uważny jest 
za jeden z filarów katolicyzmu. 
Słyszymy ostatnio informacje o 
tzw. Kościele Scjentologicznym, 
który zrodził się w głowie auto-
ra powieści fantastycznych. Ruch 
ten prowadzi kosztowne kampa-
nie informacyjne i znajduje zwo-
lenników wśród ludzi przypisu-
jących sobie inteligencję (poza-
ziemską?). Nazwę „kościół” ukra-
dła też grupa propagująca tzw. 
rodzimą religię, a więc powrót 
do pogańskich wierzeń Słowian. 
Ci ostatni uważają, że zwrócenie 
się ku tzw. korzeniom przyczyni 
się do odrodzenia słowiańskiego 
i narodowego ducha, bo chrze-
ścijaństwo uznali za religię obcą i 
narzuconą przez pazernych przy-
byszów. Są to tendencje znane 

z XIX-wiecznych ruchów pansło-
wiańskich. 

Oczywiście nie ma w tym 
wszystkim pytania o Objawie-
nie, nie ma poszukiwania Praw-
dy. Są tylko poglądy (świato-
poglądy), osobiste przekonania, 
jakaś tęsknota za egzotyką, cy-
niczny biznes robiony na naiw-
nych i bezmyślny, ślepy marsz 
pod prymitywnym hasłem: „w 
coś trzeba wierzyć”. Wtedy ro-
dzą się pytania: czyja to wina? 
Czy nie ogłuchliśmy na Chrystu-
sowe wezwania: „nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię!”? 
Czy rozumiemy wołanie Jana 
Pawła II o nową ewangelizację? 
Czy nie zabrakło naszego świa-
dectwa wiary żywej?

W każdym razie dla mnie 
jest to okazja do dokonania ka-
płańskiego rachunku sumienia, 
zwłaszcza że w Żorach pracowa-
łem jako wikary i katecheta.

KS JS

Posąg Światowida stanął  
na eksponowanym miejscu
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