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Wzruszająca historia 
dzieci i wychowaw-

ców z Domu Dziecka w 
Mysłowicach (str. X) uczy 
mnie, na czym polega
Boże miłosierdzie. Nie 
chodzi w nim tylko o to, 
że Pan Bóg naprawia zło, 
wyrządzone przez czło-
wieka. On nie jest bul-
dożerem wyrównującym 
moje moralne muldy. On 
znajduje sposób, żeby z 
popełnionego przeze mnie 
lub dotykającego mnie
zła wynikło dobro, i to 
dużo większe dobro. Tylko 
dzięki Chrystusowi praw-
dziwe może być stwier-
dzenie, że nie ma tego 
złego, co by na dobre nie 
wyszło. 
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ZA TYDZIEŃ
  Raport O ŚLĄSKICH AKWENACH 

WODNYCH
  Panorama parafii W LYSKACH

Grupa 40 dzieci cierpiących na cukrzy-
cę wyruszyła 30 czerwca do Holandii 

na obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy. 
To już 8. wyjazd dzieci z Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Ligocie. 
Zaopiekują się nimi lekarze i pielęgniarki z 
centrum w ramach swoich urlopów. – Jadę 
po raz 7., choć to na pewno praca – mówi 
jedna z pielęgniarek Roksana Wałdoch. – Ale 
z dziećmi jest bardzo radośnie i cieszę się, 
że mogę im pomóc. Organizatorami wyjaz-
du są: Polski Związek Katolicko-Społeczny 

i holenderska PAX Christi 
Kinderhulp. – Mateusz nie 
wyjeżdżał jeszcze nigdy tak 
daleko – wyznaje jego ma-
ma Hanna Staszczak. – Ale 
będzie pod dobrą opieką 
i w grupie dzieci z takimi 
samymi problemami. Na 
pewno wróci szczęśliwy. 

TRZY TYGODNIE W HOLANDII 
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Małgosia 
Gowarzewska 
wyjeżdża
na obóz po raz 
trzeci, ale i tak 
ma nietęgą minę 
przy rozstaniu
z mamą

– Kancelaria parafialna to punkt 
newralgiczny – stwierdził
abp Damian Zimoń. 1 lipca 
wręczył on świadectwa pierwszym 
absolwentom Kursu Kancelarii 
Parafialnej na Wydziale 
Teologicznym UŚ.

Katowickiemu metropolicie  
zależy na przygotowaniu kan-
celistów, bo to oni nawiązują 
z przychodzącymi bardzo waż-
ny pierwszy kontakt. – Ludzie 
potrzebują kogoś, kto ich wy-
słucha. A w kancelarii jest oka-
zja, żeby się spotkać, porozma-
wiać, uśmiechnąć, być świad-
kiem Chrystusa przez uprzej-
mość i cierpliwość – zauważył 
arcybiskup.

Podczas trwających rok za-
jęć teoretycznych i ćwiczeń 
kursanci zapoznali się m.in. z 
problematyką archiwalną, za-
gadnieniami prawa świeckiego 
i wyznaniowego oraz prawa fi-
nansowego. Była także sposob-
ność do zaznajomienia się z 
obsługą odpowiednich progra-

mów komputerowych 
oraz techniką prowa-
dzenia wszelkiego ty-
pu ksiąg parafialnych. 
Zajęcia prowadzi-
li m.in. szefowie róż-
nych wydziałów kato-
wickiej Kurii Metropolitalnej i 
Archiwum Archidiecezjalnego.

Wśród 24 słuchaczy byli 
aktualni pracownicy kancela-
rii parafialnych i ci, którzy ma-
ją nadzieję otrzymać taką pra-
cę. – Było warto! Umówiliśmy 
się, że po skończeniu kursu 
będziemy się kontaktować i ra-

dzić sobie wzajemnie 
w różnych sytuacjach 
– powiedziała jedna z 
absolwentek.

Jak powiedział kie-
rownik kursu ks. prof. 
Jerzy Myszor, trwają 

już zapisy na kurs, rozpoczy-
nający się wraz z przyszłym 
rokiem akademickim. Zajęcia 
potrwają rok, a organizowane 
będą w soboty, średnio dwa 
razy w miesiącu. Koszt jedne-
go semestru będzie niższy niż 
w roku ubiegłym i wyniesie 
750 zł. JD

Kurs Kancelarii Parafialnej

Na pierwszej linii frontu
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JAROSŁAW DUDAŁA
redaktor wydania

Absolwentka 
kursu Monika 
Krasoń
w kancelarii
w Bogucicach 
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BIERUŃ-LĘDZINY. 
Kard. Stanisław Nagy i 
najbardziej znany pol-
ski reżyser-amator Józef 
Kłyk otrzymali tytuły 
Honorowego Obywatela 
Powiatu Bieruńsko- 
-Lędzińskiego. O nada-
niu tytułów jednogłośnie 
zadecydowali radni po-
wiatu.Kardynał Stanisław 
Nagy jest pierwszym i je-

dynym kardynałem rodem 
z Bierunia. Reżyser-amator 
Józef Kłyk rodzinnie zwią-
zany jest z Bojszowami, 
należącymi do powia-
tu bieruńsko-lędzińskie-
go. Mimo że mieszka w 
Pszczynie, wiele swoich 
śląskich westernów nakrę-
cił właśnie w Bojszowach 
z udziałem mieszkańców 
tej wsi.

Kard. Nagy był wieloletnim 
przyjacielem Jana Pawła II
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FOTOGRAFIA. W wie-
ku 89 lat odeszła legenda 
śląskiej fotografii praso- 
wej Kazimierz Seko. Po-
chodził ze Stanisławowa, 
ale przez lata związa-
ny był z Katowicami. 
Fotografował taktownie, 
nie zapominając o sza-
cunku dla drugiego czło-
wieka. Skromny i życz-
liwy, przekazywał swoją 
wiedzę i doświadczenie 
młodszym fotoreporte-
rom. Zawsze pragnął poje-
chać do Watykanu i spot-
kać papieża. Przeznaczył 
na to jedną ze swoich na-
gród i niezmiernie szczęś-

liwy uczestniczył w jednej 
z pierwszych publicznych 
audiencji Jana Pawła II. Był 
akowcem i harcerzem.

Zmarł Kazimierz Seko

Kazimierz Seko był jedynym 
śląskim jurorem World 
Press Photo
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Na lody do arcybiskupa

ABP DAMIAN ZIMOŃ 
obchodził 28 czerwca w 
katowickiej katedrze 21. 
rocznicę swoich świę-
ceń biskupich. – Ojciec 
Święty potrzebuje mod-
litwy, dlatego wymienia-
my go w czasie każdej 

Mszy św. Biskup też po-
trzebuje modlitwy swo-
ich diecezjan i proszę 
was o nią – mówił arcy-
biskup.
– Posługa biskupa wiąże 
się z ofiarą. Codziennych 
małych ofiar często nie 

widać, ale one są i czynią 
posługę biskupa wiary-
godną – stwierdził w ka-
zaniu bp Józef Kupny.
A po Mszy arcybiskup 
zaprosił wszystkich do 
kurialnego ogrodu na 
lody.

Teresa Urbańska (z lewej) i Teresa Włodarczyk składają życzenia arcybiskupowi

Kardynał i reżyser
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Józef Kłyk jest znany jako 
twórca śląskich westernów

Kolarze u księcia pana
PSZCZYNA. Cykl wyś- 
cigów kolarskich „eMtb 
Grand Prix 2006” rozpo-
czął się w pszczyńskim 
ogrodzie pałacowym. 
Zawodnicy ścigali się na 
trudnej pętli, wytyczonej 

w 150-hektarowym par-
ku krajobrazowym. W su-
mie odbyło się 5 wyści-
gów w różnych katego-
riach. Imprezie towarzy-
szył festyn, przygotowany 
przez dziennikarzy Radia 

eM. Kolejne wyścigi w ra-
mach „eMtb Grand Prix 
2006” odbędą się 9 lipca w 
„Dolomitach – sportowej 
dolinie” w Bytomiu oraz 23 
września w Dolinie Trzech 
Stawów w Katowicach.

Na całym świecie wyścigi kolarskie to świetna okazja do promocji atrakcji turystycznych
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Znowu nas ograli. Województwo śląskie dosta-
nie o ok. 300 mln euro mniej z unijnych fun-

duszy, niż mogło otrzymać. Wszystko z powo-
du braku skutecznego wsparcia w kręgach rządo-
wych i samorządowych. Chodziło o podział środ-
ków, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej na 
lata 2007–2013, czyli ok. 16 miliardów euro. 80 
proc. tej kwoty podzielono równo między 16 wo-
jewództw. Następnie rząd poprosił przedstawi-
cieli samorządów o wybór jednego z trzech spo-
sobów podziału pozostałych 20 proc. Najbardziej 
korzystny dla nas byłby model, w którym bie-
rze się pod uwagę liczbę ludności. Ponieważ jed-
nak samorządowcy nie byli w stanie ustalić jed-
nej wspólnej propozycji, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego zdecydowało, że utrzymuje do-
tychczasowe zasady, czyli premiowane mają być 
regiony najbiedniejsze. To tylko z pozoru spra-
wiedliwy wybór. Dla wydźwignięcia z biedy naj-
bardziej zacofanych polskich regionów trzeba za-
sadniczych zmian strukturalnych i wielkiego wy-
siłku całego kraju. W tym bilansie unijne dotacje 
są zbyt małe, aby cokolwiek zmienić. Zwłaszcza 
wątpliwości budzi fakt, że wśród głównych bene-
ficjentów podziału unijnych środków będzie wo-
jewództwo mazowieckie.

Wsytuacji gdy Warszawa jest potężną lokomo-
tywą rozwoju gospodarczego dla całego re-

gionu, trudno uwierzyć, aby był to obszar najwięk-
szej biedy w Polsce. Po prostu mieli najbardziej 
skuteczne lobby, które w centrali potrafiło prze-
forsować podział środków najbardziej dla nich ko-
rzystny. Wydaje się, że znacznie bardziej celowe 
byłoby przyznanie większych środków regionom 
kraju najprężniej się rozwijającym, a także najle-
piej przygotowanym do wykorzystania unijnych 
dotacji. To one bowiem mogą generować korzyst-
ne zmiany, które po jakimś czasie skutkować będą 
pozytywnie dla całego kraju. Jesteśmy zbyt ubo-
dzy, aby pozwolić sobie na trwonienie unijnych 
środków na programy doraźne, na łatanie polskiej 
biedy. Trzeba dokonać zimnej kalkulacji i wskazać 
najbardziej efektywny sposób wykorzystania tych 
dotacji. Niestety, u nas w dalszym ciągu braku-
je gospodarczego myślenia. Kto chwilowo silniej-
szy, kto ma lepsze układy, ten zwycięża, a władza 
zaczyna z troską myśleć o Górnym Śląsku dopie-
ro wtedy, gdy widzi nad swoją głową wzniesiony 
górniczy kilof. To oczywiście niczego dobrego nie 
wróży na przyszłość.

Oczywiście mogę się zgodzić z marszał-
kiem województwa śląskiego Michałem 

Czarskim, że przyjęty podział był nieefektyw-
ny i niesprawiedliwy. Tylko że oczekiwałbym 
od szefa naszego samorządu czegoś więcej ani-
żeli tylko biadolenia. Zadaniem marszałka sej-
miku było zorganizowanie społecznego wspar-
cia dla propozycji, która byłaby korzystna dla 
Górnego Śląska. Narzekać, że znów nam nie da-
li, każdy potrafi.


Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Prof. Andrzej 
Barczak

ekonomista

Ewentualna sądowa wygrana 
górnika, domagającego się 
wyrównania zarobków
do poziomu określonego
w układzie zbiorowym pracy,
nie zrujnuje polskiego 
górnictwa, bo u nas, inaczej
niż w Anglii, wyroki nie tworzą
prawa. To smutne,
że pracownik musi sam,
bez pomocy związków 
zawodowych, dbać o swoje.
Z drugiej strony, w górnictwie 
rozpowszechniła się postawa 
roszczeniowa. Po przemianach 
ostatnich lat górnik
nie identyfikuje się ze swoją 
kopalnią tak jak dawniej,
gdy traktował ją prawie jak 
matkę. Teraz nie interesuje go,
co się stanie z firmą.  Związki 
zawodowe postępują podobnie. 
Relacje pracodawców
i pracobiorców są agresywne
z obu stron. To swego rodzaju 
gra. Ale z najnowszej teorii gier 
wynika, że jest możliwe, żeby
w grze wygrały obie strony. 
Ktoś wygra więcej, ktoś mniej, 
ale wygrają wszyscy. Dochodzi 
się do tego przez negocjacje
aż do znalezienia zgody.
W matematyce nazywa się ona 
punktem siodłowym,
a w katolickiej nauce społecznej 
będzie się to chyba nazywać 
dobrem wspólnym.
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MISJE. Zmarł pochodzą-
cy z Leszczyn misjonarz 
pracujący w Argentynie 
ks. Henryk Pawełek. Miał 
59 lat. W Argentynie pra-
cował od 1979 roku. 
Jego pogrzeb w General 
Pinedo zgromadził tłumy 
wiernych. Msza w inten-
cji zmarłego zostanie od-
prawiona 16 lipca o godz. 
15.00 w kościele parafial-
nym św. Andrzeja Boboli
w Leszczynach.

Śmierć misjonarza

To jedno z ostatnich
zdjęć ks. Pawełka

 R E K L A M A 

Złota płyta
MUZYKA. Tytuł złotej 
otrzymała płyta z pieś-
niami maryjnymi pt. 
„Bogurodzica”, nagrana
przez Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk” . Zawiera 
ona 18 najbardziej zna-
nych i lubianych utwo-
rów. Są to m.in.: „Bo-
gurodzica”, „Ave Ma-
ria”, „Serdeczna Matko”,
„Z dawna Polski”, „Gwiaz-
do śliczna”, „Zapada 
zmrok” i „Czarna Ma-
donna”. Płyta należy do 
„Złotej kolekcji Śląska”. 
Do tej pory, z plano-

wanych jedenastu albu-
mów kolekcji, wydano 
sześć płyt. Kolejny bę-
dzie jeszcze w tym ro-
ku album z popularny-
mi pieśniami górniczy-
mi pt. „Starzyk”.
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– Feuer! – ryknął niemiecki 
artylerzysta. A może to był Rosjanin? 
Nie wiadomo. Ale dziura w ścianie 
kościółka w Łaziskach Rybnickich 
pozostała do dziś.

tekst
JAROSŁAW DUDAŁA

zdjęcia
MAREK PIEKARA

Pocisk, wystrzelony podczas cięż-
kich walk w 1945 r., nie eksplo-
dował. Utkwił w schodach na 
chór, nie wyrządziwszy więk-

szych szkód. Dlatego wlotowy otwór w 
ścianie jest dziś zasłonięty szklaną płyt-
ką z Okiem Opatrzności, która czuwała 
nad niezwykłym kościółkiem.

Dlaczego niezwykłym? Bo znajdu-
ją się w nim należące do najcenniej-
szych w Polsce freski z XVI w. Odkry-
to je zaledwie kilka lat temu. Przedsta-
wiają sceny ze Starego i Nowego Testa-

mentu. To tzw. Biblia pauperum – prze-
kaz biblijny dla niepiśmiennych. Poli-
chromie zdobią północną i południową 
ścianę nawy głównej oraz prezbiterium. 
Wszystko jest tak cenne, ponieważ po-
stacie namalowane zostały bardzo do-
kładnie, a ich wizerunki urzekają boga-
ctwem barw.

Jedziemy dalej – do Krzyżowic k. Ja-
strzębia.

Niech ksiądz uważa, bo ukradną

– Gdy 6 lat temu zostałem tu probosz-
czem, mój poprzednik pokazał mi obraz 
Matki Bożej w bocznym ołtarzu i powie-
dział: „To zabytek. Niech ksiądz uwa-
ża, żeby go nie ukradli” – wspomina ks. 
Jan Grzegorzek. Nowy proboszcz oddał 
obraz do konserwacji i co się okazało? Że 
pod widocznym z wierzchu wizerunkiem 
kryje się obraz Maryi, pochodzący z po-
łowy XVI w.! Dzieciątko na nim ma dość 
charakterystycznie zdeformowaną twarz.

– Zupełnie jak na obrazie Matki Bożej 
Piekarskiej. Taka była ówczesna maniera – 
objaśnia dyrektor Muzeum Archidiecezjal-
nego w Katowicach ks. Henryk Pyka.

Po odkryciu i renowacji obraz Matki Bo-
żej Krzyżowickiej znalazł się w głównym 
ołtarzu. Zdobią go korony, założone jesz-

cze w 1847 lub 1848 r. 
Wtedy na Śląsku panowa-
ła zaraza. Może więc ko-
rony stanowiły wotum za 
ocalenie?

Skarb w niepozornej 
kapliczce

W krzyżowickim kościele warto tak-
że zwrócić uwagę na witraże w prezbi-
terium. Ich autorem był ceniony artysta 
Adam Bunsch. Przedstawił on Maryję i ar-
chanioła Gabriela w scenie Zwiastowania 
oraz starotestamentalnego Tobiasza z ar-
chaniołem Rafałem. Gdzie się podział trze-
ci archanioł – Michał? Jest! – na zasłonie 
obrazu Matki Bożej w głównym ołtarzu. 
Wizerunek jest odsłaniany na Msze, które 
w niedziele odprawiane są o godz. 7.00, 
9.00 i 11.00, w poniedziałki i czwartki o 
godz. 7.00, a w pozostałe dni powszednie 
o godz. 17.00.

Z Krzyżowic mały skok do Brzeźców. 
Kościół typowy, neogotycki, ale w środku 
– prawdziwy skarb z XV w! Tylko gdzie? 
W tyle kościoła, za stalową kratą, znajdu-
je się niepozorna kapliczka. W niej rzeź-
by aniołów, a na tylnej ścianie tryptyk oł-

Matka Boża Krzyżowicka

Odkryj nieznane atrakcje śląskich świątyń

Skarby czekają na odkrywców
Łaziska 
Rybnickie: 
pośrodku 
polichromii płyta 
przykrywająca 
dziurę
po pocisku 
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tarzowy. W środku  Matka Boża, między 
św. Stanisławem i św. Wojciechem. U gó-
ry i po bokach – wizerunki chrześcijań-
skich świętych i proroków Starego Testa-
mentu.

– To szkoła krakowska. Proszę tylko 
spojrzeć, jaka piękna jest szata Matki Bo-
żej... – zachwyca się ks. Pyka.

Ale skąd taka piękna „staroć” znalazła 
się w stuletnim zaledwie kościele? Oka-
zuje się, że dzisiejszy kościół jest dopie-
ro trzecią świątynią zbudowaną w Brzeź-
cach. A cenny tryptyk pochodzi najpraw-
dopodobniej z wyposażenia najstarszego, 
pierwszego kościoła.

Król Dawid i kołki

Nieco dalej Grzawa, a w niej malutki, 
ale bardzo uroczy kościółek drewniany.

– Jego bryła wydaje się wprost rzeź-
biarska. A ten fragment malowideł na chó-
rze jest rewelacyjny – mówi ks. Pyka, po-
kazując króla Dawida z harfą.

U wejścia do kościoła, czyli w babiń-
cu, widać odsłoniętą konstrukcję drewnia-
nej świątyni.

– Tu nie ma gwoździ. Wszystko łą-
czone jest kołkami – pokazuje ks. pro-
boszcz Stefan Kozioł. Poniżej wisi re-
produkcja obrazu koronacji Matki Bo-
żej. Oryginał tego XV-wiecznego wi-
zerunku można oglądać w katowickim 
Muzeum Archidiecezjalnym. Jest za to 
XIX-wieczna kopia obrazu jasnogórskie-
go oraz piękne stare  stacje Drogi Krzy-
żowej.

Ukryte za ołtarzem

Kościółek w Grzawie, a także kilka in-
nych, leży na rowerowym szlaku architek-
tury drewnianej. W sezonie turystycznym 
proboszczowie nie mają chwili wytchnie-
nia, przybijając pamiątkowe pieczątki 
uczestnikom turystycznych rajdów.

Tak jest np. w Miedźnej. Tam to już 
nie kościółek, ale wielki drewniany koś-
ciół. To, co najcenniejsze, było w nim 
ukryte za ołtarzem. To malutki witraż z 
połowy XV w., przedstawiający ukrzyżo-
wanie Pana Jezusa.

– Witraż – rzecz krucha... Jak to się 
mogło przechować aż do naszych czasów? 

– zastanawia się ks. Pyka. – Może 
dlatego witraż ocalał, że znajdo-
wał się trochę na uboczu?

Teraz jednak oryginał 
umieszczono w katowickim 
Muzeum Archidiecezjalnym, a 
jego miejsce zajęła kopia. Że-
by ją zobaczyć, trzeba wejść 
do wąskiego przejścia za ołta-
rzem. Tylko stamtąd widać ma-
łe okienko, a w nim – jeszcze 
mniejszy witrażyk.

Ciekawostką jest, że w oryginale za-
chowały się nawet pierwotne ołowia-
ne szprosy, czyli listwy łączące szkla-
ne płytki.

– To dziś rzadki świadek kultury i rze-
miosła dawnego Krakowa – dodaje ks. 

Henryk, zaznaczając, skąd wi-
traż pochodzi.

Klęska rabusia

Interesujące są także malowid-
ła na ambonie, które okazały się 
tak solidne, że mimo prób zło-
dziejom nie udało się ich ukraść, 
a także rzeźba patrona świątyni, 
św. Klemensa, która jest prawdo-

podobnie starsza niż sam kościół.
– Tu się odprawia inaczej niż w no-

wym kościele gdzieś na osiedlu... Tu się 
czuje sacrum – mówi proboszcz ks. Hen-
ryk Kawka.

– W belkach 
nie ma gwoździ, 
tylko kołki 
– pokazuje 
ks. Kozioł. 
Poniżej widać 
reprodukcję 
obrazu koronacji 
Matki Bożej

dokończenie na s. VI

Odkryj nieznane atrakcje śląskich świątyń

Skarby czekają na odkrywców



W drewnianym kościółku w Ćwikli-
cach uderza zapach impregnatów do 
drewna. Na ścianach unikatowa polichro-
mia, przedstawiająca m.in. biczowanie 
Pana Jezusa oraz życie patrona świątyni 
św. Marcina.

– Tu się czuje urok prowincji – ocenia 
ks. Pyka, patrząc na dzieła po trosze ludo-
we, po trosze warsztatowe.

Biskup już tak nie chodzi

Najcenniejszy jest chyba stoją-
cy w bocznej kaplicy tryptyk goty-
cki z 1475 r. W jego centrum znaj-
duje się Matka Boża, ale ks. Pyka 
zwraca uwagę na postaci w bisku-
pich szatach:

– To wspaniałe świa-
dectwo kostiumolo-
giczne, bo dziś bi-
skupi nie chodzą 
już tak ubrani. Pro-
szę spojrzeć na te 
florenckie tkani-
ny!

Obok – za-
gadkowa Pieta,
a w prezbite-
rium chrzciel-
nica zwieńczo-
na koroną.

– Takie zdo-
bienie było po-
pularne po 
zwycięstwie Ja-
na III Sobieskie-
go nad Turkami, 
gdy rozwijał się 
kult Matki Bożej 
Zwycięskiej – mó-
wi dyrektor katowi-
ckiego Muzeum Ar-
chidiecezjalnego.

I jeszcze mi-
sternie kute drzwi 

do bocznej kaplicy – szczyt osiąg-
nięć XVI-wiecznego kowalstwa.

Współpraca:
ANNA BURDA-SZOSTEK

Autor dziękuje za pomoc dyrektorowi Muzeum 
Archidiecezjalnego ks. Henrykowi Pyce. Opisana 
wyżej wycieczka zajęła nam cały dzień. Ale w 
każdym z tych miejsc z osobna można spędzić 
całe letnie popołudnie. Wszystko to dosłownie
na wyciągnięcie ręki.
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sternie kute drzwi 

pich szatach:
– To wspaniałe świa-

dectwo kostiumolo-
giczne, bo dziś bi-
skupi nie chodzą 
już tak ubrani. Pro-
szę spojrzeć na te 
florenckie tkani-

Obok – za-
gadkowa Pieta,
a w prezbite-
rium chrzciel-
nica zwieńczo-
na koroną.

– Takie zdo-
bienie było po-
pularne po 
zwycięstwie Ja-
na III Sobieskie-
go nad Turkami, 
gdy rozwijał się 
kult Matki Bożej 
Zwycięskiej – mó-
wi dyrektor katowi-
ckiego Muzeum Ar-
chidiecezjalnego.

I jeszcze mi-
sternie kute drzwi 

– To wspaniałe świa-
dectwo kostiumolo-
giczne, bo dziś bi-
skupi nie chodzą 
już tak ubrani. Pro-
szę spojrzeć na te 
florenckie tkani-

kult Matki Bożej 
Zwycięskiej – mó-
wi dyrektor katowi-
ckiego Muzeum Ar-
chidiecezjalnego.

I jeszcze mi-
sternie kute drzwi 

dokończenie ze s. V

Król Dawid z Grzawy

Witraż z Miedźnej

Tryptyk
z Brzeźców

Poniżej z lewej:
św. Klemens 
jest patronem 
kościoła
w Miedźnej

Z prawej:
Ćwiklice: szczyt 
osiągnięć
XVI-wiecznego 
kowalstwa
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Śląski franciszkanin na misjach w Afryce

Co może 500 dolarów 
– Pewna zakonnica tak uczyła 
afrykańskie dzieci francuskiego, 
że po pewnym czasie jej uczennice 
pozdrowiły mnie po francusku: 
„Dobry wieczór, siostro!” – śmieje 
się o. Kordian Merta.

Ten franciszkanin z Panew-
nik od 17 lat pracuje na mi-
sjach w Republice Środko-
wej Afryki. Leży ona w samym 
centrum Afryki, jest dwa razy 
większa od Polski, a ma tylko 
3,2 mln mieszkańców. Wysokie 
temperatury i duża wilgotność 
sprawiają, że tropikalne zaraz-
ki mają tam raj. Żywności jest 
pod dostatkiem, ale w pierw-
szym roku życia 30 proc. dzie-
ci umiera. Średnia wieku wyno-
si ok. 48 lat.

Afrykańskie dzieci szybko 
muszą nauczyć się dorosłego 
życia. 12-letnie dziewczynki 
prowadzą rodzinną kuchnię i 
uprawiają pole. Chłopcy uczą 
się polować i budować domy. 
I właściwie do tego sprowadza 
się ich edukacja.

Afrykański strajk

Większość tych dzieci jesz-
cze do niedawna nie chodziła 
do szkoły. Te, które mieszkały 
w większych miastach, spędza-
ły w niej kilka tygodni w roku, 
w przerwach między strajkami 
nauczycieli, którym państwo 
nie wypłaca pensji. Dla tych 
dzieci wiedza o świecie ograni-
cza się do kilku wiosek. A kie-
dy mają ok. 14 lat, chłopak bu-
duje chatę, a dziewczyna za-
chodzi w pierwszą ciążę.

Osiem lat temu franciszka-
nom udało się otworzyć pierw-
szą szkołę podstawową. Dziś 
jest ich na terenie parafii 12.

 – Uczy się w nich 1400 
dzieci – mówi 
ojciec Kordian 
Merta. – Na-
uczycieli jest 
39, z czego 
dwóch przy-
słało nam pań-

stwo. Główny problem 
w utrzymaniu szkół to 
znalezienie środków 
na wypłaty dla nauczy-
cieli. A bez solidnej 
edukacji ta ziemia nie 
ma przyszłości.

Nauczyciele cieszą się 
wśród dzieci absolutnym au-
torytetem. – Czasami w jednej 
klasie musi się uczyć 80 dzieci. 
Ale wystarczy jedno klaśnięcie 
w dłonie, i w klasie robi się ci-
cho jak makiem zasiał – mówi 
ojciec Kordian.

W szkole językiem wykła-
dowym jest francuski (do 1960 
r. Republika była kolonią fran-
cuską). Dzieci przychodzące 

do szkoły znają tylko 
język plemienny zan-
de. Ale bardzo łatwo 
uczą się języków.

– Przyjechała kie-
dyś do nas siostra za-

konna. Ona znała tylko fran-
cuski, a dzieci – tylko zande. 
Efekt był taki, że po dwóch 
miesiącach dwie uczennice po-
zdrowiły mnie po francusku: 
„Dobry wieczór, siostro!” – 
śmieje się ojciec Kordian.

Jak w Szwajcarii

W szóstej klasie podsta-
wówki wszyscy uczniowie zna-
ją już trzy języki: zande jako ję-

zyk rodzinny, sango jako język 
narodowy i francuski, którym 
posługują się w szkole.

Nie wszystkie dzieci mo-
gą chodzić do szkoły. Starsze 
opiekują się młodszym rodzeń-
stwem. Dzieci mogą też na 1,5 
miesiąca „przepaść”, pracując 
z rodzicami w polu.

Na wykształcenie jednego 
ucznia potrzeba 10 dolarów 
rocznie. Nauczyciel zarabia 
średnio 50 dolarów miesięcz-
nie. 500-dolarowy budżet za-
pewnia utrzymanie nauczyciela 
przez 10 miesięcy, co jest wa-
runkiem funkcjonowania szko-
ły. – Każdy, kto ofiaruje te pie-
niądze, daje dziecku szansę na 
lepsze jutro – mówi ojciec Kor-
dian Merta. – Dlatego dziękuję 
wszystkim, którzy już pomaga-
ją i którzy zechcą pomóc afry-
kańskim dzieciom w zdobywa-
niu wykształcenia.

ANNA BURDA-SZOSTEK

POMÓŻ
Wpłaty na pomoc dzie-
ciom w Republice Środkowej 
Afryki można dokonywać na 
adres: Prowincjalny Sekretarz 
ds. Ewangelizacji Misyjnej, 
ul. Panewnicka 76, 40-760 
Katowice, PKO BP O/Katowice nr 
37 1020 2313 0000 3102 0023 
8766 „Szkoła w RCA”.



Na kształcenie 
jednego ucznia 
potrzeba 10 
dolarów rocznie

Wystarczy jedno 
klaśnięcie 
w dłonie, 

i w klasie robi 
się cicho jak 

makiem zasiał
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W czeskim supermarkecie 
na tej samej półce można 
znaleźć książkę
o św. Teresie 
i praktyczny 
podręcznik magii. 
– Takie jest czeskie 
społeczeństwo – mówi
ks. Piotr Rak. – Ludzie coraz 
chętniej sięgają po teologię, 
choć nie pogardzą
też horoskopami.

Po odzyskaniu niepod-
ległości Kościół w 
Czechach cieszy się wol-
nością. Wśród praktyku-

jących katolików są także dawni 
komuniści. Niektórzy wrócili do 
Kościoła, inni zainteresowali się 
wiarą po raz pierwszy. Najczęściej 
dzięki świadectwu tych gorliw-
szych. Są jednak i tacy, którzy co-
raz częściej stronią od niedzielnej 
Mszy, bo konkurencją staje się w 
Czechach konsumpcjonizm pod-
sycany przez media.

Dwie i pół godziny

Ks. Piotr Rak pochodzi z ar-
chidiecezji katowickiej. Jest pro-

boszczem w Slatinie, a 
każdej niedzieli objeż-
dża kilka kościołów. – 
Na Mszy nie ma wpraw-
dzie tłumów – opowia-
da – ale atmosfera jest 
wyjątkowa. Wszystkich 
znam z imienia i nazwi-
ska. Nie ma u nas od-
wiedzin kolędowych, ale 
co tydzień jestem zapraszany na 
obiad przez jedną rodzinę. Dzię-
ki temu na indywidualną rozmo-
wę mam dla wszystkich dwie i 
pół godziny rocznie, a nie tylko 
pięć czy dziesięć minut. 

Tutaj ludzie bardzo sobie ce-
nią księdza. Nie mieli kapłana 
przez 40 lat, więc sami wyre-
montowali probostwo i popro-
sili biskupa o duszpasterza. Na 
stole probostwa leży katowicka 
agenda liturgiczna. – Duszpaster-
stwo prowadzimy tu zgodnie z 
rodzimymi wzorcami – mówi ks. 
Piotr. – Odprawiamy Roraty, na-
bożeństwa majowe i czerwco-
we, tłumaczymy na czeski teks-
ty i pieśni. 

Polscy księża pracu-
jący w Czechach nie dzi-
wią się warunkom, w 
których pracują. – Jeśli 
Czesi nigdy nie widzieli 
procesji Bożego Ciała – 
opowiadają – trudno się 
dziwić, że nie wzboga-
cają liturgii o takie prak-
tyki. Podobnie jest z Re-

zurekcją. Choć te formy są no-
we, przyjmują się u nas z powo-
dzeniem.

Po kilku latach pracy polskich 
księży można dziś w Czechach 
spotkać niejedną procesję, orkie-
strę dętą na Pasterce, czy modli-
twy przed figurami. 

Kościół żywy
i prawdziwy…
Ks. Adam Małek jest probosz-

czem w Komorowie. On także 
objeżdża kilka kościołów, do któ-
rych każdej niedzieli przychodzi 
kilkaset osób. – W polskiej pra-
sie pojawiają się czasem artyku-
ły o czeskim Kościele – mówi. 

Śląscy księża na Śląsku Opawskim

Parafia z Gustawem Husakiem
Sonda

KOŚCIÓŁ ŻYWY
KS. ADRIAN WYKRĘT

– Diecezja os-
trawsko-opaw-
ska ma 10 lat, 
a ja tutaj jestem 
od 9. Do obsłu-
gi mam dwie pa-

rafie oraz kościół filialny. W 
niedzielę do kościoła przy-
chodzi tam w sumie około 
500 wiernych. Pracuję na te-
renie Śląska Cieszyńskiego. 
Mentalność moich para-
fian różni się nieco od tej 
z terenów opawskich, tak
jak mentalność mieszkań-
ca Śląska Cieszyńskiego 
różni się od mentalno-
ści Górnoślązaka. Do ob-
służenia mam cztery szko-
ły, w których uczę kateche-
zy. Dochodzą do tego grupy 
przyparafialne.

JIRI KOZAREK
– Należę do pa-
rafialnej grupy 
młodzieżowej. 
Moja rodzina 
jest bardzo ka-
tolicka. Pasją 

jest dla mnie wyrabia-
nie przedmiotów sakral-
nych z drzewa. Dla wie-
lu parafii na tokarce wyko-
nuję świeczniki i podsta-
wy pod paschał. W parafii 
gromadzimy się na spot-
kaniach formacyjnych al-
bo przy stole. Od kilku-
nastu lat pomagam księ-
dzu w organizacji życia re-
ligijnego.

MARTINA KUBANKOWA
– Na organach 
w naszej parafii 
zaczęłam grać 
przez przypa-
dek. Kiedy za-
chorował po-

przedni organista, posta-
nowiłam pomóc probosz-
czowi, który był w kłopo-
cie. Zbliżał się odpust, a 
to dla naszej parafii wiel-
kie święto. Dziś  potrafię 
już grać nie tylko wszystkie 
pieśni, ale też części stałe. 
Pomagam w prowadzeniu 
chóru i scholi.

Ks. Piotr Rak 
chwali swoich 
parafian. 
– Bardzo dbają
o kościoły 
– mówi.
– Jest w nich
ład i porządektekst i zdjęcia

KS. MAREK ŁUCZAK



– Przeważnie jednak są to anali-
zy krzywdzące dla naszych wier-
nych. Choć katolików jest u nas 
niewielu, potrafią się zmobilizo-
wać w każdej sytuacji. Kiedy po 
raz pierwszy wszedłem do jed-
nego z moich kościołów, o mało 
nie rozpłakałem się. Na ścianach 
nie było tynku, szafy w zakrystii 
świeciły pustkami, a o nagłośnie-
niu można było tylko pomarzyć. 
Na szczęście parafianie sami zro-
zumieli, że kościół to ich wi-
zytówka. Do pracy przychodzili 
wszyscy, i katolicy, i niewierzący. 
Dziś, po remoncie, nasz kościół 
przyjeżdżają oglądać wycieczki z 
pobliskich miejscowości. 

Katolicy w czeskim społe-
czeństwie należą do mniejszości. 
Dlatego są bardzo zaangażowani 
w swoją wiarę. Jak mówią księ-
ża, w każdej parafii są organiści i 
kościelni. Jeśli proboszcz ogłosi, 
że potrzebni są ludzie, bo trze-
ba pomalować dach nad probo-
stwem, przychodzą wszyscy. 

Ks. Małek wspomina misje, 
które zorganizował po raz pierw-
szy od siedemdziesięciu lat. – 
Ludzie byli wzruszeni – mówi. 
– Kiedyś do Komunii przystępo-
wało u nas tylko kilka osób, dziś 
prawie cały kościół. 

Moi przyjaciele

Ks. Rakowi największą radość 
sprawia widok nowo nawróco-
nych. – O chrzest przychodzą 
prosić przy różnych okazjach – 
opowiada. – Czasami namówi 
babcia, innym razem sami sta-
wiają sobie egzystencjalne py-
tania i wracają. Czasami chcą 
ochrzcić swoje dzieci, a przy oka-
zji uregulować relację z Kościo-
łem. – Rozwody w Czechach są 
prawdziwą plagą – dodaje ks. 
Małek. – Przez dziesięciolecia 
komunistycznej propagandy w 
ludziach wytworzyła się ducho-
wa pustka. Dziś zdarzają się ślu-
by po latach wspólnego życia. 
Jak się ktoś nawróci, to na serio, 

głęboko. Ks. Rak mar-
twi się jednak o trwałość 
tych nawróceń. – Wiara 
oznacza wysiłek – twier-
dzi. – A ludzie wybierają 
dziś to, co łatwe, lekkie 
i przyjemne.

Objeżdżając swoje 
parafie, ks. Rak pozdra-
wia napotkanych prze-
chodniów. – Nie wszyscy 
z nich są wierzący – mó-
wi. – Ale żyć w przyjaźni trzeba ze 
wszystkimi. W kancelarii mam na-
wet portret pierwszego sekreta-
rza partii komunistycznej Gusta-
wa Husaka. Kiedy przychodzą do 
mnie komuniści, czują się bardziej 
swojsko. Tutaj nie można podsy-
cać podziałów. Ci ludzie są moimi 
przyjaciółmi. Wiedzą, że ich sza-
nuję, ale też ja wiem, że mogę na 
nich liczyć.

Odkąd 
Ochotni-
cza Straż 
Po ż a r n a 
przy ję ła 
ks. Piotra 
na swego 

honorowego członka, 
dla parafii nie ma prob-
lemów nie do pokona-
nia. – Kiedy trzeba coś 
remontować, przycho-
dzi do roboty 40 straża-
ków. – Ne ma sprawy, pa-
ne farorzu – mówią.

Duszpasterstwo 
obecności

Polscy księża na co dzień sto-
sują sprawdzone metody dusz-
pasterskie: jest gazetka parafial-
na, schola młodzieżowa i mini-
stranci.  Ks. Rak chwali się ekspo-
zycją, na której wywiesza foto-
grafie ochrzczonych i pogrzeba-
nych parafian. – To miejsce cieszy 
się w naszym kościele dużym po-
wodzeniem – opowiada. – Wszy-
scy chętnie tutaj zaglądają.

Księża przygotowują mło-
dzież do bierzmowania i Pierw-
szej Komunii. Co pewien czas 
organizują ogniska i wyciecz-
ki rowerowe. – Najważniejsza 
jest jednak obecność – mówi 
ks. Adam. – Z tymi ludźmi trze-

ba być na co dzień. Oni mu-
szą czuć, że są dla nas 

ważni. 
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Śląscy księża na Śląsku Opawskim

Parafia z Gustawem Husakiem
Sonda

KOŚCIÓŁ ŻYWY
TERESA WOLNA
– Przez dłuższy 
czas nie chodzi-
łam na kateche-
zę do szkoły. 
Później zaprag-
nęłam przy-
jąć Pierwszą Komunię 
Świętą, a ksiądz proboszcz 
zachęcił mnie, żebym po-
magała przy służbie mi-
nistranckiej. Razem ze 
mną nawrócili się moi ro-
dzice, którzy wzięli ślub. 
Wcześniej do kościoła 
chodziła jedynie babcia i 
moja kuzynka. To ich wia-
ra wpłynęła na moją de-
cyzję. Dzisiaj mogę być w 
pełni ministrantką, bo w 
czasie Mszy św. przyjmuję 
Komunię.

ZDENEK CZERNY
– Kiedy przy-
szedłem do 
zakrystii, że-
by wziąć ze 
sobą obra-
zek z niedziel-
ną Ewangelią, ksiądz pro-
boszcz zaproponował mi 
służbę ministrancką. W 
każdym kościele naszej 
parafii jest kilka osób słu-
żących przy ołtarzu. Raz w 
roku wszyscy spotykamy 
się przy jednym ołtarzu na 
Triduum Paschalnym. Na 
Mszę obowiązkowo przy-
chodzimy co niedzielę, a 
w tygodniu mamy wyzna-
czone dyżury.

WACLAW ADAMEC
– Już dwa ra-
zy pracowałem 
jako kościel-
ny w naszej pa-
rafii. Pierwszy 
raz przed woj-
skiem, w młodości, a drugi 
raz obecnie, kiedy jestem 
na emeryturze. Osobiście 
nie odczułem w czasach 
komunizmu, że wiara jest 
niemile widziana. Zawsze 
byłem człowiekiem religij-
nym. Dziś należę do ra-
dy parafialnej i do Rady 
Gminnej.

przyjaciółmi. Wiedzą, że ich sza-
nuję, ale też ja wiem, że mogę na 
nich liczyć.

Odkąd 
Ochotni-
cza Straż 
Po ż a r n a 
przy ję ła 
ks. Piotra 
na swego 

się w naszym kościele dużym po-
wodzeniem – opowiada. – Wszy-
scy chętnie tutaj zaglądają.

Księża przygotowują mło-
dzież do bierzmowania i Pierw-
szej Komunii. Co pewien czas 
organizują ogniska i wyciecz-
ki rowerowe. – Najważniejsza 
jest jednak obecność – mówi 
ks. Adam. – Z tymi ludźmi trze-

ba być na co dzień. Oni mu-
szą czuć, że są dla nas 

ważni. 

Chór parafii 
Komorowo 
Cantate Deo

Poniżej:
Ks. Adam Małek 
pokazuje ornat 
wykonany 
w Piekarach 
Śląskich



Bardzo zjadliwa postać gronkowca 
wywoływała u dziecka pęcherze na 
całym ciele. Poszłam 
do kościoła i zaczęłam się modlić 
do św. ojca Pio. Po kilku dniach 
choroba ustąpiła – mówi dyrektor 
mysłowickiego Domu Dziecka 
Krystyna Wolwiak.

– Zaczęło się od tego, że był 
u nas chłopczyk, który nie miał 
szczęścia do adopcji. Przez trzy 
lata szukaliśmy dla niego rodzi-
ny – mówi dyrektor Wolwiak. – 
I wreszcie znalazło się małżeń-
stwo z Włoch, które go zaad-
optowało. Nadali mu nowe imię 
– Pio. Kiedy Ojciec Święty wy-
niósł ojca Pio na ołtarze, ci Wło-
si podarowali nam obrazek Świę-
tego z fragmentem sukna z je-
go habitu.

Krótko potem zachorowała 
jedna z podopiecznych placów-
ki. Bardzo zjadliwa postać gron-
kowca wywoływała u niej pęche-
rze na całym ciele. Dziecko bar-
dzo cierpiało. Lekarze nie dawa-
li dużych szans na wyleczenie. – 
Poszłam do kościoła i zaczęłam 
się modlić do św. ojca Pio – mó-
wi Krystyna Wolwiak. – Po kil-
ku dniach choroba ustąpiła. Te-

raz, kiedy jest mi cięż-
ko, gdy piętrzą się prob-
lemy, gdy chorują nasze 
dzieci, zawsze zwracam 
się o pomoc do Święte-
go. I ojciec Pio pomaga.

Jest coś 
do jedzenia?
W Domu Dziecka w 

Mysłowicach mieszka 
obecnie 52 dzieci. Naj-
młodsze ma 3 miesiące, 
najstarsze 16 lat. Wiele z 
nich ma ciężki bagaż ży-
ciowych doświadczeń.

Pracownicy placówki 
wspominają dwóch chło-
paków, którzy po kolej-

nej domowej awantu-
rze, wracając do Domu 
Dziecka, już od progu 
wołali: „Jak my się cie-
szymy, że możemy tu 
wrócić. A jest coś do je-
dzenia? 

Krystyna Wolwiak 
mówi, że ciągle jesz-
cze pokutuje stereo-
typ bidula. – A my ro-
bimy wszystko, by dom 
dziecka był dla dzieci 
prawdziwą ostoją – mó-
wi. – Nie konkurujemy 
z prawdziwym domem, 
ale robimy wszystko, by 
dzieci znalazły tu choć 
jego namiastkę. Stara-
my się, by był to dom 

pachnący ciastem i obiadem. Dla-
tego największą radość sprawia 
nam, gdy dzieci wracając do nas 
z wakacji mówią: „Nareszcie w 
domu!”. 

Dzieci na choince

W mysłowickim domu pra-
cuje 6 pielęgniarek opiekujących 
się noworodkami oraz 10 wy-
chowawców i opiekunów. Swo-
ich podopiecznych wychowują w 
duchu chrześcijańskim. Nawet w 
latach głębokiego PRL-u na ścia-
nach wisiały krzyże. Co niedzielę 
dzieci chodzą na Mszę św. do po-
bliskiego kościoła. Przed Bożym 
Narodzeniem na stojącej w koś-
ciele choince pojawiają się figur-
ki aniołków z wypisanymi imio-
nami dzieci z Domu Dziecka. Pa-
rafianie wybierają sobie aniołka i 
robią potem bożonarodzeniowe 
prezenty dla danego dziecka. 

Niedawno do placówki tra-
fiła dziewczynka z porażeniem 
mózgowym. Prawie się nie poru-
szała. Na widok człowieka krzy-
czała, bo znała tylko telewizor, 
przed którym sadzali ją rodzice, 
by mieć święty spokój. Dziś pięk-
nie mówi, a lekarze dają duże 
szanse, że będzie chodzić. Pra-
cownicy Domu Dziecka mówią, 
że dla takich chwil warto żyć.
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75-lecie Domu Dziecka w Mysłowicach

Aniołki ojca Pio

 R E K L A M A 

Powyżej:
Wychowawcy 
z domu dziecka 
robią wszystko, 
by dzieci 
znalazły tam 
choć namiastkę 
życia 
rodzinnego. 
Dyrektor 
Krystyna 
Wolwiak 
(w środku) 
ze swoimi 
podopiecznymi

Poniżej:
Dzieci 
czekają 
na adopcję
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Korzystając z chwi-
lowego lata, wygrze-
wałem „stare kości” 
na ławeczce przed 
blokiem. Po chwi-
li dołączył do mnie 
profesor.

– Samoświado-
mość – mruknął.

– ? – zareago-
wałem.

– Człowiek się bez prze-
rwy dowiaduje czegoś o sobie 
samym – wyjaśnił naukowiec.

– No, nie jest to za bardzo 
budująca wiedza – stwierdzi-
łem melancholijnie. – Patrzę 
ja, proszę pana, na ten ca-
ły mundial, dostaję herckleko-
tów (nie z powodu „naszych”, 
żeby było jasne), ale lubię fut-
bol, więc ciągle się przejmu-
ję np. sędziowaniem meczu 
Holandia–Portugalia, klęską 
Czechów, niesprawiedliwością 
losu w spotkaniu Argentyna–
Meksyk. A potem, już na zim-
no, to sobie myślę: Jakiś ty 
durny. Każdy z tych kopaczy 
piłki zarabia miliony, do któ-
rych ty się tam jakoś dokła-
dasz, bo płacisz abonament, 
podatki różne, dają to naszej 
telewizji, aby to transmitowa-
ła, po to, żebyś ty dostawał 
hercklekotów, bo Holandia…

– Każdy ma taką samo-
świadomość, na jaką zasłu-
guje – przerwał mi brutalnie 
profesor, choć miałem jeszcze 
dużo do powiedzenia. – Ja na 
przykład nie wiedziałem, ja-
kim jestem lokalnym patrio-
tą. Musiała tu przyjechać de-
legacja ze Związku Pisarzy Li-
twy, żebym sobie z tego zdał 
sprawę. Oni, wie pan, Wilno, 
Kowno – miasta jakieś takie 
magiczne i historyczne, a ja 
co? Brzydkie, brudne Katowi-
ce. Goście, którzy przyjechali 
promować dwujęzyczny, pol-
sko-litewski tomik poezji Bar-
bary Gruszki-Zych, to: Birute 
Jonuskaite, pisarka, wicepre-
zes Związku Pisarzy Litwy, tłu-
maczka, elegancka, powiem 

panu, kobieta, Vik-
toras Rudzianskas, 
który książkę wy-
dał, też poeta i re-
daktor naczelny ty-
godnika kultural-
nego „Nemunas“ 
(oni tam, panie, ty-
godniki kulturalne 
mają!) i Donaldas 
Kajokas, poeta i re-

daktor wyboru. I ja tych, że 
tak powiem, posiadaczy pra-
wa jazdy na Pegazie miałem 
zaprowadzić z Radia Katowice 
do Urzędu Miasta, gdzie ich 
podjęła wiceprezydent Graży-
na Szołtysik, i z powrotem. I 
wie pan co? Oni poeci, a to na 
mnie spłynęło natchnienie. To 
był trans. Pokazuję im „Zenit”, 
mówię: tu był zajazd Welta, 
kiedy go otwierano, grał tu 
Johann Strauss. Wchodzimy w 
Młyńską. Mówię: tu urodzi-
ła się noblistka w dziedzinie 
fizyki, Maria Geppert-Meyer. 
Kawałek dalej katowiccy Ży-
dzi „założyli” państwo Izrael. 
W drodze powrotnej opowia-
dam im o stuletnim dziadku z 
ulicy Staromiejskiej. Mieszkał 
przy Querstrasse, potem Po-
przecznej, Pierackiego, Kor-
fantego, znowu przy jakiejś 
niemieckiej (wypadła mi na-
zwa z pamięci), później znów 
na chwilę Korfantego, następ-
nie komunisty Wieczorka, 
teraz Staromiejskiej. 8 razy 
zmienił adres, poruszając się 
nie w przestrzeni, tylko w cza-
sie. (Raz znalazł się w innym 
mieście, które nazywało się 
Stalinogród). Wyjaśniam, że 
tu właśnie tłumaczę humani-
stom teorię względności. Na-
gadałem im jeszcze wiele in-
nych, ciekawych rzeczy. I tak – 
dzięki Litwinom – zdałem so-
bie sprawę z tego, że żyję w 
fascynującym mieście. Birute, 
która to wszystko tłumaczyła 
kolegom, mówi, że Viktoras 
stwierdził, że Katowice przy-
pominają mu Kowno.

– Kowno południa – pod-
sumowałem.

tekst 
JAROSŁAW 
STARZYK

Kowno południa
DOLCE VITA EMERYTA

Teatr na wakacje

Wolter w wersji 
jarmarcznej

Już po raz ósmy w podcieniach 
Górnośląskiego Centrum Kultury 
w Katowicach ruszył Letni Ogród 
Teatralny.

Duzi i mali widzowie podczas 
weekendowych wakacyjnych wie-
czorów będą mogli oglądać spek-
takle teatralne, koncerty , wystę-
py kabaretowe. To konsekwen-
tnie realizowany i z roku na rok 
wzbogacany zbiór propozycji kul-
turalnych z całego kraju.

Niektóre prezentacje, jak 
„Wrażliwość”, oparta na moty-
wach „Stokrotki” J.Ch. Anderse-
na, Teatru „CoNieco” z Białego-
stoku (9.07 godz. 16.00) są już 
uznane i uhonorowane. Ta opo-
wieść o potrzebie uczuć, o smut-
ku wyrzuconych przedmiotów, 
kwiatów i zwierząt, ale i ludzi, 
zdobyła I nagrodę na Między-
narodowym Festiwalu w Finlan-
dii. Inne, jak angażują-
ce małych widzów w ak-
cję „Sznurkowe skrza-
ty”, w wykonaniu Teatru 
Wielkie Koło z Będzina 
(16.07 godz. 16.00), do-
piero czekają na doce-
nienie. Interesująco za-

powiadają się spektakle Teatru 
„Baj Pomorski” z Torunia. Doro-
słym zaprezentuje „Kandyda czy-
li optymizm” Woltera w wersji 
jarmarcznej (22.07 godz. 21.00), 
a dzieciom – w ramach „Letniej 
Grządki Teatralnej” – „Pinokia” 
Carlo Goldoniego (23.07 godz. 
16.00), spektakl pomyślany ja-
ko teatr w teatrze. Miłośników 
jazzu inspirowanego tematami 
żydowskimi z pewnością nie za-
wiedzie koncert kwintetu „Meri-
tum” (16.07 godz. 20.00), a wiel-
bicieli jazzu, rocka alternatywne-
go oraz muzyki etnicznej – wie-
czór muzyczny „Yass Ensemble” z 
Tymonem Tymańskim, grającym 
na gitarze.

Letniemu Ogrodowi towa-
rzyszą warsztaty aktorskie dla 
dzieci i młodzieży oraz zaję-
cia plastyczne pod nazwą „Dzie-
ło-sztuka-kontakt”, prowadzone 
przez historyka sztuki Ewę Ko-

kot, a przeznaczone dla 
najmłodszych od 7 do 
12 lat. Bilety na spekta-
kle dla dorosłych kosz-
tują 8 zł, na wieczory 
kabaretowe i muzyczne 
– 12 zł. Dla dzieci wstęp 
wolny. BGZ

„Wrażliwość” 
Teatru „CoNieco” 
z Białegostoku 
oparta jest 
na motywach  
„Stokrotki” 
Andersena
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Polska–NRD 0:2. 
Tak niefortunnie 
zaczęła się historia 
największego 
polskiego stadionu. 
22 lipca minie 50 lat
od jego otwarcia.

Niemiecka Republika 
Demokratyczna dzi-
siaj nie istnieje, po-
dobnie jak Związek 

Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, z którym 
Polska walczyła – również na 
Stadionie Śląskim – w 1957 ro-
ku. Polityczne wytyczne były 
jednoznaczne: nie należy wy-
grywać. Jednak znakomity pił-
karz – Ślązak Gerard Cieślik 
w ogóle się tym nie przejął i 
umieścił piłkę w siatce bram-
ki Wielkiego Brata aż dwu-
krotnie.

Nowe życie kolosa

O Stadionie Śląskim słyszy-
my najczęściej przy okazji wiel-
kich wydarzeń: międzynarodo-
wy mecz, żużlowe mistrzo-
stwa, koncert znanej na całym 
świecie formacji muzycznej. Na 

co dzień, przechodząc 
obok kolosa, można 
pomyśleć, że nic tam 
się nie dzieje.

– To tylko złudze-
nie, zwłaszcza obec-
nie, gdy powoli odda-
jemy do użytku kolej-

ne pomieszczenia pod 
wschodnią trybuną – 
zaprzecza Adam Paw-
licki, zastępca kierow-
nika Działu Organiza-
cji Imprez i Marketin-
gu. – Tam już funkcjo-
nują dwie sale gimna-

Trwa modernizacja Stadionu Śląskiego

Odmładzanie pięćdziesięciolatka

tekst i zdjęcia
MIROSŁAW RZEPKA

Tak będzie 
wyglądał 
Stadion Śląski. 
Budowa 
zadaszenia ruszy 
w przyszłym 
roku
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Serdeczne słowa podziękowania za modlitwę,
wyrazy współczucia, udział we Mszy świętej pogrzebowej

tragicznie zmarłego

ŚP. MARKA PODEMSKIEGO

ks. prob. Józefowi Since, ks. Stanisławowi Since, 
ks. Markowi Paszkowi, Siostrom Elżbietankom,

Dyrekcji Kopalni „Ziemowit”, 
współpracownikom z kopalni i „Kopexu”,
delegacjom Gimnazjum z Bierunia Starego 

i Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach,
kolegom ze szkolnej ławy, krewnym, sąsiadom, znajomym.

Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc kierowniczce 
i pracownikom działu socjalnego kopalni „Ziemowit”, 
planistce i pracownikom oddziału G-5 wraz z dozorem

składa żona z córkami

 P O D Z I Ę K O W A N I E  R E K L A M A 

W związku z dynamicznym rozwojem WKM „Gość Niedzielny”
poszukuje 

     SPECJALISTY DS. SPRZEDAŻY REKLAM
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 sprzedaż powierzchni reklamowej w naszych tytułach
 negocjowanie warunków współpracy z klientami
 realizowanie celów sprzedażowych
 pracę w terenie

Poszukujemy osoby ambitnej, nastawionej na realizację celów, kreatywnej i komunikatywnej.

Oczekiwania:
 wykształcenie wyższe 
 umiejętność przygotowywania oferty handlowej i prowadzenia prezentacji
 znajomość języka angielskiego i/lub j. niemieckiego oraz j. włoskiego
 prawo jazdy kat. B
  znajomość polskiego rynku prasowego oraz doświadczenie na podobnym 

stanowisku mile widziane.

Oferujemy: pracę w renomowanej i prężnie rozwijającej się firmie, umowę o pracę, 
możliwość rozwoju zawodowego, dobre warunki pracy.

Ofertę zawierającą CV i list motywacyjny prosimy przesłać w ciągu 14 dni
od daty ukazania się ogłoszenia na adres: WKM „Gość Niedzielny”, skr. poczt.  659,

40-958 Katowice, z dopiskiem „Specjalista ds. reklamy”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WKM 
„Gość Niedzielny” z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 11, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – DzU nr 133, poz. 883)”.



styczne, nadające się nie tylko 
do zapasów czy judo, ale także 
do baletu. Nawet ring bokser-
ski mamy. Poza tym czynne jest 
centrum prasowe z salą konfe-
rencyjną. Można tam obecnie 
oglądać wystawę „Górnośląza-
cy w polskiej i niemieckiej re-
prezentacji narodowej w piłce 
nożnej – wczoraj i dziś. Sport 
i polityka na Górnym Śląsku 
w XX wieku”. Zaprezentowano 
na niej sylwetki 15 zawodni-
ków, którzy w minionym stule-
ciu urodzili się na Śląsku i wy-
stępowali w reprezentacjach 
narodowych z rewelacyjnymi 
wynikami. Wielofunkcyjne po-
mieszczenie będzie czynne la-
da dzień. Będzie mogło służyć 
jako sala sportowa, konferen-
cyjna, a nawet kinowa.

Jedyny w Polsce

Ciekawostką jest, że 2 maja 
2005 roku Międzynarodowa Fe-
deracja Piłki Nożnej (FIFA) przy-
znała certyfikat sztucznej na-
wierzchni boiska treningowe-
go przy stadionie . Oznacza to, 
że boisko może być używane 
do rozgrywania me-
czów najwyższej ran-
gi. To jedyny tego typu 
obiekt w Polsce. W Eu-
ropie boisk z taką na-
wierzchnią jest niewie-
le ponad 100. Zwłasz-
cza w sezonie jesien-
no-zimowym boisko z 
taką nawierzchnią cie-
szy się wielką popular-
nością.

– Pierwsze skorzy-
stały Polonia Warsza-
wa i Lechia Gdańsk. 
Trenowała też u nas 
Polonia Bytom, która 
uratowała się później 
przed spadkiem do 
trzeciej ligi – uśmie-
cha się pan Adam. Pro-
wadzi na główną pły-

tę stadionu. Charakte-
rystyczna wieża wbi-
ja się w niebo. Kratow-
nice masztów oświet-
leniowych pozostały 
już tylko po stronie za-
chodniej. Na wschod-
niej trybunie oświet-
lenie jest zamontowa-
ne prowizorycznie na 
dwóch pierwszych z 
20 iglic, na których bę-
dzie wspierała się kon-
strukcja zadaszenia.

– Jego budowa ru-
szy w przyszłym roku 
– mówi dyrektor Wo-
jewódzkiego Ośrodka 
Kultury i Sportu „Sta-
dion Śląski” Marek 

Szczerbowski. – Nie wiado-
mo, jak wtedy będzie z orga-
nizacją imprez, bo pojawi się 
ciężki sprzęt. Trochę mnie 
to niepokoi, bo budowa po-
trwa dość długo. Ale jeśli ma 
to być międzynarodowy sta-

dion z prawdziwego zdarze-
nia, zadaszenie musi być.

Trener Górski 
i Rolling Stonsi
Historia chorzowskiego kolo-

sa imponuje: mecze piłkarskie z 
udziałem największych gwiazd, 
zawody żużlowe o najwyższe 
światowe laury. Często odbywa-
ją się na nim również koncer-
ty muzyczne. Wystąpili tu m.in. 
The Rolling Stones, AC/DC, Iron 
Maiden, U2 czy Metallica. 10 li-
stopada ubiegłego roku na „Ślą-
skim” gościł po raz ostatni śp. 
Kazimierz Górski, współtwórca 
największych sukcesów polskiej 
piłki. W ramach Akcji „Przyjazny 
stadion” 150 dzieci z gimnazjów 
w Kłobucku, Brynku, Miastecz-
ku Śląskim i Ożarowicach słu-
chało wtedy wspomnień o wiel-
kich sukcesach naszego futbo-
lu, śledząc na ekranie fragmen-
ty meczów biało-czerwonych z 
1974 roku.

– Powoli przygotowujemy 
się do meczu Polski z Portuga-
lią, jeśli będzie u nas… – mó-
wi Marek Szczerbowski. – Na ra-
zie PZPN ma swoje kłopoty, więc 
czekamy na decyzję. My na pew-
no będziemy przygotowani.

– Tak jak na U2 – dodaje 
Adam Pawlicki. – Ten zespół 
był w międzynarodowej trasie. 
Po jej zakończeniu stwierdzili, 
że nasz koncert był przygoto-
wany najlepiej. 
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Trwa modernizacja Stadionu Śląskiego

Odmładzanie pięćdziesięciolatka

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Serdeczne słowa podziękowania za modlitwę,  
wyrazy współczucia, udział we Mszy św. pogrzebowej

 ŚP. JOANNY GOŁĄB

ks. abp. Damianowi Zimoniowi za list kondolencyjny, 
ks. dr. Tadeuszowi Czakańskiemu za wygłoszone słowo Boże, 

ks. prob. Franciszkowi Zającowi za okazaną życzliwość, 
księżom, parafianom z Wirku i ze Zwonowic 

oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
składa syn, ks. Roman

U góry: 
– Wieża jest 
znakiem 
rozpoznawczym 
„Śląskiego”, 
kiedyś tam 
było jego serce, 
dlatego zostanie 
również po 
modernizacji 
– wyjaśnia Adam 
Pawlicki
Poniżej: Obecnie 
na stadionie 
pomieści 
się około 
43 tys. kibiców 
– największe 
zmiany nastąpiły 
na wschodniej 
trybunie



– Przez lata budowy 
kościoła nasza 
parafia coraz 
bardziej się 
jednoczy, staje 
się prawdziwą 
wspólnotą – mówi 
Danuta Ratka
z rady parafialnej.

tekst i zdjęcia
MIROSŁAW RZEPKA

Na początku 
wyraźnie było 
widać różnice, 
bo część para-

fian należała kiedyś do 
parafii św. Wojciecha, a 
część – do salwatoriań-
skiej. Dzisiaj ludzie le-
piej się znają i są dla 
siebie bardziej życzli-
wi. Jestem przekonana, 
że pomaga nam w tym 
nasz patron. Co wtorek 
spora grupa osób gro-
madzi się na nabożeń-
stwie do św. Antoniego 
po Mszy św. o godz. 
8.00. A w pierwszy 
wtorek miesiąca od-
bywa się ono wieczo-
rem i kończy Apelem 
Jasnogórskim.

Teren parafii ma 
kształt trójkąta, we-
pchniętego między tra-
sę szybkiego ruchu, 
tzw. wiślankę, a dro-
gę krajową prowadzą-
cą do Gliwic. Kościół 
powstaje niemal w sa-
mym wierzchołku tego 
trójkąta.

Matka Boża 
znaleziona
– Bardzo lubię się 

modlić przy figurce 
Matki Bożej, ona mi się 
bardzo podoba – poka-
zuje odnowioną figur-
kę Hildegarda Smolar-

czyk. Należy do Fran-
ciszkańskiego Zakonu 
Świeckich, ale, jak pod-
kreśla, darzy też szcze-
gólną miłością Maryję. 
– Ja się ogromnie ucie-
szyłam, gdy ks. pro-
boszcz przywiózł ją do 
naszej kaplicy.

Figurka pochodzi z 
innej parafii. Ks. Sta-
nisław Szeja zauwa-
żył ją tam za głównym 
ołtarzem i poprosił o 
nią. Była zakurzona 
i brudna. Po wy-
czyszczeniu oka-
zała się całkiem 
udanym wize-
runkiem Naj-
świętszej Maryi 
Panny. W tym-
czasowej kapli-
cy są również za-
bytkowe kolum-
ny, zdobiące prez-
biterium i główne 
wejście. One także 
zostały przez ks. 
proboszcza „zdo-
byte” dla parafii w 
podobny sposób.

– My się spo-
tykamy tylko 

raz w roku, na opłat-
ku – opowiada Magda-
lena Przybyła z zespo-
łu charytatywnego. – 
Jest dziesięć pań, któ-
re działają w swoich re-
jonach i gdy jest jakaś 
szczególna potrzeba, 
konsultują się bezpo-
średnio z ks. probosz-
czem. W parafii takiej, 
jak nasza, tak jest naj-
lepiej, bo każda z nas 
ma dokładne rozezna-
nie w swoim rejonie. 
Szczególnie troszczy-
my się o dwie rodziny 
wielodzietne. W jed-
nej z nich przyszło na 
świat już jedenaścio-
ro dzieci.

Dziesięciu 
wspaniałych
Henryk Wodniok 

i Wiktor Borkowy na-
leżą do męskiej gru-
py „dziesięciu wspa-
niałych”. Zawsze moż-
na na nich liczyć. Przy-
gotowują uroczystości, 
sprzątają, naprawiają. 
Angażują się również 

do pomocy przy budo-
wie.

– Dobrze się stało, 
że mamy takiego pro-
boszcza, bo on jest wy-
trwały – mówią zgod-
nie obaj panowie. – 
Niejeden na jego miej-
scu to by już plackiem 
leżał. A my niebawem 
będziemy zakładać ok-
na w nowym kościele! 
I trzeba wspomnieć śp. 
ojca proboszcza, który 
przez wiele lat poma-
gał nam na budowie. 
Pracował codziennie 
od rana do wieczora.

Powstający kościół 
jest trochę za duży dla 
liczącej niespełna 2 tys. 
osób wspólnoty. Kiedyś 
na Recie miało powstać 
jeszcze wiele domów 
i bloków – takie były 
plany. Projekt świąty-
ni uwzględniał przyszłą 
wielkość parafii. Jed-
nak do budowy domów 
i bloków nie doszło, lu-
dzi nie przybyło. Dlate-
go budowa przebiega 
dość powoli.

– W blokach miesz-
kają ludzie na dorobku, 
którzy sami potrzebują 
pieniędzy, więc trudno 
od nich wymagać hoj-
nej ofiary – mówi ks. 
proboszcz. – Dlatego 
założyłem złotą księ-
gę sponsorów, w któ-
rej zapisywany jest każ-
dy, kto wesprze nasze 
dzieło. Pomagają nam 
też parafie patronackie 
i cały mikołowski deka-
nat. Czasem zapraszają 
mnie do swoich parafii 
znajomi księża.

– Jest nas tylko pięt-
naście osób, w tym je-
den mężczyzna, więc 
bardzo często modli-G
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Parafia św. Antoniego z Padwy w Mikołowie

Kościół na wierzchołku trójkąta

Figurka pochodzi z 
innej parafii. Ks. Sta-
nisław Szeja zauwa-
żył ją tam za głównym 
ołtarzem i poprosił o 
nią. Była zakurzona 
i brudna. Po wy-
czyszczeniu oka-
zała się całkiem 
udanym wize-
runkiem Naj-
świętszej Maryi 
Panny. W tym-
czasowej kapli-
cy są również za-
bytkowe kolum-
ny, zdobiące prez-
biterium i główne 
wejście. One także 
zostały przez ks. 
proboszcza „zdo-
byte” dla parafii w 
podobny sposób.

– My się spo-
tykamy tylko 

konsultują się bezpo-
średnio z ks. probosz-
czem. W parafii takiej, 
jak nasza, tak jest naj-
lepiej, bo każda z nas 
ma dokładne rozezna-
nie w swoim rejonie. 
Szczególnie troszczy-
my się o dwie rodziny 
wielodzietne. W jed-
nej z nich przyszło na 
świat już jedenaścio-
ro dzieci.

Dziesięciu 
wspaniałych
Henryk Wodniok 

i Wiktor Borkowy na-
leżą do męskiej gru-
py „dziesięciu wspa-
niałych”. Zawsze moż-
na na nich liczyć. Przy-
gotowują uroczystości, 
sprzątają, naprawiają. 
Angażują się również 

– Bardzo lubię się modlić 
przy figurce Matki Bożej, 
ona mi się bardzo podoba – 
pokazuje odnowioną figurkę 
Hildegarda Smolarczyk
(z lewej). Krystyna Wodniok 
również czci Maryję
Poniżej: figura św. Antoniego
z Padwy, patrona parafii 



my się o nowe powo-
łania – mówi Krystyna 
Wodniok, franciszkań-
ska tercjarka. – Spoty-
kamy się raz w tygo-
dniu na wspólnej mod-
litwie. Codziennie też 
modlimy się w koście-
le przed Mszą św. Ró-
żaniec i śpiewamy Go-
dzinki. Odwiedzamy 
chorych, bo taka jest 
nasza misja. Oprócz co-
dziennych działań or-
ganizujemy również 
pielgrzymki, np. do Tu-
rzy Śl. czy Panewnik, a 
także doroczne reko-
lekcje w Górkach Wiel-
kich.

– Mamy jeszcze mini-
strantów i Dzie-
ci Maryi – mó-
wi pan Henryk. 
– Jak te dziew-
czynki śpiewają 
z gitarą, to aż 
się ciepło robi 
na sercu.

Niedawno uda-
ło się zakończyć budo-

wę domu para-
fialnego. Koś-
ciół coraz bar-
dziej przypomi-
na wykonane 
przez architek-
tów wizualiza-
cje. Proboszcz 

myśli perspektywicznie. 
Chciałby po zakończe-
niu budowy, aby kościół 
zyskał drugie wezwanie 
– św. Krzysztofa. Myśli 
już nawet o wieczornej 
Mszy św. dla powraca-
jących z weekendowych 
wypadów.
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Mimo swoich 54 lat wciąż mam sporo wer-
wy. Nie przeraża mnie to, co wciąż przed na-
mi. Gdyby nastąpiła planowana rozbudowa na-
szej dzielnicy i przybyło parafian, już pewnie 
skończylibyśmy budowę. Myślę, że ważniej-
sze jest duszpasterstwo. Cieszę się, że wspól-
nota się scaliła. Zależy mi na rozwoju kultu św. 
Antoniego. Staram się również zadbać o mło-
dzież, która przychodzi dwa razy w miesiącu: 
na Mszę św. z konferencją w pierwszy piątek 
miesiąca, a w trzeci – na spotkanie dyskusyjne. 
Mówimy wtedy o tym, o czym oni sami chcą 
rozmawiać. Z około 50-osobowej grupki mło-
dzieży parafialnej na te spotkania przychodzi 
blisko 20 osób.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne o godz. 8.00, 9.30, 11.00
  Pierwszy wtorek miesiąca – nabożeństwo

do św. Antoniego z Apelem Jasnogórskim
o godz. 20.00

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

HISTORIA
Tymczasowa parafia została 
ustanowiona w lipcu 1996 
roku. Prowizoryczna kapli-
ca św. Antoniego została 
poświęcona w listopadzie 
1995 roku. Parafianie zbu-
dowali ją w ciągu trzech 
miesięcy. Obecnie trwa bu-
dowa kościoła, który za-
projektował dr Jan Rabiej.

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, 

Parafia św. Antoniego z Padwy w Mikołowie

Kościół na wierzchołku trójkąta

KS. STANISŁAW SZEJA

Niebawem 
będziemy mieć 
kościół z oknami 
– mówią Henryk 
Wodniok
i Wiktor 
Borkowy (z lewej)

– Tymczasowa kaplica jest 
trochę za mała dla naszej 
wspólnoty, a nowy kościół 

będzie trochę za duży 
– uważa Danuta Ratka
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NIEDZIELA  09.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Rozważania nie tylko dla 

pobożnych
08.00 Koncert życzeń 
16.45 Koncert z okazji Dnia Matki (1)
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  10.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.47 Poranek jak się pa3
08.05 Tropiciele – magazyn
08.15 Kreskówka dla dzieci
16.45 Aktualności
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat  
16.50 Tropiciele –magazyn 
17.00  Skarb sekretarza – serial 

komediowy
17.50 Gramy dla Was
18.00 Aktualności i Pogoda 
18.27 Aktualności sportowe  
18.40  Raport z akcji – magazyn

o tematyce policyjnej i strażackiej
19.00  Schlesien Journal – magazyn 

mniejszości niemieckiej
19.15 Od Rawy do Rawy
19.40 TV Katowice zaprasza
19.45 Pełnoprawni niepełnosprawni
21.45 Aktualności Flesz
21.47 Prognoza pogody 
22.00 Aktualności
22.05 Aktualności sportowe

WTOREK  11.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.47 Poranek jak się pa3
08.05 Tropiciele – magazyn
08.15 Kreskówka dla dzieci
16.45 Aktualności 
16.47  Kartka  z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat
16.50 Tropiciele – magazyn
17.00 Raport budowlany
17.15  25 lat temu na Śląsku – program 

historyczny
17.50 Relacje – przegląd gospodarczy
18.00 Aktualności i Pogoda
18.27 Aktualności sportowe  
18.40 Nasz reportaż 
19.00 Okiem mistrza
19.15 Na Trójce – magazyn 
19.30  W dobrym stylu – magazyn mody 

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

ŚRODA  12.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.47 Poranek jak się pa3
08.05 Tropiciele – magazyn
08.15 Kreskówka dla dzieci
16.45 Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat
16.50 Tropiciele – magazyn
17.00 Trójka tam była 
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 Made in Silesia 
19.00 Rawa Blues
19.25 Z życia Kościoła – magazyn
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności Flesz
21.47 Prognoza pogody 
21.50 Aktualności
22.10 Aktualności sportowe

CZWARTEK  13.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.47 Poranek jak się pa3
08.05 Tropiciele – magazyn
08.15 Kreskówka dla dzieci
16.45 Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat  
16.50 Tropiciele – magazyn
17.00  Bliżej natury – magazyn 

ekologiczny 
17.50 Gramy dla Was
18.00 Aktualności i Pogoda
18.27  Aktualności sportowe

TV Katowice
18.40 Ludzie i sprawy – magazyn 
reporterów TV Katowice  
19.10 Kronika miejska – Mysłowice
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  14.07

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.47 Poranek jak się pa3
08.05 Tropiciele – magazyn
08.15 Kreskówka dla dzieci
16.45 Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat 
16.50 Tropiciele – magazyn
17.00 W dobrym stylu – magazyn mody 

i urody
17.50 Kronika miejska Zabrze
18.00 Aktualności i Pogoda
18.27  Aktualności sportowe  TV 

Katowice
18.40  Czwarta władza – program 

publicystyczny
19.10  Od Turynu do Pekinu – teleturniej 

sportowy
19.45 Pomysł na weekend
21.45 Aktualności Flesz
21.47 Prognoza pogody 
21.50 Aktualności
22.05 Aktualności sportowe

SOBOTA  15.07

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

katolicki 
08.45 Salon – program K. Piotrowskiego
16.45 Aktualności  
16.48 Pocztówki z wdziękiem 
17.00  Śląsk jest piękny – gawęda Marka 

Szołtyska
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 09.07–15.07.2006
Nowość wydawnicza

Murowane
lekcje wiary

– Są pomnikami kultury 
sakralnej, dziedzictwem wiary 
naszych ojców i świadkami 
historii. Dlatego trzeba je ocalić 
od zapomnienia – mówi ksiądz 
Piotr Zegrodzki, autor książki 
„Krzyże i kapliczki przydrożne
w Górze”.

Góra to ponad 2-tysięcz-
na wioska, położona na tra-
sie z Pszczyny do Oświęci-
mia. Okolica jest tu niezwy-
kle malownicza. Wszędzie wi-
dać połacie lasów, łąk i pól. 
Ale jest jeszcze coś, co wy-
różnia tę miejscowość. Znaj-
duje się tu 15 krzyży i 28 ka-
pliczek przydrożnych. Połowa 
z nich powstała w ciągu ostat-
niego ćwierćwiecza.

Z pewnością niemała jest 
w tym zasługa emerytowane-
go proboszcza parafii św. Bar-
bary w Górze księdza Piotra 
Zegrodzkiego, który zachęcał 
mieszkańców do budowy ka-
pliczek przy swoich domach. 
Są więc we wsi kapliczki po-
święcone Matce Bożej Czę-
stochowskiej, Fatimskiej, Pie-
karskiej, z Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Jest kapliczka Anio-
ła Stróża, przy której bardzo 
często zatrzymują się mamy 

z małymi dziećmi. Najstarszy 
zachowany krzyż przydrożny 
pochodzi z 1867 roku. Jest 
to wotum parafian za ocale-
nie życia podczas dziesiątku-
jącej wówczas okolicę epide-
mii cholery.

Kapliczki i krzyże to miej-
sce spotkań liturgicznych. Od-
bywają się tam nabożeństwa, 
przy nich znajdują się ołtarze 
Bożego Ciała i prowadzone są 
lekcje religii.

Ksiądz Piotr Zegrodzki w 
ciągu 25 lat proboszczowania 
w Górze zamieszczał w kroni-
ce parafialnej wszystkie infor-
macje związane z krzyżami i 
kapliczkami. Teraz materia-
ły te postanowił wydać w for-
mie książki. Publikację uzu-
pełnił wywiadami, które prze-
prowadził z ponad 30 miesz-
kańcami wioski.

– W wielu książkach i 
opracowaniach poświęconych 
okolicznym wioskom Góra by-
ła jakoś pomijana – mówi ks. 
Zegrodzki. – Dlatego chcia-
łem opisać dowody religijno-
ści mieszkańców, jakimi bez 
wątpienia są krzyże i kaplicz-
ki przydrożne. Mieszkańcy 
wznoszą je na chwałę Bożą, 
by uprosić potrzebne łaski, 
podziękować za wysłuchane 
prośby, za uratowanie życia, 
wybawienie z opresji.

– Krzyże i kapliczki mówią 
o historii miejscowości, pod-
kreślają charakter pobożności 
Ślązaków – mówi ks. Piotr Ze-
grodzki. – Jest to pobożność 
oparta na przeżywaniu miste-
rium paschalnego, pobożność 
maryjna i oddawana naszym 
świętym patronom. Kaplicz-
ki i krzyże są dowodem tego, 
jak mieszkańcy łączą życie co-
dzienne z Bogiem.

ANNA BURDA-SZOSTEK

Książka „Krzyże i kapliczki 
przydrożne w Górze” dostępna
jest u autora, ks. Piotra 
Zegrodzkiego.


