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Wwojewództwie ślą-
skim 4 września 

szkolny dzwonek za-
dzwoni dla blisko 700 
tysięcy uczniów. Jaki dla 
nich i dla pedagogów 
będzie ten rok szkol-
ny, co nowego przynie-
sie – o tym mówi Jerzy 
Zawarczyński, pełnią-
cy obowiązki śląskiego 
kuratora oświaty (str. 
X–XI).
Na początek roku szkol-
nego 2006/2007 propo-
nujemy także dyskusję 
na temat katechetycznej 
szkoły przetrwania (str. 
IV–VI). 
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ZA TYDZIEŃ
  O INŻYNIERZE GÓRNIKU, który 

w domu zbudował kościel-
ne organy

  Relacja z  MIĘDZYNARODOWEGO 
STUDENCKIEGO FESTIWALU 
FOLKLORYSTYCZNEGO

Mieszkali tu kardynał Karol Wojtyła i 
przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. 

Śląskim Castel Gandolfo dom rekolekcyjny 
w Kokoszycach nazywał biskup Stanisław 
Adamski. Co roku do tego urokliwego 
miejsca na rekolekcje przyjeżdżało około 
3 tysięcy osób. 
Dziś, po kilkuletnim remoncie general-
nym, Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny 
w Kokoszycach znów czeka na gości. 
Wszystko pachnie tu nowością. Odnowiona 
została kaplica, pokoje gościnne, jadal-
nia, sala kominkowa. Dom przystosowa-
no dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wyremontowany pałacyk, 
piękny park z wiekowy-
mi dębami i platanami, a 
przede wszystkim cisza 
sprzyjają modlitwie i sku-
pieniu.

Więcej na str. VIII–IX

DOM REKOLEKCYJNY W KOKOSZYCACH ZNÓW OTWARTY
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Odnowiony 
Archidiecezjalny 
Dom 
Rekolekcyjny
w Kokoszycach 
czeka na gości

– Uśmiechnięta Pani przynosi nam radość, budzi 
nadzieję – mówi proboszcz, ks. Józef Fronczek.
W niedzielę, 10 września 2006 roku, odbędzie
się doroczna pielgrzymka do Matki Bożej Pszowskiej.

Co roku na odpust do pszowskiej bazyliki 
przybywają tysiące pielgrzymów z całej archi-
diecezji katowickiej, a także pątnicy z Czech i 
Niemiec. W tym roku uroczystości w Pszowie 
rozpoczną się w sobotę, 9 września.  Na  godz. 
15.00 zaplanowano obchody kalwaryjskie. Po 
nich, o godz. 18.00, zostaną odprawione nie-
szpory maryjne, zaś o 19.00 Msza św.

Główne uroczystości od-
pustowe ku czci Matki Bożej 
Uśmiechniętej rozpoczną się w 
niedzielę, 10 września. Na go-
dzinę 10.00 przewidziano roz-
ważania różańcowe. O godz. 
11.00 odprawiona zostanie Su-
ma pontyfikalna pod przewod-
nictwem metropolity katowi-
ckiego arcybiskupa Damiana Zi-
monia. Jednym z koncelebran-
sów będzie, obchodzący jubile-
usz 50-lecia kapłaństwa, ksiądz infułat Stanisław 
Świerczyński, były szef Misji Katolickiej w Anglii, 
który przebywał w Pszowie jako neoprezbiter.

Na 14.00 zaplanowano godzinę hołdu Maryi, 
zaś o 15.00 – nieszpory maryjne. 

Od kilku lat trwała renowacja pszowskiej świą-
tyni. Odrestaurowana została zewnętrzna część 
bazyliki, łącznie z wieżami i znajdującymi się na 
nich krzyżami. Od nowa zostały zaprojektowane 
wewnętrzne  polichromie. W czasie Sumy odpu-
stowej poświęci je metropolita katowicki. ABS

U Matki Bożej Uśmiechniętej

Po radość i nadziejęANNA
BURDA-SZOSTEK

redaktor wydania

Co roku 
na odpust 
do Pszowa 

przybywają 
pielgrzymi

z całej 
archidiecezji,

a nawet z Czech 
i Niemiec H
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Ślązacy na Giewoncie

PIELGRZYMKA. W 
niedzielę 20 sierpnia br. 
kilka tysięcy pielgrzy-
mów, w tym liczna grupa 
Ślązaków, przybyło pod 
Giewont. Okazją była 
105. rocznica postawie-
nia tam krzyża. Ponad 
wiek temu zakopiańscy 
parafianie, pod przewod-
nictwem ks. Kazimierza 
Kaszelewskiego, posta-
wili na Giewoncie żela-
zny krzyż. Na własnych 
plecach wnosili na szczyt  
elementy konstrukcyjne. 
Znaczenie tego krzyża 
podkreślił w 1997 ro-
ku Jan Paweł II, podczas 
Mszy świętej pod Wielką 
Krokwią w Zakopanem. 
Ojciec Święty powie-

dział wtedy: „Dzisiaj 
dziękowałem Bogu za 
to, że Wasi przodkowie 
na Giewoncie wznie-
śli krzyż. Ten krzyż pa-
trzy na całą Polskę, od 
Tatr aż do Bałtyku, i ten 
krzyż mówi całej Polsce: 
Sursum corda! – W górę 
serca!”.
Najliczniejszą grupę 
pielgrzymów stanowili 
Kaszubi. W Zakopanem 
dołączyli do nich piel-
grzymi z Górnego 
Śląska oraz z całego 
Podhala. Ślązacy swą 
pielgrzymkę przeszli 
szlakiem Jana Pawła II, 
idąc przez Wadowice 
i Ludźmierz. Wszyscy 
pątnicy spotkali się 

w Zakopanem, by ra-
zem pokonać ostatnią, 
a zarazem najtrudniej-
szą część trasy. Pod 
Giewontem pielgrzymi 
uczestniczyli we Mszy 
św. (na zdjęciu), odpra-
wianej w gwarze ka-
szubskiej, podhalań-
skiej i śląskiej. Te trzy 
regiony Polski reprezen-
towały też trzy stowa-
rzyszenia: Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, 
Związek Górnośląski i 
Związek Podhalan. Ich 
prezesi po zakończeniu 
Mszy podpisali wspól-
ny apel o zwiększeniu 
współpracy między or-
ganizacjami regional-
nymi.
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Do grobu ks. Jerzego Popiełuszki
KATOWICE. Z ini-
cjatywy Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Kato- 
lickiej Archidiecezji Kato- 
wickiej 13 i 14 wrześ-
nia br. odbędzie się piel-
grzymka biegowa spod 
pomnika pomordowa-
nych górników KWK 
„Wujek” do grobu słu-
gi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki. W biegu 
wezmą udział biegacze 

amatorzy, osoby niepeł-
nosprawne z ośrodków 
Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, pod-
opieczni Domu Pomocy 
Społecznej „Zameczek” 
z Kuźni Nieborowskiej  
i górnicy z kopalni 
„Wujek”.
13 września o godz. 
7.00 w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego i św. Herberta 

w Katowicach odprawio-
na zostanie Msza św. w 
intencji pomordowa-
nych górników. O godz. 
8.00 pielgrzymi wyruszą 
na trasę. W Warszawie 
biegacze będą około go-
dziny 18.00. Tam zło-
żą kwiaty na grobie ks. 
Jerzego. Bieg zakończy 
się Mszą św. w kościele 
św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu.

KIK świętuje
JUBILEUSZ. 9 wrześ- 
nia odbędą się główne 
obchody 25-lecia katowi-
ckiego KIK. Uroczystości 
rozpocznie o godz. 9.00 
Msza św. w krypcie ka-
tedry. Po Eucharystii 
zaplanowano spotka-
nie w auli Wyższego 
Śląskiego Seminarium 
Duchownego – będą 
wystąpienia gości, re-

fleksje o katowickim 
KIK, o Śląsku oraz wy-
stępy artystyczne i  wy-
stawa zdjęć i dokumen-
tów opisujących dzie-
je i działalność KIK w 
Katowicach. 10 wrześ-
nia, również o godz. 
9.00, będzie sprawowa-
na druga dziękczynna 
Msza św. – tym razem w 
bazylice piekarskiej.

Odwiedź przyjaciół
JASTRZĘBIE ZDRÓJ. 
Galeria „Ciasna” (ul. 
Katowicka 17, tel.:  47-
16-456, www.ciasna.prv.
pl) zaprasza na jubileu-
szową, setną wystawę 
zatytułowaną „Magazyn 

Sztuk Pozostawionych, 
czyli Przyjaciele 
Galerii”. Wernisaż od-
będzie się 14 września 
o godz. 18.00. Wystawa 
potrwa do 13 paździer-
nika br.

KRZYŻOWICE. W nie-
dzielę 27 sierpnia, pod-
czas Mszy św. sprawo-
wanej w kościele św. 
Michała Archanioła, bi-
skup Józef Kupny poświę-
cił nowy ołtarz i sztandar 
górniczy. Po Eucharystii 
mieszkańcy uczestniczy-
li w dożynkach gminy 
Pawłowice, do której na-
leżą Krzyżowice. Tym sa-
mym zakończyły się ob-
chody 700-lecia wsi i pa-
rafii Krzyżowice.
W barwnym korowo-
dzie dożynkowym, któ-
ry prowadził z kościo-
ła parafialnego do Domu 
Ludowego, można by-
ło zobaczyć zarówno rol-
ników wykorzystujących 

tradycyjne metody pracy 
na roli (na zdjęciu),  jak 
i nowoczesne urządzenia 
rolnicze. Na wozach do-
żynkowych kobiety mieli-
ły zboża na żarnach, swo-
je produkty zachwalali 
m.in. piekarze i pszcze-
larze.
– Po tłumach zgroma-
dzonych tu ludzi widać, 
jak ta uroczystość inte-
gruje mieszkańców – mó-
wił biskup Józef Kupny. 
– To są ich tradycje, kul-
tura. Zmiany, które przy-
chodzą, są gwałtowne, i 
bardzo ważne jest pod-
trzymywanie tego świa-
ta, który odchodzi. A ta-
kie uroczystości właśnie 
temu służą.

700-letnia tradycja
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Bez większego echa przeszło u nas otwarcie 
w Görlitz wystawy poświęconej Śląskowi. 

Ekspozycja obliczona jest także na polskiego wi-
dza, dlatego opisy są dwujęzyczne. Nie jest inicja-
tywą ziomków, tylko władz landowych. Wystawa, 
nawet zakładając dobrą wolę jej organizatorów, 
siłą rzeczy akcentuje niemiecki punkt widzenia 
na przeszłość Śląska. Jest także zawstydzającym 
pytaniem, co my zrobiliśmy dla umocnienia re-
gionalnej świadomości. Nie jest to tylko pytanie 
o kształt projektu muzealnego.

Europa po raz kolejny określa swoją tożsa-
mość. Wyraźnie widać, że na nowo odkry-

wane są także różne formy tożsamości lokalnej. 
Przeżywamy to także na Śląsku, gdzie po 1989 r. 
pojawiły się ruchy autonomistów, czy działaczy, 
którzy dążą do zalegalizowania narodowości ślą-
skiej. Podobne zjawiska, choć w nieco innej skali, 
występują także w Czechach. Tam ruch morawski 
nie przybrał wprawdzie formy politycznej, ale 
jest stale obecny w życiu kulturalnym i społecz-
nym naszych południowych sąsiadów.

Wubiegłym tygodniu uczestniczyłem wraz 
z wojewodą Pietrzykowskim i posłem 

Mikułą z Katowic w spotkaniu z ministrem kultu-
ry Kazimierzem Ujazdowskim. Rozmawialiśmy o 
powołaniu nowoczesnej placówki muzealnej w 
Katowicach. W trakcie debaty podniesiona została 
fundamentalna kwestia, jakie to ma być muze-
um. Czy ma obrazować dzieje całego Śląska, czy 
tylko jego części górnośląskiej. Nie ukrywam, że 
zdecydowanie optowałem za modelem muzeum 
górnośląskiego, obrazującego dzieje historycznego 
Górnego Śląska. Czyli z uwzględnieniem także ob-
szaru Opolszczyzny oraz Ziemi Cieszyńskiej. Losy 
Dolnego Śląska były zupełnie inne. W tym przypad-
ku znacznie bardziej rozsądna wydaje mi się inicjaty-
wa wrocławskich działaczy samorządowych, którzy 
planują otwarcie we Wrocławiu wystawy poświęco-
nej polskim Ziemiom Zachodnim. Obrazować ma 
ona proces przejmowania tego obszaru w 1945 r.
i włączania do polskiej państwowości. Myślę, że 
przyszła placówka w Katowicach powinna być no-
woczesnym muzeum narracyjnym, a nie tradycyjną 
ekspozycją określonej liczby eksponatów. Jedynym 
takim muzeum w Polsce jest Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Jego gigantyczny sukces, przekła-
dający się na dziesiątki tysięcy osób, które zwiedziły 
ekspozycję, pokazuje, że taka placówka może być 
ważnym elementem obywatelskiej debaty. Na no-
wo kształtować nasze poglądy na przeszłość, ale 
i teraźniejszość. W Warszawie udało się, gdyż nie 
tylko były pieniądze, ale znalazła się grupa młodych 
zapaleńców, która powiedziała: zrobimy to. I zro-
bili. Min. Ujazdowski obiecał, że pieniądze na taką 
placówkę w Katowicach się znajdą. Czy znajdą się 
także odpowiedni ludzie, którzy zmierzą się z tym 
wyzwaniem? 


Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Agata 
Popielarz-
-Grygalewicz

z oddziału kardiologii
szpitala w Warszawie, 
dyżurowała podczas 

katowickiej akcji
„Piknik bliski sercu”

Akcja „Piknik bliski sercu”, 
zorganizowana 27 sierpnia
w Katowicach Muchowcu,
to taka chwila w naszym 
zwariowanym świecie, 
pozwalająca zastanowić 
się, pomyśleć, że można 
coś zmienić w trybie życia, 
w diecie. Choroby układu 
sercowo-naczyniowego 
to głównie choroby 
cywilizacyjne. Pośpiech czy 
spędzanie 12 godzin dziennie 
przy komputerach każdemu 
rokują niekorzystnie. Ludzie 
myślą, że są niezastąpieni, 
że wszystkiego muszą 
dopilnować sami,
a po zawale dziwią 
się, bo świat idzie 
dalej bez ich udziału. 
W katowickiej akcji
cenne jest to, że ludzie
tu przychodzą, pozwalają
się zbadać, słuchają
dietetyka i naszych rad.
Jestem przekonana,
że ci ludzie zapamiętają
takie spotkanie
i niejeden zmieni coś
w swoim życiu.
Dlatego wzięłam
w niej udział.
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Sport codzienny

CHORZÓW. 26 sier-
pnia przyjechała tu
kilkuosobowa repre-
zentacja Arabii Sau-
dyjskiej. Razem z ekipami 
z Polski, Czech, Rosji, 
Węgier i Litwy Saudyjczycy 
wzięli udział w memoriale 
Otylii Kałużowej i Pawła 
Kozubka. Zdobyli 8 
z 17 złotych medali. 
Międzynarodowe Za-
wody Lekkoatletyczne 
odbyły się na Stadionie 
Miejskim w Chorzowie 
po raz szósty. Zawody 
seniorów poprzedziły 
występy młodzików. 
Wśród konkurencji zna-
lazły się: skok w dal, skok 
wzwyż, pchnięcie ku-
lą, rzut oszczepem, rzut 
dyskiem, a także skok o 
tyczce. „W konkurencjach 
młodzieżowych bierze 
udział 250 zawodników 

– mówi prezes AKS 
Chorzów Ryszard 
Mateusiak. – W sumie 
wystartuje dzisiaj 400 
osób. Dla zwycięzców 
przygotowaliśmy medale 
i puchary. Seniorzy 
otrzymają ponadto 
nagrody rzeczowe”. 
Młodzieżowy skok o 
tyczce zdominowała 
reprezentacja MKS 
Ustroń. Zawodniczki i 
zawodnicy przeskakiwali 
poprzeczkę wiszącą na 
wysokości ponad 3 m.
„Trenuję od 4 lat 6 
razy w tygodniu po 2 
godziny – mówi Martyna 
Cyganek (na zdjęciu), 
która wynikiem 3,5 
metra wygrała zawody. 
– Wszystko zaczęło się 
od tego, że mój tata zna 
trenera. Polubiłam ten 
sport”.
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Koncerty w parku
znów za rok 
KATOWICE. W ostat-
nią niedzielę sierp-
nia w katowickim par-
ku Kościuszki od-
był się koncert fi-
nałowy Koncertów 
Promenadowych. Tego-
roczny cykl zaty-
tułowany był „Od 
Bacha do Beatlesów”. 
Obejmował on 11 spot-
kań, które odbywały 
się od 19.06 do 27.08. 
Organizatorami byli

IK „Estrada Śląska” i 
Urząd Miasta Katowice 
Podczas ostatniego 
koncertu w wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Zabrzańskiej 
pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego pub-
liczność mogła wysłu-
chać fragmentów najbar-
dziej znanych musicali, 
m.in. „Evity”, „West Side 
Story” czy „Deszczowej 
piosenki”.
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– Świat odchodzi dziś
od tak zwanego 

wychowania bezstresowego 
– mówi ks. Marceli Cogiel. 

– Jasne artykułowanie 
wymagań jest potrzebne,

by podczas 
katechezy

nie tylko uczyć, 
ale nade wszystko 

wychowywać, 
kształtować 

właściwe postawy.

Od kilkunastu lat ka-
techeci są obecni w 
szkołach. Ich prob-
lemy zdominowa-

ły tegoroczne spotkanie for-
macyjne księży w Brennej. 
Postanowiliśmy wrócić do te-
go tematu, zapytać o doświad-
czenia katechetów, nauczycie-
li i uczniów. 

Mistrz–uczeń

Podczas spotkania w Bren-
nej o swoich doświadczeniach 
z młodzieżą w szkole opo-
wiadał ks. Jacek Plech, odpo-

wiedzialny za duszpa-
sterstwo młodzieży w 
archidiecezji katowi-
ckiej. – Najważniejsze 
jest tworzenie więzi 
– mówił. – Trzeba do 
tego celu wykorzystać 
każdą sytuację. Czasa-
mi będzie chodziło o 
przerwę, podczas któ-
rej można rozmawiać 
z młodymi, innym ra-
zem o grę w piłkę, albo o dro-
gę ze szkoły na probostwo. 
Wszędzie można się na nich 
otworzyć. Jeśli poczują, że są 
dla katechety ważni, pojawi 

się podatny grunt pod 
tworzenie więzi.  

Ks. Plech referował, 
w jaki sposób kateche-
ci mogą sobie radzić 
z trudnościami. Czasa-
mi, jak mówił, będzie 
to gra na przetrwanie. 
Innym razem walka, al-
bo monolog czy mil-
czenie. Najważniejsze 
– konkludował – by 

kochać swoich podopiecznych.
Taki jest klucz do sukcesu.

Uczestnicy spotkania by-
li zgodni, że trzeba dziś wró-
cić do sprawdzonego mode-

Koniec wakacji

Szkoła przetrwania?
Sonda

SUKCESY I PORAŻKI
KRYSTYNA WRODARCZYK
NAUCZYCIELKA
Z PIEKAR ŚLĄSKICH

– Dokładnie 
pamiętam mo-
ment, w któ-
rym pojawi-
li się kateche-
ci w szkołach. 

Przyjęliśmy ich bardzo 
pozytywnie. Od samego 
początku oczekiwaliśmy 
od nich, że pomogą nam 
w procesie wychowaw-
czym, w kształtowaniu 
postaw. Traktowaliśmy 
naszą pracę jako „wspól-
ny front”. Raczej nie by-
ło większych problemów. 
Jeśli pojawiają się na-
pięcia między księdzem 
i młodzieżą, najczęściej 
dzieje się tak na począt-
ku. Katecheci mają u nas 
takie same obowiązki jak 
pozostali nauczyciele, 
choć dyrekcja uwzględ-
nia tak zwany dzień wol-
ny księdza. Wtedy nie wy-
znacza mu żadnych obo-
wiązków. 

GRZEGORZ FICEK
STUDENT
Z KAMIENIA ŚLĄSKIEGO

– Podczas kate-
chezy w szko-
le zwykle tyl-
ko część klasy 
otwierała się 
na obecność 

księdza. Traktowaliśmy 
to spotkanie jako okazję 
do otrzymania niezbęd-
nej wiedzy. Niektórzy 
praktycznie, chodzi-
ło o możliwość przyję-
cia sakramentu bierzmo-
wania, czy później mał-
żeństwa. Wokół księ-
dza zawsze gromadziła 
się grupka, która chcia-
ła słuchać. Ale ta część 
była raczej w mniejszo-
ści. Jeśli jakaś grupa by-
ła związana z księdzem 
przez parafię, taka sytu-
acja promieniowała póź-
niej na szkołę, oni po-
magali księdzu w prowa-
dzeniu zajęć.

tekst
KS. MAREK ŁUCZAK

Relacja między 
katechetą
i katechizo-
wanym nie może 
się opierać ani 
na zbyt dalekim 
partnerstwie, 
ani na wrogości 
czy zbytnim 
rygoryzmie
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lu: mistrz – uczeń. Relacja mię-
dzy katechetą i katechizowa-
nym nie może się opierać ani 
na zbyt dalekim partnerstwie, 
ani na wrogości czy zbytnim 
rygoryzmie.

Szukając pereł

Tego samego zdania jest 
Franciszka Leja, dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych z Mysłowic. – Kateche-
ta powinien być wzorcem mo-
ralnym dla uczniów i nauczy-
cieli – mówi. –  Jego postawa 
ma pociągać jednych i drugich. 

Autorytet moralny nie oznacza 
jednak „chodzącego ideału”. 
Powinien to być tu raczej ktoś, 
kto potrafi dotrzeć do drugie-
go człowieka i przekazać mu 
coś wartościowego. 

Ks. Henryk Foik dzielił się 
swoimi doświadczeniami. – 
Czasami człowiek ma poku-
sę, żeby podczas katechezy za-
śpiewać: „Co ja robię tu?” – 
mówił. – W niektórych szko-
łach naprawdę czujemy się 
bezradni. Ostatecznie jednak 
to trwanie ma sens. Młodym 
trzeba dać czas na dojrzewa-
nie, oni często zmieniają się na 
naszych oczach. 

Rzeczywistość w niejednej 
szkole jest trudna. Katecheci 
uświadamiają sobie, że niewie-
le są w stanie zrobić. Przeka-
zywanie wiedzy sprowadza się 
do próby „przemycenia” treści 
religijnych między wierszami, 
co przypomina orkę na ugo-
rze. 

– Człowiek musi tam być i 
wie, że to jest ważne – twier-
dzi ks. Foik. –Trzeba się za nich 
modlić. Zdarzają się przecież 
sytuacje, że uczniowie chcą 
porozmawiać, ale to są jednak 
wyjątki. Gros w klasie to bun-
townicy. Z jednej strony nie 
chcą współpracować podczas 
lekcji, z drugiej przychodzą, bo 
nie mają się gdzie podziać. 

Zdaniem wielu katechetów, 
największy problem wynika z 
tego, że podczas katechezy nie 
mają oni do czynienia z mło-
dzieżą swojej parafii. W szko-
le gromadzą się uczniowie ze 
wszystkich okolic. 

Wobec prowokacji

Rzadko się zdarza, żeby 
uczniowie frontalnie atakowa-
li katechetę. Choć podczas lek-
cji pojawiają się agresja i nie-
właściwe zachowania, najczęś-
ciej dzieje się tak na począt-
ku, zanim poznają księdza czy 

katechetę. – Po jakimś czasie 
przekonują się do uczącego – 
twierdzi ks. Foik. – Nie moż-
na jednak niczego robić na si-
łę. To chyba jest dobra metoda. 
Gdyby za wszelką cenę chciało 
się przepchać swoje racje, traci 
się wtedy wiarygodność. Jaka-
kolwiek próba mocowania się 
z młodzieżą jest niebezpiecz-
na – pokaże, że stać ją na wię-
cej. W ogólnym rozrachunku 
odbieram te doświadczenia ja-
ko pozytywne. Człowiek czuje, 
że powinien być w szkole. Pra-
ca katechety podobna jest cza-
sami do metod misjonarzy. Oni 
nie od razu opowiadają o Panu 
Bogu. Najpierw budują dom, 
wspólnotę, a dopiero później 
mówią o Panu Bogu. 

Franciszka Leja nie wyobra-
ża sobie złego zachowania na 
katechezie. Katecheza jest ta-
kim samym przedmiotem jak 
każdy inny. Jeżeli uczeń się 
zdeklarował, ma regularnie 
uczestniczyć w zajęciach.

Niestety, nie wszyscy dyrek-
torzy mają takie samo podej-
ście do tego zagadnienia. Ka-
techeci czasami się skarżą, że 
nie czują wsparcia ze strony 
dyrekcji. Być może winny jest 
system. Dyrekcja ma się wyka-
zać przed kuratorium czy wła-
dzami gminy, więc lepiej się 
nie przyznawać, że w szkole są 
takie czy inne problemy. Wów-
czas obrywa katecheta, że nie 
potrafi sobie poradzić z młody-
mi. Bywa jednak, że w ich za-
chowaniu nie chodzi o mniej-
sze czy większe uchybienia, ale 
o zwykłe chamstwo i prowoka-
cję. W takiej zaś sytuacji dzia-
łanie powinno być radykalne i 
zgodne. Przeciwstawić powin-
ni się wszyscy: dyrekcja, wy-
chowawcy, katecheci i rodzice. 
Jeśli zabraknie stosownej reak-
cji, prędzej czy później to się 
zemści. Dziś ucierpi katecheta, 
jutro cała reszta, a może nawet 
całe społeczeństwo. 

Koniec wakacji

Szkoła przetrwania?
Sonda

SUKCESY I PORAŻKI
KS. MICHAŁ KOSTOŃ
PROBOSZCZ PARAFII 
DUCHA ŚWIĘTEGO W TYCHACH
– Wprowa- 
dzenie kate-
chezy do szkół 
przeżywałem 
w Dąbrówce 
Wielkiej. W pa-
mięci utkwiły mi dwa mo-
menty. Kiedy katecheza by-
ła w salkach, dzieci na wi-
dok księdza krzyczały „ci-
sza”, czekały i szanowa-
ły katechetę. Natomiast w 
szkole bardziej traktowa-
ły nas jak innych nauczy-
cieli, a katechezę jak każ-
de inne zajęcie. Z czasem 
to się zmienia. I drugi mo-
ment. Dostaliśmy salkę, po-
wiesiliśmy krzyż, ale też pa-
pieża, biskupa i prymasa. 
Nauczyciele kojarzyli to z 
czasami komunizmu, kiedy 
obok godła był Breżniew i 
Gomułka. Wielkie było ich 
zaskoczenie, kiedy przeko-
nali się, że to nie była na-
kazówka.

MARIUSZ DRONSZCZYK
KATECHETA Z PARAFII ŚW. JADWIGI 
ŚLĄSKIEJ W CHORZOWIE
– Większość 
moich uczniów 
pochodzi z innej 
parafii. To jest 
chyba najwięk-
sza bolączka. 
Część z nich udało się zmo-
bilizować do pracy w ochron-
ce, dokąd przychodzą jako 
wolontariusze. To jest do-
bra okazja, by swoje relacje z 
dziećmi w szkole przenosić 
do parafii. Młodzież na kate-
chezie jest raczej zamknięta. 
Indywidualnie można z nimi 
porozmawiać, ale w grupie 
są wystraszeni. Wiele jest w 
nich jednak dobra. Żeby je 
wydobyć, przeszkadza jakaś 
skorupa, nie chcą się poza 
nią wychylić. Sukcesem jest 
to, że przyjdą pogadać po 
lekcjach, wyspowiadać się. 
Tego nie widać w wymiarze 
masowym. Wielu z nich spo-
tyka się na ulicy, wtedy chęt-
nie pozdrawiają.



Z ks. dr. Marcelim 
Coglem, dyrektorem Wydziału 
Katechetycznego katowickiej kurii, 
rozmawia ks. Marek Łuczak

KS. MAREK ŁUCZAK: Wrzesień 
dla katechetów nie zawsze 
oznacza radosny powrot do 
szkoły.

KS. DR MARCELI COGIEL: – Po-
czątek roku szkolnego czasa-
mi może być trudny. To żadna 
pociecha, ale trudności mie-
wają nie tylko katecheci. Ucz-
niowie potrafią dopiec wszyst-
kim nauczycielom. Wspomniał 
o tym profesor Bogdan Sucho-
dolski, dla którego zawód wy-
chowawcy oznaczał koniecz-
ność zaakceptowania trud-
nych, jak mówił, zadań. Jed-
no z ostatnich jego dzieł no-
si tytuł „Wychowanie mimo 
wszystko”.

Profesor Suchodolski umarł w 
1992 roku. Nie uważa Ksiądz, 
że od tego czasu młodzież 
nieco się zmieniła?

– Nie tylko młodzież. Z ba-
dań przeprowadzonych w 2002 
roku przez Pentor wynika, że 
80 proc. Polaków wybiera me-
tody wychowawcze pozbawio-
ne uczenia odpowiedzialności i 
dyscypliny. Młodzi ludzie więk-
szą uwagę przywiązują dziś do 
kariery, zawodowego sukcesu i 
pieniędzy. W idei bezstresowe-
go wychowania chodzi o budo-
wanie w dziecku poczucia bez-
pieczeństwa i akceptacji, przy-
jacielskiej relacji z rodzicami.

Przyjacielskie relacje i poczu-
cie bezpieczeństwa nie są chy-
ba złe?

– To jednak wymaga sta-
ranności ze strony rodziców. 
Nie jest bezstresowym wycho-
waniem pozostawienie dzie-
cku całkowitej swobody. Mło-
dy człowiek sam sobie najczęś-
ciej nie jest w stanie określić 
„punktów granicznych” i do-
bierać relacji z otoczeniem.

A może problemem nie są ro-
dzaje relacji z otoczeniem, ale 
ich brak?

– Rzeczywiście, duch czasu 
nakazuje dziś skłaniać się ku 
tendencjom indywidualistycz-
nym. Wychowawca powinien 
odwołać się do żywej tradycji 
wspólnych ideałów i wzorców 
życiowych.

Do jakich wzorców powinien 
odwołać się katecheta?

– Na przełomie XIX i XX 
wieku pedagogika przechodziła 
od kultury charakteru do kultu-
ry osobowości. Takie przymiot-
niki jak prawy, posłuszny, wraż-
liwy, zostały zastąpione przez: 
atrakcyjny, kreatywny i domi-
nujący. Warto wrócić do prawe-
go charaktertu. Katecheta po-
winien się tu oprzeć na prze-
słankach religijnych. Bez osa-
dzenia praw ludzkich w religij-
nej koncepcji człowieka, wy-
chowankowie staną się rozka-
pryszonymi dziećmi, bez obo-
wiązków i odpowiedzialności.

Jaką rolę mogą tu pełnić ro-
dzice?

– Najpierw musi nastąpić 
dowartościowanie samego ro-
dzicielstwa. Ojciec nie może 
być nieodpowiedzialnym „fa-
cetem”, a taki obraz jest do-
syć powszechny w popkultu-
rze. Źródłem patologii w po-
stawach młodych nie jest nad-
miar autorytetu, ale jego brak. 
Każdemu dziecku potrzebne 
jest wyznaczanie granic dla je-
go poczynań. Musi temu jed-
nak towarzyszyć nasz szacu-
nek. Dziecko jest w stanie 
przyjąć największe wymagania, 
jeśli odczuwa, że jest akcepto-
wane i kochane. 
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PLUSY I MINUSY
KS. JACEK BŁASZCZOK
WIZYTATOR WYDZIAŁU 
KATECHETYCZNEGO 
– Jednym z 
p r o b l e m ó w 
katechezy w 
szkole jest jej 
usytuowanie w 
pewnym cyklu. 
Najpierw jest język polski, 
potem matematyka, a na-
stępnie katecheza. To mo-
że sugerować, że na kate-
chezie mamy do czynie-
nie z takim samym przed-
miotem jak na przykład 
na biologii. Przynajmniej 
tak ją mogą traktować nie-
którzy uczniowie. Zdarza 
się, że chcą sobie „odpuś-
cić” katechezę, żeby przy-
gotować się na niej do kla-
sówki. Zresztą ten prob-
lem nie dotyczy tylko ka-
techezy. To się zdarza tak-
że na innych lekcjach.
Minusem katechezy w 
szkole jest brak pewnej 
elastyczności. Niektóre 
tematy wykraczają prze-
cież poza ramy czasowe 
45 minut. W salkach moż-
na było stosować większą 
dowolność. Oczywiście 
można w klasie zapowie-
dzieć, że dokończy się te-
mat na następnej lekcji. 
Jednak dzwonek na prze-
rwę może zburzyć nie-
powtarzalny klimat, któ-
ry powstał.
W szkole łatwiej moż-
na włączyć w katechezę 
wszystko, co młodzież 
usłyszy na innych przed-
miotach. Katecheci ma-
ją też większą możliwość 
usystematyzowania mate-
riału. Program dzięki te-
mu jest bardziej precyzyj-
ny. Większa jest też kla-
rowność, gdy chodzi o eg-
zekwowanie wiedzy czy 
ocenianie zaangażowa-
nia. 
Nigdy nie będzie ideal-
nych rozwiązań. Dzisiaj 
inna jest młodzież. Ludzie 
mają mniej czasu, więc 
katecheza w szkole po-
zwala wyjść naprzeciw 
związanym z tym trud-
nościom.

Dzieci potrzebują granic

Wróćmy 
do kształtowania charakteru
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Wakacje w mieście

Żeby pojechać, trzeba wstać na ósmą
– Te maszyny są świetne 
– powiedział Kamil, patrząc 
z otwartą buzią na wyskakujące 
na stół gazety. Kamil 
wraz z 30 kolegami i koleżankami 
uczestniczył w wycieczce 
do zabytkowej drukarni 
im. Karola Miarki w Mikołowie.

Wycieczka była jednym z 
punktów akcji „Lato w mie-
ście”, zorganizowanych przez 
Miejski Dom Kultury „Połu-
dnie” w Katowicach. Mogła się 
odbyć dzięki pomocy ks. prała-
ta Andrzeja Morawskiego, pro-
boszcza parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i św. Jana Bo-
sko w Piotrowicach.

– Wiele z tych dzieci ni-
gdzie nie wyjeżdża w czasie 
wakacji – mówi ks. Andrzej. – 
Dlatego chcę, by chociaż na ta-
kich krótkich wycieczkach zo-
baczyły coś ciekawego, przeży-
ły wakacyjne przygody.

Codzienne zajęcia, przygo-
towane pod kierunkiem Kry-
styny Mitręgi, kierownika ar-
tystycznego MDK „Południe”, 
odbywają się w pomieszcze-
niach DK. Są to zajęcia świet-
licowe, spacery, spotkania z 
piosenką, spektakle teatralne. 
W środy jest inaczej. Zaję-
cia rozpoczynają się w koście-
le. O godz. 8.00 ks. Andrzej 
odprawia Mszę św. Kto zdą-

ży wstać, jedzie na wy-
cieczkę.

Dzieci były już w 
Bukowie nad Odrą, 
gdzie podziwiały re-
zerwat przyrody i oglą-
dały zwierzęta w tam-
tejszym minizoo. Od-
wiedziły też krainę pysznych 
wędlin, czyli Zakłady Mięs-
ne „Duda”, skąd przywiozły 
do domów spore porcje pro-
dukowanych tam specjałów. 

Przed zakończeniem 
wakacji odwiedzą 
też Muzeum Starych 
Samochodów w Pio-
trowicach.

W środę, 23 sierp- 
nia, dzieci zwiedzały 
mikołowską drukar-

nię, w której polskie książki 
drukował kiedyś Karol Miar-
ka. Dzisiaj działa tam firma 
„Tolek”. Jej właściciel Adolf 
Jańczyk mówi, że robi, co mo-

że, by przypominać o historii 
swej drukarni.

– Jestem szczęśliwy, że 
młodzież chce oglądać takie 
historyczne miejsca – mówi. – 
Tutaj toczyła się walka o pol-
skość Śląska.

Dzisiaj drukarnia jest nowo-
czesna. Oprócz historii dzieci 
poznały więc proces powsta-
wania gazet i książek.

– Ja jeżdżę tylko na wy-
cieczki z parafii – mówi Mo-
nika. – W inne dni nie chodzę 
na zajęcia, bo wycieczki są du-
żo ciekawsze. Tę drukarnię za-
pamiętam na długo, bo dowie-
działam się sporo ciekawych 
rzeczy.

– To niezwykłe, jak ta ma-
szyna zszywa gazety, tak szyb-
ko – dziwi się Klaudia, a sto-
jący obok Tomek dodaje: – Te 
gazety tylko wylatują, wylatu-
ją, wylatują…

W autokarze są 53 miejsca, 
więc na wycieczkę może poje-
chać każdy chętny. Nie zdarzy-
ło się, by miejsc zabrakło. Kie-
rowca autokaru, Andrzej No-
wakowski, podkreśla radosną 
atmosferę.

– Jak ksiądz jedzie z nami, 
dzieci są cały czas roześmia-
ne – mówi.

Oczywiście podczas każdej 
wycieczki jest też czas na posi-
łek. W Mikołowie drugim śnia-
daniem okazała się ogromna 
zapiekanka. MR

Kamil przez 
dłuższą chwilę 
przyglądał się 
wyskakującym 
z maszyny
gazetom

Tomek chciał zapamiętać wszystko, co mówił Adam Patalong Jedną z atrakcji wycieczki była ogromna zapiekanka
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Kokoszycki Dom 
Rekolekcyjny gościł 
wiele wyjątkowych 

postaci. Przebywał 
tu kardynał Karol 

Wojtyła. Latem 
przyjeżdżał biskup 
Stanisław Adamski, 

którego imię nosi dziś 
Dom w Kokoszycach.

tekst 
ANNA BURDA-SZOSTEK

Ruchliwa droga 
z Wodzisławia do 
Pszowa. W Koko- 
szycach skręcamy 

obok kościoła parafialnego. 
Jeszcze  kilkadziesiąt metrów i 
wjeżdżamy na teren przepięk-
nego parku. W jego centrum 
znajduje się zabytkowy pała-
cyk z 1783 roku. To właśnie 
tu mieści się Archidiecezjalny 
Dom Rekolekcyjny im. biskupa 
Stanisława Adamskiego. 

Śląska Księżówka

Właścicielami budynku, go-
spodarstwa rolnego i parku by-
ły niegdyś niemieckie rodziny 
szlacheckie. Ostatni właścicie-
le – von Ruffer, w 1903 roku 
wznieśli także kościółek Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa. Po I wojnie i po powsta-
niach śląskich właściciele po-
siadłości opuścili Kokoszyce i 
sprzedali majątek wraz z pała-

cem. Znalazł się on na 
obszarze Administracji 
Apostolskiej Górnego 
Śląska, na której czele 
stał ks. August Hlond. 
Ksiądz dziekan Mikołaj 
Knosała z Pszowa pod-
sunął myśl zakupienia 
majątku dla celów koś-
cielnych. Stało się to w 
1923 roku.

Początkowo dom 
miał służyć księżom emerytom 
diecezji katowickiej. Stąd poja-
wiła się nazwa „Księżówka Ślą-
ska”. Jednak mieszkało w niej 
niewielu kapłanów.

W 1928 roku biskup katowi-
cki Arkadiusz Lisiecki erygował 
tu Diecezjalny Dom Rekolekcyj-

ny. Biskup poprosił sio-
stry jadwiżanki z Bo-
gucic, by poprowadzi-
ły ośrodek. 17 września 
1928 roku, na pierwsze 
w historii domu reko-
lekcje, przyjechały mat-
ki ze Świętochłowic. Od 
tej pory, co tydzień na 
czterodniowe rekolek-
cje zamknięte przyjeż-
dżali tu mieszkańcy z 

całej diecezji katowickiej. Co ro-
ku około 3 tysiące osób. 

Nasze Castel Gandolfo

Po wybuchu II wojny władze 
okupacyjne zabroniły głoszenia 
rekolekcji. W domu utworzono 

szkołę gospodarczą dla dziew-
cząt, potem hotel dla niemie-
ckich oficerów. Siostry jadwi-
żanki, zmuszone do opuszcze-
nia budynku, zamieszkały w do-
mu przy kaplicy Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Po II wojnie na wakacyjne re-
kolekcje do Kokoszyc przyjeżdża-
ła tylko młodzież. W 1955 roku, 
po konfiskacie majątku kurialne-
go, władze komunistyczne utwo-
rzyły tu PGR. Przy domu pozostał 
park i gospodarstwo rolne.

Biskupi śląscy chętnie przy-
jeżdżali do kokoszyckiego do-
mu. Schorowany biskup Stani-
sław Adamski spędzał tu lato. Jak 
wspomina jego ówczesny sekre-
tarz, obecnie emerytowany arcy-

2 września – poświęcenie wyremontowanego Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego

Najpiękniejszy w Polsce

 R E K L A M A 

– Do dyspozycji 
uczestników 
rekolekcji 
jest piękna 
kaplica Matki 
Bożej – mówi 
ksiądz Mariusz 
Pacwa, dyrektor 
kokoszyckiego 
ośrodka
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biskup białostocki Stanisław Szy-
mecki, to było dla niego takie ślą-
skie Castel Gandolfo. Częstymi 
gośćmi byli tu także biskupi: Her-
bert Bednorz i Juliusz Bieniek. W 
1968 roku w Kokoszycach odby-
ło się posiedzenie Komisji Dusz-
pasterstwa Ogólnego Episkopatu 
Polski, któremu przewodniczył 
kardynał Karol Wojtyła.

Wszystko nowe

Wiekowy budynek był już w 
opłakanym stanie. Początkowo 
miał być tylko osuszany. Okaza-
ło się jednak, że niemal wszystko 
nadaje się do remontu. Rozpo-
częto go w 2000 roku. Ze stare-
go budynku praktycznie pozosta-
ła tylko część murów zewnętrz-
nych. Cała reszta jest nowa.

Ośrodkowi przywrócono je-
go stan pierwotny. Wystrój bu-
dynku, kolorystykę – wszystko 
odtworzono na podstawie ar-
chiwalnych zdjęć i dokumentów. 
Znacznie poprawione zosta-
ły warunki mieszkaniowe. Daw-
niej goście korzystali ze wspól-
nych łazienek, znajdujących się 
na korytarzu. Obecnie każdy po-
kój posiada osobną łazienkę, no-

we meble. Odnowiona została 
sala kominkowa, jadalnia. No-
wością jest winda, która będzie 
wozić gości na drugie piętro bu-
dowli. Blaszany dach zastąpio-
no dachówką, wymieniono ok-
na. Wokół domu znajdują się 
stylowe lampy. Obiekt jest chro-
niony przez 24 godziny na do-
bę. Nad bezpieczeństwem czu-
wa czterech ochroniarzy.

– Do dyspozycji uczestników 
rekolekcji jest piękna kaplica 
Matki Bożej – mówi ksiądz Ma-
riusz Pacwa, dyrektor kokoszy-
ckiego ośrodka. – To jeden z naj-
piękniejszych domów rekolek-
cyjnych w Polsce. Tu na modli-
twie, z dala od wielkomiejskiego 
hałasu, można się wyciszyć i za-
stanowić nad swoim życiem.

Dom rekolekcyjny w Ko-
koszycach posiada obecnie 60 
miejsc noclegowych. Są tu za-
równo pokoje dwu- i trzyoso-
bowe, jak i jedynki, a na pod-
daszu pokoje rodzinne. Pracują-
ce tu trzy siostry jadwiżanki bę-
dą przyjmować gości, pracować 
w kuchni. 

Kokoszycki ośrodek będzie 
dawał zatrudnienie 6 osobom. 
Wśród nich będą sprzątaczki, 
osoba pomagająca w kuchni.

Jadwiżanka, siostra Elka-
na, pamięta kokoszycki dom z 
końca lat 70. ubiegłego wieku. 
Mieszkała tu przez pięć lat, usłu-
gując gościom w jadalni. – Te-
raz budynek jest o wiele ładniej-
szy – mówi. – I bardziej funk-
cjonalny. 

We wspaniałym parku otacza-
jącym budynek znajdziemy wie-
le pomników przyrody – wieko-
wych dębów i platanów. Jeden z 

nich stoi przed 
frontonem do-
mu. A teraz po-
dobno w parku 
to i spory kosz 
grzybów moż-
na nazbierać. 
 

2 września – poświęcenie wyremontowanego Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego

Najpiękniejszy w Polsce

BRAKOWAŁO NAM TEGO DOMU
KS. KAZIMIERZ CZEMPIEL, REKOLEKCJONISTA 
W ARCHIDIECEZJALNYM DOMU REKOLEKCYJNYM 
W KOKOSZYCACH
– Po raz pierwszy w kokoszyckim domu by-
łem przed święceniami kapłańskimi w 1993 ro-
ku. Wspominam urokliwe miejsce, piękną przy-
rodę otaczającą budynek rekolekcyjny. W ciszy i skupieniu 
można tu odpocząć duchowo i fizycznie. W czasie remon-
tu budynku ludzie pytali mnie czasem o termin jego otwar-
cia. Z niecierpliwością na to czekali. Brakowało im kokoszy-
ckiego domu.
Już 12 września odbędzie się tu sympozjum dla muzyków 
ze śląskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. 
Do końca 2006 roku mamy już wykorzystane terminy reko-
lekcji. Spotkają się tu animatorzy prowadzący zajęcia przy-
gotowujące do małżeństwa, dzień skupienia będą mie-
li neoprezbiterzy. Odbędą się tu rekolekcje dla rodziców 
księży, kleryków i sióstr zakonnych. Planujemy także wpro-
wadzenie rekolekcji tematycznych, dotyczących np. grze-
chu, przebaczenia. O to często pytają ludzie. W każdy po-
niedziałek w domu odbywać się będą dni odnowy ducho-
wej dla kapłanów.
Kokoszycki dom to, jak mówi arcybiskup Damian Zimoń, 
strefa ciszy i milczenia. Tu w spokoju można zastano-
wić się nad swoim życiem, działaniem Boga w naszym 
życiu. 

PRZYJEŻDŻAJCIE NA REKOLEKCJE
KS. KRZYSZTOF GAJDA – DYREKTOR WYDZIAŁU 
GOSPODARCZEGO KURII METROPOLITALNEJ 
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
– Remont domu rekolekcyjnego w Kokoszycach 
trwał aż sześć lat, a to z uwagi na uwarunkowa-
nia konserwatorskie. Wszystko – od osuszania 
budynku, aż po remont drogi wokół domu – musieliśmy ro-
bić pod nadzorem konserwatora zabytków. Szkoda tylko, że 
za decyzjami konserwatora zabytków nie idzie żadne wspar-
cie finansowe.
Remont w całości finansowany jest przez archidiecezję ka-
towicką. Odnowienie budynku było już konieczne, bo za-
grażał on życiu i zdrowiu pracujących tu ludzi. W piwni-
cach, na ścianach był grzyb do wysokości 2 metrów. Z bu-
dynku praktycznie została tylko część murów zewnętrznych. 
Wszystko, co znajduje się w środku jest nowe lub odnowio-
ne, zgodnie z zaleceniami konserwatora. W przyszłym ro-
ku planujemy remont, znajdującego się w parku obok domu 
Rekolekcyjnego, kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 Na rekolekcje mogą tu przyjeżdżać zarówno grupy parafial-
ne, jak i osoby indywidualne.

Siostra Elkana 
jest jedną 
z trzech 
jadwiżanek 
pracujących 
w kokoszyckim 
domu
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Edukacja

Największy wpływ mają rodzice
Z Jerzym Zawarczyńskim 
o nowym roku szkolnym 
i śląskiej oświacie rozmawia 
Mirosław Rzepka

MIROSŁAW RZEPKA: Jaki rok 
szkolny czeka śląską oświatę?

JERZY ZAWARCZYŃSKI: – Myślę, 
że dobry.

Skąd ten optymizm? Wiele 
osób nie podziela Pańskiego 
poglądu.

– W moim przekonaniu 
oświata w województwie ślą-
skim stoi bardzo dobrze. Po-
kazują to na przykład wyni-
ki sprawdzianów – egzaminów 
maturalnego i gimnazjalnego. 
Nasze województwo jest na 
wysokiej pozycji, a w niejed-
nym przypadku na pierwszym 
miejscu. Na przykład w ubie-
głym roku największa była w 
naszym województwie liczba 
stypendiów za wyniki w nauce. 
Stypendium Prezesa Rady Mi-
nistrów uzyskało 538 uczniów 
na 4543 w całym kraju, a sty-
pendium Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu zdobyło 43 
uczniów na 300 w Polsce.

To oczywiście nie jest za-
sługą administracji, tylko na-
uczycieli uczących w szkołach 
uczniów i rodziców. Jako peł-
niący obowiązki śląskiego ku-
ratora oświaty działam tak, aby 
ten rok szkolny się rozpoczął 
i normalnie przebiegał. Zada-
niem kuratorium jest realizo-
wanie polityki rządu. Bezpo-
średnim przełożonym kuratora 
jest minister edukacji.

Co będzie szczególnie ważne 
w tym roku szkolnym?

– Chcemy zwiększyć wpływ 
rodziców na kształcenie dzie-
ci, zwiększyć ich zaintereso-
wanie tym procesem. To po-
winno przynieść jeszcze lep-

sze efekty. Ale sukces 
będzie tylko wtedy, 
gdy obie strony – na-
uczyciele i rodzice – 
będą działać zgodnie 
dla dobra wychowan-
ków. Najtrudniej jest 
wtedy, gdy rodzice scedują na 
szkołę cały proces wychowa-
nia i kształcenia. Szkoła nie 
jest w stanie przejąć zadań ro-
dziny. Nie stworzy sama klima-
tu szacunku dla autorytetów, 
nie wzbudzi postaw patrio-
tycznych. Dlatego właśnie ro-
la rodziców jest najważniejsza 
i ich udział w procesie wycho-
wania jest niezastąpiony.

Na naradzie kuratorów mi-
nister edukacji podkreślał właś-
nie te dwa priorytety: wycho-
wanie patriotyczne i zwiększe-
nie więzi rodziców ze szkołą. 
Moim zdaniem,  każdy rodzic 
zastanawia się, jeśli nie od ra-
zu, to po jakimś czasie, co zro-
bił dobrego dla swojego dzie-
cka. Założenie jest takie, by 
robił wszystko dobrze, ale to 
nie zawsze się udaje. Jest więc 
czas na rachunek sumienia. Py-
tanie brzmi: czy stworzyłem te-

mu młodemu człowie-
kowi jak najlepsze wa-
runki, aby wyrósł i za-
czął funkcjonować w 
społeczeństwie. 

Ale jest Pan prakty-
kiem, pracował Pan w szko-
le. Naprawdę Pan wierzy, że 
można administracyjnymi za-
leceniami doprowadzić do wy-
chowania patriotów?

– Nie, oczywiście nie. I nie 
o to chodzi – raczej o to, aby 
pokazywać Polskę, jej historię 
i współczesność, jej sukcesy. 
Minister zalecił na przykład, 
by rozpoczynać i kończyć uro-
czystości szkolne hymnem na-
rodowym. Chodzi o takie za-
chowania, które pomogą 
umocnić naszą narodową du-
mę. To szczególnie ważne te-
raz, w dobie europejskiej in-
tegracji, która często zacie-
ra kulturowe różnice. Dlatego 
również mocno powinna być 
akcentowana edukacja regio-
nalna. Tym jednak zajmują się 
już poszczególne szkoły sa-
modzielnie.

Maleje liczba nauczycieli, mu-
szą być zwalniani, bo coraz 
mniej dzieci objętych jest obo-
wiązkiem szkolnym. Co bę-
dzie ze zwalnianymi nauczy-
cielami?

– Liczba nauczycieli za-
leży od liczby oddziałów, a 
ta z kolei – od liczby ucz-
niów. Uczniów zaś jest coraz 

JERZY 
ZAWARCZYŃSKI

pełniący obowiązki śląskiego ku-
ratora oświaty, był wykładowcą 
Wydziału Techniki w Zakładzie 
Dydaktyki Przedmiotów Tech- 
nicznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, od 1990 roku pra-
cował jako dyrektor w Zespole 
Szkół Techniczno- Handlowych w 
Będzinie, od 2000 roku był na-
czelnikiem Miejskiego Centrum 
Oświaty w Dąbrowie Górniczej. 
W kwietniu 2002 roku został ślą-
skim wicekuratorem oświaty.



To będzie dobry 
rok w śląskiej 
oświacie, 
twierdzi Jerzy 
Zawarczyński
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Największy wpływ mają rodzice
mniej. Obecnie uczelnie ma-
ją przygotowywać tzw. dwu-
zawodowców, czyli nauczycie-
li, przygotowanych do prowa-
dzenia zajęć z dwóch przed-
miotów. Dyrektorom szkół bę-
dzie łatwiej zatrudniać takie 
osoby i zapewnić im pełny 
wymiar godzin. Innym roz-
wiązaniem jest łączenie go-
dzin na cały etat w kilku szko-
łach. Jednak skoro maleje licz-
ba dzieci w szkołach, musi też 
maleć liczba nauczycieli, i na 
to nic nie poradzimy. W na-
szym województwie ten prob-
lem nie jest na razie tak wy-
razisty.

Od przyszłego roku szkolne-
go ma być wprowadzone na-
uczanie  języka angielskiego 
od klasy pierwszej we wszyst-
kich szkołach podstawowych. 
W tym roku szkoły same po-
dejmowały decyzje. Ile szkół 
w naszym województwie bę-
dzie uczyło pierwszaków te-
go języka?

– Dokładnie 1022 z 1277. 
Stanowi to 80 procent wszyst-
kich szkół i w skali kraju jest 
znakomitym wynikiem. Nasze 
województwo jest pod tym 
względem na drugim miejscu. 
Wyprzedza nas tylko woje-
wództwo podkarpackie, gdzie 
naukę języka angielskiego od 
pierwszej klasy zadeklarowało 
81,6 procenta szkół. Tylko tam 
szkół jest mniej, więc angiel-
ski będzie w 965 placówkach. 
Dla dyrektorów szkół najtrud-
niejsze było znalezienie osób 
z odpowiednimi kwalifikacja-
mi do prowadzenia takich za-
jęć. Poprowadzą je nauczycie-
le kształcenia zintegrowane-
go, przygotowani do nauki ję-
zyka angielskiego. Dyrektorzy 
mogą też zatrudnić inne oso-
by, jeśli mają one odpowied-
nie kwalifikacje. Myślę, że to 
spory sukces śląskiej oświa-
ty, bo według danych mini-
sterstwa, w skali całego kra-

ju deklarację o wprowadze-
niu nauki języka angielskie-
go w klasach pierwszych zło-
żyło 62,9 procenta szkół pod-
stawowych.

Czy, Pana zdaniem, zarobki 
nauczycieli są wystarczające?

– Praca nauczyciela to po-
wołanie – nie każdy potrafi 
być nauczycielem. Nie wystar-
czy nawet przygotowanie me-
rytoryczne. Uważam, że umie-
jętność przekazywania wiedzy 
to dar. Zresztą żadna pracują-
ca osoba nie stwierdzi, że jej 
zarobki są wystarczające. Jed-
nak musimy sobie zdać spra-
wę, że ci ludzie przygotowy-
wali się do swojej pracy przez 
wiele lat. Nadal poświęcają 
ogromną ilość czasu na pod-
wyższanie swoich kwalifikacji, 
zdobywanie wiedzy, aby móc 
tę wiedzę przekazywać. Kiedy 
tak na to spojrzymy, dojdzie-
my do wniosku, że zarobki 
nauczycieli powinny być wyż-
sze. Zwłaszcza  że to ludzie, 
którzy w jakimś sensie two-
rzą swoich następców. Skoro 
robią to dobrze, z dużym za-
angażowaniem, z pasją, to po-
winni dostawać lepsze wyna-
grodzenie. 

NOWY ROK SZKOLNY 
W LICZBACH

  uczniów 695 856
      w tym:
w szkołach podstawowych 
– 281 274
w gimnazjach – 176 560
w szkołach ponadgimnazjalnych 
(bez policealnych) – 238 022
 szkół:
publicznych – 5540
niepublicznych – 1379
nauczycieli – 71 100



 DZIEŃ WSPÓLNOTY 
RUCHU ŚWIATŁO–
ŻYCIE odbędzie się w nie-
dzielę, 3 WRZEŚNIA, o godz. 
14.00 w katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach.

  STUDIUM ORGA-
NISTOWSKIE. We wto-
rek, 5 WRZEŚNIA, Studium 
Organistowskie Archidie- 
cezji Katowickiej będzie 
przyjmować zapisy słucha-
czy na I rok nauki w ro-
ku szkolnym 2006/2007. 
Zapisy od godz. 14.00, w 
sali nr 1 probostwa archi-
katedry Chrystusa Króla w 
Katowicach, ul. Plebiscytowa 
42a.

 INAUGURACJA RO-
KU KATECHETYCZ-
NEGO 2006/2007 odbę-
dzie się w sobotę 9 WRZEŚ-
NIA. Rozpoczęcie Mszą św. 
o godz. 10.00 w katedrze 
Chrystusa Króla.

 SYMPOZJUM Z OKA-
ZJI 50-LECIA PRACY 
D U S Z PA S T E R S T WA 
RODZIN. Spotkanie zapla-
nowano na sobotę, 9 WRZEŚ-
NIA. Odbędzie się ono w au-
li Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego. 
Rozpoczęcie Mszą św. w 
katedrze Chrystusa Króla o 
godz. 10.00. 

  OSIEDLE TYSIĄC- 
LECIA. W sobotę, 9 WRZEŚ-
NIA, w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego i Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych 
na osiedlu Tysiąclecia 
w Katowicach odbę-
dzie się festyn parafialny. 
Spotkanie zaplanowano w 
ramach odpustu parafialne-
go i w 140. rocznicę na-
dania praw miejskich mia-
stu Katowice. Rozpoczęcie 
o godz. 14.00.

 DZIEŃ OTWARTY W 
MIKOŁOWIE BOROWEJ 
WSI. Caritas Archidiecezji 
Katowickiej Ośrodek dla 
Osób Niepełnosprawnych 

„Miłosierdzie Boże” w 
Mikołowie Borowej Wsi za-
prasza na VI Dzień Otwartych 
Drzwi pod nazwą: „Otwarte 
drzwi otwartych serc”. 
Spotkanie odbędzie się 10 
WRZEŚNIA, rozpoczęcie o godz. 
14.00. W programie imprezy 
m.in. występ zespołu „Bez 
Skazy” oraz grupy teatral-
nej „Empatia.  Zaprezentują 
się także „Trąbki Jerycha” ze 
Starochorzowskiego Domu 
Kultury. Można będzie zo-
baczyć pokazy akrobatyki 
sportowej oraz pokaz mo-
dy młodzieżowej połączo-
ny z malowaniem twarzy. W 
koncercie galowym o godz. 
18.00 wystąpi Zespół pieś-
ni i Tańca „Śląsk”. Na godz. 
19.30 zaplanowano losowa-
nie nagród głównych w lo-
terii fantowej. Całość zakoń-
czy pokaz sztucznych og-
ni. Imprezie będą towarzy-
szyć m.in. kiermasze i wysta-
wy, konsultacje kardiologicz-
no-pediatryczne. Goście bę-
dą mogli zwiedzić ośrodek, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
oraz Zakład Aktywności 
Zawodowej.

 OGRODY KURII. W nie-
dzielę, 10 WRZEŚNIA, w godz. 
od 15.00 do 21.00 w ogro-
dach Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach odbędzie się 
festyn parafialny. W progra-
mie m.in.: loteria fantowa, z 
której dochód przeznaczo-
ny zostanie na cele chary-
tatywne parafii katedralnej, 
występy zespołów muzycz-
nych i kabaretowych, kon-
certy, gry i zabawy dla dzie-
ci. Przewidziano także kier-
masz książek i prac dzie-
ci ze świetlicy parafialnej 
oraz zwiedzanie Muzeum 
Archidiecezjalnego. Spot- 
kanie zakończy Apel 
Jasnogórski.
Organizatorami festy-
nu są: parafialna Rada 
Duszpasterska i Akcja 
Katolicka parafii kate-
dralnej Chrystusa Króla w 
Katowicach.
 

Zapowiedzi
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– Festiwale w Roskilde czy 
Glastonbury też kiedyś zaczynały 
od zera – mówi Artur Rojek, 
lider Myslovitz, kierownik 
artystyczny „Off Festival”. 
– Nasz też musi zapracować 
na swoje miejsce.

Od 18 do 20 sierp-
nia na mysłowickim ką-
pielisku Słupna grało 
ponad 30 zespołów i 
kilkunastu didżejów. 
Przed dwoma scenami, 
w tym jednej leśnej, 
kameralnej, zgroma-
dziło się ponad 11 tys. 
fanów muzyki alterna-
tywnej. Jak widać, pro-
pozycja nowego ogól-
nopolskiego muzycz-
nego spotkania, firmo-

wana przez niewątpliwą gwiaz-
dę – Artura Rojka, chwyciła. 

Fajny koniec wakacji

Na Słupnej przez trzy dni 
grano rock, punk, reggae, folk, 
avant-pop, alt-country, trip-
hop i nu-jazz. Niektórzy, tak 
jak Błażej i Paulina, licealiści z 
Katowic, przyjechali tylko na 
jedno popołudnie, żeby posłu-
chać swoich zespołów:  T.Love, 
Strachy na Lachy. – Jesteśmy w 
gronie rówieśników, dużo tu 
znajomych, to fajne zakończe-
nie wakacji – oceniała na go-
rąco imprezę Paulina. Oprócz 
nich byli też fani w wieku stu-
denckim i czterdziestolatki, 

stali bywalcy podob-
nych imprez, z dzieć-
mi. Wszyscy z żółtymi 
opaskami na ręce (słu-
żyły za dwudniowy bi-
let, ale nie dało ich się 
bez uszkodzenia zdjąć 
już po pierwszej no-
cy). – Zawsze jeżdżę 
na Woodstock, ale po-
stanowiłem, że tu też, 
mam bliżej – powie-
dział pan Artur z Sie-
mianowic. – Przyszed-
łem na Lenny Valenti-
no, to jedyna okazja, 

by ich znowu posłuchać. W 
Mysłowicach jest o wiele spo-
kojniej, nawet wielkie namioty 
z piwem nie są tak oblegane. 
Nie widziałem pijanych, może 
dlatego, że jest dużo ochrony. 
Obok występów zachęcały do 
włączenia się w akcje charyta-
tywne Międzynarodowe Targi 

Wolontariatu, Święto Radości 
Dzieci i Młodzieży.

Przesłanie z wózka

Pierwszego dnia wydarze-
niem był występ Lenny Valen-
tino, zespołu reaktywowanego 
tylko na ten wieczór z muzyków 
trzech zespołów: Myslovitz, Ne-
gatyw i Ścianki. Choć zniecierp-
liwieni kilka razy w przerwach 
krzyczeli: „Hiciora proszę”, ze-
spół konsekwentnie realizował 
swój plan. Brawami nagrodzono 
brawurowo wykonane partie gi-
tarowe. Tuż pod sceną na wóz-
ku oglądał koncert dwudziesto-
kilkuletni Marcin, mieszkający w 
hospicjum „Cordis” w Mysłowi-
cach od pół roku. – Bardzo chcę, 
żebyście pomagali hospicjum – 
powiedział, witając zebranych. 
– Nie wiadomo, czy sami się 
tam nie znajdziecie. (Dochód 
z biletów przekazano właśnie 
„Cordis”). Wydawało się, że li-
der Myslovitz śpiewa właśnie 
dla niego: „Na łóżku moim nie 
będę spał/A na drzwiach nigdy 

Pierwszy raz w Mysłowicach

Narodziny festiwalu

U góry: Marysia 
Peszek 
wprowadzała 
w klimaty 
wielkiego miasta
Poniżej: 
Po koncercie 
Artur Rojek 
umówił się 
z Marcinem 
z hospicjum 
„Cordis”, obok 
– dyrektor 
i pracownicy 
hospicjum
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siebie nie widziałem”. Po kon-
cercie podarował Marcinowi pły-
tę i obiecał, że odwie-
dzi go po urlopie. – 
Wczoraj razem ze mną 
był u 14-letniego termi-
nalnie chorego Patryka 
– opowiadała dyr. Jola 
Markowska. Tego dnia 
przy sporym aplau-
zie śpiewała też Mary-
sia Peszek, prezentują-
ca utwory z płyty „Mia-

sto mania”. A do północy pory-
wał fanów zespół brytyjski Ban-
co De Gaia. 

Nie trzeba jechać 
w Polskę
Drugiego dnia do Mysłowic 

ściągnęli wielbiciele Apteki, kla-
syka polskiej alternatywy, Walij-
czyka  Johna Portera i Nieprzy-
zwoitego Zespołu (jak sam mó-
wi, gra muzykę męską, lakonicz-
ną), Strachów na Lachy, T.Love. 
– Nie trzeba jeździć w Polskę, 
dobrze, że do nas przyjechali, 
tylko za krótko grają – narzeka-
ła młodzież. Rzeczywiście, ka-
pele musiały ściśle przestrzegać 
czasu swojego występu. Tak, że 
Jędrzej Kodynowski, lider Apte-
ki, narzekał, że ledwo się roz-
grzał, musiał zejść ze sceny. 
Z kapel zagranicznych dobrym 
przyjęciem cieszyła się austria-
cka grupa Sofa Surfers, która 
przed dekadą zaczęła od mu-
zyki elektronicznej. Patetycz-
ny, melancholijny nastrój stwo-

rzył swymi utworami 
White Birch z Norwe-
gii. Islandzkie nastro-
je wniósł Bang Gang, 
wpisujący się w trady-
cje swego kraju. A wiel-
biciele Depeche Mode 
zachwycali się Chrisem 
Cornerem z I Am X. 

BARBARA 
GRUSZKA-ZYCH

Pierwszy raz w Mysłowicach

Narodziny festiwalu

Powyżej: Artur 
Rojek i Lenny 
Valentino
Poniżej: 
Przed dwoma 
scenami 
zgromadziło się 
ponad 11 tys. 
fanów muzyki 
alternatywnej
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Co każda pani wiedzieć powinna

Zdążyć 
przed rakiem

Ruszyła akcja badań 
cytologicznych szyjki macicy, 
skierowana do wszystkich 
mieszkanek naszego 
województwa w wieku 
od 25 do 59 lat. 

Będą one trwały także w 
przyszłym roku, a w miarę po-
trzeb zostaną przedłużone. U 
kobiet już po skończeniu 17, 
18 roku życia mogą pojawić 
się zmiany przedrakowe szyj-
ki macicy, a szczyt zachoro-
wań na raka tego narządu ob-
serwuje się w czwartej i pią-
tej dekadzie życia. Badania 
cytologiczne są wykonywane 
bezpłatnie w 152 wyznaczo-
nych przychodniach na tere-
nie województwa. Już dziś 
rozpoczynamy kampanię in-
formacyjną – pojawią się ulot-
ki, plakaty, na których znajdą 
się adresy przychodni, gdzie 
można pobrać wymaz, oraz 
czterech przychodni specjali-
stycznych, wykonujących do-
datkowe badania w przypad-
ku nieprawidłowego wyniku. 
Pacjentki znajdą informacje o 
akcji na terenie przychodni, w 
aptekach, w urzędach pracy, 
przy okienkach kasowych na-
szych poczt i we wszystkich 
innych miejscach, w których 
najczęściej bywają. Dodatko-
wo Narodowy Fundusz Zdro-
wia, korzystając ze swojej ba-
zy danych, będzie wysyłał za-
proszenia do badań  w formie 
SMS-ów lub listów, skierowa-
nych bezpośrednio do pań. 

Głównym celem naszej ak-
cji jest zmniejszenie umie-
ralności na raka szyjki maci-
cy do poziomu przodujących 
krajów Unii Europejskiej i po-
głębienie świadomości spo-
łecznej w kwestii profilakty-
ki. Osobiście dbam o to, że-
by moje pacjentki regular-
nie miały wykonywane bada-
nie cytologiczne. W przypad-

ku odmowy do historii choro-
by wpisywana jest adnotacja, 
a przy kolejnych wizytach po-
nawiam propozycję pobrania 
materiału do badania cytolo-
gicznego. Śląski Wojewódzki 
Ośrodek Koordynacyjny mie-
ści się w Centrum Onkologii – 
Instytucie im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Gliwicach, ściśle 
współpracuje z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, Central-
nym Ośrodkiem Koordynacyj-
nym w Poznaniu i Krajowym 
Rejestrem Nowotworów.

DR ANDRZEJ CZUBA
koordynator Programu Aktywnej 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 

na terenie województwa 
śląskiego

 
Strony, na których można znaleźć 
informacje o Programie Aktywnej 
Profilaktyki Raka Szyjki Macicy: 
www.rakszyjki.org; www.io.gliwice.pl; 
www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl
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Stojący przy rynku 
wodzisławski kościół 

jest otwarty przez 
cały dzień. Tradycją 

stało się już,
że młodzież idąca

na lekcje
do sąsiednich szkół

chętnie 
wstępuje tu,
by pomodlić 

się przed 
Najświętszym 

Sakramentem.

tekst
ANNA BURDA-

-SZOSTEK

Barbara Burian
należy do Komi-
tetu Obcho-
dów Jubileuszu 

750-lecia parafii, który 
przypada w przyszłym 
roku. Wśród trzydziestu 
członków komitetu są 
nauczyciele, rzemieśl-
nicy, kilku inżynierów. 
Stworzyli już program 
jubileuszowych obcho-
dów, które rozpoczną 
się 6 stycznia 2007 ro-
ku i potrwają do 17 li-
stopada, czyli do roczni-
cy poświęcenia kościo-
ła. Z okazji jubileuszu 
parafia wydała już ka-
lendarz ścienny na 2007 
rok, widokówki i kartki 
pocztowe z okolicznoś-
ciowym stemplem i lo-
go jubileuszu. 

Członkowie komite-
tu przygotowują także 
dwie książki – o histo-
rii parafii i album „Pa-
rafia w starej fotogra-
fii”. W ramach obcho-
dów odbędą się m.in. 

turnieje spor-
towe, konkur-
sy dla dzieci i 
młodzieży. W 
spotkaniach ju-
bileuszowych 
wezmą także udział by-
li parafianie, a dziś pen-
sjonariusze Domu Po-
mocy Społecznej w Go-
rzycach. 

– Mieszka tam 21 
naszych parafian – mó-
wi ks. proboszcz Bogu-
sław Płonka. – Odwie-
dza ich młodzież oazo-
wa, członkowie grupy 
pielgrzymkowej. Przy-
wozimy im również na-
szą gazetkę parafialną 
„Magnificat”.

Ocaleni
od powodzi
W parafii jest 26 

grup, wśród nich m.in. 
modlitewna grupa św. 
Ojca Pio, Legion Ma-
ryi, Franciszkański Za-
kon Świeckich, Bractwo 
Szkaplerzne. 11 lat te-
mu powstała grupa piel-
grzymkowa. 50 osób 
spotyka się raz w mie-

siącu. Co roku 
mają też swój 
dzień skupienia. 
Zjeździli już 
niemalże ca-
łą Polskę, byli 

też m.in. w Rzymie, w 
Mariazell, we Lwo-
wie. 

Posługę w pa-
rafii pełni czte-
rech księży wika-
riuszy. Wywodził się 
stąd ks. Wil-
helm Kubsz, 
który ma w 
Wodzisławiu 
swoją ulicę. 
Ks. Kubsz 
w czasach 
PRL-u był 
pierwszym 
d z i e k a n e m 
Wojska Polskie-
go, czyli dzisiej-
szym odpowied-
nikiem bisku-
pa polowe-
go.

Wspól-
nota ma 8 
n a d z w y -
czajnych 
sza f a -
rzy Ko-

munii św., działa chór 
„Assumptio”. 

W archidiecezji ka-
towickiej jest 11 parafii, 
w których ustanowiona 
została wieczysta adora-
cja Najświętszego Sa-
kramentu. Jedną z nich 
jest właśnie wodzisław-
ska wspólnota. Przez ca-
ły dzień mieszkańcy, a 
wśród nich członkowie 
Bractwa Eucharystycz-
nego adorują Najświęt-
szy Sakrament. 

17-letni Grzegorz 
Szkaradek jest w para-
fii lektorem. Jednym z 
20. Ministrantem został, 
kiedy miał 10 lat. – To, 
że mogę być tak blisko 
ołtarza, jest dla mnie 
ogromną satysfakcją – 
mówi. 

W 1998 roku przy 
parafii powstała gru-
pa studencka. Dziś na-
leży do niej także mło-
dzież pracująca. – Jest 
nas 15 osób. Spotyka-
my się raz w miesiącu 
– mówi 27-letnia Domi-
nika Grzesiek. – Zawsze 
rozpoczynamy od Mszy 
św. w kaplicy na probo-
stwie. A potem dysku-
tujemy na różne życio-
we tematy, na przykład 
na temat sekt. Jeździmy 
też na jednodniowe wy-
pady w Beskidy. 

Co roku Dominika, 
wraz z kilkudziesięcio-
ma parafianami, bierze 
też udział w ślubowanej 
pielgrzymce do Skrzy-
szowa. W XVI wieku 
w Wodzisławiu wyda-
rzyła się straszliwa po-
wódź. Mieszkańcy przy-
rzekli, że jeśli następ-
nego dnia, a przypada-
ło wówczas wspomnie-
nie św. Wawrzyńca, wo-
dy zaczną opadać, co ro-

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Matka sześciu parafii

Zjeździli już 
niemalże ca-
łą Polskę, byli 

też m.in. w Rzymie, w 
Mariazell, we Lwo-

Posługę w pa-
rafii pełni czte-
rech księży wika-
riuszy. Wywodził się 
stąd ks. Wil-
helm Kubsz, 
który ma w 
Wodzisławiu 
swoją ulicę. 
Ks. Kubsz 
w czasach 
PRL-u był 
pierwszym 
d z i e k a n e m 
Wojska Polskie-
go, czyli dzisiej-
szym odpowied-
nikiem bisku-
pa polowe-

Wspól-
nota ma 8 
n a d z w y -
czajnych 

17-letni Grzegorz 
Szkaradek jest
w parafii 
lektorem
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Odnowiona
barokowa figura

św. Jana Nepomucena
z 1745 r.



ku będą pielgrzymowa-
li do najbliższego koś-
cioła pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca. A taki 
znajdował się właśnie 
w Skrzyszowie. Powódź 
ustąpiła, a mieszkańcy 
do dziś są wierni przy-
rzeczeniu praojców. W 
tym roku w pielgrzym-
ce uczestniczyło blisko 
80 osób. 

Krwawa akcja

Co dwa miesiące do 
parafii przyjeżdża am-
bulans ze stacji krwio-
dawstwa w Raciborzu. 
Około 50 osób oddaje 
wtedy blisko 20 litrów 
krwi. – W 2001 roku po-
stanowiliśmy, że w ra-
mach jałmużny postnej 
zorganizujemy akcję od-
dawania krwi – mówi 
ks. Bogusław Płonka. – 
W następnym roku sami 
parafianie prosili już o 
powtórzenie akcji, i tak 
trwa ona do dziś. 

Parafia liczy 12,5 ty-
siąca osób. Zatrudnie-
nie dają mieszkańcom 
okoliczne kopalnie, za-
kłady rzemieślnicze, fir-
my prywatne, szkoły. Na 
terenie parafii razem z 
przedszkolami jest ich 
aż 12. Młodzież, idąc 
do szkoły, przechodzi 
przez plac koś-
cielny i wstępu-
je do świątyni, 
by się pomodlić. 
Tak w Wodzisła-

wiu było od dziesięcio-
leci. – Tak jest i dziś 
choć maleje liczba mło-
dych wstępujących do 
kościoła przed lekcjami 
– mówi ks. proboszcz. – 
Czasem rodzice po pro-
stu podwożą dzieci pod 
szkołę, a bywa, że ucz-
niowie starszych klas li-
cealnych przyjeżdżają 
na lekcje samochodami.

Rynkowe dzieci

Bezrobocie wśród 
parafian jest dosyć duże. 
Parafia dzieciom z bied-
niejszych rodzin fundu-
je obiady w dwóch szko-
łach podstawowych. Po-
maga też biednym, wy-
kupując dla nich leki, 
opłacając czynsz, ener-
gię elektryczną, kupu-
jąc żywność, a niektó-
rym  rodzinom co mie-
siąc przekazuje pienią-
dze. W domu pa-
rafialnym działa 
miejska świet-
lica dla dzieci.

W Wodzi-
sławiu widocz-
ne jest zjawi-
sko dzieci uli-
cy, nazywanych 
tu dziećmi rynko-

wymi, bo większość po-
chodzi z kamienic przy 
rynku miejskim. Zdarza 
się, że grupy dzieciaków 
nawet po północy biega-
ją po mieście, hałasując. 
Latem kąpią się w miej-
skiej fontannie. Rynko-
wych dzieci jest około 
20. Kiedy wałęsają się 

po mieście, 
ich rodzice 

mają świę-
ty spokój.
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KS. BOGUSŁAW PŁONKA

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

HISTORIA
Parafia powstała wraz z lo-
kacją miasta, około roku 
1257. Obecny kościół (trze-
ci lub czwarty z kolei) po-
wstał w 1911 r. Po poważ-
nym uszkodzeniu w czasie 
II wojny, świątynię odbu-
dowano w 1946 r. Z wodzi-
sławskiej parafii utworzono 
6 nowych, w tym w ostat-
nim stuleciu – 4.

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, 

W naszej parafii dominują emeryci i renciści. 
Ale ożywiają ją młodzież i dzieci, które przy-
jeżdżają do wodzisławskich szkół. 
Bardzo dużo osób uczestniczy w codziennej 
Mszy św. Mamy 26 grup parafialnych, chciał-
bym jednak, żeby parafianie wykazywali jesz-
cze większą aktywność apostolską.
Wszystko, co zrobiliśmy w parafii, zawdzięcza-
my mieszkającym tu ludziom. Parafianie są bar-
dzo ofiarni. Udało się zrekonstruować hełm 
wieży kościoła, zrobiliśmy oświetlenie obej-
ścia, kapitalny remont domu parafialnego, wy-
budowaliśmy nowe probostwo.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 

13.00 i 17.30; od czerwca do sierpnia także o 20.00
  Msze św. w tygodniu o godz.: 6.30, 8.00, 18.00
  W środy – nowenna do MB Nieustającej Pomocy
  W drugi piątek miesiąca – nabożeństwo do Pana 

Jezusa Frasobliwego
  W trzeci piątek miesiąca – nabożeństwo do Miłosierdzia 

Bożego

Wodzisławska świątynia
jest wizytówką miasta

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim

Matka sześciu parafii

Barbara Burian
jest w komitecie obchodów 
jubileuszu 750-lecia parafii
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NIEDZIELA  03.09

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Rozważania nie tylko dla 

pobożnych
07.55 Koncert życzeń 
08.45 Śląska lista przebojów
16.45  Niedziela w Bytkowie – program 

rozrywkowy 
18.00 Aktualności + Pogoda
18.30  Retransmisje sportowe 

– Koszykówka
21.45 Aktualności 
21.50 Prognoza pogody
21.55 Piłkarska Trójka
22.15 Aktualności sportowe

PONIEDZIAŁEK  04.09

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Tropiciele – magazyn
08.00  Chłop i baba (1) – serial 

komediowy, Polska 
16.45 Aktualności
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat 
16.50  Podwodna Polska – program 

poświęcony nurkowaniu i 
turystyce podwodnej 

17.50 Gramy dla Was
18.00 Aktualności + 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 

– magazyn
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności 

WTOREK  05.09

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Tropiciele – magazyn
08.00  Chłop i baba (2) – serial 

komediowy, Polska 
16.45 Aktualności
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat 
16.50 Raport budowlany
17.05  Schlesien Journal – magazyn 

mniejszości niemieckiej
17.50 Relacje – przegląd gospodarczy
18.00 Aktualności + Pogoda
18.27 Aktualności sportowe 
18.40 Rajd Wisły – relacja 
19.00 Okiem mistrza
19.15  Na trójce – magazyn 

motoryzacyjny
19.35  W dobrym stylu – magazyn mody 

i urody
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności
 
ŚRODA  06.09

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Tropiciele – magazyn
08.00  Chłop i baba (3) – serial 

komediowy, Polska
16.45 Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat

16.50 Cogito – program edukacyjny
17.00 Trójka tam była 
17.15  25 lat temu na Śląsku – program 

historyczny
17.50  Kronika miejska – Rybnik
18.00  Aktualności + Pogoda
18.30  Transmisja koszykówki, 

w przerwie Aktualności sportowe  
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności 

CZWARTEK  07.09

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Tropiciele – magazyn
08.00  Chłop i baba (4) – serial 

komediowy, Polska
16.45 Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat 
16.50  Bliżej natury – magazyn 

ekologiczny 
17.50  Kronika miejska – Wodzisław 

Śląski
18.00 Aktualności + Pogoda
18.27 Aktualności sportowe  
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 sportowe + 

Aktualności 

PIĄTEK  08.09

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Tropiciele – magazyn
08.00  Chłop i baba (5) – serial 

komediowy, Polska
16.45 Aktualności 
16.47  Kartka z kalendarza – 

kalendarium wydarzeń sprzed lat 
17.00  W dobrym stylu – magazyn mody 

i urody
17.15  25 lat temu… – program 

historyczny 
17.50 Kronika miejska – Zabrze
18.00 Aktualności sportowe 
18.40  Czwarta władza – program 

publicystyczny
19.10 Gala BBC
19.30 Made in Silesia
19.45 Pomysł na weekend 
21.45  Aktualności sportowe 

+ Aktualności

SOBOTA  09.09

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Pomysł na weekend
08.00  Z życia Kościoła – magazyn 

katolicki 
8.45  Salon – program publicystyczny
16.45 Aktualności
16.48 Pocztówki z wdziękiem 
17.00  Śląsk jest piękny – gawęda Marka 

Szołtyska
18.00 Aktualności + Pogoda
18.30  Retransmisje sportowe – koszy-

kówka
21.45 Aktualności 
21.50 Prognoza pogody
21.55 Aktualności sportowe
22.05 Sobotni magazyn sportowy

TV Regionalna 03.09– 09.09 2006
Warto przeczytać

W obronie owiec
Wygnanie biskupów katowickich 
nie miało miejsca w zamierzchłych 
czasach. Papieże też przebywali 
na wygnaniu, ale wtedy inny był 
poziom rozwoju cywilizacji.

XX wiek przyniósł wiele tra-
gicznych wydarzeń, ale II woj-
na światowa, wbrew temu, co 
się sądzi, nie była ostatnim 
akordem tej smutnej symfonii.

Ukazała się pamiątka z tam-
tych dni. A dokładniej, pamiąt-
ka powrotu śląskich biskupów 
i powitania ich w katowickiej 
katedrze 11 listopada 1956 ro-
ku. Być może to przypadek, 
ale dziś, po latach komuni-
stycznego jarzma, właśnie 11 
listopada jest dniem szczegól-
nym. Utrudzony bp Stanisław 
Adamski prawdopodobnie na-
wet nie przypuszczał, że kie-
dyś ten dzień będzie obcho-
dzony jako wspomnienie odzy-
skania niepodległości. 

Po latach zastanawia, że 
kanwą konfliktu między komu-
nistyczną władzą a Kościołem 
lokalnym na Śląsku nie była 
działalność konspiracyjna czy 
jakakolwiek forma przeciwsta-
wiania się ustrojowi. Śląscy bi-
skupi opowiedzieli się za ka-
techezą w szkole. Nie chodzi-
ło tu zresztą o kwestię organi-
zacyjną, ale o prawo rodziców 
i dzieci do wolności religijnej. 
Skoro reakcja władz na ocze-
kiwania społeczne była na Ślą-
sku tak gwałtowna, można so-
bie tylko wyobrazić, jakie by-
ły plany komunistycznej wła-
dzy wobec kwestii wychowania 
młodego pokolenia. Szczegól-
ną zaś przestrzenią jej działań 
miał być Śląsk, który ze wzglę-
du na duże skupisko przemysłu 
miał być swoistym poligonem. 
Tutaj, bardziej niż gdziekol-
wiek indziej, komuniści chcie-
li stworzyć betonowe molochy 
bez kościołów i bez wiary. Kie-
dy przegląda się broszurę wy-
daną przez ks. Rudolfa Broma 
nakładem Drukarni Archidie-
cezjalnej, na pierwszy rzut oka 
widać, że im się nie udało. Bi-
skupów witały tłumy. Wierni 

docenili odwagę i determina-
cję swoich duszpasterzy, któ-
rzy, ryzykując własną wolność 
i zdrowie, a może nawet życie, 
opowiedzieli się za prawem 
diecezjan do wolności. 

Warto po latach wrócić do 
tego, co bp Adamski mówił 
wtedy do młodzieży: „A teraz 
zwracam się do Ciebie, kocha-
na Młodzieży! W rozlicznych 
kościołach naszej diecezji sły-
szeliście często nas, biskupów 
waszych, mówiących z wielkim 
uznaniem i pochwałą o szko-
le polskiej. Pragnąłbym zawsze 
mówić do Was w ten sam po-
chlebny sposób o szkole i na-
uczycielach. Dzisiaj tego nie 
mogę czynić bez zastrzeżeń. 
Niektórzy bowiem przedstawi-
ciele szkoły usiłują Was wciąg-
nąć w wir walk światopoglą-
dowych, które obrażają uczu-
cia religijne, drogie wam od 
najmłodszych lat. Jako biskup 
Wasz mam obowiązek wska-
zać Wam drogę, umocnić Was 
w tym, co dobre, przestrzec 
przed tym, co jest błędem”. 
Te słowa nie były wymierzo-
ne przeciw komukolwiek. One 
brały w obronę powierzone pa-
sterzowi owce. 

N.S.

Powrót, redakcja i wybór tekstów: 
ks. Rudolf Brom, Drukarnia 
Archidiecezjalna w Katowicach


