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Mija dokładnie rok 
od tragedii, ja-

ka wydarzyła się w 
Chorzowie. Pod dachem 
hali Międzynarodowych 
Targów Katowickich zgi-
nęło wówczas 65 osób. 
Rok temu wszyscy byliśmy 
z rodzinami zabitych i po-
szkodowanych. A jak jest 
teraz? Czy pamiętamy o 
ofiarach tragedii, o ich ro-
dzinach? – raport s. IV–VI.
Czasem niektórym wyda-
je się, że życie zakonne to 
sielanka, zupełne oderwa-
nie od codziennych prob-
lemów. Jak wygląda życie 
za klasztornymi kratami, 
opowiadają siostry wizytki 
z Rybnika – s. VIII–IX
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ZA TYDZIEŃ
  Z wizytą na UNIWERSYTECIE 

TRZECIEGO WIEKU
  O TRZĘSIENIU ZIEMI w Bieruniu

Zerwane sieci energetyczne, połamane 
drzewa, zniszczone dachy. Śląsk w 

piątek po nocnej wichurze  przypominał 
krajobraz po bitwie. Kłopoty dotknęły 
także podróżnych. Na kolei odwołane były 
pociągi, a opóźnienia sięgały kilku godzin. 
Na kilku odcinkach pasażerowie musieli 
korzystać z komunikacji zastępczej. Na 
szczęście awarie w większości wypad-
ków trwały nie dłużej niż godzinę. W 
województwie śląskim największe braki 
w dostawie prądu nastąpiły w rejonie 
Bielska-Białej. Chociaż większość awarii 
została szybko usunięta, bez energii elek-
trycznej pozostaje na dłużej ponad 500 

gospodarstw domowych. 
Najtragiczniejszy wy-
padek zdarzył się w 
Katowicach, gdzie złama-
ny został dźwig, w któ-
rym zginął operator.  

W Katowicach 
podczas wichury 
złamał się dźwig, 
w którym zginął 
jego operator

W niedzielę 21 stycznia odbyło się 
centralne nabożeństwo Tygodnia 
Powszechnej Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele 10 Kościołów 
działających na Śląsku. Miejscem 
wspólnej modlitwy był ewangelicki 
kościół Zmartwychwstania 
Pańskiego w Katowicach

Biskup Tadeusz Szurman, 
zwierzchnik luterańskiej diecezji 
katowickiej, przypomniał, że tra-
dycja wspólnej modlitwy chrze-
ścijan obchodzona jest od 99 lat. 
A na Śląsku od 25 lat. – Niech Bóg, 
który dosyć napatrzył się już na 
cierpienie, da nam oglądać jed-
ność – powiedział bp Szurman 
i życzył, „byśmy mogli słyszeć 
wszystko, co Bóg chce nam po-
wiedzieć”. W tym roku podczas 
nabożeństw i wspólnej modlitwy 
chrześcijanie rozważali przypo-
wieść o uzdrowieniu głuchonie-
mego. Niedziela upłynęła pod ha-
słem „Jeden cierpi, cierpią wszy-
scy”. Kazanie wygłosił abp Da-

mian Zimoń. Mówił o ta-
jemnicy cierpienia i krzy-
ża: – Jesteśmy tu, aby 
w świetle Słowa Boże-
go zobaczyć nowe hory-
zonty, aby w świetle wia-
ry przypatrzeć się, dokąd 
nas prowadzi cierpienie, 
śmierć, zwłaszcza ta na-
gła i niespodziewana. 
To nie jest ostatnia sta-
cja ludzkiego bytowania. 
Chrześcijanin to człowiek nadziei 
– skonstatował metropolita kato-
wicki. – Tajemnica Chrystusowe-
go ukrzyżowania rozważana dzi-
siaj nas też łączy. Pod krzyżem 
jest miejsce dla każdego. Dla tych, 

którzy stoją z daleka od 
Kościołów. Dla tych, któ-
rzy mają kłopoty z wia-
rą, którzy nie umieją wy-
powiedzieć tych słów na 
wzór Chrystusa Pana: 
„Boże, mój Boże, cze-
muś mnie opuścił” – mó-
wił abp Zimoń.

Podczas liturgii śpie-
wały połączone chóry pa-
rafii ewangelicko-augs-

burskiej Largo Cantabile i ewan-
gelicko-metodystycznej Nowego 
Przymierza oraz schola z Wyż-
szego Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Katowicach. 

 JOLA KUBIK

Centralne nabożeństwo ekumeniczne

Krzyż łączy wszystkichANNA
BURDA-SZOSTEK

redaktor wydania

NA ŚLĄSKU POWIAŁO
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Na Śląsku 
tradycja 
wspólnej 
modlitwy 
chrześcijan 
ma 25-letnią 
tradycję. 
Na zdjęciu od lewej: 
bp T. Szurman, 
abp D. Zimoń 
i ks. J. Gross
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Najważniejszą sprawą 
dla Śląska jest doprowadzenie 
do końca prac nad projektem 
ustawy aglomeracyjnej. 
Mam nadzieję, że podobnie 
jak przygotowana przez 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
ustawa o modernizacji służb 
mundurowych, także i ta, 
popierana przez wicepremiera 
i ministra spraw wewnętrznych 
i administracji Ludwika 
Dorna, zyska szybką ścieżkę 
legislacyjną. 
Drugim priorytetem jest 
rozpoczęcie budowy 
śląskiego odcinka 
autostrady A1. 
Minister transportu Jerzy 
Polaczek ma podpisać umowę 
rozpoczynającą realizację 
tej inwestycji, a Śląski 
Urząd Wojewódzki będzie 
odpowiedzialny 
za wydanie stosownych decyzji, 
warunkujących rozpoczęcie 
prac budowlanych. 
Trzecim zadaniem roku 2007 
jest zakończenie procesu 
przekształceń własnościowych 
przedsiębiorstw państwowych. 
Większość przedsiębiorstw 
zostanie sprywatyzowana 
i skomercjalizowana.

Tomasz 
Pietrzykowski

wojewoda śląski 

O Puchar 
Jana Pawła II
WISŁA. Zapraszamy na 
dziesiąte Mistrzostwa 
Polski Księży i Kleryków 
w Narciarstwie Alpej-
skim o Puchar im. Jana 
Pawła II. Zawody od-
będą się tradycyjnie na 
stoku Stożka w Wiśle  
Łabajowie w sobotę, 3 
lutego 2007 roku. W 
ich ramach przepro-
wadzona będzie także 
konkurencja w katego-
rii open, w której mo-
że wziąć udział każdy, 
kto jeździ na nartach, 
snowboardzie, sankach 
itp. Zapisy przyjmowa-
ne będą w dniu zawo-
dów do godziny 11.30. 
Szczegółowe informa-
cje można uzyskać pod 
numerem telefonu kom. 
0506 079 438.

Nasza akcja

ZAPYTAJ 
ARCYBISKUPA

Zapraszamy do 
w y j ą t k o w e g o

dialogu. Abp Da-
mian Zimoń na ła-
mach „Gościa Nie-
dzielnego” odpowie 
na pytania naszych 
Czytelników. Można 
je przesyłać na adres 
redakcji. 
je przesyłać na adres 

Nabożeństwa ekumeniczne
ŚLĄSKIE SEMINA-
RIUM DUCHOWNE. 
18 stycznia br. w Wyż-
szym Śląskim Seminarium 
Duchownym zainaugu-
rowany został Tydzień 
Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. W nabożeń-
stwie wzięło udział 17 du-
chownych z 7 Kościołów 

chrześcijańskich. Mo-
dlitwie przewodni-
czył rektor WŚSD ks. dr 
Jerzy Paliński, zaś homi-
lię wygłosił ks. Andrzej 
Malicki pastor zboru
Nowego Przymierza Koś-
cioła Ewangelicko-
- M e t o d y s t y c z n e g o .
Zachęcał w homilii do 

odkrywania sensu, har-
monii, którą przynosi i 
którą jest sam Jezus.– 
Zbieramy się, ponieważ 
chcemy złożyć świadec-
two, że dziećmi Bożymi 
jesteśmy. Aby jak najwię-
cej osób mogło usłyszeć 
poselstwo Ewangelii o 
zbawieniu w Chrystusie 
– mówił.  
Po homilii przedstawi-
ciele poszczególnych 
Kościołów zanosili proś-
by do Boga we wspól-
nej modlitwie wstawien-
niczej, po czym wszy-
scy przekazali sobie znak 
Chrystusowego poko-
ju i słowa pozdrowienia. 
Na końcu zabrał głos ks. 
radca Jan Gross – prze-
wodniczący Śląskiego 
Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej.

KATOWICE. Tematem 
drugiego dnia Tygodnia 
Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan było
„Zbawcze Słowo 
Chrystusa”. 19 stycz-
nia w parafii Nowego 
Przymierza Kościoła 
Ewangelicko-Metody-
stycznego w Katowi-
cach zgromadzili się
wierni śląskich Ko-
ściołów na nabożeń-
stwie ekumenicznym (na 
zdjęciu). Kazanie wygło-
sił ks. Jan Gross, prze-
wodniczący Śląskiego 
Oddziału Polskiej Ra-
dy Ekumenicznej z 
Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego. – Zda-
wałoby się, że jeste-
śmy już tak blisko sie-
bie, a jednak praktyka 
codziennego życia sta-

wia nam nowe wyzwa-
nia i problemy, które po-
winniśmy rozwiązywać 
– powiedział ks. Gross. 
Wskazał na kwestie 
urzędowej posługi, in-
terkomunii, małżeństw 
międzywyznaniowych. 
– To są poważne pro-
blemy Kościoła XXI wie-
ku. Przed nimi czujemy 
się wciąż słabi o wła-
snych siłach nie zdoła-
my ich pokonać – pod-

sumował przewodniczą-
cy Śląskiego Oddziału 
Rady Ekumenicznej. 
Pozdrowienie przekazali 
przedstawiciele Kościoła 
rzymskokatolickiego
ks. Jan Górski, oraz 
Kościoła Chrześcijan 
Baptystów, ks. Jerzy 
Rogaczewski. Na zakoń-
czenie połączone chó-
ry zaśpiewały pieśń 
„Niechaj połączy nas mi-
łość”.
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Modlitwa w kaplicy seminaryjnej podczas inauguracji 
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan
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Dzień Życia Konsekrowanego
ZAKONY. Katowickie 
obchody Dnia Życia 
Konsekrowanego rozpocz-
ną się 2 lutego o godz. 
10.30 w krypcie katowic-
kiej katedry. Głos zabierze 
wikariusz biskupi ds. in-
stytutów życia konsekro-

wanego ks. Jan Klemens, 
zaś ks. Jan Cuber wygłosi 
konferencję o powołaniu 
zakonnym i poprowadzi 
adorację Najświętszego 
Sakramentu. Następnie o 
godz. 12.00 w katedrze 
abp Damian Zimoń prze-

wodniczyć będzie Mszy, 
w trakcie której zakonnicy 
odnowią swe śluby i przy-
rzeczenia. Na zakończenie 
głos zabierze zwierzchnik 
panewnickiej prowincji 
franciszkanów o. Ezdrasz 
Biesok.
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Z BOKU
KS. MAREK ŁUCZAK

Oceniając przeszłość, łatwo popełnić tak zwany 
grzech ahistoryczności. Zdarza się on ludziom, 

którzy podchodzą do wydarzeń zamierzchłych bez 
uwzględnienia ówczesnych uwarunkowań. Jest jed-
nak jeszcze jeden grzech, który grozi nawet ludziom 
pamiętającym historyczne wydarzenia. Polega on na 
swoistym zaćmieniu umysłu. Tak się dzieje chyba w 
podejściu do osoby Jerzego Ziętka. Wynoszenie go 
ponad niebiosa, bo był dobrym gospodarzem, jest 
nieporozumieniem. Niektóre media poświęcają mu 
ostatnio wiele uwagi. Wynika to z błędnego przeko-
nania, w swoim czasie bardzo rozpowszechnione-
go w społeczeństwie, że oto władza zrobiła nam ła-
skę. Niektórzy po dziś dzień mówią, iż w socjalizmie 
zdobyliśmy wykształcenie, mieliśmy pracę i darmo-
wą służbę zdrowia. Nikogo nie obchodzi, że aku-
rat odsetek ludzi z dyplomem studiów wyższych 
nieporównywalnie wzrósł w Polsce po 1989 roku. 
Bezrobocie było ukryte, co przekładało się na kon-
kretne rachunki, skoro do każdej tony węgla musie-
liśmy dopłacać, a służba zdrowia może i była darmo-
wa, choć śmiertelność na raka czy zawał serca plaso-
wała Śląsk w światowej czołówce. Ale statystyka się 
tu widać nie liczy, skoro górę biorą niezrozumiałe dla 
mnie sentymenty. 

Aja do generała Ziętka mam żal. Mój żal żywię 
dokładnie z tych samych powodów,  dla któ-

rych niektórzy go hołubią. Zawsze kiedy wjeż-
dżam samochodem do Bytomia czy Gliwic, po-
dziwiam Niemców, którzy już przed wojną budo-
wali w miastach szerokie arterie. Inna sprawa, że 
prawdopodobnie o ich wizji decydowały wojsko-
we plany, ale fakt faktem, kamienice pooddziela-
ne są w centrum dwoma pasami dróg. Jak było w 
Katowicach z rondem, nie trzeba chyba przypomi-
nać. Mam żal za tzw. gierkówkę, bo nawet w tam-
tych czasach można było wybudować autostradę 
do Warszawy. Mam żal do ówczesnych włodarzy, 
że mając węgiel, pomyśleli o budowaniu hut, co 
byłoby zrozumiałe, gdybyśmy mieli jeszcze rudy. 
Te ostatnie sprowadzaliśmy nawet z RPA. Rachunki 
za tamte decyzje płacimy po dziś dzień.

Trudno także zapomnieć Ziętkowi jego ro-
lę w zwalczaniu Kościoła. Miał on osobisty 

wkład w łamaniu śląskiego duchowieństwa, kie-
dy biskupi przebywali na wygnaniu. Jak poda-
ją historyczne źródła, przyczynił się do zatwier-
dzenia wikariusza kapitulnego w ramach diece-
zji katowickiej. 
Nie jestem zwolennikiem polowania na czarow-
nice. Ścigać powinniśmy nie tyle funkcjonariuszy 
totalitarnego państwa, ile ludzi, których działal-
ność miała charakter przestępczy. Jestem jednak 
przeciwny wystawianiu im pomników. Dopóki ży-
ją ludzie mający sentyment do lewicowej prze-
szłości Polski, trudno podjąć walkę z wiatrakami. 
W przyszłości, jak wierzę, historia okaże się spra-
wiedliwsza. 

RYBNIK. W niedzie-
lę, 28 stycznia, w Rybni-
ku odbędzie się Mo-
dlitewny Marsz Śmier-
ci upamiętniający wię-
źniów obozu w Oświę-
cimiu, którzy zginęli w 
trakcie marszu śmierci. 
62 lata temu hitlerow-
cy, zacierając ślady swo-
ich zbrodni, pędzili ty-
siące więźniów z obozu, 
w Auschwitz-Birkenau w 
głąb Rzeszy Niemieckiej. 
W drodze zginęło 446 
ludzi – zagłodzonych, 
zamęczonych, zamor-
dowanych. Ich wspólna 
mogiła znajduje się w 

Rybniku, nad rzeką Rudą. 
Modlitewny Marsz 
Śmierci wyruszy o godz. 
14.30 z kościoła Matki 
Boskiej Bolesnej. Potem 
jego uczestnicy przej-
dą przez cmentarz pod 
pomniki za stadionem 
przy ul. Gliwickiej. Na 
zakończenie, o godz. 
16.30, w kościele św. 
Katarzyny w Wielopolu 
odprawiona zostanie 
Msza św. w intencji za-
męczonych więźniów.
Marsz organizowany 
jest przez rybnicki Klub 
Inteligencji Katolickiej 
oraz Akcję Katolicką.

Modlitewny Marsz Śmierci

KONKURS. Stowa-
rzyszenie NZS 1980, zrze-
szające byłych członków 
Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów uczelni 
Górnego Śląska, ogła-
sza konkurs, skierowa-
ny do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Temat 
konkursu brzmi „Wojna 

przeciwko narodowi: gru-
dzień 1981–czerwiec 
1989. Stan wojenny i je-
go konsekwencje oczami 
współczesnej młodzieży”. 
Prace, w formie pisem-
nej, audycji radiowej lub 
prezentacji multimedial-
nej, należy nadsyłać do  
28 lutego 2007 na adres:

Stowarzyszenie NZS 
1980, ul. Warszawska 
37, 40–010 Katowice. 
Patronat honorowy nad
konkursem objęli między 
innymi prezydent Lech 
Kaczyński i arcybiskup 
Damian Zimoń. Więcej in-
formacji na www.nzs1980.
com.pl.

Zbadają 
współpracę 
z SB
KATOWICE. Abp 
Damian Zimoń powołał 
Archidiecezjalną Komisję 
Historyczną, która ma 
się zająć badaniem i we-
ryfikacją materiałów do-
tyczących postaw du-
chownych Kościoła kato-
wickiego w czasach ko-
munizmu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem ich 
ewentualnej współpra-
cy z peerelowskimi or-
ganami bezpieczeństwa. 
Komisja ma się kiero-
wać zasadami zamiesz-
czonymi w memoriale 
Episkopatu Polski w spra-
wie współpracy niektó-
rych duchownych z or-
ganami bezpieczeństwa 
w Polsce w latach 1944–
1989. Przewodniczącym 
katowickiej komisji zo-
stał ks. prałat Stanisław 
Sierla, emerytowany 
obecnie duszpasterz aka-
demicki i proboszcz w 
Michałkowicach, który 
sam był obiektem szykan 
ze strony komunistycz-
nych władz. Członkami 
komisji, zostali: prawnik 
ks. Paweł Buchta, który 
ma być rzecznikiem tejże 
komisji, oraz historycy z 
Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego: 
ks. prof. Józef Krętosz, 
ks. dr Henryk Olszar oraz 
ks. prof. Jerzy Myszor, 
który zaangażowany jest 
także w prace podobnej 
komisji ogólnopolskiej.
Więcej o komisji w na-
stępnym numerze GN.

Nowe przejście w Chałupkach

Stan wojenny i jego konsekwencje

GRANICA. W Chału-
pkach otwarto 55. przej-
ście graniczne w woje-
wództwie śląskim (na 
zdjęciu). Choć miało ono 
jedynie odciążyć znaj-
dujące się tuż obok sta-
re przejście polsko-cze-

skie, to na razie przej-
mie całkowicie ruch sa-
mochodów osobowych 
i ciężarowych. Do koń-
ca roku przez stary 
most można będzie tyl-
ko przejść pieszo albo 
przejechać rowerem.
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Rok po tragedii  w Chorzowie 

Kiedy gołębie odleciały

Nie wszyscy chcą roz-
mawiać z mediami. – 
Jest ksiądz pierwszą 
osobą, której zdecy-

dowałam się opowiedzieć o 
tym, co mnie spotkało – mó-
wi prosząca o anonimowość 
wdowa po gołębiarzu. – Mam 
dzieci w wieku szkolnym, dla-
tego nie chcę podawać nazwi-
ska. Niektórzy są bardzo okrut-
ni, myślą, że dzięki tragedii 
najbliższych staliśmy się mi-
lionerami. A przecież pomoc 
jest odczuwalna, ale nie po-
zwala na żaden luksus. Po pro-
stu, dzieci mogą się uczyć, do-
jeżdżać do szkoły, kupować ze-
szyty i książki. 

Wrócili mocniejsi

Osób proszących o anoni-
mowość jest więcej. – Jeśli go-
dzę się na rozmowę –  mówi 

pani Jola – to robię to 
przede wszystkim dla 
Caritas. Oni dotrzymali 
słowa. Mam specjalną 
rentę na każde dziec-
ko, które ucierpiało w 
czasie wypadku. Otrzy-
maliśmy także dofinansowanie 
do budowy domu. Bez tej po-
mocy byłoby naprawdę trudno. 

Pomoc finansową bardzo 
sobie ceni także pani Wan-
da spod Bielska. Dzięki sty-
pendiom dzieci mogą spo-
kojniej myśleć o swojej przy-
szłości. – Dla moich synów 
bardzo ważny był wyjazd do 
Rzymu – opowiada. – Po ka-
tastrofie starszy syn miał po-
gruchotaną miednicę. Mimo 
bólu ratował innych. Młod-
szy wyszedł z wielkimi potłu-
czeniami. Obaj załamali się 
psychicznie. Widok śmiertel-
nych ofiar na wszystkich ro-
bił niesamowite wrażenie. 
Lepiej poczuli się po piel-

grzymce, którą zor-
ganizował ks. Krzysz-
tof Bąk. Tam mieli 
wiele czasu na roz-
mowę. Wrócili moc-
niejsi. 

Pani Jadwiga ucier-
piała jako jedyna z rodziny. 
Teraz najbardziej zadowolo-
na jest z renty. – Mogę się 
leczyć i nie boję się, że mi 
braknie na zastrzyki – cieszy 
się. – Dzięki pomocy z Cari-
tas wyjechałam też na wcza-
sy z rehabilitacją. 

Ofiary z zawalonej hali są 
zgodne: – Caritas zdała egza-
min – mówią. Jednym tchem 
wymieniają paczki świąteczne, 
stypendia i jednorazowe za-
pomogi. 

Ból wspomnień
Rocznica tragedii jest dla 

nich trudnym doświadcze-
niem. Wielu straciło najbliż-

szych. Pani Łucja już zamówi-
ła Mszę za swego syna. Ten 
czas będzie dla niej podwój-
nie bolesny. – Najpierw poje-
dziemy do Rybnika. Tam bę-
dzie Msza za szwagra mojego 
syna – płacze. – Obaj zginę-
li w Chorzowie. Wdowy, któ-
re po nich zostały, to dwie 
siostry.

Pani Julia nie chce od-
bierać telefonów. – Bardzo 
czekałam, żeby skończył się 
tamten rok. Był wyjątkowo 
długi dla całej mojej rodziny. 
Teraz czekam, aż przejdzie 
styczeń. Rocznica nie będzie 
łatwa. Telewizja znów przy-
pomni najgorsze. 

Jadwiga wspomina tragedię 
w kopalni „Halemba”. – Kiedy 
w telewizji pokazywali rodzi-
ny górników, nie mogłam opa-
nować płaczu – mówi. – W jed-
nym momencie odżyły najgor-
sze wspomnienia. Rozumiałam 
ich cierpienie.

Pomoc Caritas 
cenią sobie 
najbardziej  
rodziny 
wielodzietne

tekst
KS. MAREK ŁUCZAK 

Czy ofiary zostały same?
To pytanie stawiamy

po roku od chorzowskiej 
tragedii. Kurz po hali 

targowej już dawno 
opadł. Co z naszym 

entuzjazmem
w niesieniu 

pomocy?
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Rok po tragedii  w Chorzowie 

Kiedy gołębie odleciały

Pomoc szła 
strumieniami
Tamten styczniowy 

wieczór pamiętają chy-
ba wszyscy. Tragedia 
na terenie chorzow-
skich targów wstrzą-
snęła ludźmi nie tylko 
w Polsce. Bardzo szyb-
ko też rozwinęła się 
sieć pomocy. Pienią-
dze napływały od bez-
robotnych, a nawet uchodź-
ców. 29-letni Szamil z Grozne-
go mieszkał w ośrodku w Jo-
dłowej koło Radomia. Tam ra-
zem ze swoim kolegą Mago-
medem zorganizowali zbiór-
kę pieniędzy dla ofiar stycz-
niowej tragedii w Katowicach. 
Ze swych skromnych środków 
czeczeńscy uchodźcy przeka-
zali poszkodowanym 253 zł. 
– Polacy tyle dla nas zrobili, 
chcieliśmy się trochę odwdzię-
czyć – wspomina.

Przypomnijmy: Cari-
tas Polska przeznaczy-
ła środki niemal natych-
miast. Podobnie archi-
diecezja katowicka, na 
osobistą prośbę abp. 
Damiana Zimonia. Pie-
niądze wykorzystano 
do sfinansowania lecze-
nia, rehabilitacji i pomo-
cy psychologicznej dla 
poszkodowanych i ich 
rodzin. Caritas Archidie-

cezji Katowickiej przekazała pie-
niądze rodzinom ofiar i rannym. 
Na miejsce tragedii dostarczy-
ła koce. Dla ofiar i ratowników 
przywożone były także gorące 
posiłki. Wszyscy poszkodowani 
zostali objęci opieką duchową 
i psychologiczną przez kapela-
nów szpitalnych z terenu archi-
diecezji katowickiej. Na miejscu 
już pierwszego dnia byli księża. 
Pierwszy na miejsce przybył pro-
boszcz miejscowej parafii ks. Ze-
non Drożdż. – Najpierw odwie-

dziłem pierwszych poszkodowa-
nych, odwiezionych do naszego 
szpitala przy ul. Józefowskiej, a 
potem przyjechałem na miejsce 
– wspomina. – Przed halą sta-
łem z różańcem i świętymi ole-
jami w ręku. 

W całym kraju trwała trzy-
dniowa żałoba. W kościołach na-
bożeństwa były wyjątkowo przej-
mujące. W wielu miejscach wysta-
wiono księgi kondolencyjne, flagi 
państwowe przepasano kirem. 

Co dalej?

To niełatwe doświadczenie 
musiało się spotkać z konstruk-
tywnymi działaniami. Obok bólu 
zapadły decyzje na przyszłość. 
W całej Polsce miały miejsce 
kontrole obiektów. W ich efek-
cie zamknięto kilka szkół, hal 
sportowych oraz hipermarke-
tów. 

Premier Kazimierz Marcinkie-
wicz zapowiedział pracę nad usta-
wami o ratownictwie medycznym 
oraz o sytuacjach kryzysowych 
łącznie, tak aby mogły się one 
uzupełniać. 

Niestety, jak wynikło już ze 
wstępnych ustaleń prokuratury, 
na dachu zalegała warstwa lodu 
sięgająca 7–10 centymetrów. W 
ocenie biegłych miała ona wpływ 
na zawalenie się dachu. Niektó-
re zamki drzwi w hali wystawo-
wej były zablokowane, co świad-
czyło o naruszeniu zasad bezpie-
czeństwa. 

Dziś o przyczynach tragedii 
wiemy więcej. Doszło do nadużyć 
przy budowaniu hali. Najprawdo-
podobniej zawiniło oszczędzanie 
na materiałach. Prawdopodobnie 
winni zostaną ukarani. Trafiają już 
do sądu pierwsze pozwy o od-
szkodowania. Niektórym udało 
się nawet uzyskać jakieś pienią-
dze. Dla społeczeństwa najpilniej-
sze pozostaną jednak dwa pyta-
nia: jak nie zapomnieć o ofiarach 
i jak ustrzec się przed następnymi 
wypadkami?  

CO SIĘ STAŁO?
28 stycznia 2006 roku około go-
dziny 17.15, podczas trwania wy-
stawy gołębi pocztowych, zawalił 
się dach hali Międzynarodowych 
Targów Katowickich (MTK), po-
łożonych na granicy Katowic i 
Chorzowa. W czasie katastro-
fy w hali znajdowało się około 
700 osób, zwiedzających i wy-
stawców. W jej wyniku zginę-
ło 65 osób, a ponad 170 zosta-
ło rannych, w tym około 13 cu-
dzoziemców – Niemcy, Belgowie, 
Czesi, Słowak oraz Holender. 
Była to największa tego typu ka-
tastrofa we współczesnych dzie-
jach Polski.



CO USTALONO?
W raporcie przekazanym pro-
kuraturze na początku maja 
2006 powołani przez nią bie-
gli podali jako powód katastro-
fy zmiany dokonane w projek-
cie wykonawczym w porówna-
niu do projektu budowlanego. 
Zmiany te polegały na zmniej-
szeniu ilości wsporników oraz 
innych elementów wzmacnia-
jących. Zdaniem biegłych, ka-
tastrofa mogła nastąpić w każ-
dej chwili, natomiast obciąże-
nie dachu śniegiem było bez-
pośrednią przyczyną zawalenia 
się osłabionej przez projektan-
ta konstrukcji dachu. 



Czasem wydaje 
mi się, że syn 
tylko wyszedł 
do pracy 
i wieczorem 
wróci – mówi 
pani Łucja 
Szeliga, która 
nigdy 
nie rozstaje się 
ze zdjęciem syna
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Co z pomocą Caritasu?

Dotrzymali słowa

Czy macie jeszcze kontakt z ro-
dzinami ofiar zawalonej hali?

– Mamy kontakt z osobami 
poszkodowanymi z terenu całej 
Polski. Czasem porozumiewamy 
się z nimi bezpośrednio, a cza-
sem telefonicznie. Większość z 
nich znam osobiście, bo spotka-
łem się z nimi w domu, podczas 
pielgrzymki do Rzymu, albo u nas 
w biurze. Także bezpośrednio po 
tragedii, czy to w szpitalu, czy 
wcześniej na miejscu. 

Jak wyglądała Wasza pomoc 
w ciągu minionego roku?

– Nie zawsze mogliśmy spro-
stać oczekiwaniom poszkodo-
wanych. Dochodziło czasami do 
nieporozumień. Ludzie zwracali 
się do nas z prośbą o odszkodo-
wania. Należy jednak pamiętać, 
że my nie jesteśmy instytucją, 
która ubezpiecza od nieszczęśli-
wych wypadków i na tej podsta-
wie wypłaca odszkodowania. My 
dawaliśmy zapomogi i oferowali-
śmy pomoc ze względu na trage-
dię, która się dokonała. Chodzi-
ło o poradzenie sobie z doraź-
nymi problemami. Niektórzy mu-
szą się leczyć, podjąć rehabilita-
cję, wyjechać, uczyć się. Przede 
wszystkim otoczyliśmy opieką fi-
nansową dzieci, dając im stypen-
dia do ukończenia 18. roku ży-
cia, a tym, którzy kontynuują na-
ukę na studiach, do ich ukończe-
nia. To oczywiście wiąże się z du-
żymi kwotami. 

O jakich kwotach możemy tu 
mówić?

– Niektóre rodziny otrzyma-
ły nawet 60 tys. złotych. Były też 
osoby, które dostały za naszym 
pośrednictwem 100 tys. zł., ale 
były to tzw. środki celowe. Jakaś 
firma uzbierała pieniądze i chcia-
ła przekazać te środki określonej 
osobie. W sumie do dziś Caritas 
Archidiecezji Katowickiej przeka-

zała poszkodowanym blisko 3 mi-
liony złotych.

Co oprócz opieki finansowej?

– Ludzie bardzo cenili sobie 
pielgrzymkę do Rzymu i miejsc 
świętych. To wpłynęło na nich ko-
jąco i załagodziło ból. Korzystając 
z tego doświadczenia, zapropo-
nowałem taką samą pielgrzymkę 
wszystkim poszkodowanym i sie-
rotom z kopalni „Halemba”. Bar-
dzo się z tego ucieszyli. 

Niektórzy formułują zarzuty, 
że Caritas zbija kapitał na 
ludzkiej tragedii.

– Trzeba tu jasno podkre-
ślić, że w Caritas obowiązuje ab-
solutna jawność. Postępujemy 
zgodnie z wolą darczyńców. Je-
śli ktoś przekazuje środki dla 
poszkodowanych w jakiejś kata-
strofie, to może mieć pewność, 
że te środki zostaną przekaza-
ne na wskazany przez nich cel. 
To wszystko jest oczywiście do 
sprawdzenia. Musimy się wo-
bec darczyńców wykazać sto-
sownymi fakturami czy kopiami 
przelewów. Oprócz tego rodza-
ju kontroli jesteśmy także pod-
dawani kontrolom zewnętrz-
nym. Wgląd ma każda instytucja 
kontrolująca. Raz w roku kon-
troluje nas biegły rewident księ-
gowy, który wszystko sprawdza. 
Jeśli więc zbieramy środki, to 
nie są one przeznaczane na po-
złocenie naszego szyldu z napi-

sem Caritas, ale bezpośrednio 
dla poszkodowanych. 

Pomocy potrzebują także in-
ni... 

– Niewątpliwie pomoc poszko-
dowanym w tragedii chorzow-
skiej to była wielka akcja medial-
na. Środki płynęły, a my nie mo-
gliśmy ich przeznaczyć na przy-
kład dla dzieci w tyskiej ochron-
ce. Z tym wiąże się pewien pro-
blem. Wielu potrzebujących nie 
ma szans na pomoc tylko dlate-
go, że ich sytuacja nie jest medial-
na w takim stopniu, jak to miało 
miejsce po katastrofie chorzow-
skiej. Ludzie chętniej pomagają 
ofiarom medialnych katastrof. In-
ni są nie mniej poszkodowani, a 
my nie możemy im pomóc, bo te-
lewizja nie pokazała ich bólu. 

Jakie problemy zwykle towa-
rzyszą Wam przy dystrybucji 
środków?

– Niekiedy zwracają się do nas 
ludzie z północnej Polski. Wtedy 
kierujemy ich do Caritas diece-
zjalnych. My pomagamy ludziom 
z terenu południowej Polski. Je-
śli ktoś nie otrzymał pomocy, po-
winien się zwrócić do swojej die-
cezji. Jeśli tam nie ma pieniędzy, 
wówczas Caritas Polska przelewa 
potrzebne środki. Ludzie czasa-
mi są zbyt roszczeniowi, albo kłó-
cą się o pieniądze. My pomaga-
my przecież rodzinom, więc jeśli 
poszkodowana jest taka czy inna 
wspólnota, składająca się z pięciu 
czy sześciu osób, ich oczekiwa-
nia są trudne do sensownego za-
łatwienia. My nie obdarowujemy 
każdej z osób, ale dajemy środ-
ki rodzinom do podziału. Zwykle 
mają tego świadomość, ale mimo 
to pojawiają się problemy. Czasa-
mi nadużywają alkoholu, więc tu 
także trzeba być ostrożnym. Nie-
którzy żalą się w mediach, że nie 
otrzymali żadnej pomocy. Zata-
jają w ten sposób pomoc, jaką 
otrzymali od Caritas, bo myślą, 
że ta pomoc nie jest jawna, więc 
będą mogli wzbudzić litość, albo 
otrzymać środki od innych insty-
tucji. 

Rozmowa z ks. Krzysztofem 
Bąkiem, dyrektorem 
katowickiej Caritas.

Sonda

SOLIDARNI 
ZE ŚLĄSKIEM

BP WIKTOR SKWORC
– Mam nadzie-
ję, że dramatycz-
ne wydarzenie 
na Śląsku przy-
pomni wszyst-
kim o odpowie-

dzialności za życie drugie-
go człowieka. Nikogo nie 
oskarżając, można powie-
dzieć, że gdyby wszyscy od-
powiedzialnie spełnili swo-
je obowiązki, to nie doszło-
by prawdopodobnie do tej i 
innych katastrof. Oby częste 
jeszcze zaniedbania, nieso-
lidność, niestaranność, nie-
przestrzeganie norm i prze-
pisów, nie przyniosły nikomu 
szkody, by nie zagroziły utra-
tą zdrowia i życia.

ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI
– Tragedia w 
Katowicach nie 
była Bożą ka-
rą, zawinił brak 
ludzkiej odpo-
wiedzialności. 

Ból i cierpienie bliskich po-
zostaje tajemnicą, wobec 
której nie przydadzą się 
proste tłumaczenia. Pytanie, 
dlaczego Bóg dopuszcza 
podobne sytuacje, pojawia-
ło się w przeszłości i poja-
wia się obecnie w obliczu 
kataklizmów i nieszczęść. 
Trzeba odejść od szukania 
Bożej kary, a uświadomić 
sobie prawdę, że nie tylko 
Bóg działa, ale działają tak-
że prawa przyrody i ludzie.

PRYMAS JÓZEF GLEMP
– Dla chrześci-
janina każda 
śmierć, szcze-
gólnie tragicz-
na, powinna być 
okazją do reflek-

sji nad obecnością Boga w 
naszym życiu. „Boże, w swo-
im miłosierdziu spojrzyj li-
tościwie na wszystkie błę-
dy i zaniedbania i naucz nas 
rzetelnej i wiernej służby dla 
bliźnich. Jakże niezbadane są 
Twoje wyroki!
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Czy strajk w kopalniach będzie nielegalny?

Za drogi protest
Strajk, który w górnictwie 
zapowiadają związki zawodowe, 
będzie nielegalny, osoby w nim 
uczestniczące muszą się liczyć 
z tym, że nie dostaną pieniędzy 
za czas protestu.

Te słowa wypowiedział Paweł 
Poncyljusz, wiceminister gospo-
darki odpowiedzialny za sektor 
górnictwa. Z wyliczeń przedsta-
wionych przez resort wynika, że 
każdy dzień strajku będzie kosz-
tował ok. 90 mln zł. W przypad-
ku Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
roczny zysk przepadnie po 16 
dniach protestu, w Katowickim 
Holdingu Węglowym po trzech 
dniach, w kopalni „Budryk” po 
dwóch dniach i dwóch godzinach, 
a Kompanii Węglowej, która za-
notowała w 2006 r. stratę, strajk 
grozi upadłością. 

Wiceminister zarzucił aktywi-
stom związkowym, że wprowa-
dzają górnicze załogi w błąd. – 
Śmiem twierdzić, że partykular-
ne interesy aktywu związkowego 
biorą górę nad dobrem branży – 
powiedział. 

Poncyljusz zapewnił, że przy-
gotowywana w resorcie gospo-
darki rządowa strategia dla gór-

nictwa na lata 2007–2015 ma za-
pewnić mu dobre warunki roz-
woju. 

Tymczasem górnicy ze ślą-
skich kopalń od czwartkowego 
poranka uczestniczyli w zorgani-
zowanym przez związki zawodo-
we referendum w sprawie strajku 
generalnego w branży. 

Powodem zapowiadanych 
protestów jest właśnie projekt 
rządowej strategii dla górnictwa 
na lata 2007–2015. Związkowcy 
przekonują, że prowadzi on m.in. 
do likwidacji kopalń, obniżki re-
alnej płacy górników oraz nieko-
rzystnych dla pracowników zmian 
w układach zbiorowych pracy. 
Sprzeciwiają się także prywatyza-
cji branży. Do tego zarzucają rzą-
dowi, że zerwał z nimi rozmowy 
na temat założeń dokumentu. 

Poncyljusz po kolei odrzucał 
zastrzeżenia związkowców. Po 
pierwsze – jak przekonywał – 
strategia jest jedynie dokumen-
tem ramowym, zakładającym 
możliwe warianty postępowania 
w zmieniających się warunkach 
rynkowych. Po drugie powiąza-
nie wysokości płac z wydajnoś-
cią pracy i wynikami ekonomicz-
nymi kopalń jest podstawową za-
sadą funkcjonowania w gospodar-
ce rynkowej. 

Po trzecie wreszcie, 
prywatyzacja niektórych 
podmiotów nie jest prze-
sądzona, a poza tym od-
byłaby się poprzez gieł-
dę, byłaby częściowa 
(między 20 a 30 proc. akcji), a pań-
stwo nadal zachowałoby większo-
ściowy udział w prywatyzowanych 
kopalniach. Do tego załogi otrzy-
małyby należną im część akcji upu-
blicznianych podmiotów – mówił 
wiceminister. 

Pieniądze z upublicznienia mo-
głyby zostać przeznaczone na in-
westycje, m.in w bezpieczeństwo 
pracy w kopalniach. Poncyljusz 
podkreślił, że w każdym przypad-
ku upubliczniania części akcji od-
bywałyby się negocjacje ze związ-
kami zawodowymi. 

Wiceminister od-
rzucił również twier-
dzenia związków, że 
rząd nie konsultował 
zapisów strategii. Mi-
mo iż – jak wynika z 

przepisów – na takie konsul-
tacje rząd ma miesiąc, to na 
temat strategii rozmawiano 
cztery miesiące – powiedział 
Poncyljusz. Jego zdaniem nie-
prawdą jest, że w jej zapisach 
nie uwzględniono postulatów 
związków. 

Zdaniem wiceministra, obo-
wiązujące przepisy nie przewi-
dują możliwości strajku z powo-
du odmiennych opinii związków 
na temat sformułowań zawar-
tych w rządowym dokumencie, 
jakim jest strategia. MŁ/PAP

Wokół dymisji w Straży Pożarnej

Komendant zostaje
Kompetencja wzięła górę nad 
emocjami. Generał Janusz 
Skulich zostaje na stanowisku 
szefa śląskiej straży pożarnej.

Wicepremier, szef MSWiA 
Ludwik Dorn nie przyjął dymisji 
gen. Janusza Skulicha – śląskie-
go komendanta wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej 
– poinformował PAP rzecznik 
resortu Witold Lisicki. Skulich 
oświadczył, że przyjmuje tę de-
cyzję i będzie kontynuował pra-
cę na stanowisku komendanta. 

– Wicepremier przeanalizo-
wał prośbę generała o odwoła-
nie go z zajmowanego stano-

wiska, zapoznał się z opinią w 
tej sprawie wojewody śląskiego  
i zdecydował, że nie przyjmie tej 
dymisji – powiedział PAP Lisicki. 

Skulich miał się podać do dy-
misji – jak donosiły media – z 
powodu ustawy o 40-godzinnym 
czasie pracy strażaków uchwalo-
nej w lipcu 2005 r. Zgodnie z nią, 
pracują oni w tygodniu 40 godzin, 
a za nadgodziny przysługuje im 
wolne. Domagały się tego związ-
ki zawodowe. Zmiana spowodo-
wała jednak zmniejszenie obsa-
dy jednostek. Na przykład w Kato-
wicach każdy strażak wypracował 
w minionym roku tyle nadgodzin, 
że powinien teraz mieć dwa tygo-

dnie wolne. Wicepremier Dorn, 
pytany już na początku grudnia 
o podanie się Skulicha do dymi-
sji, podkreślał, że jest to dla nie-
go zaskoczenie. – Przestudiowa-
łem pismo, które przesłał gene-
rał Skulich, byłem bardzo zasko-
czony. W listopadzie, kiedy wizy-
towałem służby na Śląsku, uczest-
niczyłem w odprawie komendan-
tów powiatowych, zwołanej przez 
niego. Potem rozmawiałem z nim, 
a on zadeklarował gotowość po-
dania się do dymisji. Powiedzia-
łem mu, że jestem tym zdziwio-
ny, ponieważ nie widzę żadnych 
przesłanek, powodów i przyczyn 
– mówił wówczas.  NS/PAP Generał Janusz Skulich

Masówka 
„Solidarności” 
w jednej 
z kopalń
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 R E K L A M A 

Rybnicki klasztor sióstr 
Zakonu Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi 
Panny znajduje się w 

budynku ponad 170-letniego, 

starego probostwa parafii Matki 
Boskiej Bolesnej. W 2000 roku 
siostry przeprowadziły się tu z 
Siemianowic Śląskich. I zado-
mowiły. Bo niemal każdy rybni-
czanin wie, gdzie mieszkają sio-
stry wizytki. Nie wszyscy jed-
nak rozumieją ich powołanie.

– Dać się dobrowolnie za-
mknąć w klasztorze? To nie-
normalne – gorączkuje się si-
wy mężczyzna po pięćdziesiąt-
ce. – Kto chciałby przez całe ży-
cie być za kratami, jak w wię-
zieniu?

– Jest tyle wolnych miejsc 
pracy, trzeba dać im robotę, 
a nie trzymać w klasztorze – 
krzyczy inny mężczyzna.

– Trudno podjąć dyskusję 
z ludźmi, którzy mają taki sto-

sunek do Boga – mó-
wi wizytka, siostra Li-
dia Stanisława. – Po-
święcenie się służbie 
Bogu jest złe? Prze-
cież nie ma w życiu nic 
wspanialszego. A my 
chcemy pomagać Bo-
gu i modląc się za lu-
dzi, wypraszać dla nich życie 
wieczne.

Nie ma świętości

Jednak większość naszych 
rozmówców z ogromnym sza-
cunkiem mówi o osobach, któ-
re zdecydowały się na życie za-
konne. 

78-letni Kazimierz Huk cza-
sem prosi zakonnice, zakonni-

ków o modlitwę, Mszę w in-
tencji rodziny. – Tacy ludzie są 
nam bardzo potrzebni. Świat 
jest tak zepsuty, wszędzie peł-
no zgorszenia, nie ma żadnych 
świętości. A osoby konsekro-
wane poprzez modlitwę da-
ją nam tyle dobra, często nie 
zdajemy sobie nawet sprawy, 
jak wiele.

63-letni Henryk z Rybni-
ka podziwia ludzi decydują-

cych się na życie za-
konne. – Wierzę w si-
łę ich modlitwy – mó-
wi. – W ogóle w tym 
całym zabieganiu za-
pominamy o tym, ja-
ką wartością jest mo-
dlitwa. Kiedy moja żo-
na była chora na de-
presję, bardzo mocno 

modliłem się, by wyzdrowiała. 
I Pan Bóg mnie wysłuchał. A ja-
kie cuda może zdziałać modli-
twa osób, które całkowicie po-
święcają się Bogu? To niepo-
jęty dar.

21-letni Krzysztof z Rybni-
ka, który przedstawia się jako 
didżej „Chore”, choć sam nig-
dy nie prosił zakonnic o mo-
dlitwę, wierzy w ich siłę. – To, 
co robią, ma ogromny sens – 

– Nie żyjemy 
w oderwaniu 

od świata 
– mówią 

siostry wizytki z Rybnika. 
– Boli nas, że wokół tyle 

biedy, cierpienia, że ludzie 
nie mają pracy. 
I za wszystkich 

się modlimy.

Klasztor  
to nie więzienie,  
ale 
najwspanialsza 
służba Bogu 
– mówią siostry 
wizytki

Siostry wizytki w Rybniku

Życie 
za kratami
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mówi. – Każdy ma swoją dro-
gę powołania, a siostrom za-
konnym należy się szczególny 
szacunek.

Czasem ludziom wydaje się, 
że zakonnice zamknięte za kra-
tami klauzury żyją bez proble-
mów, że nie obchodzi ich świat 
zewnętrzny. 

52-letnia Aniela Palczyńska ja-
ko młoda dziewczyna myślała o 
pójściu do zakonu. – Jak to mło-
dy człowiek, myślałam, że w za-
konie ludzie są oderwani od życia 
zewnętrznego, że nie muszą się 
stykać z trudnościami. Ale teraz 
wiem, że siostry bardzo mocno 
żyją światem zewnętrznym, bo 
przecież modlą się za nas wszyst-
kich. A i o swoje utrzymanie mu-
szą zadbać. Chociaż same mają 
niewiele, potrafią jeszcze dzielić 
się z innymi. Wizytki w Rybniku 
wydają na przykład jedzenie.

Pani Aniela podziwia osoby, 
które decydują się na życie za-
konne. – To musi być niesamowi-
te powołanie – mówi. – Zrzecze-
nie się własnej rodziny, dzieci, 
w imię całkowitego poświęcenia 
się Bogu, to niezwykły dar.

Módlcie się za nas

W rybnickim klasztorze  
mieszka 18 sióstr, najstarsza z 
nich ma 98 lat.  Dzień rozpoczy-
nają modlitwą i uczestnictwem 
we Mszy św., która, jak mówią, 
jest źródłem ich życia w Chrystu-
sie. Potem odprawiają liturgię go-
dzin – czytają brewiarz, śpiewają 
psalmy, modlą się na różańcu.

Na swoje utrzymanie siostry 
zarabiają, wypiekając hostie i 
opłatki, haftują ornaty i sztanda-
ry. – Nasz klasztor w Jaśle pro-

wadzi też go-
spodarstwo – 
mówi siostra 
Lidia Stanisła-
wa. 

Czasem sio- 
stry goszczą 
młodzież, któ-
ra przychodzi 
do nich w ra-
mach lekcji re-
ligii. Często lu-
dzie proszą je 
o modlitwę. 
Bywa, że do 
klasztoru przy-
chodzi kilka 
osób dziennie. 
Niektórzy przy-
noszą zapisane 
na kartkach intencje modlitew-
ne, które zostawiają przy okien-
ku siostrze furtiance. Inni potrze-
bują bezpośredniej rozmowy. Za-
konnice wysłuchają każdego, kto 
zwróci się do nich z problemami. 
Potem je omadlają. 

Najczęściej ludzie proszą  
o modlitwę o zdrowie, za naj-
bliższych, by wyszli z uzależnień,  
o znalezienie pracy. Proszą też 
o ratunek dla małżeństwa, które 
się rozpada. Wiele osób telefo-
nicznie prosi o modlitwę.

– Współczesny świat daje lu-
dziom tyle udogodnień, a mi-
mo tego mają coraz mniej cza-
su dla Boga i dla siebie – mówi 
wizytka, siostra Maria Krystyna, 
przełożona rybnickiego klaszto-
ru. – Nie ma zainteresowanych 
życiem w klasztorze klauzuro-
wym. Powołanie do życia w za-
konie to nadprzyrodzony dar. 
Bez tego daru w klasztorze nikt 
nie wytrzyma i prędzej czy póź-
niej odejdzie. 

 R E K L A M A 

U góry: 
Życie klasztorne 

to nie tylko 
modlitwa,  

ale i codzienna 
praca.  

Na zdjęciu 
siostra Benigna 

w szklarni.

Z boku: 
Omadlamy 
wszystkie 
problemy, 
z którymi 

ludzie do nas 
przychodzą 

– mówią  
rybnickie wizytki

Siostry wizytki w Rybniku

Życie 
za kratami
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Prawnicza Akademia Filmowa

Egzorcysta na uniwersytecie
Czy egzorcyzmy można 
przeprowadzić na odległość? 
Jak odróżnić opętanie od choroby 
psychicznej? – Takie m.in. pytania 
padły 16 stycznia na Wydziale 
Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego.

– Egzorcyzm jest odmia-
ną modlitwy. Czasem modlimy 
się za osoby, z którymi nie ma-
my bezpośredniego kontaktu. 
Można modlić się na przykład 
za bliskich, którzy są w szpi-
talu. Podobnie jest z egzorcy-
zmem – mówił ksiądz Michał 
Woliński, egzorcysta z para-
fii św. Urbana w Paniówkach. 
– Każdy egzorcysta pracuje w 
kontakcie z lekarzami. Ja sam 
współpracuję z psychiatrami 
i do mnie odsyła się ludzi, 
wobec których medycyna jest 
bezsilna. Jeśli jest inaczej, to 
apeluję o skonsultowanie da-
nego przypadku i przeprowa-
dzenie wszystkich koniecznych 
badań. Istnieją sprawy, które 
przekraczają możliwości rozu-

mu. Wyobraźmy sobie, 
że rozpoczynam mo-
dlitwę nad daną oso-
bą, a ona, w momencie 
kiedy robię znak krzy-
ża, leży bezwładna, zniewolo-
na mocą szatana.

Spotkanie odbyło się w ra-
mach Prawniczej Akademii Fil-
mowej, organizowanej przez 
Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa ELSA z Ka-
towic.

– Frekwencja nie-
co nas zaskoczyła – 
mówi Patrycja Chy-
ży, jedna z prowa-
dzą-cych spotka-

nie. – Termin był niezbyt ko-
rzystny, bo właśnie zbliża się 
sesja, a w tym okresie ma- 
my raczej mało czasu na in-
ne zajęcia niż nauka. Mimo 
to aula była niemal peł- 
na i bardzo się z tego cie- 
szymy. 

– Takie spotkania nie nale-
żą do codzienności, więc sko-
ro pojawiła się okazja, posta-
nowiłam z niej skorzystać – 
mówi Ewa, studentka pierw-
szego roku.

Dla księdza Wolińskie-
go to spotkanie było okazją 
do rozmowy ze studentami. 
Chciał przede wszystkim uczu-
lić uczestników na rzeczywi-
ste problemy, z jakimi spotyka 
się człowiek w codziennym ży-
ciu. – Wiem, że są ludzie, któ-
rzy naprawdę cierpią z powodu 
problemu opętania i chciałbym, 
żeby wzrastała świadomość, że 
można ich uratować – dodał.

W ramach Prawniczej Aka-
demii Filmowej w przyszłości 
można będzie obejrzeć cieka-
wy film i skonfrontować je-
go treść z opinią specjalisty. 
Tym razem organizatorzy za-
proponowali uczestnikom „Eg-
zorcyzmy Emily Rose” w reży-
serii Scotta Dericsona, stąd też 
obecność ks. Wolińskiego, któ-
rego poproszono o komentarz 
do filmu.

JAN DRZYMAŁA

Spotkanie w duszpasterstwie akademickim

Śląsk potrzebuje goroli
– Jestem gorącym zwolennikiem 
tej tezy. Wierzę w jej słuszność. 
Śląsk potrzebuje tego napływu, 
wymiany krwi. Dopływu cnót, 
których nam, Ślązakom, brakuje 
– powiedział ks. prof. Jerzy 
Szymik podczas spotkania w 
duszpasterstwie akademickim.

Zacisze „kawiarenki” DA, w 
której odbywają się spotkania 
zatytułowane „Szarlotka z bitą 
śmietaną”, i kameralna atmos-
fera nadały rozmowie niepo-
wtarzalny nastrój.

Ksiądz profesor, pytany 
przez animatorkę spotkania o 
swoje refleksje na temat ojczy-
stej ziemi, żartował:

– Jesteśmy najbardziej wy-
suniętą na wschód nacją, któ-
ra potrafi jeszcze myśleć lo-

gicznie, a jednocześnie tą naj-
bardziej wysuniętą na zachód, 
która umie być serdeczna.

Dzielił się swoimi refleksja-
mi na temat języka, kultury i 
tradycji na Śląsku.

– Śląsk jest charaktery-
styczny pod tym względem, że 
tu, jak nigdzie indziej w Polsce, 
występuje jednoznaczność po-
między pomyślanym i wypo-
wiedzianym, między znaczo-
nym i znaczącym.

Aleksander Wysocki, jeden 
z uczestników czwartkowej roz-
mowy, mówił: – Ksiądz profesor 
jest przykładem Ślązaka, który 
ma pewną filozoficzną świado-
mość siebie, tego, kim jest.

– Szkoda, że te spotkania są 
tak słabo promowane. Mnie oso-
biście one bardzo dużo dają. Za-

proszeni goście wykazują się wy-
jątkową charyzmą – komentuje 
Halina Poznańska-Tymieniecka.

– Zorganizowaliśmy te spo-
tkania, żeby pokazać, zwłaszcza 
młodym ludziom, że nie musi-
my się wstydzić śląskości. Sta-
ram się, by nasi goście pocho-
dzili stąd, ze Śląska. Nie możemy 
myśleć, iż ustępujemy w jakimś 
sensie przed takimi ośrodkami 
akademickimi jak Kraków, War-
szawa, Wrocław. Przecież także 
wśród nas jest wiele wybitnych 
osobowości – mówił duszpasterz 
akademicki, ks. Marek Spyra.

JD

Ks. prof. Jerzy Szymik
podczas spotkania
w duszpasterstwie 

akademickim M
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Ksiądz Michał 
Woliński 
opowiada 
o egzorcyzmach
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Ślązoków nigdy nie wolno 
się pytać, czy mają coś cie-

kawego w domu – bo prze-
ważnie odpowiedzą: My? Coś 
ciekawego? Cóż tyż u nos mo-
że być ciekawego w doma? Tak 
to jest i wielokrotnie tego do-
świadczam zbierając informa-
cje do moich książek, felie-
tonów i telewizyjnych scena-
riuszy. A dlaczego tak jest? 
Przyczyna jest zawsze ta sa-
ma: odziedziczona skrom-
ność, nabyte poczucie pew-
nej niższości oraz obawa, że 
przez pokazanie się na ze-
wnątrz można utracić swą ro-
dzinną czy domową intym-
ność. Ale jak się Ślązoków fest 
poprosi i jak się już do kogoś 
przekonają – to potem poka-
żą wszystko, nawet jeszcze 
więcej. Tak to jest! Więc jak 
się posiądzie te tajniki śląskiej 
psychologii, to z otwartych 
szuflod Ślązoków idzie wysznu-
pać istne cudyńka! 

Pewnego razu udało mi się 
dotrzeć do zawartości szu-

flady jednego z podrybnickich 
domów. A był w niej stary al-
bum z czasów drugiej woj-
ny światowej, gdzie na jed-
nym ze zdjęć zobaczyłem coś 
– o czym dotąd czytałem tyl-
ko w książkach – drewniany 
watykański płot. O jaki płot 
chodzi?

Wdrugiej połowie XIX wie-
ku stosunki polityczne 

między papieżami a władza-
mi Włoch były fatalne. Jeszcze 
gorzej było podczas dru-
giej wojny światowej (1939–
1945), kiedy Włochami rządzi-
li faszyści pod przywództwem 
Mussoliniego a później hitle-
rowcy. Chociaż w tych wojen-
nych latach papież Pius XII 
i cała Kuria Rzymska nie zo-
stali spacyfikowani, to jed-
nak Państwo Watykańskie by-
ło od reszty Rzymu oddzielo-
ne. Nie była to tylko rozdzie-
lająca symboliczna biała linia 

biegnąca na granicy 
Placu Św. Piotra. Tak 
też zresztą jest dzisiaj. 
Wówczas postawiono 
tam około dwumetro-
wej wysokości drew-
niany płot. Po jego we-
wnętrznej części, czyli 
od strony Bazyliki św. 
Piotra, straż pełniła uzbrojona 
papieska Gwardia Szwajcarska 
a po zewnętrznej części „po-
rządku pilnowali” sojusznicy 
Hitlera. Ów watykański płot, 
czy może mur, nie został ro-
zebrany zaraz po wyzwoleniu 
Rzymu przez amerykańską dy-
wizję – 4 czerwca 1944 roku. 
Przestał on istnieć dopiero w 
1945 roku. 

Dzieje tego watykańskiego 
płotu są trudno dostęp-

ne w literaturze historycznej. 
Milczą o tym przewodniki tu-
rystyczne i niewiele też moż-
na na ten temat przeczytać w 
Internecie. Skoro to więc ta-
ki historyczny szczegół – to 
co jego zdjęcie robiło w ślą-
skim albumie? Po prostu by-

ło tam wklejony. Otóż 
podczas ostatniej 
wojny bardzo wie-
lu Ślązoków zostało 
przymusowo wcielo-
nych do niemieckiej 
armii. Ogromna cześć 
z nich zdezerterowa-
ła wtedy lub została 

wzięta do niewoli przez alian-
tów – i tą drogą dostali się do 
Amerykanów na front włoski. 
Tam już u boku Amerykanów 
walczyła tzw. armia gen. 
Andersa, czyli II Korpus Polski. 
Właśnie w tej formacji znala-
zło się wielu Ślązoków i to oni 
podczas wyzwalania Włoch  
walczyli i robili sobie pamiąt-
kowe zdjęcia.

Wśląskich albumach moż-
na znaleźć bardzo wie-

le zdjęć, które ilustrują cieka-
we, niezbyt ciekawe, tragicz-
ne, śmieszne czy skompliko-
wane dzieje Ślązoków. Trzeba 
tylko umieć na te zdjęcia pa-
trzeć, bo czasami nawet zwy-
kły płot w tle może się okazać 
niezwykły. 


JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

Ślązoki
w wyzwolonym 
Rzymie.
W tle widać 
Bazylikę
św. Piotra
i watykański płot

Pod płotem Watykanu
LISTY
Katolik imienia Szramka

W tym roku mija 10 lat od na-
dania Zespołowi Szkół Katolickich  
nr 1 w Katowicach imienia bł. ks. 
Emila Szramka. Często ludzie py-
tają o młodzież – jaka jest i jak się 
z nią pracuje. Śmiało mogę po-
wiedzieć, że młodzież tu jest do-
bra i dobrze się z nią pracuje, a 
przebywanie z nimi jest źródłem 
mojej zawodowej satysfakcji. 

Absolwenci tej szkoły mó-
wią, że traktowano ich tu oso-
bowo. Wspominają np. wspólne 
wigilie, wyjścia w święto Trzech 
Króli z dobrą nowiną do domu 
starców czy pogotowia opiekuń-
czego.

Ważne były dla nich wspólne 
pielgrzymki i wyjazdy do Lednicy. 
Wdzięczni są za zdobytą wiedzę, 
która otwarła im drzwi do innych 
szkół, na studia.

Jestem polonistką w szkole 
katolickiej i to, co mówię, a więc 
myślę, i to, w co wierzę, nie jest 
bez znaczenia. Nie tylko dla mo-
jego pracodawcy, ale również dla 
rodziców i dla samej młodzieży. 
Ciągłe doskonalenie się i upada-
nie to żywioł dnia powszedniego, 
a w nim świadome lub mimowol-
ne zawierzanie Bogu.

Jest też stała praktyka du-
chowa: poranna modlitwa w kla-
sach lub wspólna – pod figurą ks. 
Szramka. Dla chętnych również 
„Anioł Pański” i piątkowa Msza 
św. w kaplicy szkolnej. 

Rocznice szramkowe, spot-
kania, sesje wpisały się na sta-
łe w kalendarium szkoły. Zawie-
rzenie Bogu, wrażliwość na dru-
giego człowieka i piękno, rozwój 
intelektualny, odkrywanie swo-
jej przynależności do konkretne-
go miejsca na świecie, jakim jest 
Śląsk i realizowanie właśnie tu-
taj swego powołania to idea tej 
szkoły. Jako nauczyciel towarzy-
szę młodzieży w tym wzrastaniu 
i poszukiwaniu. To daje radość i 
poczucie sensu.

AGNIESZKA PARUZEL

10 marca br. w godz. 9.00–12.00 
zapraszamy na dzień otwarty szkoły, 
która mieści się w Katowicach
przy ul. Kobylińskiego 4. 



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

28
 st

yc
zn

ia 
20

07

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  H I S T O R I A

XII

62. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

Śmierć była wszędzie 
– 27 stycznia 1945,

o trzeciej po południu, 
żołnierze rosyjscy 

przynieśli dzieciom 
ukrytym w baraku obozu 
w Brzezince pierwszą 
od miesięcy zupę 

pomidorową.
Jej smaku nie 

zapomniałam do dziś
– opowiada, wtedy 

11-letnia więźniarka 
Zdzisława Włodarczyk. 

To był bardzo sło-
neczny, mroźny 
dzień, śnieg skrzy-
piał pod butami – pa-

mięta wyzwolenie obozu 
Auschwitz-Birkenau. Do dziś 
porównuje go z każdym kolej-
nym 27 stycznia. 

Przedtem razem z bratem, 
6-letnim Stasiem, obserwo-
wali, jak żołnierze w białych 
kombinezonach rozbijają bra-
my Brzezinki. Do dziś tam-
ten czas wspomina z przy-
jaciółmi – byłymi więźniami 
Auschwitz-Birkenau – podczas 

środowych spotkań w 
Związku Kombatan-
tów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych 
przy Sądowej w Ka-
towicach. Przychodzi 
na nie też Józef Kle-
ta. Kiedy pracował w 
biurze USC i zarządzie 
krematorium Oświęci-
mia, osobiście wpisał 
do księgi akt zgonu o. Maksy-
miliana Kolbego. – Nawet nie 
byłem świadomy, że to mę-
czennik. Dwóch nas wpisywa-
ło i oznaczaliśmy strony swo-

imi inicjałami. Po la-
tach na wystawie o oj-
cu Maksymilianie zo-
baczyłem kopię tam-
tego wpisu, wystuka-
nego na maszynie z 
moją sygnaturą „A.K”. 

Wstążki, spinki
i papierosy

Zdjęcie rodziny Bogdaszew-
skich z warszawskiej Ocho-
ty wisi do dziś w Muzeum Au-
schwitz. Rodzice, dwoje dzie-
ci, w tym 11-letnia dziewczyn-

ka – Zdzisława, dziś Włodar-
czyk. Przyjechali tu 12 sierp-
nia 1944 z pierwszym trans-
portem z powstania warszaw-
skiego. – Za dużo pamiętam 
– mówi pani Zdzisława. Także 
scenę rozstania z ojcem, kiedy 
szedł do łaźni, a potem do ga-
zu. Nie wiedzieli, że to ostat-
nie pożegnanie, nawet się nie 
uściskali. – To był letni wie-
czór, zachodzące słońce, na 
ziemi leżał stos papierowych 
banknotów, przedmioty przy-
wiezione z Warszawy, wszyst-
ko niepotrzebne – widzi to 
kolejny raz. Przed wejściem
do łaźni musieli zostawić 
wszystko. Każdy najmniejszy 
drobiazg – wstążki, spinki do 
włosów, różańce i pierścion-
ki. Następnego dnia wśród
pozostawionych rzeczy zna-
lazła pudełko po papierosach 
taty. 

Sen na bochenkach

Ewakuacja obozu rozpo-
częła się 18 stycznia. Mia-
ła iść z dorosłymi w Marszu 
Śmierci, ale została z 6-let-
nim braciszkiem Stasiem. Star-
szy funkcyjny zatrzymał go, 
bo miał owrzodzone nogi. 
Może nie przeżyłaby Marszu. 
Słabych i chorych Niemcy po
drodze rozstrzeliwali. – Moich 
rówieśników poniżej 15 roku 
życia, idących w marszu, nig-
dy nie spotkałam – opowiada. 
Esesman uderzył ją w twarz za 
to, że nie chciała opuścić bra-
ta. Zostało ich 40 chorych ko-
biet i dzieci ze sztubową, Bia-
łorusinką Jasią. Ukryli się w 
barakach, bo na dworze wciąż 
kogoś rozstrzeliwali. Brat 
znalazł gdzieś dwa bochenki
chleba, to Zdzisia spała na 
nich, żeby nikt nie ukradł. 
Cierpiała na szkorbut, z ust 
ciekła jej ropa. Grzali śnieg 
na ogniu z połamanych obo-
zowych sprzętów. – Co wy 

tekst 
BARBARA 

GRUSZKA-ZYCH

Alojzy Kleta 
nawet
nie wiedział,
że wypisuje
akt zgonu 
przyszłego 
świętego,
o. Maksymiliana 
Kolbego
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62. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau

Śmierć była wszędzie 
tu dzieci robicie? – to by-
ły pierwsze słowa przybyłych 
żołnierzy. A dzieciaki potem 
przerobiły stołki na sanki i 
ciągnąc je, wyszły z obozu w 
stronę Krakowa.

Kury bez jaj
Alojzy Kleta z Piekar Ślą-

skich trafił do Oświęcimia w 
sierpniu 1940 z drugim tar-
nowskim transportem ucie-
kających na Węgry do Armii 
Polskiej. – W pierwszym ro-
ku przeszedłem wszystkie ko-
manda, szukałem dachu nad 
głową, lekkiej pracy – wspo-
mina. – Kiedy pracowałem 
w komandzie gospodarskim, 
Niemcy stopniowo likwido-
wali zwierzynę. Nie było jaj, 
bo więźniowie wypijali je na 
surowo. Nie było mleka, bo 
trafiało prosto do brzuchów 
więźniów. Kiedyś napił się tłu-
stego mleka i zjadł ser, to do-
stał „durchfallu” (ostrej bie-
gunki). Koledzy więźniowie 
ukryli go w słomie w sto-
dole, tam, gdzie dziś w mu-
zeum oświęcimskim znajdu-
je się sklepik. Przeżył na mle-
ku rozcieńczonym wodą. Je-
sienią 1941 za sprawą ko-
legi, dawnego drużynowe-
go, przeszedł do pracy w 
USC i zarządzie kremato-
rium. Przydało mu się, że 
ze szkoły znał niemiecki. 
– Wypisywałem akty zgo-
nów. Ciepło było, ale głod-
no, bo papiórów nie dało 
się jeść – mówi. Na zimę do-
stali płaszcze z wyczuwalny-
mi wiórami drewna w fak-
turze tkaniny. Przez ca-
ły rok musiały wystar-
czyć pasiaki. Chodzili 
na „kanadę” – kraść 

rzeczy po zagazowanych: ko-
szule, buty. 

Obok mnie leżał trup

– Nieraz się zdarzyło, że 
budziłem się rano, a obok le-
żał trup – opowiada. –  Czasem 
trupy niosło się na apel, żeby 
liczba osób się zgadzała. Lu-
dzie się zmieniali, nikt się nie 
pytał, kim jest, skąd pochodzi, 
znaliśmy swoje imiona. Każ-
da ucieczka więźniów pocią-
gała śmierć kilkunastu innych, 
którzy jako zakładnicy szli do 
bunkra. Wtedy nie mówiło się 
„bunkier śmierci”. Śmierć by-
ła wszędzie. Ten, kto myślał 

o wolności – 

ginął. Żeby przeżyć, 
trzeba było skupić się 
na dniu dzisiejszym. 
Kiedy leżał po tyfusie 
w bloku szpitalnym, 
odwiedził go brat z 
informacją, że będzie 
próbował ucieczki. Po trzech 
dniach w obozie zawyła syre-
na na znak, że ktoś zbiegł. – 
Z obozu uciekł, ale nie z Eu-
ropy, a Europa jest nasza – 
powiedział mu esesman Lah-
man. Na koniec, jako więzień 
– pisarz, został przeniesiony 
do komanda w Hucie Zgoda 

w Świętochłowicach. 
Pamięta przemarsze 
przez centrum Kato-
wic. Miejscowi rzeźni-
cy zawsze wtykali im 
coś do zjedzenia. Po 
dwóch miesiącach zdą-

żyły mu odrosnąć włosy. Był 
sierpień 1943. I wtedy przyszła 
wiadomość, że zostaje zwol-
niony. Nie chciał w nią wierzyć. 
Przygotowywał się do ucieczki 
wykopanym przez siebie tune-
lem. A wyszedł z tego piekła na
oczach esesmanów, w biały 
dzień. 

zeum oświęcimskim znajdu-
je się sklepik. Przeżył na mle-
ku rozcieńczonym wodą. Je-
sienią 1941 za sprawą ko-
legi, dawnego drużynowe-
go, przeszedł do pracy w 
USC i zarządzie kremato-
rium. Przydało mu się, że 
ze szkoły znał niemiecki. 
– Wypisywałem akty zgo-
nów. Ciepło było, ale głod-
no, bo papiórów nie dało 
się jeść – mówi. Na zimę do-
stali płaszcze z wyczuwalny-
mi wiórami drewna w fak-
turze tkaniny. Przez ca-
ły rok musiały wystar-

„bunkier śmierci”. Śmierć by-
ła wszędzie. Ten, kto myślał 

o wolności – 

Zdzisława Włodarczyk 
miała wtedy 11 lat

Fragment 
dzisiejszego 
Muzeum 
Auschwitz-
-Birkenau
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W1962 roku 
w mieście 
otwarta zo-
stała kopal-

nia „Jastrzębie”. Niemal 
od razu obok niej zaczęło 
wyrastać osiedle mieszka-
niowe Przyjaźń. – W 1964 

roku pojechałem do woj-
ska. Kiedy po roku przy-
jechałem do domu, nie 
mogłem tu trafić, tak się 
pozmieniało – wspomina 
Krystian Szotek.

Do tej pory mieszkań-
cy chodzili do kościoła 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Kiedy osiedle za-
częło się rozrastać, pro-
boszcz tej parafii, ks. An-
zelm Skrobol, pomyślał o 
powołaniu na osiedlu no-
wej parafii. Ale czasy nie 
były łatwe. Trudno było 
uzyskać zgodę na budowę 
nowego  kościoła. Ksiądz 
Skrobol podczas kolę-
dy 1971 roku zapytał Zo-
fię i Józefa Szotków, czy 
nie podarowaliby kawałka 
pola pod budowę kaplicy 
mszalnej. Małżeństwo od 
razu się zgodziło. 

Czarna wołga 
przed domem
Oficjalnie na ziemi 

Szotków powstawał bu-
dynek gospodarczy, ale 
mieszkańcy pocztą panto-
flową dowiadywali się, że 
będzie tam kaplica. Kiedy 
wiadomość doszła do ów-
czesnych władz, zaczęły 

się represje. Na SB wzywa-
ny był nie tylko ks. Skro-
bol. Zaczęły się naciski na 
rodzinę Szotków. – Pod 
dom zajechały wołgi, wy-
szło z nich czterech esbe-
ków. Strasznie krzyczeli – 
wspomina Krystian Szo-
tek. – Mamę i mnie, jako 
najstarszego syna, zabrali 
na przesłuchanie. Prawie 
cały dzień tam siedzieli-
śmy. Chcieli, bym wpły-
nął na mamę, aby zmie-
niła decyzję, przekazała 
mi ziemię i budynek, a 
ja miałbym go sprzedać z 
przeznaczeniem na dom 
partii.

Szotkowie byli nie-
ugięci. Kiedy nie skutko-
wały przesłuchania, wła-
dze zaczęły stosować re-
presje ekonomiczne. Na 
rodzinę nakładano kary 
pieniężne. Jedna z nich 
wynosiła 128 tysięcy zł, 
podczas gdy ówczesna 
miesięczna pensja górni-
ka wynosiła około 3 tys. 
zł. Wszystkie kary pienięż-
ne brała na siebie 
parafia. 

– Wielu mie- 
szkańców pod- 
pisywało doku-
menty poświad-
czające fikcyjne 
pożyczki udzie-
lane Szotkom – 
mówi Stanisław 

Szymik, kościelny z trzy-
nastoletnim stażem – tak 
by ta rodzina nie była zno-
wu pytana o to, skąd wzię-
ła pieniądze na spłacenie 
kary. 

SB nie dawała za wy-
graną. Kiedyś w trakcie 
budowy na plac zajechał 
samochód, z którego wy-
szli robotnicy. Ludzie zo-
rientowali się, że przyje-
chali prawdopodobnie po 
to, by rozebrać kaplicę, 
zrobili raban i robotnicy 
odjechali. Próbowano też 
budynek podpalić.

Represje dotknę-
ły też Krystiana Szotka. 
Kilkakrotnie był wzywa-
ny „na dywanik” do dy-
rektora kopalni, w któ-
rej pracował. Straszono 
go zwolnieniem. A które-
goś dnia, gdy przyszedł 
do pracy, dowiedział się, 
że nie pracuje już „na 
dole”, ale jest pracowni-
kiem powierzchniowym 
kopalni, co oczywiście 
wiązało się z mniejszymi 

zarobkami i gor-
szymi świadcze-
niami emerytal-
nymi. 

Prześladowa-
nia skończyły się 
dopiero wtedy, 
gdy do parafii z 
Jedłownika prze-
niesiony został 

zabytkowy, drewniany ko-
ściół św. Barbary. 

Kawa u seniorów
Dziś parafia św. Barba-

ry i św. Józefa liczy blisko 
5 tysięcy osób. Zmniejsza 
się, bo wiele osób wyjeż-
dża za pracą do Anglii, 
Irlandii, Hiszpanii. Coraz 
więcej ludzi pracuje i jed-
nocześnie podejmuje za-
oczne studia. 

– Bezrobocia, jako ta-
kiego, u nas nie ma – mó-
wi proboszcz, ks. Czesław 
Szaforz. – Za to dość du-
żo jest patologicznej bie-
dy. Niepokojące jest to, że 
często po godz. 22.00 wi-
dać dzieci i młodzież, wy-
stające przed blokami. I 
nikt z rodziców się tym 
nie zainteresuje.

Parafia pomaga bied-
nym, przekazując im bo-
ny na żywność. Część bo-
nów dotuje zaprzyjaźnio-
ny sklep. Co miesiąc para-
fia wydaje około 10 takich 
bonów. Czasem ludzie, 
którym parafia pomaga, 
chcą się niejako odwdzię-
czyć, pomagając przy pra-
cach porządkowych przy 
kościele. 

W soboty czynna jest 
świetlica parafialna. Przy-
chodzi do niej około 70 
dzieci. Mają tam nie tylko 
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Parafia św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju

Dom partii zamiast kościoła?

– Rodzice 
podarowali ziemię 

pod budowę kościoła. 
Niedługo potem  

pod nasz dom 
zajechały dwie wołgi 

i zabrały mnie  
i mamę  

na przesłuchania. 
SB przez kilka 
lat nie dawała 
nam żyć – mówi 

Krystian Szotek.

tekst 
ANNA  

BURDA-SZOSTEK 

Przez wiele lat 
rodzina Szotków 
była nękana 
przez SB za to, 
że przekazała 
ziemię  
pod kościół.  
Na zdjęciu Krystian 
Szotek

Jastrzębski kościół  
znajduje się na szlaku 

zabytków  
architektury sakralnej
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ciepły posiłek, ale i kore-
petycje z angielskiego czy 
matematyki.

W jastrzębskiej pa-
rafii jest chór „Nadzie-
ja”, Źywy Różaniec, po-
nad 60 ministrantów. 
Tradycją już stało się, że 
chłopcy są ministranta-
mi bardzo długo. Prak-
tycznie do czasu, aż się 
ożenią. Grupą ministran-

tów i oazą młodzieżo-
wą opiekuje się wikary, 
ks. Marek Skrzydlewski. 
W parafii jest też Koło 
Misyjne, Legion Maryi, 
którego członkowie od-
wiedzają chorych i star-
szych w domach, opie-
kuje się m.in. grotą ma-
ryjną, jest III zakon św. 
Franciszka, dwa krę-
gi Domowego Kościoła. 
Parafia ma też czterech 

szafarzy Komunii świę-
tej. Coraz więcej osób 
prosi o ich posługę w 
domach.

Od 4 lat w parafii or-
ganizowany jest Dzień 
Patrona. Odbywa się 
on każdego 4 i 19 dnia 
miesiąca. Niedawno za-
wiązała się grupa senio-
rów, która spotyka się 
w salkach parafialnych. 
Bo, jak mówią, razem 
łatwiej i kawa w towa-
rzystwie lepiej smakuje.
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HISTORIA
HISTORIA

W 1971 roku wybudowana 
została kaplica św. Józefa. 
Obecny drewniany kościół 
pw. św. Barbary, pocho-
dzący z XVII wieku, został 
przeniesiony z Jedłownika. 
Na nowym miejscu w 
Jastrzębiu świątynia zosta-
ła poświęcona w 1974 ro-
ku. Dodano wtedy kościoło-
wi drugiego patrona – św. 
Józefa. Parafia erygowana 
została w 1976 roku. 

KS. CZESŁAW SZAFORZ

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

W niedzielnej Mszy św. uczestniczy około 42 proc. 
zobowiązanych. Cieszy fakt, że wzrasta świado-
mość Eucharystii, coraz więcej osób uczestniczy 
w codziennej Mszy św. i przystępuje do Komunii 
św. Boli natomiast, że w niedzielnej Mszy uczest-
niczy niewiele dzieci i młodzieży, choć na kate-
chezie jest 100- procentowa frekwencja. 
Od wielu lat nie było u nas powołań kapłańskich. 
Tym bardziej cieszy, że teraz mamy 3 kleryków w 
śląskim seminarium duchownym.
Wzrasta liczba osób po rozwodzie. Wiele par ży-
je też bez ślubu, choć nie ma przeszkód, by za-
wrzeć związek małżeński. To jest takie życie na 
próbę. Żyją tak nawet młodzi z rodzin bardzo re-
ligijnych.
W naszej parafii widać troskę o kościół, o mate-
rialne sprawy. Ciągle mamy wydatki związane z 
konserwacją zabytkowej świątyni. Ostatnio poło-
żyliśmy nowy dach na kościele. Jeśli poproszę lu-
dzi o pomoc, nigdy nie ma z tym problemu.
Jesteśmy też chyba jedyną parafią w Jastrzębiu, 
gdzie jest więcej chrztów niż pogrzebów.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele o godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
  Msze św. w tygodniu: 7.00, 17.00

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

tel. 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
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Wnętrze kościoła 
św. Barbary

Parafia św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju

Dom partii zamiast kościoła?

Stanisław Szymik przez 13 
lat był w parafii kościelnym

W tym budynku kaplicy 
parafialnej władze chciały 
zrobić dom partii 
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NIEDZIELA  28.01

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

nych
07.55  Bajki dla Majki 
08.00  Śląski koncert życzeń
08.45  Góralska lista przebojów
16.45  Aktualności
16.50  Gramy dla Was 
17.50  Aktualności 
18.15  Magazyn Meteo
18.30  Retransmisje sportowe 
21.45  Aktualności 
21.50  Pogoda
21.55  Aktualności sportowe
22.05  Niedzielny magazyn sportowy

 PONIEDZIAŁEK  29.01

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50  Gramy dla Was
08.45  Z życia Kościoła – magazyn 
16.45  Aktualności 
16.50  JAS FBG – kronika firmy
17.45  Pogoda
17.50  Aktualności 
18.15  Aktualności sportowe 
18.25  Tropiciele – reportaż 
18.45  Trafiony Zatrudniony
19.20  A ja zostaję
19.20  Trudny rynek – program publi-

cystyczny
19.40  TV Katowice zaprasza
19.45  Pełnoprawni niepełnosprawni 

– magazyn
21.45  Aktualności sportowe 
         + Aktualności 

  WTOREK  30.01

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50  Zaolzie – magazyn 
08.45  Schlesien Journal – magazyn mniej-

szości
16.45  Aktualności 
16.50  Relacje – przegląd gospodarczy
17.45  Prognoza pogody
17.50  Aktualności
18.15  Aktualności sportowe 
18.25  Raport z akcji – magazyn o tema-

tyce policyjnej
18.45  Gala RIG-u
19.00  Zbliżenia filmowe
19.20  Diagnoza raka 
19.45  Wyprawa na Nanga Parbat
19.50  TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe 
         + Aktualności  

 ŚRODA  31.01

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50  Kalejdoskop regionalny
         – Częstochowa 
08.45  Telewizyjny Uniwersytet Trzeciego 

Wieku
16.45  Aktualności
16.50  Gramy dla Was
17.45  Prognoza pogody
17.50  Aktualności 
18.15  Aktualności sportowe

18.25  Nasz reportaż
18.50  Vśechno klape – Wszystko gra
19.15  Ślązaków portret własny 
19.30  Na Trójce – magazyn motory-

zacyjny 
19.50  TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe
         + Aktualności 
 
CZWARTEK  1.02

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Kalejdoskop regionalny – Bielsko 
08.45  Trójka tam była
16.45  Aktualności 
16.50  Pozytywka – tygodnik pozytywnie 

nakręcony
17.45  Pogoda 
17.50  Aktualności 
18.15  Aktualności sportowe  
18.25  Ludzie i sprawy – magazyn repor-

terów TV Katowice 
18.55  Cogito – program edukacyjny
19.05  Uwaga weekend – informator 

kulturalny 
19.40  Narciarski weekend
19.50  TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe+ 

Aktualności 

 PIĄTEK  2.02

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Kalejdoskop regionalny – Rybnik 
08.45  Z życia Kościołów – magazyn 
16.45  Aktualności 
16.50  Narciarski weekend 
17.45  Pogoda
17.50  Aktualności 
18.15  Aktualności sportowe 
18.25  Czwarta władza – program publi-

cystyczny 
18.55  Made in Silesia
19.15  Magazyn kulturalny
19.40  Narciarsk 02

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Sobota jak się pa…3 
08.00  Co to jest?
08.20  Narciarski weekend 
08.45  Cukierenka dziadka Benka – pro-

gram dla najmłodszych
16.45  Aktualności
16.50  Gramy dla Was
17.45  Prognoza pogody 
17.50  Aktualności 
18.15  Aktualności sportowe 
18.25  U nas w Bytkowie – program 

rozrywkowy
19.05  Po bandzie – program sportowy
19.30  Kabaret to za duże słowo
21.45  Aktualności 
21.50  Prognoza pogody 
21.55  Aktualności sportowe
22.05  Sobotni magazyn sportowy
22.20  Narciarski weekend

TV Regionalna 28.01 – 3.02 2007
Gustaw Holoubek gościem stuletniego teatru

Śląsk zasługuje 
na dobry teatr

– To nie ma nic wspólnego 
ze sztuką – mówił 16 stycznia 
w Katowicach Gustaw Holoubek. 
Wybitny aktor skomentował tak 
współczesne trendy, sprowadzające 
teatr do analizy fizjologicznej 
człowieka.

Gustaw Holoubek (na zdję-
ciu) gościł w Teatrze Śląskim 
w ramach cyklu „Jubileuszowe 
powroty”, zorganizowanego z 
okazji obchodzonego w tym 
roku stulecia katowickiej sce-
ny. Urodzony 21 kwietnia 1923 
w Krakowie aktor, pracował po 
wojnie w Katowicach. W 1949 
roku został zaangażowany do 
Teatru Śląskiego im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Katowicach, 
gdzie w latach 1954–1956 peł-
nił także funkcję kierownika ar-
tystycznego. Podczas spotka-
nia mówił również o tamtych 
czasach.

– Pamiętam, jak władza lu-
dowa zmuszała nas do pokazy-
wania na scenie robotników i 
fabryk – opowiadał. – Ale szyb-
ko się okazało, że teatr opu-
stoszał. Ślązacy mówili: „My to 
mamy na co dzień, lepiej to ro-
bimy, niż wy na scenie, chce-
my w teatrze oderwać się od 
naszej codziennej rzeczywisto-
ści”. Dzisiaj wiem, że zadaniem 
teatru nie jest „wydziwianie”, 
tylko stawianie wciąż na nowo 
odwiecznych pytań ludzkości. 
Próba dążenia do pewnej syn-
tezy, nie tylko analiza postaw  
i zachowań ludzkich.

Zdaniem wybitnego akto-
ra, o nieprzemijalności warto-
ści świadczy fakt, że wystawio-
ny współcześnie „Król Edyp” 
z równą mocą jak 2,5 tys. lat 
temu przyciąga do teatru tłu-
my widzów. Ponieważ stawia-
ne w tym dramacie pytania do-
tyczą współczesnych ludzi w 
taki sam sposób, jak dotyczyły 
tych, żyjących wówczas.

– Dzisiaj sporo jest takich 
propozycji, które wynaturza-

ją teatr – mówił Holoubek. 
– Podglądanie jest dalekie od 
prawdziwości życiowej. Obec-
na tendencja w literaturze te-
atralnej skierowana jest na pe-
netrację człowieka w jego naj-
głębszej tajemnicy. Większość 
twórców jednak zabrnęła na 
manowce, skupiając się na wy-
naturzeniach. To nie wnosi do 
sztuki kompletnie nic, bo ci au-
torzy nie próbują nawet ukazy-
wać sytuacji normalnych, zdro-
wych, pozbawionych patolo-
gii. Fałszują w ten sposób ob-
raz człowieka. Nie ulega bo-
wiem wątpliwości, że w swej 
najgłębszej prawdzie człowiek 
jest w naturalny sposób skiero-
wany do czynienia dobra. Do 
spełniania się, do altruizmu, 
bo to sprzyja i służy jego roz-
wojowi.

MIROSŁAW RZEPKA
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