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Tablica ku czci trzech śląskich 
arcybiskupów zawisła na ścianie 
I liceum w Rybniku. Dlaczego 
akurat w tej szkole? Bo wszyscy 
trzej ją skończyli.

Do tego wysypu hierarchów 
doszło w szkole, która dzisiaj no-
si imię Powstańców Śląskich. Na 
schodach pod tablicą arcybisku-
pów na każdej przerwie tłoczy się 
teraz tłum licealistów.

Pierwszy z tych arcybiskupów 
to Józef Gawlina, matura rocznik 
1914. Zasłynął jako biskup polo-
wy w czasie wojny. Towarzyszył 
polskim żołnierzom, a na Monte 
Cassino został ranny. Później był 
opiekunem duchowym Polaków 
na uchodźstwie. Drugim jest kar-
dynał i abp wrocławski Bolesław 
Kominek rodem z Radlina, matu-
ra 1923. To on zredagował słyn-
ne orędzie do biskupów niemiec-
kich: „Przebaczamy i prosimy o 
przebaczenie”. A trzeci to obec-
ny abp katowicki Damian Zimoń, 
matura 1952.

Odsłonięcie tablicy było po-
łączone z 85-leciem polskiego 

gimnazjum w Rybniku. 
Niektórzy absolwenci 
wspominali śp. prof. Eu-
geniusza Bojanowskie-
go, oryginała o tubal-
nym głosie, brzmiącym 
często jak ryk niedźwie-
dzia. Gdy w Warszawie Bojanow-
ski zawołał kiedyś do swojej kla-
sy: „Wszyscy wysiadać!”, to tram-
waj w popłochu opuścili wszy-
scy pasażerowie. Starsi Zbigniew 
Nowak i Hubert Lasak, matu-
ra 1951, opowiadali, jak dojeż-
dżali do szkoły, wisząc na scho-
dach przepełnionych pociągów. 
– Wspaniały był ks. prof. Anto-

ni Gasz. Z początku tro-
chę mnie prześladował, 
bo na jego lekcji grałem 
w karty – wspominali. – 
Albo polonista Innocen-
ty Libura, który na wy-
cieczkach szkolnych zry-

wał nas o piątej rano, prowadził 
do strumienia i zarządzał gimna-
stykę. Był harcerzem. Na 50-leciu 
po maturze spotkało się nas pięt-
nastu i okazało się, że pod wpły-
wem Libury żaden z nas nigdy 
nie zapalił papierosa. Nasi profe-
sorowie nie byli nauczycielami, 
ale wychowawcami – mówili.

 PRZEMYSŁAW KUCHARCZAK
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Podczas 
uroczystości  
abp Damian 
Zimoń ucałował 
sztandar szkoły

Jubileusz w I LO w Rybniku

Biskupi nad schodami

ZA TYDZIEŃ
  100-LECIE KATOWICKIEGO TEATRU
  „GĘBY” Jerzego Dudy-Gracza

Wsobotę, 22 września, odbyła się uro-
czystość odsłonięcia i poświęcenia

pomnika Pamięci ku Czci Ofiar Tragedii Wy-
stawy Gołębi Pocztowych na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Katowickich w 
Chorzowie. Poświęcenia dokonał biskup 
Józef Kupny. – Wróciły wszystkie przeżycia z 
czasu katastrofy – powiedział obecny na uro-
czystości diecezjalny duszpasterz strażaków 
ks. Henryk Kuczob. – To miejsce upamiętnia-
jące katastrofę budowlaną, która nie powinna 
i nie musiała się wydarzyć – stwierdził prezy-
dent Chorzowa Marek Kopel. Wojewoda ślą-
ski Tomasz Pietrzykowski wyznał, iż bezpo-

średnio po tragedii nie my-
ślał o budowie pomnika, 
dzisiaj jednak cieszy się, 
że pomnik stanął. – Niech 
przypomina, jak zbrodni-
cza może się okazać chci-
wość – podkreślił.  

Wieńce złożyli 
m.in. uczestnicy 
akcji ratowniczej 
sprzed
20 miesięcy
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NIECH PRZYPOMINA, JAK ZBRODNICZA JEST CHCIWOŚĆ

PIOTR SACHA
redaktor wydania

Zła doznanego nie zapo-
mina się łatwo. Można 

je tylko przebaczyć – pisał 
Jan Paweł II w „Pamięci i 
tożsamości”. Słowa te war-
to przypomnieć przy oka-
zji katowickiej wystawy 
poświęconej ofiarom stanu 
wojennego, o której pisze-
my na str. VII. Pamięć o tam-
tych dramatycznych losach 
wielu śląskich rodzin może 
dziś odegrać ważną rolę w 
kształtowaniu tożsamości 
regionu, jak i jego mieszkań-
ców. To, jakie stawiają sobie 
pytania oraz jakich udzielają 
odpowiedzi młodzi ludzie, 
zależy w znacznej mierze 
od ich współpracy z nauczy-
cielami. O pracy tych, którzy 
wychowują w szkole, tuż 
przed ich pielgrzymką do 
Piekar, przeczytać można na 
str. IV i V. 
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Promocja książki siostry Anny
KATOWICE. 20 wrze-
śnia w siedzibie Radia 
Katowice s. Anna Bałchan 
spotkała się z czytelnika-
mi książki pt. „Kobieta 
nie jest grzechem”. 
Wieczór prowadził Maciej 
Szczawiński z Radia Ka-
towice. Siostra Anna ze 
zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej od 
kilku lat pomaga ofiarom 
handlu ludźmi, przemo-
cy domowej oraz kobie-
tom wykorzystywanym 

do prostytucji. W naj-
nowszej książce opowia-
da dziennikarce „Gazety 
Wyborczej” Katarzynie 
Wiśniewskiej o trudnych 
początkach zakonnego ży-
cia, spotkaniach z kobie-
tami i działalności street-
workerów. Znana z wy-
jątkowego poczucia hu-
moru zakonnica zapew-
niała: – Nie mam wyboru. 
Muszę zaświadczać. Jak 
nie zawierzysz, to ześwi-
rujesz.

Śląski Salon Maturzystów
EDUKACJA. Na Wy-
dziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu 
Śląskiego 20 września 
uczelnie wyższe z całego 
kraju prezentowały swo-
je oferty. – To najwięk-
sza tego typu kampa-
nia edukacyjna – mówi 
Bianka Siwińska, redak-
tor naczelna magazynu 
„Perspektywy” i współ-
organizatorka Salonu 
Maturzystów. Uczniowie 
klas maturalnych wzięli 
udział w wykładach do-

tyczących autoprezen-
tacji, technik szybkiego 
czytania i uczenia się ję-
zyków obcych. Młodzież 
i nauczyciele zapozna-
li się także z nowymi 
zasadami egzaminu ma-
turalnego oraz rekruta-
cji na studia. – Młodym 
ludziom potrzebna jest 
obiektywna informacja, 
wybiorą sami – zapew-
nia dyrektor Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej 
w Jaworznie, Roman 
Dziedzic.

MYSŁOWICE. W filii 
Mysłowickiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki w Mysło-
wicach-Kosztowach od
20 września oglądać 
można wystawę rodzi-
ny Skórów (na zdję-
ciu) z Jaworzna Jelenia. 
Autorami ekspozycji ma-
larstwa i metaloplastyki 
jest ojciec Jerzy oraz je-
go dwie córki – pięciolet-
nia Agnieszka i trzynasto-
letnia Magdalena. W tej 
zdolnej rodzinie jest jesz-
cze Ania, dwunastolat-
ka lubiąca fotografować, 
a także jej mama, któ-
ra pełni rolę menedżera 
swoich domowników. 

Kościół w PRL 

Ogień miłości w skansenie
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IPN. W katowickiej sie-
dzibie Instytutu Pamięci 
Narodowej odbyła się 
21 września prezenta-
cja dodatku do „Gościa 
Niedzielnego” z serii 
„Przez Morze Czerwone. 
Kościół w Polsce pod rzą-
dami komunistów”. To 
wspólna inicjatywa redak-
cji „Gościa Niedzielnego” 
i katowickiego Oddziału 
IPN. – Te same doku-
menty, które niedawno 

były przedmiotem nie-
zdrowej fascynacji me-
diów, wydobywających 
na światło dzienne bru-
dy, dziś okazują się źró-
dłem dokumentującym 
ludzkie bohaterstwo – 
stwierdził w Katowicach 
prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej Janusz Kur-
tyka (na zdjęciu przy mi-
krofonie). Kolejny zeszyt 
serii ukaże się w listo-
padzie.

Piotr Uszok
przewodniczący Zarządu 
Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego

W chwili powstania 
Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego otwiera 
się przed nami wiele 
możliwości. Równocześnie 
pozostaje do rozwiązania 
wiele nowych problemów. 
Najważniejsze, którymi 
zajmiemy się w pierwszej 
kolejności, to: opracowanie 
wspólnej strategii rozwoju, 
usprawnienie komunikacji 
publicznej, wprowadzenie 
śląskiej karty usług 
publicznych, promocja 
organizacji Euro 2012 
na Stadionie Śląskim, 
prowadzenie dobrej 
gospodarki odpadami. 
Mieszkańcy regionu odczują 
skutki zmian za ok. 3 lata. 
Związek powstał, bo działając 
razem, mamy o wiele 
większe możliwości 
rozwojowe. Wspólna 
promocja powoduje, 
że jesteśmy bardziej 
atrakcyjni dla inwestorów 
zagranicznych. Na obszarze 
1,5 tys. km kwadratowych 
żyje ponad 2 mln 
mieszkańców. To ludzie 
o ogromnym potencjale 
umysłowym, większym niż 
w Krakowie, czy Warszawie. 
Do tej pory nie było to 
wykorzystywane. 
więcej o związku śląskich 

miast na str. III i XI
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Podczas czwartkowego spotkania s. Anna opowiadała 
o swojej codziennej pracy, jak również podpisywała książki

Dla chorych 
ZAPROSZENIE. 6 paź-
dziernika chorzy miesz-
kańcy Chorzowa i Katowic 
spotkają się na dniu sku-
pienia, który rozpocznie 
się o godz. 10 w para-
fii Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Matki Boskiej 

Uzdrowienia Chorych 
na osiedlu Tysiąclecia 
w Katowicach. Oprócz 
Eucharystii będą godzina 
różańcowa, a także nabo-
żeństwo lurdzkie z bło-
gosławieństwem sakra-
mentalnym.

Rodzinne malowanie

CHORZÓW. 22 września 
w chorzowskim skanse-
nie Górnośląskiego Parku 
Etnograficznego zebrali się 
przyjaciele Społecznego 
Komitetu Budowy Domu 
Hospicyjnego „Cordis” w 
Mysłowicach. Był to spo-
sób na zbieranie środków 
na to przedsięwzięcie. Za 
gwiazdę spotkania obok 

zespołu „Universe” uzna-
no siostrę Anna Bałchan 
SMI. Eurodeputowany 
Jerzy Buzek, który rów-
nież gościł tego dnia w 
skansenie, powiedział, że 
szkoda, iż wiele pieniędzy 
wydaje się na zbędne dzia-
łania polityczne, zamiast 
na wspieranie tak potrzeb-
nych inicjatyw.
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Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

W ubiegły piątek w Rudzie Śląskiej z wiel-
ką pompą 14 prezydentów miast ze 

Śląska i Zagłębia powołało Górnośląski Związek 
Metropolitalny. Na jego czele stanął prezydent 
Katowic, Piotr Uszok. Nazwa nie jest zbyt for-
tunna, zwłaszcza że jedna metropolia już na 
Śląsku istnieje, czyli kościelna metropolia gór-
nośląska, która łączy cały historyczny obszar 
Górnego Śląska. Przyszła struktura połączonych 
miast powinna mieć nazwę krótką i dobitnie 
charakteryzującą całe przedsięwzięcie.

Wprawdzie znaczenia aktu powołania 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 

było bardziej symboliczne aniżeli rzeczywiste, 
nie ma bowiem stosownych aktów prawnych, 
które nadawałyby moc prawną tej konstrukcji, 
jednak z pewnością było to ważne wydarzenie. 
Przyszły parlament będzie musiał się poważ-
nie z „metropolitalnym” lobby liczyć, zwłasz-
cza że tworzą go samorządowcy mający nieraz 
znaczną pozycję w strukturach partyjnych, za-
równo PiS, jak i PO. Pomysł od samego początku 
był także wspierany przez wojewodę Tadeusza 
Pietrzykowskiego. 

To porozumienie jest odpowiedzią na wyzwa-
nia stojące przed całą górnośląską aglome-

racją, która podzielona na poszczególne mia-
sta nie będzie w stanie sobie poradzić z bie-
żącymi problemami, ale także zadbać o właści-
wą promocję całego regionu. Rację mają także 
ci, którzy mówią, że inna będzie siła oferty po-
łączonych 14 miast aniżeli każdego z nich wy-
stępującego osobno. Zarówno potencjał ludz-
ki, infrastruktura, jak i zaplecze w postaci wyż-
szych uczelni, mogą z metropolii górnośląskiej 
stworzyć jedno z ważniejszych centrów roz-
woju całego kraju. Zwłaszcza że niedaleko jest 
szybko rozwijająca się metropolia małopolska 
z Krakowem na czele. Dostrzegając wszystkie 
szanse metropolii, nie można jednocześnie za-
pominać o tym, że nie wszędzie ten pomysł 
przyjęto z entuzjazmem. 

Zwróciłbym uwagę przede wszystkim na to, 
że idea związku rozbija jednak i tak sła-

bą spoistość całego regionu, tworzącego woje-
wództwo śląskie. Dlatego głosy niezadowole-
nia rozlegają się z Zagłębia Dąbrowskiego, gdyż 
w sieci metropolitalnej nie znalazły się Będzin i 
Czeladź. Z niepokojem patrzą na projekt miesz-
kańcy Śląska Cieszyńskiego, także w nim nie-
obecni, co jest może i naturalne, ale rodzi podej-
rzenia i obawy, że peryferia województwa bę-
dą deklasowane przez „metropolitalny” środek. 
Zadaniem Sejmiku Śląskiego oraz wojewody bę-
dzie rozwiać te obawy. W przeciwnym razie nie 
szybko województwo śląskie będzie zintegro-
wane w jeden region. To zaś zadanie jest waż-
niejsze aniżeli umacnianie tylko jego centrum. 

Pamięć o obrońcach miasta
KATOWICE. Prezydent 
Katowic Piotr Uszok 
oraz przewodniczący ra-
dy miasta Jerzy Forajter 
18 września odsłoni-
li pamiątkową tablicę po-
święconą 40 obrońcom 
Katowic, zamordowanym 
przez hitlerowców. Tablica 
znajduje się na budyn-
ku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy 
ul. Jagiellońskiej. Pomięć 
poległych uczciła także ka-
towicka młodzież. Kwiaty 
złożyli uczniowie V LO, VII 
LO, Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz harcerze. W cza-
sie uroczystości orkie-
stra dęta KWK „Kleofas” 
odegrała hymn państwo-
wy i „Rotę”. Po wkrocze-
niu wojsk niemieckich we 
wrześniu 1939 roku do 

Katowic i wycofaniu się 
oddziałów polskich obro-
nę miasta podjęli miesz-
kańcy. W starciu z regu-
larną armią niemiecką sła-
bo uzbrojone oddziały nie 
miały żadnych szans. W 
piwnicach budynku przy 
ul. Jagiellońskiej urządzo-

ne zostało przez Niemców 
więzienie, gdzie dokony-
wano egzekucji areszto-
wanych Polaków. W piw-
nicach i na podwórku za-
mordowano 40 osób, a ich 
zwłoki pogrzebano praw-
dopodobnie na cmentarzu 
przy ul. Sienkiewicza.

Pamiątkową tablicę osłonili prezydent Katowic Piotr Uszok 
(z prawej) oraz przewodniczący rady miasta Jerzy Forajter
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Rugby na wózkach
RUDA ŚLĄSKA. 
W hali MOSIR-u w 
Halembie odbył 
się I Rudzki Turniej 
Rugby na Wózkach. 22 
i 23 września o puchar 
drużyny „Jeźdźcy” rywa-
lizowało pięć zespołów 
niepełnosprawnych rug-
bystów. W finale spotka-
li się „Jeźdźcy”, czyli go-
spodarze zawodów miesz-
kający w ośrodku Caritas 
„Miłosierdzie Boże” w 
Borowej Wsi (na zdjęciu) 
oraz czeski Ragby Beskyd. 
Po ciekawym i wyrówna-
nym pojedynku zwycięży-
li Czesi. Oprócz rywalizacji 
sportowej można było zo-
baczyć m.in. pokaz mody 

w wykonaniu niepeł-
nosprawnych mo-
delek, wystawę prac 
Warsztatów Terapii 

Zajęciowej czy prezenta-
cję aktywnej rehabilitacji. 
Rugby na wózkach, które 
do Polski dotarło w 1997 
r., to dyscyplina sportu 
przeznaczona dla osób po 
uszkodzeniu rdzenia krę-

gowego na odcinku szyj-
nym. Zawiera elementy ko-
szykówki na wózkach, ho-
keja na lodzie oraz futbolu 
amerykańskiego. W Polsce 
istnieją dwie grupy roz-
grywek ligowych organi-
zowanych przez Fundację 
Aktywnej Rehabilitacji. W 
sumie bierze w nich udział 
11 drużyn. 
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Najlepsi ze wszystkich
KATOWICE. Barbara Ko-
ścielny-Bełdowicz oraz 
prof. Wiktor Zin otrzyma-
li 24 września tegorocz-
ne wyróżnienie Optimus 
Omnium, jakie przyzna-
je Dział Integracyjno-
-Biblioterapeutyczny Bib-
lioteki Śląskiej osobom, 
które działają na polu ar-
teterapii, czyli terapii 

przez sztukę. Nazwa wy-
różnienia pochodzi z ła-
ciny i oznacza „najlepszy 
ze wszystkich”. Lekarkę  
Barbarę Kościelny-
-Bełdowicz uhonorowano 
za wieloletnią działalność 
na rzecz krzewienia arte-
terapii w Województwie 
Śląskim, czego szczegól-
nym wyrazem jest po-

wołanie i prowadzenie 
Integracyjnej Pracowni 
Arteterapeutyczej „Twór-
cownia Forma-T”. Wiktor 
Zin otrzymał Optimusa 
za pedagogiczne poświę-
cenie na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, zwią-
zane szczególnie z dzie-
łem Fundacji Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych.
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Hasłem tegorocznej 
pielgrzymki jest za-
wołanie „Z Maryją 
Piekarską przypatruje-

my się powołaniu naszemu”. – 
Wpisuje się ono w hasło pro-
gramu duszpasterskiego trwają-
cego roku liturgicznego  – mó-
wi ks. Eugeniusz Witak, duszpa-
sterz nauczycieli archidiecezji ka-
towickiej. – Zarówno tegorocz-
ne zawołanie „Przypatrzmy się 
powołaniu naszemu”, jak i ha-
sło roku, który rozpocznie się 
w pierwszą niedzielę Adwentu, 
„Bądźmy uczniami Chrystusa” to 

tematy bardzo nauczycielskie – 
przekonuje ks. Piotr Kurzela, dy-
rektor Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego. – Powinny mobilizo-
wać do większej pracy i wysiłku 
na co dzień.

Integracja raz  
w miesiącu
– Zależy nam na tym, aby w 

duszpasterstwie aktywni byli nie 
tylko katecheci, bo oni mają swo-
ją odrębną formację. Ale wszyscy 
odpowiedzialni za wychowywa-
nie i kształcenie młodych ludzi – 
mówi ks. Eugeniusz Witak. Deka-
nalni duszpasterze szukają ciągle 
nowych metod i sposobów akty-
wizowania nauczycieli. – W pa-
rafiach z aktywnością w duszpa-
sterstwie nauczycieli bywa różnie. 
Wielu pedagogów jest zaangażo-
wanych w życie swojego Kościo-
ła, działają w innych wspólnotach 

parafialnych. Nam zależy, aby nie 
działali anonimowo, tzn. aby byli 
rozpoznawani w swoich środowi-
skach i parafiach jako nauczyciele 
– mówi ks. Eugeniusz Witak. 

Nauczyciele spotykają się za-
zwyczaj dwa razy w roku. Tam, 
gdzie jest ich więcej, spotkania 
odbywają się co miesiąc. – Cho-
dzi nam przede wszystkim o po-
głębienie duchowe, ale dbamy 
także o to, aby spotkania mia-
ły charakter integracyjny. Pró-
bujemy także znaleźć dogodny 
termin i miejsce na rekolekcje 
zamknięte – mówi diecezjalny 
duszpasterz nauczycieli.

Fizyk bliżej tajemnicy
Najliczniejsze grupy duszpa-

sterskie działają w dekanatach: 
Bieruń, Piekary Śląskie i Rybnik 
oraz w parafii Bożego Narodzenia 
w Rudzie Śląskiej-Halembie. 

– Nasza praca 
przypomina 

występy w teatrze. 
Cały czas jesteśmy 

poddawani ocenie nie 
tylko przez uczniów, 

ale także dyrekcję, 
rodziców, środowisko, 

kuratorów – mówi Joanna 
Grajewska-Wróbel, 

organizatorka pielgrzymki 
nauczycieli, wychowawców 

i pracowników oświaty  
do Matki Sprawiedliwości  

i Miłości Społecznej.

6 października – pielgrzymka nauczycieli do Piekar

Nauczyciele do tablicy 

tekst 
JOLA KUBIK

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  S P O Ł E C Z E Ń S T W O

ZAWÓD  
I POWOŁANIE

BOGUMIŁA GUZIEL, KATECHETKA 
W GIMNAZJUM, RUDA ŚL.-HALEMBA

– Spotkania 
w duszpaster-
stwie nauczycieli 
są zawsze okazją 
do rozmów, wy-
miany doświad-

czeń. Co zrobić, żeby zin-
tegrować to właśnie środo-
wisko? To trudne zadanie. 
Może właśnie my, kateche-
ci, powinniśmy lepiej świad-
czyć swoim koleżankom i ko-
legom. 

JACEK GRZMILAS, INFORMATYK 
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, 
PIEKARY ŚLĄSKIE

– W zawo-
dzie pracuję od 
10 lat. Najcie-
kawszy jest kon-
takt z młodym 
człowiekiem. Sa-

tysfakcję przynosi fakt, że ab-
solwenci po latach odwie-
dzają mnie. Pamiętają rady, 
które usłyszeli ode mnie wie-
le lat wcześniej. Jak się oka-
zuje, te słowa pomogły im 
podejmować właściwe decy-
zje w życiu.   

MARIA KOPSZTEJN, POLONISTA 
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH, 
WODZISŁAW ŚLĄSKI

– Do zawodu 
nauczyciela trze-
ba mieć powo-
łanie. Prof. Le-
gowicz powie-
dział, że dobry 

wychowawca to ten, który 
„nie wtłacza, a wyzwala, nie 
ciągnie, a wznosi, nie ugnia-
ta, a kształtuje, nie dyktuje, a 
uczy, nie rządzi, a zapytuje”.  
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Komunie, wesela, stypy, komersy, 
studniówki w najlepszej cenie proponuje

Restauracja Hotelu „Marysin Dwór”

Kontakt: 40- 816 Katowice, ul. Pukowca 17a
tel./fax: 48-32 254 44 28, 254 40 89, www.restauracja-katowice.com.pl, 

e-mail: recepcja@restauracja-katowice.com.pl

 R E K L A M A 

– Duszpasterstwo działa od 
zeszłego roku. Skierowałem 
imienne zaproszenia do nauczy-
cieli okolicznych szkół. Okazało 
się, że brakowało im takiej formy 
zaangażowania – mówi proboszcz 
parafii Bożego Narodzenia, ks. Ry-
szard Kokoszka. W spotkaniach 
udział biorą również emerytowa-
ni nauczyciele. Duszpasterstwo 
skupia prawie 40 osób. – Zdecy-
dowana większość to nauczyciele 
przedmiotów ścisłych. Twierdzą, 
że są bliżej Pana Boga, bo w ich 
dyscyplinach jest więcej tajemnic 
– mówi proboszcz. 

– Człowiek ma skłonność do 
szukania sukcesu w liczbach i 
statystykach. Nie zawsze tylko 
o to chodzi – tłumaczy ks. Eu-
geniusz Witak. – Staramy się 
wcielać w życie wskazania bp. 
Dajczaka, krajowego duszpa-
sterza nauczycieli, który mówi, 
że nie należy nastawiać się na 
ilość. Trzeba zachęcać tych, któ-
rzy pragną podejmować działal-
ność apostolską w swoich gru-
pach i środowiskach.

Wewnętrzny oddech
– Wskazania biskupów re-

alizowane są na poziomie całe-
go kraju i na naszym, lokalnym. 
Przede wszystkim podczas ar-
chidiecezjalnej pielgrzymki do 
Piekar Śląskich – zapewnia ks. 
Witak. – Nauczyciele mają trud-
ne posłannictwo. Ta pielgrzym-
ka jest dla nich „wewnętrznym 
oddechem”.

Pielgrzymka zaistniała z ini-
cjatywy nauczycieli. Joanna Gra-
jewska-Wróbel uczestniczyła 
pięć lat temu w ogólnopolskiej 
pielgrzymce nauczycieli na Jasną 
Górę. Od tego się zaczęło. – Zo-
baczyłam tysiące ludzi – wspomi-
na. – Poszczególne grupy z War-
szawy, Pelplina, a nawet przysło-
wiowych Psich Wólek szły dum-
nie ze swoimi duszpasterzami. 
Z przodu ktoś niósł sztandar al-
bo krzyż. Pomyślałam, że Kato-
wice też powinny być widoczne. 
Szybko udało mi się namówić bi-
skupa, księży i władze miasta do 
zorganizowania pielgrzymki die-
cezjalnej. Tworząc pierwszy pro-
gram, wzorowałam się na tym, 
jaki przebieg miała pielgrzymka 
krajowa. Dlatego, obok czasu na 
modlitwę i wyciszenie, są także 
warsztaty – zapewnia inicjatorka 
diecezjalnej pielgrzymki. 

Belfer gasi pożar
W tym roku uczestnicy spo-

tkania zastanowią się nad wy-
paleniem zawodowym. Jak mó-
wi Joanna Grajewska-Wróbel, ta-
ki właśnie temat pojawił się na 
życzenie nauczycieli. – Wypale-
nie zawodowe dotyka coraz czę-
ściej nauczycieli w średnim wie-
ku. Nasza praca przypomina wy-
stępy w teatrze. Cały czas jeste-
śmy poddawani ocenie, nie tyl-
ko przez uczniów, dyrekcję, ale 
także rodziców, środowisko, ku-
ratorów – mówi organizatorka 
pielgrzymki. – Niski poziom wy-

palenia mają ci, którzy rozwija-
ją pasje i dzielą się nimi z inny-
mi. Ten, kto ma swoje hobby, jest 
bardziej doceniany. Taki nauczy-
ciel nie idzie na lekcje jak do ga-
szenia pożaru. Antidotum na wy-
palenie zawodowe jest także ak-
ceptacja w rodzinie – przekonuje 
Joanna Grajewska-Wróbel. 

– Nauczanie dzieci i młodzie-
ży to szczególne powołanie – 
mówi ks. Eugeniusz Witak, dusz-
pasterz nauczycieli archidiecezji 
katowickiej. – Nie jest ono dome-
ną tylko księży i katechetów. Na-
uczyciele, tak jak wszyscy auten-
tyczni chrześcijanie, są zobowią-
zani swoją postawą wskazywać 
na najwyższe wartości.

– W ostatnich latach narzu-
cono pewien reżim. Dominuje 
nastawienie na jak najlepsze wy-
niki egzaminów końcowych. To 
powoduje, że młodzi nauczycie-
le czują przymus, a nie powoła-
nie. Czas próby, weryfikacji wy-
dłuża się. Dopiero po 5, czy 7 la-
tach odkrywają swoje powołanie 
albo odchodzą – dodaje Grajew-
ska-Wróbel.  

6 października – pielgrzymka nauczycieli do Piekar

Nauczyciele do tablicy 

S P O Ł E C Z E Ń S T W O  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

 R E K L A M A 

PROGRAM  
IV ARCHIDIECEZJALNEJ  

PIELGRZYMKI 
NAUCZYCIELI 

  9.30 Złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Jana Pawła II

  10.00 Msza św. w bazyli-
ce NMP. Przewodniczy abp 
Damian Zimoń. Homilia – 
bp Edward Dajczak, krajowy 
delegat Episkopatu Polski ds. 
Duszpasterstwa Nauczycieli

  11.15–12.00 Spotkanie z ks. 
bp. Edwardem Dajczakiem 

  12.00–12.30 Zwiedzanie 
sanktuarium

  12.30–13.30 Warsztaty 
tematyczne:

Wypalenie zawodowe nauczycie-
li – prawda czy fałsz (dr Bożena 
Szymik-Iwanecka)
Bądź odważny – idź! – Biskup 
Bolesław Kominek – wielki na-
uczyciel narodów (mgr Joanna 
Grajewska-Wróbel)
Autentyzm powołania nauczy-
cielskiego (dr Maria Kopsztejn)
  13.45–14.15 Nieszpory 

maryjne 
  14.45 Zakończenie
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Dziekczynna Pielgrzymka
Metropolii Katowickiej

Dziekczynna PielgrzymkaDziekczynna PielgrzymkaDziekczynna Pielgrzymka

Zapraszamy!

750. rocznica smierci sw. Jacka
Rzym, 15-17 X 2007

750. rocznica smierci sw. Jacka
Rzym, 15-17 X 2007
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Gliwickiego sztygara Romana 
Franza zatrzymała zimą milicja. 
Kilka godzin później leżał 
nieprzytomny koło dworca PKP. 
Józef Larysz z Pszczyny zmarł
na zawał po kolejnym 
przesłuchaniu w komendzie MO.
Wystawa „Ofiary stanu 
wojennego” przybliża wiele 
podobnych dramatów.

Obok pomnika górników z 
kopalni „Wujek” stoi 56 plansz 
upamiętniających ofiary stanu 
wojennego. Przy każdej z nich 
płoną znicze. Jak zapewniają or-
ganizatorzy tej wystawy, dzię-
ki prezentowanym fotografiom 
osoby, które ginęły często w nie-
wyjaśnionych okolicznościach, 
zapiszą się w zbiorowej pamię-
ci mieszkańców Śląska.

Twarze z portfela 
Wystawa otwarta 18 wrześ-

nia potrwa miesiąc. Jej scenogra-
fia jest bardzo prosta. Na usta-
wionych w dwóch rzędach tabli-
cach widnieją twarze ofiar oraz 
krótkie biogramy wraz z informa-
cją o okoliczności ich śmierci. – 
Docieraliśmy do rodzin zmarłych. 
To głównie od nich otrzymaliśmy 
zdjęcia. Zajęło nam to cztery lata 
– mówi Anna Bohdziewicz, współ-
autorka wystawy. – Liczyłam na si-
łę samych fotografii, które nabie-
rają odpowiedniej wymowy przy 
powiększeniu. Pomysł był taki, że-
by to były zdjęcia, jakie zwykle no-
simy w portfelu – dodaje.

Wśród 56 prezentowanych 
sylwetek znajduje się dziewięciu 
górników zastrzelonych 16 grud-

nia 1981 roku na „Wuj-
ku”. Ci, którzy odwiedzą 
wystawę, zobaczą też 
Romana Franza, 32-let-
niego sztygara z Gliwic, 
który zginął w niewyjaś-
nionych okolicznościach 
w 1985 roku. W czasie 
stanu wojennego prze-
wodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w Zakładach 
„Elwro” w Pszczynie był 
Józef Larysz. Zmarł na zawał po 
kolejnym przesłuchaniu w Ko-
mendzie Wojewódzkiej MO. Miał 
41 lat. Jego twarz również znala-
zła się w zbiorze fotografii.

Choć formalnie stan wojenny 
zakończył się 22 lipca 1983 roku, 
represje wobec podziemnej opo-
zycji nie ustały. Dlatego też wy-
stawa prezentuje również posta-
ci, które zginęły w późniejszych 
latach. Wśród nich jest m.in. ks. 
Stefan Niedzielak, znany z dzia-
łalności upamiętniającej Polaków 
poległych na Wschodzie, współ-
organizator Rodziny Katyńskiej. 
Został zamordowany na pleba-
nii w 1989 roku. Jak zauważył 
dyrektor katowickiego oddziału 
IPN Andrzej Drogoń, data otwar-
cia wystawy jest znacząca. Dzień 
po premierze filmu „Katyń” w fo-
tografiach ofiar stanu wojennego 
znaleźć można analogię do wy-
darzeń z II wojny. Symbolicznie 
łączy te dwa epizody właśnie po-
stać ks. Niedzielaka.

Piętno stanu
– Poza śmiertelnymi ofiarami 

stan wojenny przyniósł ogrom-
ną liczbę innego rodzaju ofiar. W 
psychice osób, które odważyły 
się przeciwstawić, pozostało pięt-

no – mówił Andrzej Dro-
goń, otwierając wysta-
wę. Modlitwę za ojczy-
znę prowadził delegat 
metropolity katowickie-
go, ks. Ireneusz Tatura. 
– Jan Paweł II często mó-
wił, że naród, który za-
pomni, zaginie – przypo-
minał kapłan. – Obyśmy 
nigdy nie zapomnieli o 
tych, którzy za nas odda-
li życie – podkreślił.

Wystawa „Ofiary stanu wojen-
nego” prezentowana była dotąd 
w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, 
Łodzi i Lublinie. Na uroczystym 
otwarciu w Katowicach nie za-
brakło przedstawicieli śląsko-dą-
browskiej „Solidarności”, jak rów-
nież rodzin zabitych górników.

Społeczny Komitet Pamię-
ci Górników Poległych 16 grud-
nia 1981 roku chce stworzyć sta-
łą wystawę poświęconą grudnio-
wym wydarzeniom na „Wujku”. 
W budynku obok pomnika znala-
złyby się eksponaty pochodzące 
z grudnia 1981 i makieta przed-
stawiająca tragiczne wydarzenia 
sprzed 26 lat. W planach jest 
również sala audiowizualna, w 
której prezentowano by archi-
walne zdjęcia czy filmy. – Zale-
ży nam, żeby 16 grudnia tego ro-
ku wystawa była już otwarta – 
mówi przewodniczący komitetu, 
Krzysztof Pluszczyk. – Prawdo-
podobnie jednak procedury prze-
targowe spowolnią przygotowa-
nia – dodaje.

PIOTR SACHA

W Y S TA W A  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Pokazane 
sylwetki 
zmarłych osób 
to nie wszystkie 
ofiary stanu 
wojennego. 
Po prawej: 
żona i córka 
zastrzelonego 
na „Wujku” 
Bogusława 
Kopczaka

ANONIMOWE OFIARY
KRZYSZTOF PLUSZCZYK, PRZEWODNICZĄCY SPOŁECZNEGO KOMITETU 
PAMIĘCI GÓRNIKÓW POLEGŁYCH 16 GRUDNIA 1981 ROKU
– Wśród prezentowanych sylwetek są ludzie, któ-
rzy zaginęli albo zostali w niewyjaśniony sposób za-
mordowani. My wiemy, że są to ofiary stanu wojen-
nego, ale tak naprawdę wymiar sprawiedliwości ni-
gdy ich w taki sposób nie nazwał. To bardzo waż-
ne, żeby po 26 latach zachować pamięć o tych oso-
bach. Myślę, że to dobra okazja, żeby nauczyciele przyprowa-
dzili tutaj swoje klasy.  

ANDRZEJ SZNAJDER, KIEROWNIK REFERATU WYSTAW WYDAWNICTW
I EDUKACJI HISTORYCZNEJ Z KATOWICKIEGO ODDZ. IPN
– Ta wystawa pokazuje prawdziwe oblicze „mniejsze-
go zła”, jak nazwał wprowadzenie stanu wojennego 
generał Jaruzelski. My prezentujemy sylwetki 56 osób, 
co do których nie ma wątpliwości, że poniosły śmierć 
w związku ze swoją opozycyjną działalnością. Liczba 
ofiar w pewnej mierze zależy od przyjętych kryteriów. 
Można by do tej grupy zaliczyć osoby, które zmarły, nie docze-
kawszy pogotowia ratunkowego. Połączenia telefoniczne były bo-
wiem zablokowane. Stworzenie pełnej liczby ofiar stanu wojenne-
go, nie budzącej żadnych wątpliwości, będzie bardzo trudne. 

Ofiary stanu wojennego 

Fotograficzna pamięć
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Beatyfikacja Założycielki Elżbietanek 

Błogosławiona od hektografu

Dzisiejsza beatyfika-
cja wpisuje się w no-
wy zwyczaj Kościoła, 
dzięki któremu wy-

niesienie na ołtarze dokonuje 
się w miejscu pochodzenie no-
wego błogosławionego. Cieszą 
się nie tylko siostry elżbietan-
ki, ale cały region. 

Domowy szpital 
Historia zgromadzenia roz-

poczęła się w Nysie. W roku 
1842 szalała tam epidemia ty-
fusu. Cztery młode kobiety, 
siostry Maria i Matylda Mer-
kert oraz Klara Wolff i Francisz-
ka Werner, skupiły wokół siebie 
grupę wolontariuszek, które po-
stanowiły opiekować się chory-
mi w ich domach, bo na szpi-
tal niewielu było wtedy stać. W 
ciągu 165 lat ich dzieło rozrosło 
się do tego stopnia, że obecnie 
zgromadzenie liczy ponad 1,8 
tys. sióstr. Można je spotkać nie 
tylko w Polsce, ale i w Brazylii, 
Czechach, Danii, Izraelu, Niem-
czech, Norwegii, Rosji, Szwecji, 
Włoszech, na Ukrainie i Litwie. 
W archidiecezji katowickiej pra-
cuje około stu sióstr elżbieta-

nek. W Katowicach na 
ul. Warszawskiej siostry 
wydają codziennie bez-
domnym 260 posiłków. 
Pracują też w znajdują-
cym się nieopodal szpi-
talu. W Rudzie Śl. Orze-
gowie prowadzą przed-
szkole, a w niedalekiej 
Goduli – ochronkę dla dzieci. 
W Bielsku-Białej Komorowicach 
znajduje się ich dom opieki dla 
przewlekle chorych.

Śląska samarytanka
Miejsce beatyfikacji współza-

łożycielki i pierwszej przełożonej 
generalnej Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety – Marii Luizy Merkert  
nie jest przypadkowe. Nysa jest 
miastem, w którym się wychowa-
ła, żyła, pracowała i zmarła. 

Maria Luiza Merkert urodzi-
ła się w 1817 roku w Nysie. Od 
wczesnego dzieciństwa – po 
śmierci ojca – doświadczyła bie-
dy. Pielęgnowała chorą na gruź-
licę płuc matkę, a po jej śmierci, 
w wieku 25 lat, zaczęła udzielać 

pomocy ubogim chorym 
w miejscu ich zamiesz-
kania. 

W 1850 r. rozpoczę-
ła w Nysie organizowa-
nie Stowarzyszenia św. 
Elżbiety (siostry elż-
bietanki) dla pielęgna-
cji opuszczonych cho-

rych. Jego działalność została za-
twierdzona 10 lat później. Ha-
słem zgromadzenia stały się sło-
wa Pisma Świętego: „Wszystko, 
co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili” (Mt 25,40). Patron-
ką zgromadzenia została św. Elż-
bieta Turyńska (początkowo no-
siło nazwę Stowarzyszenie Sióstr 
pw. Serca Jezusowego). Działal-
ność sióstr obejmowała opiekę 
nad chorymi, gotowanie posił-
ków dla bezrobotnych i bied-
nych. 

Z salonów na ołtarze
Aktywność matki Marii Mer-

kert znalazła szerokie uznanie. 
Była przyjmowana przez gło-

Znają je katowiccy 
bezdomni, przedszkolaki 

i przewlekle chorzy. 
Siostry elżbietanki 

na dobre wpisały się 
w dzieje 

archidiecezji 
katowickiej. 

tekst 
KS. MAREK ŁUCZAK

Siostra Honorata 
(z lewej) i siostra 
Łukasza 
na co dzień 
opiekują się 
pacjentami 
w Szpitalu 
im. św. Elżbiety

ŚLAD SIOSTRY MARII
S. MARIA FABIOLA PLUSZCZOK, 
PRZEŁOŻONA PROWINCJI 
KATOWICKIEJ

– Beatyfikacja 
sługi Bożej 
Marii Merkert 
wypadła w ro-
ku jubileuszu 
patronki na-

szego zgromadzenia, 
św. Elżbiety. Mija wła-
śnie 800 lat od jej uro-
dzin. Założycielka, mat-
ka Maria Merkert, wybra-
ła św. Elżbietę na patron- 
kę tego dzieła. Dlatego na-
zywamy się elżbietanki, a 
nie merkertki. 

S. MARIA KANIZJA ZABOROWSKA, 
WIKARIA PROWINCJI, 
ODPOWIEDZIALNA 
ZA KANDYDATKI

– Dziewczęta, 
które się do 
nas zgłasza-
ją, miały wcze-
śniej kontakt 
z naszymi sio-

strami. Organizujemy re-
kolekcje powołaniowe, 
dni skupienia. Zawsze 
we wrześniu jest jeden 
dzień, w którym siostra 
prowincjalna przyjmuje 
kandydatki. W tym roku 
do zgromadzenia wstąpi-
ły dwie nowe osoby. Nie 
było dotąd roku bez kan-
dydatek, a potrzeb jest 
dużo. 

S. MARIA RAFAELA KOSZOWSKA,
PIELĘGNIARKA Z IZBY PRZYJĘĆ 
W SZPITALU IM. ŚW. ELŻBIETY

– W zgroma-
dzeniu jestem 
od 1960 roku. 
Kiedy wstąpi-
łam do zako-
nu, skierowa-

no mnie do szkoły pielę-
gniarskiej. Nie uśmiecha-
ło mi się to. Potem przez 
trzy lata byłam katechet-
ką. Okazało się, że bar-
dziej odpowiadała mi jed-
nak praca pielęgniarki. 
Tu czułam się na właści-
wym miejscu. Siostra za-
konna patrzy okiem wiary 
na swoją pracę. Całkowicie 
się jej oddaje.

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  Ś L Ą S K I E  N I E B O
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Beatyfikacja Założycielki Elżbietanek 

Błogosławiona od hektografu

wy państw ówczesnej Europy. 
Podczas budowy domu macie-
rzystego w Nysie wprowadzi-
ła w nim oświetlenie gazowe, 
co było niespotykane w tam-
tych czasach (1865 r.). Gazowe 
lichtarze do dziś można oglą-
dać w nyskim klasztorze. W ko-
respondencji urzędowej korzy-
stała z otrzymanej w darze od 
rosyjskiego ambasadora kopiar-
ki (hektografu), która pozwalała 
na wykonanie stu kopii jednej 
strony tekstu. Była pionierką w 
organizowaniu kursów pielęg-
niarskich dla sióstr.

Za posługę sióstr wśród 
chorych Maria Merkert otrzy-
mała wiele odznaczeń. Więk-
szość z nich siostry sprzedały, 
a uzyskane fundusze przezna-
czyły na potrzeby biednych. 

Nowa błogosławiona zmarła 
w opinii świętości 14 listopada 
1872 r. w Nysie. Jej szczątki spo-
czywają w kościele śś. Jakuba i 
Agnieszki (kaplica Trójcy Świętej). 
Proces beatyfikacyjny Marii Mer-
kert rozpoczął się w 1985 ro-
ku. W grudniu 2004 roku Jan Pa-

weł II, promulgował dekret o he-
roiczności jej cnót, w którym m. 
in. czytamy: „Ze wszystkich sił tru-
dziła się dla bliźnich, szczególnie 
chorych, ubogich, opuszczonych 
i biednych sierot.(...) Nie żądała 
żadnego wynagrodzenia za swoje 
trudy, jako że wszystko, co zasłu-
giwało na pochwałę, przypisywa-
ła Bogu i ludziom, którzy Jej po-
magali. Ponieważ nie oszczędza-
ła się, zmarła wyczerpana trudami 
w pięćdziesiątym piątym roku ży-
cia, pozostawiając w wielkiej ża-
łobie córki duchowe, mieszkań-
ców Nysy i okolic, którzy nazywa-
li ją »Matką ubogich« i »śląską sa-
marytanką«”.

Obecnie Zgromadzenie 
Sióstr św. Elżbiety posiada liczne 
placówki w Polsce (m.in. Wroc-
ław, Poznań, Katowice, Toruń, 
Warszawa) i za granicą (m.in. w 
Brazylii, Czechach, Danii, Izrae-
lu, Niemczech i Norwegii). 

Śląskie niebo
się zaludnia
– To wydarzenie jest histo-

ryczne dla całego Śląska – o be-
atyfikacji mówi ks. Mikołaj Mróz, 
proboszcz parafii śś. Jakuba i Ag-
nieszki. Właśnie w tym koście-
le znajduje się grób matki Marii. 
Tam też odbędzie się liturgia be-
atyfikacyjna. –  Cieszymy się, że 
beatyfikacja ma miejsce właśnie 
tu, gdzie błogosławiona urodziła 
się, została ochrzczona i przyjęła
I Komunię, gdzie się modliła, zało-
żyła swoje zgromadzenie i gdzie 

spoczywają jej doczesne szczątki 
– mówi ks. Mróz. 

Podkreśla ogromne znacze-
nie tego wydarzenia nie tylko 
dla Kościoła lokalnego, ale i ca-
łego regionu. Związany od wie-
lu lat z Nysą kapłan zaznacza, że 
matka Maria Merkert jest w tym 
mieście doskonale znana. Jedna 
z ulic nosi jej imię. Także szpi-

tal rejonowy jest imienia Marii 
Merkert.

Ks. Mróz dodaje, że „ludzie 
znają nie tylko nazwisko przyszłej 
błogosławionej, ale i jej działal-
ność, ponieważ siostry elżbietan-
ki na trwałe wpisały się w histo-
rię Nysy, a ich posługa jest cenio-
na także dzisiaj”. 

współpraca JOLA KUBIK
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RA Każde wielkie przedsięwzięcie w swej realizacji napotyka na 
różnego rodzaju trudności. Nie zabrakło ich również w po-

wstawaniu nowego zgromadzenia. Zdawało się, że idea młodych 
wówczas czterech kobiet zostanie zniweczona. Tę barierę trud-
ności pokonała Maria Merkert, która doprowadziła do założenia 
Stowarzyszenia św. Elżbiety, które potem przekształciła w zgro-
madzenie zakonne, otrzymując dla niego w 1859 r. zatwierdzenie 
diecezjalne, a w 1871r. dekret pochwalny papieża Piusa IX.
Beatyfikacja Marii Merkert przyczyni się nie tylko do przypomnie-
nia społeczności śląskiej tej postaci i jej dzieła, ale będzie także 
okazją do ukazania ogromnego wkładu sióstr elżbietanek w ży-
cie społeczne Ślązaków, którym służyły one dziesiątki lat. Warto 
tu wspomnieć lata pracy sióstr elżbietanek w Wyższym Śląskim 
Seminarium Duchownym w Krakowie, a potem w Katowicach, 
gdzie posługują do chwili obecnej. I tego zgromadzenia nie omi-
nęły komunistyczne szykany. Zwłaszcza w latach 1953–1956, kie-
dy wiele utrudnień musiały znosić zakonnice, wzywane przez 
urzędników do spraw wyznań i indagowane w kwestiach osobi-
stych, zakonnych. Władze państwowe nie kryły się z zamiarem 
stopniowego likwidowania zakonów żeńskich, które były pozba-
wiane prowadzonych przez siebie szpitali, szkół i sierocińców. 

MOIM
ZDANIEM

KS. PROF. JÓZEF KIEDOS

wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej,
autor rozprawy habilitacyjnej poświęconej zakonom w diecezji katowickiej 

 R E K L A M A 
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Zakładaj woskowane fartuchy  
i maski, a na sercu,  
we flanelowym woreczku,  
noś kawałek miedzi – takie m.in. 
zalecenia stosowano w XIX w.,  
by ustrzec się przed epidemią 
tyfusu i cholery. 

Można było o nich usłyszeć 
podczas konferencji naukowej za-
tytułowanej: „Dzieje medycyny i 
działalności charytatywnej na te-
renie Katowic”.  Zorganizowano 
ją 20 i 21 września w Muzeum Hi-
storii Katowic. Podczas spotkania 
mówiono m.in. o akcjach dobro-
czynnych górnośląskiej arystokra-
cji, udziale lekarzy Ślązaków w ży-

ciu kulturalnym Lwowa. Wspomi-
nano polskich lekarzy w Katowi-
cach w czasach pruskich, środo-
wisko lekarzy w okresie powstań 
śląskich i plebiscytu. 

Poziom XVIII- i XIX-wiecznej 
medycyny, ówczesny stan zdro-
wia ludzi na przykładzie parafii 
w Bogucicach prześledził dr Ja-
cek Siebel z Muzeum Historii Ka-
towic. – Najskuteczniejszym środ-
kiem bakteriobójczym była wtedy 
wódka, a zapobiegawczym izola-
cja chorego – mówił. – Dopiero 
na początku XIX w. zaczęto wpro-
wadzać szczepienia przeciwko 
chorobom zakaźnym. Bywało, że 
trzeba je było stosować siłą. 

Biskup Tadeusz Szurman mó-
wił o działalności charytatywnej 
Kościoła ewangelickiego. Zaś ks. 
Krzysztof Bąk przedstawił działal-
ność charytatywną Caritas Archi-
diecezji Katowickiej. 

– Lata 1981–1990 to wzmo-
żona działalność charytatywna 
Kościoła – przypomniał. – Centra-
la Komisji Charytatywnej 
Episkopatu Polski zosta-
ła przeniesiona do Ka-
towic. Fala darów zaczę-
ła tu docierać statkami, 
tirami, samolotami. By-
ły to miliony ton żywno-
ści, leków, aparatury me-
dycznej. Katowice stały 
się centralą dobroczyn-

ności dla całej Polski – mówił ks. 
Krzysztof Bąk. 

Dziś pod opieką katowickiej 
Caritas jest ponad 10 tys. osób. 
Posiada ona ponad 100 placó-
wek w 23 ośrodkach. Są to m.in. 
domy pomocy społecznej, noc-
legownie, warsztaty terapii za-
jęciowej, hospicja, zakłady ak-
tywności zawodowej. Co roku 
dzięki katowickiej Caritas ok. 10 
tys. dzieci wyjeżdża na kolonie. 
A od kilku lat powstają szkol-
ne koła Caritas, których jest już 
blisko 30.

Czasy okupacji i udział har-
cerzy w tajnej akcji charyta-
tywnej w Katowicach przypo-
mniał doc. dr Andrzej Rożano-
wicz.  Harcerze skoncentrowali 
się głównie na pomocy starszym 
dorosłym. – Kiedy okazało się, 
że wojna nie zakończy się tak 
szybko, Kościół katowicki zaczął 
organizować pomoc dla rodzin, 
których bliscy zostali areszto-
wani. Rodzinom przekazywano 

pieniądze, kartki żyw-
nościowe, a ich dystry-
bucją zajęli się właśnie 
harcerze – wspominał 
dr Rożanowicz. –  Har-
cerze organizowali tak-
że przerzuty lekarstw 
i opatrunków do obo-
zu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. ABS

O udziale 
harcerzy 
w tajnej akcji 
charytatywnej 
w Katowicach 
podczas okupacji 
opowiadał 
doc. dr Andrzej 
Rożanowicz
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Klasztor i Szpital Braci Miłosiernych (bonifratrów) 
w Katowicach w okresie międzywojennym – sala chirurgiczna

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  R E G I O N

Żołnierze austriaccy w szpitalu polowym (miejscowość nieznana). 
Pocztówka fotograficzna 1915 r.

Konferencja naukowa

Zawsze trudna służba
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JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

F E L I E T O N  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Za bajtla, czyli jak byłem 
małym chłopcem – a by-
ło to około 1969 roku – 

moi rodzice budowali dom. 
Ja zaś chętnie szwendałem się 
po budowie między robotni-
kami. W pewnym momencie 
ktoś z pracujących uderzył się 
młotkiem w palec i wykrzyk-
nął: Pieronie! Aż poczerwie-
niałem z oburzenia, bo to by-
ło wtedy bardzo brzydkie sło-
wo, przekleństwo. Skąd się 
ono wzięło?

Downo, fest downo ty-
mu… jeszcze w cza-
sach prasłowiańskich, 

kiedy na Śląsku nieznane by-
ło chrześcijaństwo, pra-Ślą-
zoki oddawały cześć boż-
kom pogańskim, takim jak 
bóg Świętowid, Swaróg czy 
Swarożyc. Czczono rów-
nież Peruna, zwanego też 
Piorunem czy Pieronem. 
Pieron był bogiem ognia i pio-
runów. Jego imię było święte. 
Wyobrażano go sobie jako 
człowieka, na którego gło-
wie zamiast włosów widnia-
ły języki ognia. Pieronowi też 
w prastarych świętych sło-
wiańskich gajach poświęco-
ne były dęby, zwane peryna-
mi. Około roku 900 na Śląsk 
pierwszy raz przybyło chrześ-
cijaństwo z Moraw, a później 
ponownie chrystianizowano 
ten teren za rządów Mieszka 
I. Misjonarze wycinali drzewa 
w świętych gajach i niszczy-
li wiarę w pogańskich boż-
ków. Pra-Ślązoki przyjmowa-
ły chrześcijaństwo, ale po-
kątnie czczono jeszcze daw-
ne słowiańskie bóstwa. Z 
czasem pogaństwo zaczęło 
gasnąć, pozostając jedynie 
w niektórych ludowych ob-
rzędach, jak choćby topienie 
Marzanny. Również echem 
pogaństwa było imię dawne-
go bożka Pierona. Jak ktoś 
chciał siarczyście przykląć, to 
mówił: Na Pierona! Duchowni 

walczyli z tym pogaństwem, 
jak mogli, ale coś tam za-
wsze pozostało. Pozostało 
przekleństwo.

Siarczyste i paraliżujące 
uszy przekleństwo – Piero-
nie! – było dawniej wyma-
wiane wyłącznie przez męż-
czyzn. Kobietom nie godzi-
ło się tak brzydko mówić, 
no chyba że w chwilach wiel-
kiego wzburzenia zmiękcza-
ły nieco swą wypowiedź i 
przeklinały: jeronie, jedronie, 
jezderyny czy jerucha. Nato-
miast już całkowicie bezbole-
snym dla uszu dalekim kuzy-
nem przeklinania były powie-
dzonka: kurde balans czy o ku-
le na mole!

Dzisiaj rozpo-
wszechniły się 
na Śląsku roz-

tomajte inne prze-
kleństwa zaczynają-
ce się na litery k, h, 
j, p…  Jest to jed-
nak naleciałość ob-
ca,  nieśląska i daw-

niej u nas nieznana. W tej sy-
tuacji śląskie pieroniynie stra-
ciło już bezpowrotnie swoją 
przeklętą moc i stało się je-
dynie regionalnym słówkiem. 
Pieroniynie dawno też nie jest 
grzechem bałwochwalstwa, 
bo ów słowiański bożek po-
został tylko wspomnieniem 
pradziejów. Pozostaje jednak 
problem grzeszności przekli-
nania w ogóle. Tak więc sa-
mo w sobie wymawianie w 
samotności jakiegoś wyrazu, 
przykładowo podczas ude-
rzenia się młotkiem w palec, 
chyba nie ma jakiejś grzesznej 
materii. Co innego, gdy takim 
gadaniem gorszymy innych – 
bo muszą tego słuchać, albo 

jak ich przez to obra-
żamy. Oczywiście za 
pomocą kul na mole 
nikogo nie zranimy, 
ale inne przekleń-
stwa mają już o wie-
le większy kaliber. A 
publiczne strzelanie 
czymś takim jest na-
wet karalne.  

Kule na mole

Kule na mole 
są niegroźne, 
ale strzelanie 
prawdziwymi 
przekleństwami 
może ranić
jak armatnie 
kule i wyrządzać 
wiele zła
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14 miast razem

Start 
metropolii
W Miejskim Centrum Kultury 
w Rudzie Śląskiej odbyło się 
I Zgromadzenie Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego, naj-
większego w kraju organizmu 
miejskiego z ponad 2-miliono-
wą liczbą mieszkańców.

– W kraju, gdzie obowiązu-
je powiedzenie: „Gdzie dwóch 
Polaków, tam trzy zdania na 
ten sam temat”, powstanie 
GZM jest wydarzeniem nieco-
dziennym. Dla śląskiego samo-
rządu jest to powód do dumy 
– podsumował powstanie Gór-
nośląskiego Związku Metropo-
litalnego marszałek wojewódz-
twa Janusz Moszyński.

 Związek tworzy 14 miast 
na prawach powiatu. 20 wrześ-
nia, podczas, pierwszych obrad, 
wybrano skład Zgromadzenia i 
Zarządu Związku. Zgromadze-
nie pełni funkcje ustawodawczą. 
Jego przewodniczącym został 
prezydent Rudy Śląskiej,  An-
drzej Stania. W skład wchodzi 
po dwóch przedstawicieli miast. 
Wyjątkiem są Katowice, które 
reprezentują trzy osoby. Orga-
nem wykonawczym jest zarząd. 
Na jego czele stanął prezydent 
Katowic Piotr Uszok. Siedziba 
związku będzie się mieściła przy 
ul. Barbary 21 w Katowicach.

ANNA DERKOWSKA

Na czele Zarządu GZM stanął 
prezydent Katowic Piotr Uszok 
(z lewej). Zgromadzeniu Związku 
przewodniczy Andrzej Stania, 
prezydent Rudy Śląskiej
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Nasz człowiek w Kazachstanie

Czuję Śląsk w Kazachstanie
– Odnalazłem się w tej 
rzeczywistości i traktuję ja jako 
swoją. Czuję się tam jak w domu 
– mówi ks. Rafał Lar z diecezji 
katowickiej. Od roku pracuje 
na misjach w Kazachstanie. 

Misjonarz nie ma już prob-
lemów językowych. Coraz le-
piej pojmuje też odmienną 
mentalność, kulturę.

– Ci ludzie mają pewne przy-
zwyczajenia, które mogą być 
odebrane w kulturze Zachodu 
jako nietakt. A tam to normalny 
sposób życia – opowiada. – Nie 
można patrzeć na to przez pry-
zmat własnej kultury, bo wtedy 
człowiek źle ocenia.

Jak rodzina
Niedawno w Kazachstanie 

przez 2 miesiące była siostra 
księdza Izabela Lar. Chciała po-
magać, zmierzyć się z tamtej-
szą rzeczywistością.

– Realia są całkiem inne niż w 
Polsce. Widać biedę, różnice kul-
turowe i coś, co określiłabym ja-
ko spadek po komunizmie. Ale 
ludzie są bardzo zainteresowani 
drugim człowiekiem. Już w po-
ciągu dopytywali mnie „skąd?” 
„dokąd?” „po co?” – wspomina. 

Ksiądz Rafał opowiada o 
młodym  Kościele. – Nie ma jesz-
cze ludzi tak odpowiedzialnych, 
by przejęli sami część obowiąz-
ków – wyjaśnia. – Ale są bardzo 
otwarci, pomagają, na ile mogą. 
Naszym zadaniem jest stworze-
nie parafii, wspólnoty. Na razie 
jesteśmy jak rodzina – wszyscy 
się znają, wszyscy o sobie wie-
dzą. Pokazują sobie swoje ra-
dości. Wiedzą o swoich trud-
nościach, cierpieniu. Jeśli komuś 
umrze bliski, wspierają go mod-
litewnie. Z biegiem czasu będą 
również w stanie podjąć odpo-
wiedzialność, chociażby za ja-
kąś posługę. 

Izabela Lar na co dzień 
mieszka w Anglii. Zastanawia 
się, czy pojechać pomagać bra-
tu na stałe. Mówi, że największe 
zaskoczenia były pozytywne.

– Dla Kazachów 
ważne są wartości ludz-
kie, życzliwość, zain-
teresowanie, zupełnie 
inaczej niż w Anglii – 
mówi. – Spotkałam też 
sporo Polaków, dzieci 
zesłańców. Tam wystar-
czy po prostu być, wy-
słuchać, spotykać się z 
ludźmi. Wiara wielu z 
nich jest bardzo dojrza-
ła. Spotykałam też oso-
by, które przyjmowały 
chrzest dopiero w wie-
ku 20–21 lat.

Będzie 
nowa świątynia
Jonasz Borys, młody in-

formatyk z Tychów, również 
był niedawno w Kazachstanie,  
przez 3 tygodnie. Chciał zoba-
czyć, gdzie pracuje ksiądz, któ-
ry z jego rodzinnej parafii po-
jechał przed rokiem na misje. 

– Znałem Kazachstan głów-
nie z mediów i z relacji księdza 

– opowiada o swojej 
przygodzie. – Dla mnie 
głównym zaskocze-
niem była Astana, no-
woczesna stolica kra-
ju. Kto był w Astanie, 
nie może powiedzieć, 
że był w Kazachstanie. 
To jest państwo w pań-
stwie. Poziom życia w 
Kazachstanie jest niski, 
jak u nas 15 lat temu. W 
Astanie natomiast jest 
wszystko. Straszny jest 
kontrast między boga-
tą Astaną a resztą tego 
kraju. Jeśli ludzie patrzą 

na Astanę i przez to postrzega-
ją cały Kazachstan, popełniają 
wielki błąd.

– To, że Jonasz i Iza przy-
jechali, miało dla mnie wielką 
wartość – wyznaje misjonarz. – 
Śląsk w Kazachstanie jest bar-
dzo odczuwalny. Przede wszyst-
kim w wymiarze duchowym, ta-
kiej ludzkiej obecności. Jest też 
konkretne wsparcie. Większość 
moich parafian z Kazachstanu 
wie, gdzie jest Śląsk. Informuję 
ich o każdym darze, który otrzy-
mujemy ze Śląska.

Ks. Rafał rozpoczyna budowę 
kościoła w miejscowości Fuczin. 
Na razie kaplica jest tam w gara-
żu, a dom spełnia rolę centrum 
parafialnego.

– Mamy już ziemię w cen-
trum miasta – wyjaśnia. – Cały 
ubiegły rok poświęciliśmy na za-
łatwienie wszystkich formalno-
ści, związanych z planowaną in-
westycją. Mam nadzieję, że bu-
dowa pomoże zjednoczyć pa-
rafian także duchowo. To mia-
sto młodzieży, studentów. Oni 
najczęściej korzystają z jakichś 
kursów, przychodzą na zawody 
sportowe i dopiero wtedy można 
ewangelizować. Dlatego projekt 
przewiduje obiekt z kaplicą i za-
pleczem kulturalnym. Będzie sa-
la komputerowa, miejsce do na-
uki języków, sala gimnastyczna. 
Mam nadzieję, że dzięki takie-
mu obiektowi w centrum miasta, 
uda nam się pokazać Chrystu-
sa jeszcze większej liczbie mło-
dych ludzi.

MIROSŁAW RZEPKA

Relacje z pracy misjonarza 
w Kazachstanie można czytać 
na bieżąco w Internecie: 
http://www.rafalar.go.pl/
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Nauczyłem się 
życia w drodze 
– mówi 
ks. Rafał Lar. 
– Często 
odwiedzam 
odległe punkty 
duszpasterskie, 
właśnie tam 
można poznać 
prawdziwy 
Kazachstan
Poniżej: Kto był 
w Astanie, 
nie może 
powiedzieć, 
że widział 
Kazachstan
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Bezpłatne
badania 

cytologiczne

Bezpłatne
badania

mammograficzne
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Biskup krakow-
ski Paweł z 
Przemiankowa 
4 października 

erygował w Kamieniu pa-
rafię. Od tamtego wyda-
rzenia mija właśnie 730 
lat. Murowana z kamie-
nia świątynia przetrwa-
ła ponad sześć wieków. 
Chociaż główne uroczy-
stości związane z roczni-
cą odbędą się 1 paździer-
nika, parafianie świętu-
ją już od roku. Z tej oka-

zji w kościele znalazły się 
nowe dzwony oraz re-
likwie św. Faustyny i św. 
Rafała Kalinowskiego. 
Chcąc uczcić wyjątkowy 
dla parafii rok, mieszkań-
cy Kamienia i Brzozowic 
ruszyli też na pielgrzym-
kowy szlak. 

1000 wędrowców
Pielgrzymka parafial-

na do Piekar ma tu wielo-
wiekową tradycję. Miesz-
kańcy wyruszali razem 
do Piekarskiej Matki 15 
sierpnia. Tak było do lat 
50. ubiegłego wieku. Zli-
kwidowano święto, więc 
ludzie szli do pracy, do-
datkowo władza nie wy-
dawała zgody na wyjście 
pielgrzymki. Pa-
rafianie dojeż-
dżali autobusa-
mi, ale tradycja 
zamierała. Obec-
ny rok był prze-
łomowy. Po 50 
latach, tym ra-
zem w lipcu, pod 
kościołem znów 
pojawił się tłum 

piechurów. – Szło oko-
ło 1000 osób –  wspomi-
na proboszcz, ks. Ludwik 
Kieras. – Gdy dotarliśmy 
na miejsce, bazylika była 
już pełna. Część parafian 
wcześniej dojechała – do-
daje wikary,  ks. Andrzej 
Ledwin. 

Ogromne znacze-
nie mają archidiecezjal-
ne pielgrzymki męż-
czyzn i kobiet do Pie-
kar. Co prawda panie 
nie zakładają tradycyj-
nych strojów, jak czyni-
ły to jeszcze ich matki. 
Przez całą drogę nato-
miast pielgrzymom to-
warzyszy parafialna or-
kiestra, której począt-
ków działalności nie pa-
miętają nawet najstarsi 
mieszkańcy.

W tygodniu poprze-
dzającym odpust para-
fianie ruszają na Jasną 

Górę. Ostatnio 
szła setka osób, 
głównie mło-
dych. Starsi do-
jeżdżali. Na miej-
scu spotkało się 
około 1000 piel-
grzymów.

– Żeby kon-
tynuować for-
mację w cią-

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  P A N O R A M A  P A R A F I I

Po 50 latach przerwy
mieszkańcy Kamienia 

i Brzozowic znów 
wędrowali

w pieszej pielgrzymce 
parafialnej do Piekar.

To tylko jedno
z wielu wydarzeń, 

jakie wpisały się
w obchody

730-lecia parafii.

tekst
PIOTR SACHA

zdjęcia
HENRYK 

PRZONDZIONO

Parafia śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu

Koś ciół w drodze

BISKUP NANKER
Urodził się ok. 1270 r. w 
Kamieniu. Fundatorem ko-
ścioła śś. Piotra i Pawła 
był jego ojciec, rycerz her-
bu Oksza. W latach od 
1320 do 1326 Nanker był 
biskupem krakowskim, a 
od 1326 do 1341 biskupem 
wrocławskim. Za jego cza-
sów budowano katedrę na 
Wawelu, a później katedrę 
we Wrocławiu. Zmarł nagle 
w Nysie 8 kwietnia 1341 r.
Wychowany w Kamieniu bi-
skup jako pierwszy w Polsce 
wprowadził święto Bożego 
Ciała. 



Kościół parafialny
śś. Apostołów
Piotra i Pawła

Poniżej po prawej: 
Bractwo 
pielgrzymuje 
z figurą Maryi. 
Szkaplerz 
pokazuje Anna 
Gajdzik.
Poniżej po lewej: 
Lektorzy Jan 
Bensz (z lewej)
i Paweł Pajkert
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gu roku, raz w miesią-
cu, zwykle w piątki, jest 
modlitwa pielgrzymów 
– mówi Anna Gajdzik, 
katechetka.

Parafianie powędro-
wali również do grobu 
biskupa Nankera. – Od-
prawiliśmy wtedy Mszę 
w katedrze wrocław-
skiej, a 6 października 
pojedziemy do Krako-
wa, znów śladem bisku-
pa. Dzień po ogłosze-
niu tej pielgrzymki był 
już pełny autobus chęt-
nych – mówi proboszcz, 
ks. Ludwik Kieras. 

– To szalenie wybit-
na postać, szkoda tylko, 
że tak mało znana – mó-
wi o Słudze Bożym uro-
dzonym w Kamieniu ks. 
Andrzej Ledwin. Wikary 
podczas ostatnich Mszy 
roratnich przybliżał po-
stać biskupa Nankera, 
przedstawiając wszyst-
kie etapy jego życia.

Komeżki XL
– To już tradycja, że 

ministranci zostają póź-
niej lektorami, i nawet 
wtedy, gdy się żenią, 
wciąż służą przy ołtarzu 
– zapewnia animator mi-
nistrantów Paweł Pajkert. 
Lektorów jest blisko 30. 
Tyle samo młodszych mi-
nistrantów. 

U śś. Piotra i Pawła 
dwa lata temu pojawi-
ła się przy ołtarzu spe-
cyficzna grupa. Podob-
nej nie ma w żadnej z 
okolicznych parafii. Pię-
ciu dorosłych mężczyzn 
postanowiło zostać mi-

nistrantami. Później do-
łączyli kolejni. Jan Bensz 
jest najstarszy. – Jako 
dziecko byłem ministran-
tem w Piekarach w la-
tach sześćdziesiątych. By-
ła jeszcze wtedy Msza 
po łacinie – opowiada. – 
Pojawienie się przy ołta-
rzu po tylu latach wiąże 
się z dużą tremą. Prze-
czytać czytanie, zaśpie-
wać psalm przy pełnym 
kościele to zawsze duże 
przeżycie – przekonuje 
Jan Bensz. 

Obecność starszych 
ministrantów szczegól-
nie ważna okazuje się 
podczas Mszy w tygo-
dniu. – O 8 rano dzieci 
zwykle są w szkole. Na 
szczęście możemy liczyć 
na tych starszych – pod-
kreśla ks. proboszcz. 

Jak twierdzą para-
fianie, tutejsza poranna 
Msza to fenomen w skali 
diecezji. Codziennie zja-
wia się na niej od 200 do 
300 osób. Czasem kon-
celebruje ją nawet sze-
ściu kapłanów. – W ko-
ściele wszystko ma swój 
porządek i odbywa się na 
mocy tradycji – zapew-
nia proboszcz  Ludwik 
Kieras. – Na ofiarowanie 
wierni zawsze trzymają 
się odpowiedniej kolej-
ności. Najpierw idą męż-
czyźni, potem kobiety. 
Poza tym ludzie tu wciąż 
przychodzą z książeczka-
mi do kościoła – mówi 
proboszcz. – Na Mszach 
szkolnych można łatwo 
policzyć dzieci po tych 
książeczkach – śmieje się 
ks. Andrzej Ledwin. 

Połączył
ich 
szkaplerz

Spotykają się co śro-
dę na wspólnej modli-
twie. Uczestniczą też w 
wielu parafialnych 
uroczystościach. 
Mają swoją figu-
rę Maryi, z którą 
pielgrzymują. Do bractwa 
szkaplerznego należą za-
równo starsi, jaki i młod-
si parafianie. Przychodzą 
nawet dzieci z rodzica-
mi. Na początku pojawia-
ło się 40 osób. Obecnie 
przychodzi dwukrotnie 
więcej. – Jutro mamy ko-
lejne spotkanie, liczymy, 
że ktoś nowy się pokaże 
– uśmiecha się Anna Gaj-
dzik, katechetka. 

Podczas lipcowych 
uroczystości Roku Święte-
go Rafała Kalinowskiego 
w sanktuarium Matki Bo-
żej Szkaplerznej w Czer-
nej kardynał Henryk Gul-
binowicz przekazał brac-
twu z Kamienia relikwie 
św. Rafała. – Jesteśmy te-
raz strażnikami tych reli-
kwii – mówią członkowie 
bractwa. 

P A N O R A M A  P A R A F I I  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Kościół gruntownie odnawiany był 5 lat te-
mu, powrócił tym samym do pierwotnego 

stanu. Na uroczystość 1 października zaprosi-
liśmy gości, którzy są związani z parafią. Do 
wieczora przewinie się tu około 70 kapłanów. 
Wcześniej przez tydzień trwają misje parafialne. 
Obchody rocznicy zakończą się w przyszłym 
roku w odpust. Cieszy najbardziej żywotność 
tego Kościoła. Ci, którzy nas odwiedzają, za-
rażają się tą atmosferą. Są zadziwieni na przy-
kład tym, że w środku tygodnia w procesji na 
ofiarowanie idzie więcej osób niż w niejednym 
kościele w niedzielę. Sami sporo pielgrzymuje-
my. Praktycznie w każdym miesiącu jest jakiś 
wyjazd. Za granicą byliśmy w tym roku w 
Bawarii, w miejscu, gdzie urodził się Benedykt 
XVI. Zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy 
angażują się w życie parafii. Każdego drugiego 
dnia miesiąca jest czuwanie z Mszą świętą w in-
tencji beatyfikacji Jana Pawła II, kościół zawsze 
jest wtedy pełny. Gdy Papież umarł, młodzież z 
gimnazjum zaproponowała biały marsz, podłą-
czyli się parafianie, były tłumy. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,14.30, 17.00
  Msze św. w tygodniu: 8.00, 18.00
  Nabożeństwo do śś. Piotra i Pawła: wtorek – 8.40

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

KS. LUDWIK KIERAS

Powyżej: Wnętrze 
kościoła odnowiono 

5 lat temu
Po lewej: Relikwie

św. Rafała Kalinowskiego

HISTORIA
Parafię erygowano 4 paź-
dziernika 1277 r. Wcześniej 
wieś Kamień należała do 
Bytomia. Budowę obecne-
go kościoła rozpoczęto w 
1898 r., a jego konsekra-
cji w 1904 r. dokonał kar-
dynał Jerzy Kopp. Kroniki 
parafialne odnotowały tu 
posługę kapłańską 29 pro-
boszczów. Dziś parafia liczy 
11 400 osób. 

Spotykają się co śro-
dę na wspólnej modli-
twie. Uczestniczą też w 
wielu parafialnych 

św. Rafała Kalinowskiego

Parafia śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu

Koś ciół w drodze
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TV regionalna 30.09 – 6.10.2007

NIEDZIELA  30.09
07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Kal
07.55  Nie tylko dla pobożnych – zamy-

ślenia
08.00  Koncert życzeń 
08.45  Śląska lista przebojów
16.45  Aktualności
16.48  Pogoda
16.50  Z życia Kościoła – magazyn 
18.00  Aktualności 
18.24  Magazyn Meteo 
18.30  Aktualności sportowe 
18.40  Retransmisje sportowe
21.45  Aktualności sportowe i Aktu-

alności

PONIEDZIAŁEK  01.10
07.45  Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50  Gramy dla Was 
08.45  TV Katowice poleca
16.45  Aktualności
16.48  Pogoda
16.50  Jak ten czas leci
17.00  TV Katowice poleca
18.00  Aktualności
18.24  Magazyn Meteo 
18.30  Aktualności sportowe
18.45  Tropiciele – reportaż 
19.00  Trudny rynek – magazyn gospo-

darczy
19.20  Piknik TV Katowice z przyjaciółmi
19.50  TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe i Aktu-

alności 

WTOREK  02.10
07.45  Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50  Gramy dla Was
08.45  Schlesien Journal – magazyn 

mniejszości niemieckiej 
16.45  Aktualności 
16.48  Pogoda
16.50  Relacje – przegląd gospodarczy
17.00  Punkt widzenia 
18.00  Aktualności
18.24  Magazyn Meteo
18.30  Aktualności sportowe
18.45  Trójka tam była 
19.00 Zaolzie – magazyn
19.20  Bliżej natury – magazyn ekolo-

giczny
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe i Aktu-

alności 

ŚRODA  03.10
07.45  Aktualności Flesz + Pogoda 
07.50  Gramy dla Was 
08.45  Raport z akcji – program o tema-

tyce policyjnej
16.45  Aktualności
16.48  Pogoda
16.50  Jak ten czas leci
17.00  Raport z akcji – program o tema-

tyce policyjnej

18.00  Aktualności
18.24  Magazyn Meteo
18.30  Aktualności sportowe
18.45  Nasz reportaż
19.15  Trójka tam była
19.35   Motokibic.TV
19.50  TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe i Aktu-

alności 
 

CZWARTEK  04.10

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Gramy dla Was
08.45  Na co dzień
16.45  Aktualności 
16.48  Pogoda
16.50  Kronika miejska – Sosnowiec
17.00  Twój wybór
18.00  Aktualności 
18.24  Magazyn Meteo
18.30  Aktualności sportowe 
18.40  Ludzie i sprawy – magazyn repor-

terów TV Katowice 
19.15  Uwaga weekend – informator 

kulturalny 
19.50  TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe i Aktu-

alności 

PIĄTEK  05.10

07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Gramy dla Was 
08.45  Tropiciele – reportaż
16.45  Aktualności
16.48  Pogoda 
16.50  Jak ten czas leci
17.00  To się wytnie
18.00  Aktualności 
18.24  Magazyn Meteo
18.30  Aktualności sportowe 
18.45  Czwarta władza – program publi-

cystyczny
19.15  Ślązaków portret własny 
19.30  Trójka tam była 
19.50  TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe i Aktu-

alności

SOBOTA  06.10
07.45  Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Magazyn hokejowy
08.10  To się wytnie 
08.45  Bajki dla dzieci 
16.45  Aktualności
16.48  Pogoda
16.50  Tygodnik regionalny 
18.00  Aktualności 
18.24  Magazyn Meteo 
18.30  Aktualności sportowe
18.45 Reportaż sportowy
19.05 Piknik TV Katowice z przyjaciółmi 
19.35 Pora na kulturę 
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe 
22.05 Sobotni magazyn sportowy

W przyznanej Polsce części 
Górnego Śląska znalazło się 
29 procent obszaru plebiscytowego. 
Jednak właśnie na tym obszarze 
była większa część górnośląskiego 
przemysłu.

Między innymi ten fakt przy-
pomniano 20 września w Święto-
chłowicach. Odbyło się tam ko-
lejne sympozjum z cyklu „Toż-
samość religijna Śląska”. Projekt 
realizuje Fundacja „Przyjazny 
Śląsk”. Tym razem rozważania 
skupiły się na historii. Prelegen-
ci opowiadali o przejęciu przez 
Polskę części Górnego Śląska w 
1922 roku.

O politycznych okoliczno-
ściach opowiedział historyk z Ar-
chiwum Państwowego w Kato-

wicach Piotr 
Matuszek. Na-
stępnie dr Se-
bastian Musioł 
przedstawi ł 
gospodarcze i 
ekonomiczne skutki tego faktu.

– 53 z 67 funkcjonujących 
wówczas kopalń węgla, 10 z 15 
kopalń cynku i ołowiu oraz 22 z 
37 wielkich pieców hutniczych 
znalazło się na terenie Polski – 
przypomniał S. Musioł. – Okazało 
się to niezwykle ważne dla odra-
dzającej się II Rzeczpospolitej.

Prelegent podkreślił, że wie-
le obietnic, które Górny Śląsk 
otrzymał od Polski, po przyłą-
czeniu uległo bolesnej weryfi-
kacji. Polska była wówczas pań-
stwem o charakterze wybitnie 
agrarnym i nie do końca potrafi-
ła poradzić sobie z wielkim prze-
mysłem, który zyskała po przyłą-
czeniu części Śląska. Tymczasem 
w 1923 roku z województwa ślą-
skiego pochodziło 73 procent 
węgla, 78 procent surówki, 87 
procent cynku, 71 procent stali i 
niemal 100 procent ołowiu. Dzię-
ki koniunkturze na węgiel ustabi-
lizowała się wówczas cała gospo-
darka odradzającego się polskie-
go państwa.

Oprócz skutków gospodar-
czych, przyłączenie części Gór-
nego Śląska do Polski zrodzi-
ło również szereg zjawisk kul-
turowych (mówił o nich ks. dr 
Marek Łuczak), a także pro-
blemów narodowościowych, o 
których opowiedział ks. dr Ra-
fał Śpiewak. Podczas sesji za-
powiedziano wydawnictwo za-
wierające wszystkie wystąpie-
nia. Książka ma się ukazać już 
za miesiąc.

MIROSŁAW RZEPKA

85 lat temu część Śląska wróciła do Polski

Przemysł odzyskany 

 R E K L A M A 

Uczestnicy 
spotkania 

mieli wiele pytań 
do prelegentów
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