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Porozumienie stron

13 godzin negocjacji
W ostatnich tygodniach temat 
Śląska nie schodził z pierwszych 
stron gazet. Dniem krytycznym 
miał być ubiegły poniedziałek, 
na który związkowcy zapowiedzieli 
strajk. Na szczęście protest 
nie był konieczny.

Przedstawiciele zarządu za-
pewnili, że negocjacje mogły 
zakończyć się sukcesem, po-
nieważ podwyżki nie wpłyną 
na pogorszenie kondycji finan-
sowej spółki.  

Komitet Protestacyjno-Straj-
kowy Kompanii Węglowej SA 
wynegocjował z zarządem 
spółki wysokość tegorocznego 
wzrostu płac w firmie. Prze-
ciętne miesięczne wynagrodze-
nie w Kompanii Węglowej SA 
w 2008 roku wynosić będzie 
5 228,50 zł. Zawarte porozu-
mienie oznacza odwołanie pla-
nowanego na 7 stycznia br. 

strajku generalnego w kopal-
niach. Rozmowy między za-
rządem Kompanii Węglowej a 
związkami zawodowymi działa-
jącymi w tej spółce toczyły się 
w Śląskim Urzędzie Wojewódz-
kim w ramach Prezydium Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Spo-
łecznego. Ponadtrzynastogo-
dzinnym obradom przewodni-
czył wojewoda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk.

W ramach przeciętnego wy-
nagrodzenia ustalono też, że 
pracownikom KW SA, zatrud-
nionym 1 stycznia 2008 r., zo-
stanie 10 stycznia br. wypłaco-
na jednorazowa kwota: 1100 
zł brutto – pracownikom za-
trudnionym pod ziemią, 800 
zł brutto – pracownikom prze-
róbki mechanicznej węgla, 600 
zł brutto – pozostałym pracow-
nikom. 

Ustalono również, że w 
2008 roku zamrożeniu na po-
ziomie obowiązującym w grud-

niu 2007 r. ulegnie wysokość 
niektórych dodatków i innych 
świadczeń (m.in. dodatku za 
pracę w porze nocnej, ekwiwa-
lentu z tytułu pomocy szkol-
nych, dodatku za pracę w wa-
runkach szkodliwych, uciążli-
wych i niebezpiecznych). 

Negocjacje to dobra i zła 
wiadomość dla górnictwa na 
Śląsku. Z jednej bowiem stro-
ny zażegnane zostało ryzyko 
strajku w katowickich kopal-
niach, nie wiadomo jednak, jak 
zachowają się pozostałe za-
kłady wydobywcze. Pozytywne 
wiadomości ze Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego podziała-
ły na przykład mobilizująco na 
protestujących z kopalni „Bu-
dryk”. Postanowili oni zjechać 
pod ziemię, powołując się na 
sukces swoich kolegów związ-
kowych. 

MŁ
(Więcej o sytuacji górnictwa 

piszemy na str. 4–5).

ZA TYDZIEŃ
  RAPORT o śląskim 

ekumenizmie
  SPOTKANIE Grupy 33
  PANORAMA PARAFII

Widmo strajku śląskich kopalni zostało oddalone

KS. MAREK ŁUCZAK
redaktor wydania

Okres poświąteczny na-
leżał w regionie do 

wyjątkowo niespokojnych. 
Podobnie zresztą było 
wcześniej, choć zwykle od 
świąt Bożego Narodzenia 
oczekujemy atmosfery wy-
jątkowej i podniosłej. Z 
jednej strony, jak podały 
służby ratunkowe, mniej 
było wypadków i osób nie-
trzeźwych za kierownicą. 
Z drugiej jednak uwagę 
opinii społecznej przyku-
wały wydarzenia związane 
z górniczymi protestami. 
Piszemy o nich na s. I oraz 
w raporcie (str. IV–V). 
Na szczęście też nie docie-
rają do nas niepokojące in-
formacje związane z 48-
-godzinnym dniem pracy w 
służbie zdrowia. Lekarze, 
jak chce ustawa, mogą 
wprawdzie pracować dłu-
żej, ale musi się to doko-
nywać za ich zgodą. Mając 
w pamięci strajki z ubiegłe-
go roku, obawy były uza-
sadnione. Jak zapewnił nas 
jednak rzecznik śląskiego 
NFZ Jacek Kopocz, na razie 
nie grozi nam żadne nie-
bezpieczeństwo (str. VII). 
Trwają odwiedziny kolę-
dowe. Mimo wielu zmian 
w społeczeństwie, tradycja 
ta cieszy się nadal dużym 
zainteresowaniem wier-
nych. Postanowiliśmy od-
wiedzić tych, którzy przez 
lata odwiedzali innych. W 
Domu Księży Emerytów 
także ma miejsce kolęda, 
a byli proboszczowie za-
palają świece i wyciągają 
lichtarze jak wszyscy, któ-
rzy otwierają się na Boże 
Dziecię (str. VIII–IX). 
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Jesteś misjonarzem
KATEDRA. O odwa-
gę głoszenia Chrystusa 
ukrzyżowanego zaape-
lował metropolita kato-
wicki arcybiskup Damian 
Zimoń podczas Mszy 
św. z okazji uroczystości 
Objawienia Pańskiego 
(na zdjęciu). „Na koniec 
każdej Mszy św. słyszy-
my »idźcie« – mówił w 
kazaniu. – Oznacza to: 
głoście, opowiadajcie o 
zbawieniu, ratujcie sie-
bie i każdego człowie-
ka”. Metropolita kato-
wicki skrytykował po-
stawę tych, którzy mie-
nią się katolikami, bę-
dąc jednocześnie zwo-

lennikami aborcji i za-
płodnienia in vitro. 
Podkreślił, że Chrystus 
dotarł do nas ze swoją 
miłością, zostaliśmy wy-

chowani w tradycji ka-
tolickiej, w kulturze bo-
żonarodzeniowej. Teraz 
trzeba przekazać tę ra-
dosną wieść dalej.
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Czynią świat piękniejszym
MIKOŁÓW. 6 stycznia  
w kościele pw. Świętego 
Wojciecha chór „Har-
monia”, obchodzący 100- 
-lecie istnienia, uroczystą 
Mszą św. zainaugurował 
obchody roku jubileuszo-
wego. Głównym celebran-
sem Eucharystii, którą 
rozpoczęło przesłane do 
chórzystów słowo abp. 
D. Zimonia,  był ks. prof. 
Antoni Reginek. Po Mszy 
wszyscy przeszli uroczy-
ście, z pochodniami, na 
rynek, do tablicy pamiąt-
kowej poświęconej za-
służonemu dyrygento-
wi M. Dzieńdzielowi. 
Następnie w sali MDK 
zespół spotkał się na ko-
lędzie z zaproszonymi 
gośćmi, władzami miej-
skimi, powiatowymi i 

delegacjami chórów. Za-
służonym chórzystom 
wręczono złote, srebr-
ne i brązowe odznaki. 
Rok 2008 jest dla chó-
ru bogaty w wydarzenia. 
Oprócz licznych koncer-
tów kolędowych i pasyj-
nych, wystąpi on m.in. 
w czasie Mikołowskich 
Dni Muzyki ze specjal-
nie przygotowaną na 
jubileusz Pauken Messe  
J. Haydna, którą będzie 
można również usłyszeć 
jesienią w Katowicach  
w kościele Mariackim. 
W listopadzie w Fil-
harmonii Śląskiej kon-
certem, na którym za-
śpiewa również Mszę 
C-dur Ch. Gounoda, „Ha- 
rmonia” zakończy świę-
towanie.

Przesłanie nadziei
KATOWICE. Spektakl 
„Opowieść wigilijna” (na 
zdjęciu) na motywach po-
wieści Charlesa Dickensa 
zaprezentowała 5 i 6 
stycznia młodzież z parafii 
Podwyższenia Krzyża i św. 
Herberta na os. Witosa. 
„Występują głównie stu-
denci, ale też ministran-
ci i Dzieci Maryi – wy-
jaśnia odtwórca głównej 
roli Ebenezera Scroogea 
Krzysztof Kraus, student 
polonistyki. – Myślę, 
że wspólne z postacią 

Scroogea mam to, że on 
się w końcu postanowił 
zmienić. Ja też staram się 
naprawiać to, co nie wy-
chodzi najlepiej w mo-
im życiu”. Przygotowania 
do premiery trwały pra-
wie 2 miesiące. „Mnie za-

chwyciło przesłanie tego 
przedstawienia – wyznaje 
ks. Jacek Staniec, reżyser 
spektaklu. – Cieszę się, 
że możemy je przekazać 
parafii, zamiast tylko sie-
dzieć w salkach i dyskuto-
wać o chrześcijaństwie”.

Szukamy ambasadorów
ŚLĄSK. Najlepszymi am- 
basadorami naszego re-
gionu są mieszkańcy wo-
jewództwa. To dlate-
go przede wszystkim do 
nich będzie skierowa-
na kampania umacniają-
ca pozytywny wizerunek 
województwa śląskie-
go. Śląska Organizacja Tu-
rystyczna we współpra-
cy z Wydziałem Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 
podjęła się realizacji pro-
jektu badań ruchu tury-
stycznego w wojewódz-
twie śląskim oraz wize-
runku naszego regionu 
wśród mieszkańców wo-

jewództwa, turystów, 
oraz ludzi spoza Śląska. 
– Było to w pewnym sen-
sie pionierskie przedsię-
wzięcie, bowiem do tej 
pory brakowało tak szcze-
gółowego opracowania 
dotyczącego turystyki w 
naszym województwie – 
mówiła podczas konfe-
rencji prasowej Agnieszka 
Sikorska  dyrektor Śląskiej 
Organizacji Turystycznej. 
Województwo Śląskie 
odwiedza rocznie około 
2,8 mln turystów, z cze-
go około 800 tys. stano-
wią goście zagraniczni. 
Przeważają podróże krót-
koterminowe (2–4 dni), 

głównie w celach zawodo-
wych i biznesowych. W tej 
kategorii nasz region pla-
suje się w czołówce ogól-
nopolskiej. Jednocześnie 
widoczny jest stały wzrost 
liczby podróży długookre-
sowych (ponad 4 dni), 
co jest pozytywnym zja-
wiskiem, gdyż przyno-
si większy przychód dla 
regionu. Wśród odwie-
dzających atrakcje woje-
wództwa zdecydowanie 
przeważają mieszkańcy 
naszego regionu (ok. 70 
proc.). Pozostali to turyści 
z województwa m.in. ma-
łopolskiego, mazowiec-
kiego. 

Zatrzymać Boże Narodzenie
CHORZÓW. – Naj-
częściej słyszeliśmy 
„Lulajże Jezuniu” i „Gdy 
śliczna Panna”. Zdarzały 
się również mało zna-
ne kolędy i pastorałki, 
jak np. „Venimus adorare 
eum” – mówi Agnieszka 
Pielok – Konkurs wymyśli-
liśmy po to, aby przedłu-
żyć radosny czas Bożego 
Narodzenia. A najle-
piej zrobić to poprzez 
wspólne kolędowanie. – 
Już po raz czwarty od-
był się Starochorzowski 
Przegląd Kolęd i 
Pastorałek. W konkursie 
wzięło udział 43 wyko-

nawców. Każdy musiał 
zaśpiewać dwie kolędy 
lub pastorałki. Nagrody 
przyznano w czterech 
kategoriach. Wśród dzie-
ci do lat 7 najlepszym so-
listą okazał się Bartosz 
Sośnica. „Bączki” oka-
zały się najlepszym ze-
społem. W kategorii 8-
–12 lat I miejsce przypa-
dło Annie Buczkowskiej 
oraz zespołowi „Gwar”. 
Pośród 13–15-latków 
najlepsza była Katarzyna 
Dworak. Wśród młodzie-
ży do 19 lat najwyżej 
oceniono „Songorsi” (na 
zdjęciu). 
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Zbigniew 
Madej

rzecznik prasowy Kompanii 
Węglowej S. A. w Katowicach

W bieżącym roku do pracy w 
naszej spółce przyjmiemy ok. 
2800 nowych pracowników. 
Media donosiły o możliwości 
przyjęcia osób, które wzięły 
tzw. odprawy górnicze. Są to 
jednak informacje bardziej 
teoretyczne, ponieważ 
praca pod ziemią wymaga 
odpowiedniego wieku, a wśród 
górników, którzy w ramach 
restrukturyzacji opuścili 
branżę wydobywczą, niewielu 
jest ludzi młodych. Trudno 
więc oczekiwać większego 
zainteresowania ze strony 
tych osób. Cieszymy 
się z ostatniego 
porozumienia ze 
związkowcami. Warto 
jednak, obserwując to, co 
się dzieje w „Budryku”, 
przemyśleć rolę związkowców 
w dialogu społecznym. Nie 
może tu chodzić o opozycję 
my–oni. Zarówno zarząd, jak 
i przedstawiciele pracowników 
muszą się czuć odpowiedzialni 
nie tylko za własne portfele, 
ale przede wszystkim za całą 
firmę. Nie można przejadać 
wypracowanych pieniędzy. 
Obok roszczeń finansowych, 
należy wziąć także pod uwagę 
bezpieczeństwo i niezbędne 
inwestycje. 

Gregoriańskie kolędy
KATOWICE. Kościół 
rozświetlony blaskiem 
świec i nastrojowych re-
flektorów,  kadzidło i czte-
rech mężczyzn. Śpiewa-
ją polskie kolędy. Znane 
od dzieciństwa melo-
die brzmią jednak ina-
czej. Są wykonywane w 
stylu chorału gregoriań-
skiego. – Kolędy w wy-

konaniu zespołu „Mistic” 
(na zdjęciu) brzmią niesa-
mowicie – mówi Wiktor. 
– Największe wrażenie 
wywarły na mnie ruchy 
ubranych w habity męż-
czyzn. Gregoriański kon-
cert odbył się 6 stycz-
nia w kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego 
w Katowicach.

Ekumeniczny koncert
PANIÓWKI. Chór pa-
rafii ewangelicko-augs-
burskiej z Ustronia 
Polany (na zdjęciu) 
oraz miejscowy chór 
„Cecylia” wystąpiły pod-
czas koncertu w ubiegłą 
niedzielę w kościele św. 

Urbana. Podczas spot-
kania dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana 
Pawła II zaprezentowa-
ły „Bajkowe jasełka”, 
wyreżyserowane przez 
katechetkę Magdalenę 
Gajdę.
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KATOWICE. W ramach 
cyklu „Katowickie spotka-
nia kolędowe”, organizo-
wanego przez Instytucję 
Kultury „Estrada Ślą-
ska”, 20 stycznia o 
godz. 15.30 w koście-
le Podwyższenia Krzyża 
Świętego na os. 1000-

-lecia w Katowicach roz-
pocznie się koncert „A z 
nami kolędy”. Wystąpią 
Mieczysław Błaszczyk, 
Sabina Olbrich oraz ze-
spół muzyczny. Patronat  
medialny sprawują 
„Gość Niedzielny” oraz 
Radio eM.

A z nami kolędy

Ćwiczenia duchowe
KOKOSZYCE. Pra-
cowników służby zdro-
wia zapraszamy od 1 
do 3 lutego na rekolek-

cje do diecezjalnego 
Domu Rekolekcyjnego. 
Zgłoszenia pod nr. tel. 
(032) 456 14 97.
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Z BOKU
KS. MAREK ŁUCZAK

Wparafiach trwają odwiedziny kolędowe. Dla 
mnie osobiście są one okazją do spotka-

nia z wiernymi już po raz dziesiąty. Mimo upły-
wu czasu niewiele się zmienia w przebiegu tej tra-
dycji. Mniej więcej tyle samo osób zaprasza księ-
dza pod swój dach, nie zmieniła się też zewnętrz-
na oprawa czy kolejność modlitw i obrzędów. Na 
pewno jednak zmienił się nastrój rodzin i tema-
ty rozmów. Kiedy jeszcze pięć lat temu w co dru-
gim mieszkaniu słowo „bezrobocie” odmieniane 
było przez wszystkie przypadki, dzisiaj tematem 
numer jeden stała się emigracja młodego pokole-
nia. Statystyki wydają się nie kłamać, gołym okiem 
widać, że tysiące młodych wyjechało po pracę. 
Rodzice i dziadkowie najczęściej mają mieszane 
uczucia: cieszą się, bo ich pociechom powodzi się 
nieco lepiej, ale mają też na uwadze rozłąkę, która 
dla większości oznacza wysoką cenę za dobrobyt.

W tym roku ferie zimowe są wyjątkowo 
wcześnie. W wielu parafiach ten fakt nie-

korzystnie odbija się na przebiegu kolędy. Żeby 
zdążyć przed wakacyjną przerwą, trzeba niekie-
dy połączyć dwie trasy kolędowe w jedną. Ludzie 
narzekają wówczas, że mało czasu na rozmo-
wę, albo że ksiądz za późno puka do drzwi. Na 
szczęście jednak przytłaczająca większość cze-
ka na księdza z życzliwością. Chyba możemy już 
mówić o wyraźnej polaryzacji: przyjmują księ-
dza ludzie życzliwi Kościołowi, a ci nastawie-
ni bardziej wrogo wolą unikać spotkania z du-
chownymi. Takie są przynajmniej moje doświad-
czenia, skoro na trasie niesłychanie rzadko spo-
tykam osoby kontestujące prawdy wiary.

Czasami jednak zdarzają się ludzie zaniepoko-
jeni. Dotyczy to szczególnie osób starszych, 

które z różnych powodów nie były obecne pod-
czas ubiegłorocznej kolędy. Najczęściej powo-
dem były choroba, szpital, odwiedziny u dzieci al-
bo sanatorium. Niektórzy usprawiedliwiają swo-
ją nieobecność, jakby to miało oznaczać jakieś 
wykroczenie czy nawet grzech. Czym innym jest 
jednak postawa zatwardziałości, której zewnętrz-
nym wyrazem są zamknięte drzwi przed kapła-
nem, a czym innym jest nieobecność podczas ko-
lędy. Szczególnie jeśli dotyczy ona osób, które 
przez całe życie mają żywy związek z Kościołem. 

Kolęda nie jest kontrolą czy spisem ludności. 
Osobiście dziwią mnie nawet zeszyty przed-

stawiane księdzu do podpisu. Ich sprawdzanie 
należy przecież do katechetów w szkole. Odkąd 
religia nauczana jest poza salkami, taka kontrola 
jest chyba zbędna. Młodzi ludzie nie kryją zmie-
szania, przedstawiając zeszyty, w ich przypadku 
odwiedziny duszpasterskie bardziej będą się ko-
jarzyły ze stresem niż świętem. Najbardziej zaś 
należałoby sobie życzyć tego ostatniego. Oby 
radość kolędowania stała się udziałem obydwu 
stron: i kapłana, i wiernych. 
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Aby ocenić sytuację w 
przemyśle wydobyw-
czym, należy się cof-
nąć o dobrych kilkana-

ście lat. Reforma przeprowadzo-
na przez wicepremiera Janusza 
Steinhoffa była pierwszą próbą 
realnego zmierzenia się z prob-
lemami tej branży. Niezależnie 
od indywidualnych odczuć bra-
ci górniczej, później było już tyl-
ko lepiej. 

Od socjalizmu…

Droga do względnej nor-
malności była długa i niełatwa. 
Zdarzały się przypadki, uka-
zane m.in. w telenoweli „Ser-
ce z węgla”, gdy sfrustrowa-
ni górnicy popadali w nałóg al-
koholizmu. Mogli sobie na to 
pozwolić za odprawy socjal-
ne, które umożliwiły długo-
trwałą konsumpcję. Ostatecz-
ny bilans restrukturyzacji jest 
jednak pozytywny. Żaden gór-
nik nie został bez pomocy, co z 
punktu widzenia budżetu pań-
stwa przekładało się na milio-
nowe wydatki. O ile nierentow-
na fabryka w centralnej Pol-
sce oznaczała dla pracowni-
ków zwolnienia, na Śląsku mie-
liśmy do czynienia z konkret-
ną propozycją: górnicy mogli 
przenieść się do innych kopalń, 
przejść na wcześniejsze emery-
tury (świadczenia), bądź zain-
kasować odprawy. 

Oprócz urentownienia ko-
palń, nie udało się niestety 
zrealizować pozostałych za-
mierzeń. Cieniem na przemy-
śle wydobywczym kładą się 
niewyjaśnione sprawy tzw. ma-
fii węglowej. Ciągle też „wisi” 
kwestia prywatyzacji. By od-
dać sprawiedliwość, należy też 
wspomnieć o koniunkturze na 
węgiel, co w znacz-
nym stopniu wpłynęło 
na ekonomiczny boom 
w sektorze wydobyw-
czym. 

…do normalności

Napięcia pomiędzy zarzą-
dem i pracownikami w pew-
nym sensie należą do codzien-
ności systemów demokratycz-
nych. Strajkującym nie chodzi 
już o politykę, gdzie stroną by-
łaby władza, ale o ekonomię. 
Polacy wyspecjalizowali się w 
tej dziedzinie dość szybko. 
Wystarczy przypomnieć rozró-
by w Warszawie, gdzie staw-
ką były emerytury i pakiety so-
cjalne. Później związkowcom 
chodziło o wypłaty zysków, aż 
przyszedł czas na wypłaty. 

Ta ostatnia odsłona w dra-
macie pt. „konflikt” niesie ze 
sobą wiele niepokojów. W try-
bie pilnym odbyło się posie-
dzenie Prezydium Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Społeczne-
go pod przewodnictwem woje-
wody śląskiego Zygmunta Łu-
kaszczyka. Poświęcone było sy-

tuacji konfliktu pomię-
dzy Zarządem Kom-
panii Węglowej SA a 
związkami zawodowy-
mi Kompanii Węglowej 
SA, reprezentującymi 
pracowników. Prezy-

dium WKDS przyjęło następu-
jące stanowisko: „Z dużym nie-
pokojem obserwujemy narasta-
jący konflikt w ramach sporu 
zbiorowego pomiędzy związ-
kami zawodowymi a zarządem 
Kompanii Węglowej SA. Sprawy 
górnictwa i sytuacja w śląskich 
kopalniach z wielu względów są 
przedmiotem szczególnej uwa-
gi, ponadto napięcie towarzyszą-
ce pojawiającym się sporom w 
branży górniczej znajduje prze-
łożenie na szereg dziedzin życia 
obywateli regionu. Zagrożenie 
strajkiem generalnym w kopal-
niach, planowanym od 7 stycznia  
2008 r., i towarzyszący mu wzrost 
napięcia społecznego to niewąt-
pliwie czynniki destabilizują-
ce życie społeczno-gospodarcze 
województwa śląskiego”.

Nie chodzi więc o pojedyn-
czą kopalnię czy spółkę, ale o 
zabezpieczenie energii w regio-
nie, i nie tylko. Dochodzi też do 
tego kwestia ewentualnej eska-
lacji roszczeń. W dalszym cią-
gu napięta jest przecież sytua-
cja w służbie zdrowia czy szkol-
nictwie. Jak bumerang powra-
ca argument, że w Wielkiej Bry-
tanii wszyscy zarabiają więcej, 
jakbyśmy zapomnieli, że żyje-
my przecież w biednym kraju. 

Napięcie  
w przemyśle 

wydobywczym 
stopniowo rośnie. 

Do niedawna największym 
zagrożeniem wydawała się 

ewentualna utrata pracy, 
dziś dochodzą do głosu 

kolejne roszczenia  
central związkowych.

tekst 
KS. MAREK ŁUCZAK

Protesty górników

Stan przed zawałem?

Strajk 
okupacyjny  
w kopalni 
„Budryk”
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Kształt dialogu
Przykład protestu z kopal-

ni „Budryk” uwidocznił bardzo 
niepokojącą tendencję. Eskala-
cja jego form przypomina bo-
wiem wywieranie nacisku, któ-
rego skuteczność nie opiera się 

na sile argumentów. 
Górnicy zjechali pod 
ziemię, mimo ostrze-
żenia przed ewentual-
nością karnych konse-
kwencji. Strajk okupa-
cyjny dawno już nie był 
używany jako forma 

protestu. Można sobie jedynie 
wyobrazić, że nie jest to ostat-
nia odsłona tego dramatu.  

Zdaniem członków Rady, 
jednym z prawnie usankcjono-
wanych sposobów likwidowa-
nia zagrożeń i godzenia intere-
sów pracowników i pracodaw-
ców jest skorzystanie z me-
chanizmów dialogu społeczne-
go, które stwarza Wojewódzka 
Komisja Dialogu Społecznego, 
a także Trójstronna Komisja 
do spraw Społeczno-Gospodar-
czych, stanowiące jego instytu-
cjonalne umocowanie. 

Abp Damian Zimoń w skie-
rowanych do diecezjan życze-
niach noworocznych zauważył, 

że na Śląsku nasilają się 
strajki i niepokoje, sze-
roko rozlewa się fru-
stracja, a wolność poli-
tyczna i osobista zbyt 
często nie daje ludziom 
szczęścia. Metropolita 
napisał m.in.: „Na Ślą-
sku nasilają się straj-
ki górników i niepoko-

je w służbie zdrowia. Media co 
dzień mówią o braku porozu-
mienia niezadowolonych stron. 
Szerokim strumieniem rozlewa 
się frustracja. Wielu młodych lu-
dzi szuka nadziei poza granica-
mi kraju. Dochodzimy do wnio-
sku, że odzyskana wolność poli-
tyczna, gospodarcza i osobista 
zbyt często nie jest źródłem na-
szego szczęścia”. 

Niebezpieczne związki
Sytuacja w górnictwie od-

słania wiele słabych stron tej 
ważnej dla całego kraju bran-
ży. Niewątpliwie reformy wy-
maga cały system, nie wyłącza-
jąc handlu i przeróbki surow-
ca. Reformy wymaga jednak 
także sposób patrzenia na rolę 
związków zawodowych w wol-
nej Polsce. Nie można ich bo-
wiem traktować jak zbrojnego 
ramienia braci górniczej, któ-
re służy do wywalczania kolej-
nych postulatów. Skończyła się 
bowiem miniona epoka, w któ-
rej związki pełniły funkcję opo-
zycyjnych partii politycznych. 

Na kopalniach funkcjonuje 
niestety wiele central związko-
wych. Nie widać, by ich przed-
stawiciele traktowali swoją mi-
sję w ramach współodpowie-
dzialności za firmę. Na tym ma 
przecież polegać współzarzą-
dzanie. Do braku właściwego 
rozumienia swojej misji docho-
dzą zwykłe ambicje i interesy ka-
rierowiczów. Dla tych ostatnich 
najmniejsze znaczenie ma do-
bro pracowników. Od efektów 
bardziej liczy się efekciarstwo. 

Warto pomyśleć też o oso-
bach, które nie chcą strajko-
wać, a ich prawo do pracy trak-
tuje się jak gwałt na strajkują-
cych. Jeśli mniejszość narzuca 
swoją wolę większości, to nie 
ma w tym miejscu demokra-
cji, a wszelkie decyzje, choćby 
były najsłuszniejsze, tracą spo-
łeczny mandat. 

Protesty górników

Stan przed zawałem?
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Górnicy 
zasiadają 
do rozmów 
w urzędzie 
gminy

Poniżej:
Związkowcy 
z „Sierpnia 80”
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KS. M.Ł.: Jak na razie chy-
ba możemy być optymistami, 
gdy chodzi o służbę zdrowia 
na Śląsku?  

JACEK KOPOCZ: – Generalnie 
mamy spokój. W Narodowym 
Funduszu Zdrowia jest wpraw-
dzie „młyn”, ponieważ czekają 
nas najróżniejsze zmiany i za-
wirowania, ale poszczególni pa-
cjenci nie mają większych powo-
dów do obaw. Planowaliśmy kon-
kurs na świadczenia zdrowotne 
we wszystkich zakresach: szpital-
nictwo, specjalistyka itd. Nieste-
ty, proces ten okazał się nazbyt 

skomplikowany. Świadczenio-
dawcy nie zdążyli przygotować 
ofert. Jest jednak zgoda na spo-
rządzenie aneksów do starych 
umów. Na dzisiaj więc sytuacja 
jest o tyle dobra, że 280 szpita-
li podpisało aneksy, a 5 nie. Prob-
lemy dotyczą jednostek z rejonu 
częstochowskiego. Jeśli jednak 
weźmiemy pod uwagę zabezpie-

czenie świadczeń zdrowotnych, 
abstrahując od Częstochowy, 
możemy mówić o pełnym sukce-
sie. Na razie natomiast chodzi o 
pierwsze cztery miesiące nowe-
go roku. Na przełomie stycznia i 
lutego nastąpi konkurs na okres 
od maja do grudnia, w którym to 
czasie będzie można renegocjo-
wać dotychczasowe rozwiązania. 
Na dziś zakontraktowane są do-
tychczasowe usługi, a w niektó-
rych przypadkach nawet więcej, 
np. w stomatologii. 

W Częstochowie jednak jest 
patowo.

– Mamy już początek stycz-
nia, a nie widać szans na sukces 
negocjacji. Dyrektorzy szpitali są 
twardzi w swojej postawie na 
nie. Żądania ich są jednak o tyle 
irracjonalne, o ile wszystkie 285 
szpitali w naszym regionie otrzy-
mało propozycje na tych samych 
zasadach co dotychczas. Druz-
gocząca większość (280) mogła 
podpisać, a wyjątek stanowi je-
dynie 5. Trudno przewidzieć, jak 
ta sytuacja się rozwinie. 

Co z pacjentami?

– Na dziś wspomniane szpi-
tale nie powinny przyjmować pa-
cjentów na zabiegi planowe, na-
tomiast każdy ostry przypadek 
powinien oznaczać przyjęcie na 
oddział. Będzie to rozliczane na 
podstawie wystawionych faktur z 
zastrzeżeniem, że była to proce-
dura ratująca życie. W przypadku 
natomiast planowej hospitalizacji 
nie trzeba czekać. Należy się udać 
do innych miejsc w całej Polsce, 
gdzie podpisane są kontrakty. 

Czy z punktu widzenia regio-
nalnej jednostki NFZ widać, 
że polityka zbyt mocno inge-
ruje w służbę zdrowia?

– Tam, gdzie są wielkie pienią-
dze publiczne, rodzi się pokusa 
dla polityków. Zmiana polityczna 
powoduje perturbacje, karuzelę 
stanowisk. Należałoby stworzyć 
równoległy rynek ubezpieczeń. 
Dopóki mamy do czynienia z mo-
nopolem, obciążenie polityką bę-
dzie na porządku dziennym. 

Taka sytuacja byłaby korzystna 
także z innych powodów…

– Na pewno większa kon-
kurencja wpływa na poprawie-
nie jakości usług. Mamy jednak 
jeszcze daleką drogę do końca 
reformy. Na tym samym rynku 
radzą sobie dziś zakłady nie-
publiczne, i niekoniecznie mu-
si tu chodzić o brak pieniędzy, 
ale o ich lepsze zarządzanie. 

Czy pacjenci z innych regio-
nów Polski nie obciążają na-
szej kasy?

– Dzisiaj funkcjonuje już roz-
liczenie między oddziałami. Po-
maga nam tu elektronika. Dzię-
ki peselom możliwe jest ustale-
nie szczegółowego pochodzenia 
pacjentów. Można obliczyć kon-
kretną wartość tych świadczeń. 
Nasi ubezpieczeni także pojawia-
ją się w różnych miejscach w Pol-
sce. Poszczególne oddziały finan-
sują swoich ubezpieczonych, więc 
mieszkańcy województwa śląskie-
go nie będą finansować chorych 
spoza regionu. Na tym polega sy-
stem rozliczeń migracyjnych. 

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  W Y W I A D

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Pani ordynator Zofii Mazik 
oraz całemu personelowi Oddziału Intensywnej Terapii 

szpitala w Zakopanem 
za posługę medyczną, opiekę i troskę w czasie choroby

NASZEJ MAMY

ŚP. ERNY WICHARY
podziękowania

składają
ks. Jan i s. M. Natanaela Wichary

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy okazali nam współczucie, 

swoją modlitwą i obecnością towarzyszyli 
w uroczystości pogrzebowej naszej ukochanej Mamy

ŚP. ERNY WICHARY
Bóg zapłać za sprawowaną Eucharystię 

ks. bp. Januszowi Zimniakowi i ks. bp. Janowi Kopcowi, 
licznie przybyłym kapłanom diecezjalnym i misjonarzom 

werbistom, z ojcem prowincjałem Andrzejem Danilewiczem 
na czele; ks. Henrykowi Kałuży za wygłoszone kazanie; ks. 

Józefowi Krakowskiemu – proboszczowi 
parafii św. Pawła w Zabrzu Pawłowie; ks. Kazimierzowi 

Podsiadle – proboszczowi parafii św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty w Zakopanem Harendzie i parafianom 

za przygotowanie uroczystości pogrzebowej; księżom 
z archidiecezji katowickiej, pochodzącym z Pawłowa 
oraz z dekanatu Zakopane, Biały Dunajec; siostrom 

zakonnym z różnych zgromadzeń, z matką generalną 
Krystyną z Warszawy i matką prowincjalną 

Benildą z Czech na czele; ks. abp. Damianowi Zimoniowi, 
ks. bp. Jerzemu Mazurowi i ks. bp. Antoniemu Długoszowi 
za nadesłane kondolencje i ofiarę Mszy św.; delegacjom: 

z Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach, 
z Drukarni Księży Werbistów z Górnej Grupy 

i Wydawnictwu „Verbinum”, ze szkoły z Chorzowa, 
Skrzyszowa, Rydułtów i Harendy; krewnym, przyjaciołom 

i parafianom z Zakopanego Harendy i Pawłowa 
za dar modlitwy i pamięci o naszej zmarłej Mamie 

składają
synowie

ks. Jan i Józef z rodziną,
córka s. M. Natanaela

Służba zdrowia w 2008 r.

Umiarkowany optymizm
Z Jackiem Kopoczem,  
rzecznikiem prasowym śląskiego 
oddziału NFZ, rozmawia  
ks. Marek Łuczak.
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90. rocznica objawień  
w Fatimie oraz archidiecezjalna 
pielgrzymka do Rzymu – to 
wydarzenia minionego roku, które 
uczestnicy kolędowego spotkania 
pielgrzymów wspominali 
najczęściej. W najbliższym 
sezonie wielu mieszkańców Śląska 
odwiedzi z kolei  sanktuarium 
w Lourdes. Mija właśnie 150 lat 
od chwili, gdy w tej francuskiej 
wiosce objawiła się Maryja. 

Spotkania kolędowe dla 
pielgrzymów Duszpasterstwo 
Pielgrzymkowe Archidiecezji 
Katowickiej organizuje od sa-
mego początku swojego ist-
nienia, czyli od 6 lat. 5 stycz-
nia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego spotka-
li się duszpasterze, przewodni-
cy oraz uczestnicy i organiza-
torzy pielgrzymek. 

Lourdes, Guadalupe, 
Sankt Petersburg…
– Jeśli chodzi o wspólne 

pielgrzymowanie ze Śląska, rok 
2007 był bardzo dobry – pod-
sumowuje Jolanta Potempa, 
dyrektor katowickiego Duszpa-
sterstwa Pielgrzymkowego. 90. 
rocznica fatimskich objawień 
i spotkanie w Rzymie z oka-
zji 750. rocznicy śmierci św. Ja-
cka to główne akcenty minio-
nego sezonu pielgrzymkowe-
go. – Dużym powodzeniem w 
regionie cieszą się wyjazdy do 
Ziemi Świętej. W ogóle coraz 
więcej Polaków podróżuje sa-
molotem. Sporo jest osób, któ-
re po raz pierwszy decydują 
się na lot – podkreśla Jolanta 
Potempa.

Jak zapewnia dyrektor ar-
chidiecezjalnego biura, rok 
2008 zapowiada się równie cie-
kawie. Zagraniczne pielgrzym-
ki to co najmniej 80 tras. Część 
ofert zostanie poszerzona, bę-
dą też całkiem nowe propo-
zycje wyjazdów. – W tym ro-
ku po raz pierwszy odwiedzi-

my Sankt Petersburg. 
Nasi pielgrzymi wędro-
wali już po Europie, 
więc będą chcieli te-
raz wylecieć troszecz-
kę dalej, na przykład 
do Meksyku – zapo-
wiada Jolanta Potem-
pa. – Już teraz duże jest zain-
teresowanie pielgrzymkami do 
Lourdes, w związku ze 150. 
rocznicą objawień. Wyruszamy 
tam od kwietnia do październi-
ka – dodaje.

– Pielgrzymkowe duszpa-
sterstwo archidiecezjalne bar-
dzo silny nacisk kładzie na 
to, żeby organizowane wyjaz-
dy były nie tylko bieganiem od 
jednej bazyliki do drugiej, ale 
aby był również  czas wolny – 
mówi Stanisław Szuro, wielo-
letni przewodnik pielgrzym-
kowy. – Nawet w tym wol-
nym czasie pielgrzymi zwykle 
chcą wiedzieć, gdzie mogliby 
pójść, co mogliby robić. Wyni-
ka to z tego, że częściej są to 
ludzie starsi i niedoświadcze-
ni, którzy wyjeżdżają pierw-
szy raz za granicę. Są czasem 
bardzo zagubieni i trzeba ich 
otoczyć większą opieką niż 
zwykłych turystów – zapewnia 
przewodnik. 

Z odwagą
W auli wydziału teologicz-

nego z pielgrzymami spotkał 
się arcybiskup Damian Zimoń. 
– Gdy świat coraz bardziej sta-
je się globalną wioską, my wra-

camy do korzeni, ma-
my odwagę, by być 
apostołami na wzór 
św. Jacka i innych świę-
tych – mówił metropo-
lita katowicki. Arcybi-
skup przypomniał też 
zeszłoroczną archidie-

cezjalną pielgrzymkę do Rzy-
mu. Po jego słowach uczestni-
cy spotkania zobaczyli film zre-
alizowany przez Telewizję Ka-
towice, dokumentujący tamto 
październikowe wydarzenie. 
Wcześniej Mszy św., sprawo-
wanej w intencji środowiska 
pielgrzymkowego, przewodni-
czył były kanclerz kurii, ks. Jó-
zef Pawliczek.    

Zaproszeni na spotkanie 
pielgrzymi wysłuchali również 
wykładu ks. dr. Andrzeja Koł-
ka, który mówił o tym, jak 
wykorzystać dar pielgrzymki. 
Prelegent podkreślił znacze-
nie spowiedzi świętej. – Do-
piero zrzucenie z siebie obcią-
żeń, win, otworzyć może na 
sacrum – podkreślał. Ważne 
jest również, o czym przeko-
nywał ks. Kołek, by już dzień 
przed wyjazdem wyciszyć się 
i wzbudzić w sobie intencję 
pielgrzymki. 

Spotkanie pielgrzymów ka-
towickiej archidiecezji zakoń-
czył koncert kolęd w wykona-
niu dziecięcego zespołu Suzuki 
ze szkoły prywatnej w Tarnow-
skich Górach. Popularne me-
lodie kolędowe kilkanaścioro 
dzieci zagrało na skrzypcach. 

PIOTR SACHA

Duszpasterstwo ludzi drogi

Apostoł spotyka apostoła
MOJE WĘDROWANIE
JOLANTA JANKO
KATECHETKA, SZKOŁA 
PODSTAWOWA W CHUDOWIE
– Archidiece-
zjalne biuro or-
ganizuje piel-
grzymki dla na-
szych pierwszo-
komunijnych 
dzieci. W minionym roku by-
liśmy na Górze świętej Anny i 
w Kamieniu Śląskim. Staramy 
się, aby zawsze był to rodzin-
ny wyjazd, który jest dzięk-
czynieniem po uroczystości 
Pierwszej Komunii Świętej. 
Biuro proponuje nam różne 
ciekawe trasy, które mogliby-
śmy zobaczyć z dziećmi, dla-
tego co roku jesteśmy w in-
nym miejscu. 

DANUTA BALICKA
UCZESTNICZKA PIELGRZYMEK  
Z KATOWIC
– Byłam bar-
dzo chora. Po-
jechałam do 
Ziemi Świętej, 
aby podzięko-
wać Panu Bogu 
za to, że wyzdrowiałam. Od 
tamtej pory, gdy zaczęłam 
pielgrzymować, mija już 
10 lat. Zwiedziłam w tym 
czasie sanktuaria maryjne 
Europy, Meksyk oraz Chiny. 
Zawsze po powrocie do do-
mu przeżywam pielgrzym-
kę jak gdyby od początku. 
Opowiadam, dzielę się wra-
żeniami z bliskimi. 

KAMILA BANAŚ
PRZEWODNICZKA Z ORNONTOWIC
– Gdy w Rzymie 
znaleźli się lu-
dzie z sąsied-
nich parafii  
czy dekanatów  
naszej archidie- 
cezji, wszyscy odczuli, 
że to szczególna chwila. 
Mieszkańcy Śląska spoty-
kali się u grobu Jana Pawła 
II czy św. Piotra, dzieląc się 
osobowością swojego pa-
trona, św. Jacka. Dla nas, lu-
dzi wierzących, bycie prze-
wodnikiem pielgrzymek 
jest również szansą, żeby 
być apostołem, by zaświad-
czyć o swojej wierze.

O tym, jak 
dobrze 
wykorzystać 
dar pielgrzymki, 
opowiadał ks. 
Andrzej Kołek
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– Lata 60. Wchodzę do jednego  
z katowickich mieszkań – wspomina 
80-letni ks. Longin Kozub. – Pytam 

domowników, gdzie jest ojciec.  
„W pracy, przyjdzie późno”. 

Rozmawiam chwilę z gospodynią 
domu, z dziećmi. Po chwili jeden  

z chłopców szepcze: „Tatuś, 
wyłaź spod łóżka. Ksiądz 

jest bardzo fajny”.

Odwiedzamy kapłanów mieszkają-
cych w Domu Księży Emerytów 
w Katowicach. Pretekstem do 
rozmowy są ich kolędowe wspo-

mnienia. Niemało jest tych zabawnych.
– Byłem wikarym w Kochłowicach. To 

była moja pierwsza kolęda – mówi 72-let-
ni ksiądz Jan Klemens. – W pierwszym od-
wiedzanym domu tak energicznie zamach-
nąłem się kropidłem, że uderzyłem w ży-
randol. Na szczęście nie spadł.

Ksiądz Bernard Jośko przez 30 lat był 
proboszczem parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Katowicach. – 
Wchodzimy do mieszkania, a tam telewizor 
gra w najlepsze. Proszę więc gospodarza: 
zgaście. A on, jako że był trochę wczoraj-
szy, zgasił, ale stojące na stole świece. 

W innym domu gospodyni wyszła do nas 
z mokrą głową, tłumacząc, że właśnie umyła 
włosy, a o kolędzie nic nie wiedziała.

Pociamaj księdza w święty szalik
Ksiądz Czesław Podleski na początku lat 

70. duszpasterzował w Jastrzębiu w para-
fii św. Katarzyny. – To była ogromna, licząca 
wtedy 64 tys. parafia – wspomina. 
– Biskup Bednorz zdecydował, że 
księżom podczas kolędy będą po-
magać diakoni. Potem pomocą słu-
żyli też akolici (klerycy posiadający 
ostatnie z tzw. święceń niższych – 
przyp. red.). Jeden z nich bardzo się 
martwił tym, jak ludzie go przyjmą. Przecież 
nawet nie jest diakonem.

Kiedy poszedł z kolędą do pierwsze-
go bloku, jeden z gospodarzy, widząc jego 
słuszną posturę i niemały brzuszek, wziął go 
za księdza kanonika i z radością wykrzyknął: 
„O, witamy kanonika! Nareszcie, bo zawsze 
nam tylko tych z szarfami posyłają!”.

Ludzie, którzy z całej Polski przyjecha-
li na Śląsk za pracą, często dziwili się ślą-
skim zwyczajom kolędowym. – Pewnego 
razu wszyscy mieszkańcy jednego z blo-
ków postanowili zejść na parter, by tam 
zorganizować kolędę, tak żeby ksiądz nie 
musiał się męczyć, wchodząc na kolejne 
piętra – wspomina ksiądz Podleski. – Pa-
miętam też kobietę, która podczas kolędy, 
zwracając się do syna, powiedziała: „Po-
ciamaj księdza w święty szalik”.

Kiedyś w jednym z bloków księdzu za-
podziali się gdzieś ministranci. Okazało 

się, że jeżdżą windą, która była 
wtedy dla nich ogromną atrakcją. 

Ksiądz Longin Kozub wspomi-
na też kolędę w jednym z katowi-
ckich bloków. – Przed mieszkaniem 
stali ministranci i nie chcieli do nie-

go wejść. „Gospodyni powiedziała, że mamy 
zdjąć buty, bo zniszczymy jej nowe dywany” 
– pożalili się. W takim razie i ja tam nie wcho-
dzę – powiedziałem. Słysząc to, gospodyni 
od razu zaprosiła wszystkich do środka. 

Egzorcyści idą!
Często spotkania kolędowe są bardzo 

wzruszające. Ks. Jan Klemens wspomina 
kolędę w szkole w Kochłowicach. Był rok 
1961. Czasy niełatwe. Wtedy uczestnictwo 
w spotkaniu kolędowym nieraz oznaczało 
dla ludzi szykany ze strony partii. Mimo te-
go stawili się wszyscy nauczyciele, nawet ci  
najdalej mieszkający. 

Ale najbardziej księdzu Klemensowi 
utkwiło w pamięci jedno ze spotkań kolę-
dowych, jakie przeżył w Katowicach Jano-
wie. – W jednym z mieszkań czekały na ko-
lędę dwie kobiety i czwórka dzieci – wspo-

Kolęda księży emerytów

Latające kropidło i święty szalik

tekst 
ANNA BURDA-SZOSTEK
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W Domu Księży 
Emerytów 
kolęda zaczyna 
się w kaplicy

– Na kolędzie poprosiłem gospodarza, by zgasił 
telewizor. Zgasił, ale świece na stole – mówi  
ks. Bernard Jośko

– Co wyście rychtyk som? – Zapytała mnie 
kobieta na kolędzie – mówi ks. Krystian Wuttke 
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mina. – Gdzie wasi mężowie, pytam. Jedna 
z kobiet odpowiada: „Mój mąż pojechał do 
Ameryki na pogrzeb swojego ojca… księ-
dza”. Okazało się, że został on księdzem 
już jako wdowiec i wyjechał do Amery-
ki. Druga z kobiet zakłopotana tłumaczy: 
„Mojego męża nie ma, bo nawet nie jest 
ochrzczony”. Zaproponowałem jej wtedy, 
żeby razem z mężem przyszła do mnie 
na probostwo. Tak też się stało. Po czasie 
mężczyzna, mając 33 lata,  przyjął chrzest, 
bierzmowanie, asystowałem im też przy sa-
kramencie małżeństwa. 

W 2002 roku, po 17 latach od tamtych 
wydarzeń, ks. Klemens dostał od mężczy-
zny list z Hamburga, w którym dziękował 
za udzielenie sakramentów, za to wielkie 
przeżycie. – W liście pisał, że na obczyź-
nie prowadzi nabożeństwa w języku pol-
skim i działa w polskiej misji katolickiej.  
I że zawdzięcza to m.in. temu spotkaniu 
kolędowemu – mówi ksiądz Klemens. – 
Było to dla mnie bardzo wzruszające wy-
znanie. I dowód na to, że kolęda to nie 
tylko zwykłe odwiedziny, ale i spotkanie, 
podczas którego można pomóc ludziom w 
ich najtrudniejszych problemach. 

Dla mnie kolęda zawsze była takim 
egzorcyzmem – uśmiecha się ks. Jan Kle-
mens. –  Zawsze przecież jest tam Słowo 
Boże, modlitwa i woda święcona. Czasem, 
gdy idzie kolęda, to ludzie mówią: „Koszu-
loki idą”. A ja mówię: egzorcyści idą. 

Co wyście rychtyk som?
76-letni ksiądz Krystian Wuttke był pro-

boszczem m.in. w parafii w Mysłowicach. 
Tam podczas kolędy poznawał świat ro-
botniczy. – Byli to ludzie prości, ale bardzo 
głęboko wierzący – mówi. – Spotkania ko-
lędowe z nimi bardzo wiele mnie nauczy-
ły. Tamci ludzie mówili tylko gwarą i dzi-
wili się mojej bardzo dobrej polszczyź-
nie. Pamiętam, jak jedna z kobiet zapyta-
ła mnie, za kogo ja właściwie się uważam. 
„Co wyście rychtyk som? Ślązok czy ksiądz 
sprowadzony z centralnej Polski”. 

Ks. Wuttke wspomina zadawane pod-
czas kolędy trudne pytania dotyczące roz-
bitych małżeństw. – Ci ludzie bardzo to 
przeżywali. W tamtych czasach, pod ko-
niec lat pięćdziesiątych, rozwody zdarzały 
się sporadycznie i były szokiem dla całej 
rodziny, dla otoczenia. Na kolędzie ludzie 
się otwierali, zwierzali ze swoich proble-
mów i trzeba im było podać drogę wyjścia 
z trudnej sytuacji. 

Czasem zdarzały się też i nieprzyjem-
ne sytuacje kolędowe. – Pamiętam kobie-
tę, rozwódkę, która zrobiła mi awanturę, 
mówiąc, że nie powinienem mieszać się 
w jej sprawy osobiste, bo za nie ona sama 
odpowie przed Bogiem – mówi ks. Wutt-
ke. – A kolędę przyjmowała ze względu na 
dzieci, żeby inni nie wytykali ich palcami. 
I bardzo zależało jej, żebym dał dzieciom 
obrazki kolędowe.

Kolęda u Jerzego Ziętka
W czasach komunistycznych ludzie ba-

li się przyjmować kolędę, żeby nie nara-
zić się partii i nie stracić na przykład do-
brej posady. Dlatego często kolędę przyj-
mowały tylko żony. Tak, by potem ich mę-
żowie mogli się tłumaczyć partii, że prze-
cież to nie oni uczestniczyli w spotkaniu. – 
Żona generała Ziętka zawsze przyjmowa-
ła kolędę. Ale jego nigdy nie było – mówi 
ks. Longin Kozub. – Jednak żonie sam ka-
zał kolędę przyjmować.

Ludzie zawsze czekali na spotkanie z księ-
dzem. – I choć nieraz byłem już zmęczony ko-
lędą, to znudzony nigdy – dodaje ks. Kozub. 
– I teraz tak samo w Domu Księży Emerytów 
czekamy na odwiedziny duszpasterskie arcy-
biskupa. Każdy z nas potrzebuje tego spotka-
nia z księdzem, błogosławieństwa kolędowe-
go, które jest ogromnym darem. 

Kolęda księży emerytów

Latające kropidło i święty szalik

– Jerzego Ziętka nigdy nie było na kolędzie. Zawsze 
przyjmowała ją jego żona – mówi ks. Longin Kozub

– Pociamaj księdza w święty szalik – nakazała 
synowi podczas kolędy jedna z kobiet 
– opowiada ks. Czesław Podleski

Ks. Jan Klemens do dziś otrzymuje 
korespondencję, której początek dały spotkania 
kolędowe
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Na koniec roku Teatr Śląski  
im. Stanisława Wyspiańskiego  
w Katowicach zafundował swoim 
widzom niezwykle mocną dawkę 
ponuractwa.

Scena w Malarni zamienia-
ła się w obrzydliwie zaniedba-
ne mieszkanie i w rozkopa-
ny cmentarz. Scenograf (An-
drzej Sadowski), pragnąc do 
końca nas przerazić, nie skąpił 
prawdziwej ziemi, która bru-
dziła bohaterów o brudnych 
duszach, poniewierały się w 
nadmiarze ludzkie kości, a do 
tego padał deszcz… Na scenie 
szokowała totalna brzydota, 
ale wymagał tego tekst sztuki. 
Irlandzki dramatopisarz Mar-
tin McDonagh  postanowił bo-
wiem potrząsnąć zapatrzonym 
w pozorne piękno konsump-
cyjnym społeczeństwem bry-
tyjskim. Myślę, że już nadeszła 
pora, aby postraszyć i nas. 

„Czaszka z Connemary” to 
opowieść o przerażająco sa-
motnych ludziach w świecie 
bez uczuć. Główny bohater 
Mick Dowd (Wiesław Kańtoch) 
zajmuje się „czyszcze-
niem” starych grobów, 
by zrobić na cmentarzu 
miejsce pod nowe po-
chówki. Ten problem 
dotyka i nas. Jak czu-
jemy się, widząc co-

raz częściej na naszych cmen-
tarzach karteczki (po stosun-
kowo krótkim okresie) przyna-
glające do ponownego opłace-
nia miejsca wiecznego i spo-
kojnego spoczynku, lub gdy, co 
gorsza, mieszkając daleko, de-
cydujemy się odwiedzić groby 
bliskich i znajdujemy przeko-
pany grobowiec? To po prostu 
koszmar z najgorszego snu. 
Ale i ponura rzeczywistość, 
wszak życie musi toczyć się 
dalej… W dniu, w którym to-
warzyszymy Mickowi, musi on 
przekopać grób żony, która w 
tajemniczych okolicznościach 
zmarła przed siedmioma laty. 
Grób jest pusty… Akcja rozwi-
ja się niczym w telewizyjnym 
kryminale. Leje się krew, i to 
dość obficie… 

Na szczęście pełno tu nie-
dopowiedzeń i ukrytych py-
tań. Przedstawienie, dla ludzi o 
mocnych nerwach, wyreżysero-
wała Katarzyna Deszcz. Wraż-
liwcom radzę się trzymać z da-
leka od Sceny w Malarni. Nie 
byłbym w stanie obejrzeć do 
końca tej ponurej rzezi żywych 
i umarłych, gdyby nie aktorzy, 
którym udało się uniknąć prze-

kroczenia cienkiej gra-
nicy złego smaku. Naj-
większe brawa należą 
się młodemu i niezwy-
kle utalentowanemu 
Michałowi Rolnickie-
mu, w roli miejscowe-

go przygłupa dresiarza Mairti-
na Hanlona, dla którego różni-
ca między dobrem a złem jest 
niezrozumiałą abstrakcją. Czy 
można go winić za brak świa-
domości czynienia zła? Nie wy-
baczamy jego bratu (świetny 
Wiesław Kupczak jako Thomas 
Hanlon) – „stróżowi prawa” ła-
miącemu wszelkie reguły. W 
roli udającej ślepą i głuchą, ze-
psutej do cna długim życiem 
babki Hanlonów wystąpiła Bo-
gumiła Murzyńska. Wspomnia-
ny Wiesław Kańtoch poprowa-
dził swoją rolę w zupełnie in-
nych barwach niż reszta zespo-
łu. Może tak trzeba – mnie nie 
przekonał.

Natomiast na Scenie Kame-
ralnej można obejrzeć znaną 
z niedawnej telewizyjnej pre-
zentacji sztukę Petera Nicholsa 
„Jeden dzień”. To historia nara-
stających do granic wytrzyma-
łości problemów związanych 
z wychowaniem dziecka-roślin-
ki. Wydawałoby się, że spek-
takl telewizyjny będzie bar-
dziej przypominał reportaż o 
życiu nieszczęśliwej rodziny, a 
zobaczyliśmy kawał teatru, na-
tomiast na katowickiej scenie 
uczestniczymy w nagraniu te-
lewizyjnego reportażu. W bez-
pośrednim dialogu z widownią 
padają intymne pytania – czy-
li to, czego w teatrze nie lubię 
najbardziej. Reżyserem tego 
antyteatralnego spektaklu jest 
wielki tuz polskiej sceny Bog-
dan Hussakowski, i to smuci. 

Andrzej Dopierała (Bri, oj-
ciec) momentami jest praw-
dziwy w swoim cierpieniu i w 
swojej, mimo wszystkich prze-
ciwieństw losu, radości, Ewa 
Kutynia (Sheila, matka) spra-
wia wrażenie bardziej kocha-
jącej przyjemności poza do-
mem niż dziecko – a to prze-
cież nieprawda. Wymienić mu-
szę jeszcze Violettę Smolińską 
jako Pam. Miałem nie porów-
nywać przedstawień w TV i na 
katowickiej scenie – nie mo-
gę się jednak powstrzymać, bo 
Smolińska była po prostu o nie-
bo lepsza!

WITOLD KOCIŃSKI

8 stycznia 2007 roku minęła 
41. rocznica śmierci Zbyszka 
Cybulskiego. 

Aktora, który podczas swego 
zbyt krótkiego życia zrewolucjo-
nizował polskie aktorstwo, za-
grał u większości mistrzów pol-
skiej sztuki reżyserskiej – Waj-
dy, Hasa, Kawalerowicza. Cen-
trum Sztuki Filmowej „Silesia 
Film” zorganizowało wieczór 
wspomnieniowy poświęcony 
aktorowi. Pokazano film „Zby-
szek”, zrealizowany przez Jacka 
Laskowskiego, oraz dokument 
Wojciecha Sarnowicza „Katowi-
ce Zbyszka Cybulskiego”. Na film 
„Zbyszek” składa się seria mi-
strzowsko zmontowanych scen 
z różnych dzieł z udziałem Cy-
bulskiego; całość daje obraz ży-
cia aktora oraz tragicznego po-
kolenia wojennej młodzieży. Mo-
tywem przewodnim dokumentu 
„Katowice Zbyszka Cybulskiego” 
są związki aktora z Katowicami. 
Miasto to dwukrotnie odegrało 
istotną rolę w biografii aktora: 
po wojnie, gdy jego rodzina zna-
lazła tu swój drugi dom po wy-
gnaniu ze wschodnich rubieży, 
i po śmierci, gdyż to w Katowi-
cach został pochowany. 

W filmie oglądamy archiwal-
ne zdjęcia z pogrzebu akto-
ra, tłumy, które szły w kon-
dukcie pogrzebowym, pożeg-
nanie wygłoszone przez Gusta-
wa Holoubka. Aktora wspomi-
nają m.in.: Marek Kobiela, Kazi-
mierz Kutz, Alina Janowska, An-
drzej Wajda i Jacek Fedorowicz. 
Po raz pierwszy o zmarłym bra-
cie zgodził się opowiedzieć An-
toni Cybulski. 

Warto zobaczyć

Wspomnienie 
o Zbyszku 
Cybulskim

Michał Rolnicki 
i Wiesław 
Kańtoch  
w spektaklu 
„Czaszka  
z Connemary”
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PIERWSZY chrzest Śląska 
nastąpił około 900 ro-
ku. Wtedy właśnie 

Śląsk był częścią Państwa 
Wielkomorawskiego, gdzie 
misję chrześcijańską prowadzi-
li święci Cyryl i Metody oraz 
ich uczniowie. Dotarli oni rów-
nież na Śląsk, głosząc słowo 
Boże w języku słowiańskim i 
chrzcząc w obrządku wschod-
nim. Chrześcijaństwo to mia-
ło jakby rys słowiański, gdyż 
święci bracia przełożyli na ję-
zyk Słowian księgi liturgiczne, 
potrzebne im do prac duszpa-
sterskich. W tym celu specjal-
nie opracowali alfabet głago-
licki, który dostosowywał gre-
ckie litery do dźwięków sło-
wiańskiej mowy. 

DRUGI jakby chrzest 
Śląska nastąpił, po 
906 roku, gdy Państwo 

Wielkomorawskie upada, 
a Śląsk trafia w ręce Czech. 
Chrześcijańscy już wtedy Czesi 
kontynuują misję chrystianiza-
cyjną na Śląsku, ale już nie w 
liturgii słowiańskiej, lecz ła-
cińskiej. Brał w tym udział św. 
Wojciech, któremu 
jako praskiemu bi-
skupowi podle-
gał pod względem 
kościelnym także 
Śląsk. I być może 
tego właśnie czasu 
dotyczą legendy, 
mówiące o poby-
cie św. Wojciecha 
w Bujakowie, 
Radzionkowie czy 
Jemielnicy.

TRZECI etap 
ukorzeniania 
się chrześci-

jaństwa na Śląsku 
nastąpił około 990 
roku, kiedy po woj-
nach polsko-cze-
skich Śląsk prze-
jął polski książę 
Mieszko I. Wówczas 

na Śląsku nastąpiła trzecia, tym 
razem polska misji chrystianiza-
cyjna, a w 1000 roku powstała 
dla Śląska diecezja wrocławska, 
zależna od polskiego arcybisku-
pa z Gniezna. 

Kiedy dzisiaj podczas piel-
grzymek w Piekarach, 
Pszowie czy na Górze 

św. Anny przyglądam się cha-
rakterystycznej śląskiej religij-
ności, intuicyjnie czuję, że jed-
ną z jej przyczyn był ten daw-
ny trzyetapowy chrzest Śląska. 
Bo co trzy chrzty, to nie jeden. 
Oczywiście nie chodzi o to, 
że kiedyś jakiegoś konkretne-
go Ślązoka chrzczono trzy ra-
zy, żeby lepiej chyciyło na fest, 
żeby trzymało – jak to sie godo 
– jak „wiara żydowsko”. Ten – 
jak można go nazwać – potrój-
ny chrzest Śląska to 
tylko taki skrót myślo-
wy, pokazujący bogate 
początki ukorzeniania 
się chrześcijaństwa w 
naszym regionie. 

Ale ta jakby po-
trójność chrztu 
Śląska ma też 

swoją pouczającą symbolikę, 
która kojarzy mi się z ko-
zą mojego kolegi. Otóż kie-
dyś w dzieciństwie poszed-
łem z kolegą paść kozę. Po 
co?  Żeby w czasie pasienia 
pograć sobie w bala. Kiedy 
więc doszliśmy na miedzę, 
trzeba było łańcuch od ko-
zy przymocować kolikiem do 
ziemi. Wtedy kolega uderzył 
bardzo mocno cegłówką w ko-
lik. Niestety, efekt był mier-
ny, bo od uderzenia rozlecia-
ła się cegłówka, kolik tylko się 
skrzywił i nie wlazł do ziemi, 
zaś koza uciekła. A my póź-
niej zamiast grać w bala, go-
niliśmy kozę po całym polu. 
Oczywiście gdyby się klupnę-
ło cegłówką trzy razy, ale lek-
ko, to kolik byłby cały wlazł 
do ziemi i trzymałby mocno, 

a koza by nie ucie-
kła. I być może właś-
nie chrystianizacja 
realizowana za moc-
no i za szybko mo-
że zaowocować „ko-
zią wiarą” i jeszcze 
grozi zerwaniem się 
z łańcucha. 

Chrzest na fest


JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

Stanisław Dąbrowa i Adam 
Matusiewicz z rąk woje-
wody śląskiego Zygmunta 
Łukaszczyka odebrali nomina-
cje na stanowiska wicewoje-
wodów. 

Pierwszym wicewojewodą zo-
stał Stanisław Dąbrowa, który w 
swych kompetencjach ma od dzi-
siaj sprawowanie bezpośrednie-
go nadzoru nad zadaniami wyko-
nywanymi przez Wydział Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców 
oraz Wydział Środowiska i Rolni-
ctwa Urzędu Wojewódzkiego. 

Ponadto Stanisław Dąbrowa 
nadzorował będzie pracę Ślą-
skiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Jakości Handlowej Artyku-
łów Rolno-Spożywczych, Ślą-
skiego Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Roślin i Nasienni-
ctwa, Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
oraz Śląskiego Wojewódzkiego 
Lekarza Weterynarii. 

Stanisław Dąbrowa ma 47 
lat, mieszka w Pilicy, jest ab-
solwentem Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Ukończył również 
studia podyplomowe w Wyż-
szej Szkole Handlu i Finansów 
Międzynarodowych w Warsza-
wie oraz w Wyższej Szkole Za-
rządzania w Częstochowie. 

Drugim wicewojewodą zo-
stał Adam Matusiewicz, który 
w swych kompetencjach ma od 
dzisiaj sprawowanie bezpośred-
niego nadzoru nad zadaniami 
wykonywanymi przez Wydział 
Infrastruktury i Wydział Polity-
ki Społecznej. 

Ponadto Adam Matusiewicz 
nadzorował będzie pracę Śląskie-
go Kuratora Oświaty, Śląskich Wo-
jewódzkich Inspektorów: Farma-
ceutycznego, Inspekcji Handlo-
wej, Nadzoru Budowlanego, Nad-
zoru Geodezyjnego i Kartogra-
ficznego, Transportu Drogowego 
oraz Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Adam Matusiewicz ma 34 la-
ta, mieszka w Siemianowicach 
Śląskich, jest absolwentem Aka-
demii Ekonomicznej w Katowi-
cach. Ukończył również Europej-
skie Studia Podyplomowe na Po-
litechnice Śląskiej. 

Administracja

Za sterami

Już ok. 900 roku 
na Śląsk dotarła 
pierwsza misja 
chrystianizacyjna 
kierowana 
przez uczniów 
świętych Cyryla 
i Metodego
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Anna, pytana o szcze-
góły zadziwia pamię-
cią i jasnością umy-
słu. Wyciąga z zaka-

marków szuflad starannie uło-
żone dokumenty, orygina-
ły: akt urodzenia, świadectwa 
chrztu i bierzmowania, świa-
dectwa szkoły powszechnej w 
Jastrzębiu Dolnym i Żeńskiej 
Prywatnej Szkoły Powszechnej 
Sióstr Szkolnych de Notre 
Dame w Strumieniu.

Przerwana młodość
Ze świadectwem ukończe-

nia Seminarium Ochroniar-
skiego w Bielsku, które dawa-
ło prawo prowadzenia zajęć 
wychowawczych, Anna Ździe-
bło udała się za Lwów, do pra-
cy w przedszkolu w Tłuma-
czu (województwo Stanisła-
wowskie). W rok później wy-
buchła II wojna światowa. Lęk 
o bliskich sprawił, że Anna 
wróciła na Śląsk. Włączyła się 
w organizowanie ruchu opo-
ru. Znana z polskości rodzina 
Ździebłów była szykanowa-
na. Ogromnym bohaterstwem 
śląskiej patriotki wykazała się 

jej matka, która również od 
pierwszych chwil wojny włą-
czyła się do ruchu oporu.

Oficjalną przysięgę Anna zło-
żyła przed Kuboszkiem. Otrzy-
mała pseudonim „Hela”, a jej 
starsza siostra Katarzyna – „Kry-
sia”. Dowództwo Rybnickie-
go Inspektoratu, zlokalizowało 
swój sztab u Ździebłów i w za-
budowaniach gospodarczych po-
wstańca śląskiego Dominika Ka-
ni. Miejsce to było bezpieczne, 
trudnodostępne i dawało moż-
liwość obserwacji. Teren działa-
nia Rybnickiego Inspektoratu AK 
obejmował powiaty: rybnicki (w 
tym również dzisiejszy wodzi-
sławski), pszczyński, cieszyński 
oraz Zaolzie.

Do zadań „Heli” należało 
między innymi rozwożenie ma-
teriałów i poczty, broni, po-
zyskiwanie nowych kwater, 
umawianie spotkań, przywo-
żenie materiałów do fabryko-
wania kartek żywnościowych i 
dokumentów, wyjeżdżanie ja-
ko czujka na różne spotkania. 
Zdobywane informacje wywia-
dowcze z tego ważnego tere-
nu – bo z terenu wcielonego 
do III Rzeszy, były przekazywa-
ne aż do Londynu.

numer 95370
– Praca w gospodarstwie, 

zaangażowanie w konspira-
cji, sukcesy, strach, niepowo-
dzenia przeplatane były czę-
stymi odwiedzinami niemie-
ckich żandarmów – opowiada 
o tamtym okresie swego życia 
Anna Ździebło. Aby osłonić 
dom, kierownictwo konspira-
cji dało najmłodszemu bratu 
Józefowi do zrozumienia, że 
winien się stawić na wezwa-
nie do Wehrmachtu. 

Przeżył piekło na froncie 
wschodnim, a potem – prze-
rzucony na front zachodni – 
przedostał się do dywizji gen. 
Maczka.

W obławie w Ja-
strzębiu gestapowcy 
trafili jednak i do do-
mu Florentyny Ździe-
bło. Akurat nocowali 
tam wtedy „Gruby” i 
Lupa ps. „Tomek”, wy-
posażeni w broń oso-
bistą oraz 2 karabiny. 
Anna – dosłownie na 
oczach gestapowców 
– przeniosła broń pod 
szlafrokiem do ustę-
pu znajdującego się 
na podwórku. „Gruby” 
zdołał uciec, natomiast 
„Tomek” został ujęty.

– Gdy 13 sierpnia 
1944 r. obudziłam się z niespo-
kojnego snu, stał nade mną ge-
stapowiec i z krzykiem kazał 
mi się ubierać – wspomina An-
na. – Zaprowadzili nas do bu-
dynku żandarmerii w Jastrzębiu 
Zdroju, gdzie byli już Błażejew-
ska, Kopyto, Maciończyk i in-
ni. Wszystkich nas wywieźli do 
więzienia w Rybniku. Po kilku 
dniach przewieźli nas do Kato-
wic. Zaczęło się śledztwo i kon-

frontacja. Mamę z bra-
ku dowodów zwolnio-
no. Pomogło przekona-
nie Niemców, że jej syn 
był na froncie wschod-
nim. Nas, tj. Macioń-
czykową, siostrę i mnie 
przyłączono do trans-
portu do obozu Ra-
vensbrück.

Wjazd w piekło XX 
wieku Anna Ździebło 
opisała w swoich zapi-
skach. „Transport sta-
nął na stacji Fürsten-
berg. Na piechotę po-
gnano nas w nieznane. 
Było 30 stopni mrozu 

– włosy mokre, ciała niewytar-
te. Stanie na mrozie skończyło 
się nad ranem – od wieczora. 
Następnie wprowadzono nas 
do baraku. Ściany były drew-
niane, wewnątrz grubo oblo-
dzone. Tam dostałyśmy pierw-
szą strawę – kocioł zimnej, 
sfermentowanej papki. Później 
wizyta w Schreibstube, gdzie 
spisano personalia i wyszłam 
jako numer 95370”.

Śląsk i dzieje jego mieszkańców

Wysoka cena za wierność
Losy niektórych 

pokazują, jaką cenę 
przyszło płacić 

Ślązakom  
za wierność 

Ojczyźnie. Spośród 
dwanaściorga dzieci Karola 

i Florentyny Ździebłów 
– rolników z Pochwacia 

– przysiółka dawnego 
Jastrzębia Dolnego, 

żyje dotąd dwoje: Anna 
pseudonim „Hela” i Józef.

tekst 
JÓZEF MUSIOŁ

Rodzina 
Ździebłów.  
Rodzice: 
Florentyna  
i Karol, córki  
od lewej siedzą:  
Gertruda, 
Katarzyna, 
Matylda  
i Anna. Synowie 
od lewej u góry: 
Karol, Antoni, 
Stanisław, Józef, 
Alojzy. Przy 
rodzicach  
po lewej: Izydor  
i Dominik  
po prawej
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Koniec tułaczki

Blisko 92-letnia dzi-
siaj Anna Ździebło wy-
ciągnęła z szafy spięte, 
szare ze starości kartki 
maszynopisu: „Świad-
kowie moich przeżyć 
obozowych”. Wymie-
nia na nich: Różaniec zakonni-
cy s. Izydory. Ten różaniec to-
warzyszył jej przez całą obo-
zową gehennę – to, jak pod-
kreśla, dar Bożej Opatrzności. 
Podczas całego pobytu w obo-
zie, mimo rewizji osobistych  

został niezauważony przez es-
esmanki.

Kolejny świadek to obrazek 
Matki Bożej Bolesnej, który zna-
lazła przy sortowaniu w obo-
zie garderoby z ewakuowanej po 
powstaniu Warszawy. Sama nie 
wie, jak zachowała go przy so-
bie. Kolejny „świadek” to numer 
obozowy „95370”. W końcu ja-
ko świadków obozowej gehenny 
Anna Ździebło podaje swoją sio-
strę Katarzynę i Martę Macioń-
czyk, z którymi została areszto-
wana, a następnie osadzona w 
Ravensbrück.

Kolejne bolesne do-
świadczenie przeżyła 
już w Polsce. Stale by-
ła pod obserwacją, aż 
do początku listopada 
1947 roku. Wtedy zjawił 
się znajomy milicjant i 
powiedział, iż otrzymał 
polecenie doprowadze-
nia jej do miejscowego 

posterunku MO celem złożenia 
wyjaśnień. Funkcjonariusze UB 
czekali na posterunku, ponieważ 
z powodu nieprzejezdnej dro-
gi nie mogli dotrzeć do Pochwa-
cic. „Panie Mazur, mnie nie było 
w domu”. Milicjant poszedł i tak 

zameldował, a dla Anny 
Ździebło rozpoczęła się 
dziewięcioletnia tułacz-
ka. Najpierw udała się 
do rodziny byłych akow-
ców, Anny i Rafała Sit-
ków, potem mieszkała 
w domu Szulików ko-
ło kościoła w Jastrzębiu Górnym, 
następnie u siostry Katarzyny. UB 
rozpoczęło poszukiwania. Prze-
słuchiwano matkę, brata Józefa, 
bliskich i sąsiadów. Uciekała jak 
ścigane zwierzę i w końcu znala-
zła się w małej miejscowości pod 
Krakowem. Miejscowy proboszcz 
potrzebował kogoś do przepisy-
wania ksiąg metrykalnych, cze-
go żądały wówczas urzędy sta-
nu cywilnego. Proboszcz, o. Ty-
tus – jak to określiła Anna Ździe-
bło – stał się dla niej narzędziem 
Opatrzności Bożej. Nie tylko dał 
dach nad głową, pracę, ale po-
starał się dla niej o dowód oso-
bisty po zmarłej lwowiance. An-
na Ździebło została Marią Puław-
ską. Tenże ksiądz dał jej kolej-
ne schronienie w miejscowości, 
gdzie był proboszczem.

W konspiracji, w nieustan-
nym poczuciu zagrożenia Anna 
Ździebło żyła od 1939 do 1956 
roku, a więc 17 lat. Po powro-
cie podjęła pracę jako wycho-
wawczyni w Sanatorium Kole-
jowym w Jastrzębiu Zdroju. Sta-
ła się przyjacielem młodzieży i 
mimo komunizmu, uczyła miło-
ści ojczyzny, patriotyzmu i wia-
ry chrześcijańskiej. Od 1991 ro-
ku jest członkiem Światowego 
Związku Armii Krajowej, i mimo 
iż nie wychodzi z domu, nadal 
żyje losem innych. 

W poprzednim nr. GN błędnie 
podaliśmy, że Anna Ździebło 
była uczestniczką powstań śląskich. 
Bohaterkę artykułu przepraszamy 
za pomyłkę

Śląsk i dzieje jego mieszkańców

Wysoka cena za wierność
zameldował, a dla Anny 

ło kościoła w Jastrzębiu Górnym, 
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Anna Ździebło 
ps. „Hela”

Na dole:
Anna Ździebło 
wraz ze swoimi 
wychowankami



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

13
 st

yc
zn

ia 
20

08

XIV

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

Co łączy koś-
ciół położony 
na skraju die-
cezji, w jednej 

z dzielnic Zabrza, z ka-
tedrą Chrystusa Króla 
w Katowicach? Projekt 
obu budowli wyko-
nał krakowski archi-
tekt Zygmunt Gawlik. 
Gdy w 1933 roku wika-
riusz generalny, ks. in-
fułat Wilhelm Kasperlik, 
święcił tutejszy koś-
ciół, Pawłów liczył 7 tys. 
mieszkańców. Były na-
dzieje, że leżąca przy 
granicy z Niemcami pa-
rafia jeszcze bardziej się 
rozrośnie. Stało się ina-
czej. Z powodu szkód 
górniczych ubyło 5 tys. 
osób.

Wstrząs
Po raz pierwszy 

mieszkańcy zadrżeli w 

połowie lat 50. – Będąc 
jeszcze na starym pro-
bostwie, słyszałam do-
biegający z dołu głos 
górników i dźwięk ki-
lofów. Tak wysoko by-
li. Zawalił się w tamtym 
czasie strop tuż obok 
mojego łóżka. Ludzie 
starali się jak najdłużej 
tu zatrzymać, z bólem 
serca zostawiali domy – 
wspomina Małgorzata 
Niemiec, która od 1946 
roku pracuje w parafial-
nej kancelarii. 

W latach 50. roz-
począł się długofalo-
wy proces przesiedla-
nia miejscowych, któ-
rych domom groziła ka-
tastrofa. – Ludzie prze-
prowadzili się do no-
wych osiedli w Zabrzu, 
część wyjechała do Nie-
miec – opowiada ks. 
proboszcz Józef Kra-
kowski. – W latach 80. 
pozostało tu niecałe 2 
tys. osób. Pod wzglę-
dem liczebnym wypro-
wadziła się więc gru-
pa wielkości średniej 
parafii. Obecnie coraz 
więcej osób szuka tu-
taj gruntu pod zabudo-
wę, dzielnica ma opi-
nię atrakcyjnej – doda-
je proboszcz.

W minionym roku za-
kończył się remont koś-
cioła, już czwarty w hi-
storii parafii. Scenariusz 
jest zawsze podobny – 
odnawiane ściany po 
pewnym czasie na no-
wo pękają. Tym razem 
nie obyło się bez pro-
cesów sądowych z ko-
palnią, zapadły dwa wy-
roki. Kościół odremon-
towano dzięki środkom 
KWK „Bielszowice” oraz 
parafii. Prace ruszyły w 

czerwcu 2006 r. Trwa-
ły rok. Dodatkowo bu-
dynek kościoła zabez-
pieczono przed kolejny-
mi efektami wstrząsów, 
ponieważ rozpoczyna 
się właśnie eksploatacja 
węgla znajdującego się 
pod świątynią. W wyni-
ku zbrojeń kościół pod-
niósł się aż o 40 centy-
metrów.  

Św. Paweł na 
płótnie
W kościele jest teraz 

cieplej – mówią parafia-
nie, i nie mają na my-
śli nowego ogrzewania. 
Mowa jest o wystroju 
i kolorystyce wnętrza. 
Pojawił się m.in. nowy 
ołtarz, którego podsta-
wę tworzą cztery malo-
widła wykonane na de-
sce. Aby wierni mogli 
patrzeć na każdy z obra-
zów, w planach jest ob-
rotowa konstrukcja oł-
tarza. W prezbiterium 
znalazły się też dwa 
obrazy wielkości 4 m na 
2.80 m, przedstawiają-
ce sceny z życia patro-
na kościoła. Po renowa-
cji na filary wróciły figu-
ry świętych. 

– Niektóre elemen-
ty wystroju odkryliśmy 
jakby na nowo. Były one 

dotąd przechowywa-
ne na strychu kościo-
ła. Przeleżały tam kil-
kadziesiąt lat. Jest jesz-
cze sporo rzeczy, któ-
re chcemy wydobywać 
na światło dzienne – za-
pewnia Antoni Cygan, 
autor wystroju wnętrza, 
wykładowca w Akademii 
Sztuk Pięknych w Kato-
wicach i mieszkaniec Pa-
włowa. 

– Liczymy się z tym, 
że kościół ze wzglę-
du na szkody górnicze 
kiedyś trzeba będzie 
znów remontować, dla-
tego malowidła na ścia-
nach nie zdają nieste-
ty egzaminu. Posta-

Parafia św. Pawła Apostoła w Pawłowie

U św. Pawła cieplej

U góry z lewej:
Obraz przedstawiający 
ukamienowanie  
św. Szczepana malował  
Antoni Cygan

Powyżej:
Przed Małgorzatą Niemiec 
w parafii nie ma żadnych 
tajemnic. Kancelistką jest 
od 1946 r

Poniżej:
Remont kościoła zakończył 
się w czerwcu ub.r.  
W najbliższym czasie pojawi 
się jeszcze kilka elementów 
wystroju

Po raz 
pierwszy 

mieszkańcy 
zadrżeli  

w połowie  
lat 50. Z powodu 

szkód górniczych  
z parafii 

wyprowadziło się   
w sumie 5 tys. osób. 

tekst 
PIOTR SACHA
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nowiliśmy więc wyko-
nać obrazy, które moż-
na zdjąć i zawiesić po-
nownie – mówi ks. pro-
boszcz. 

Parafianin w akcji
Jak zapewnia pro-

boszcz, kościół bardzo 
mocno integruje tutej-
szych parafian.  – Jest 
tu mocny ruch oddolny. 
To parafianie do czegoś 
dążąc, wychodzą z ini-
cjatywą – stwierdza ka-
płan. – Tu wszyscy się 
znają, dużo rozmawiają 
ze sobą. Może właśnie 
dlatego wspólnie wpa-
dają na różne pomy-
sły – zastanawia się An-
toni Cygan. Pomysłem 
mieszkańców jest m.in. 
Przegląd Piosenki Reli-

gijnej „Pieśnią chwalmy 
Pana”, który odbywa się 
co roku jesienią w miej-
scowym Domu Kultury. 
Parafianie organizują 
kolonie charytatywne, 
w których udział bierze 
ok. 60 dzieci. Redagują 
też ukazującą się regu-
larnie co tydzień gazet-
kę oraz prowadzą stro-
nę internetową parafii.

Osoby potrzebujące 
objęte są opieką zespo-
łu charytatywnego. W 
każdą środę panie z ze-
społu mają dyżur w po-
mieszczeniu obok pro-
bostwa. Wydają tam 
ubrania, proszki, żyw-
ność, a nawet zaopa-
trują, jeśli jest taka po-
trzeba, w węgiel. Od 
kilkunastu lat odbywa 
się bal charytatywny, 
któremu towarzyszy 
loteria fantowa. Fun-
dusz pochodzący z za-
bawy dla 80 par to spo-
re wsparcie dla dzia-
łalności grupy, która 
utrzymuje się tutaj sa-

ma. Najbliższy bal już 
2 lutego.

Prężnie działa Bra-
ctwo Żywego Różańca, 
które liczy obecnie 12 
róż i 240 osób. – Mi-
ja 80 lat od założenia w 
parafii Żywego Różańca. 
Grupy działały z prze-
rwami w czasie okupa-
cji, ale róże i tak modli-
ły się wtedy w domach. 
Teraz powstaje 13. gru-
pa, ale jeszcze nie jest 
pełna – mówi Małgorza-
ta Niemiec, która nale-
ży do bractwa. Podczas 
niedzielnych Mszy wy-
stępuje tu schola „Libe-
ri Deo”, do której na-
leżą uczniowie szkoły 
podstawowej i gimna-
zjaliści. 

Kilka lat temu po-
wstało osiedle domków 
jednorodzinnych, w któ-
rym mieszka głównie na-
pływowa ludność, a któ-
re wciąż się rozbudowu-
je. – Jest sporo fajnych 
rodzin, które przycho-
dzą i pytają o zwycza-
je parafii, chcą być za-
akceptowani, wejść w to 
nasze życie – przekonuje 
kancelistka. 

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

HISTORIA
Początkowo Pawłów nale-
żał do Bielszowic. Tutejsza 
parafia powstała w 1925 r. 
Tymczasowy kościół mieścił 
się w przystosowanej sali, 
która wraz ze starym pro-
bostwem, na skutek szkód 
górniczych, została całko-
wicie rozebrana w 1971 r. 
Nowy murowany kościół 
poświęcono w roku 1933. 

KS. JÓZEF KRAKOWSKI

Tutejsza młodzież, utalentowana plastycznie 
i muzycznie, garnie się do kościoła. Jest spo-
ra grupa oazowa, są Dzieci Maryi i ministran-
ci. Kościół tutaj jest również dla nich miejscem 
kontaktowym. Tradycją są coroczne piesze piel-
grzymki do Częstochowy. Od 30 do 100 osób 
wędruje w wakacje tam i z powrotem. Parafia 
silnie związana jest z górnictwem. Mieszkańcy 
pracują głównie w kopalniach „Bielszowice” lub  
„Makoszowy”. Jeśli ich zakłady dobrze prospe-
rują, to i tym ludziom powodzi się lepiej. Warto 
podkreślić dobrą współpracę zarówno ze szko-
łą, jak i z miejscowym Domem Kultury. Czymś 
wyjątkowym jest Msza szkolna w środy o 8.00. 
O tej godzinie nie ma w szkole żadnych lekcji, 
dzięki czemu mam wtedy w kościele wszystkie 
dzieci. Obecnie stoimy przed kolejnymi decy-
zjami związanymi z remontem. M.in. do para-
fii wróci odnawiana w pracowni konserwator-
skiej zabytkowa figura Matki Bożej, która zosta-
nie umieszczona w kaplicy koło prezbiterium. 
Stanie tam również chrzcielnica. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele: 7.00, 10.00, 17.00
  Msze św. w tygodniu: 7.00, 18.00 (oprócz środy); w 

środę o 8.00 Msza św. szkolna

ZDANIEM
PROBOSZCZA

Parafia św. Pawła Apostoła w Pawłowie

U św. Pawła cieplej

Kościół św. Pawła 
projektował czołowy polski 
architekt Zbigniew Gawlik

Antoni Cygan jest autorem 
wystroju wnętrza kościoła. 
W tle stacje Drogi 
Krzyżowej, które malował 
w latach 2000–2001
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NIEDZIELA  13.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Nie tylko dla pobożnych 

– zamyślenia
08.00 Śląski koncert życzeń 
08.45 Śląska lista przebojów
16.45 WOŚP 
16.50 Z życia Kościoła – magazyn 
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe   
18.45 Retransmisje sportowe
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Aktualności sportowe 
22.05 WOŚP

PONIEDZIAŁEK  14.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
08.45 TV Katowice poleca 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  Poza rządem – program 

publicystyczny
17.00 TV Katowice poleca
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe  
18.45 Tropiciele – reportaż  
19.00 Na co dzień
19.15 Tygodnik regionalny
19.35 TV Katowice poleca
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności    

WTOREK  15.01

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 gospo-

darczy
17.00 Punkt widzenia
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe  
18.45 Wokół nas
19.00 Zaolzie – magazyn
19.15 To się wytnie
19.20  Bliżej natury – magazyn eko-

logiczny
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności    

ŚRODA  16.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
08.45  Raport z akcji – prog. o tema-

tyce policyjnej i strażackiej 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 WOŚP
17.00  Raport z akcji – program o 

tematyce policyjnej i strażackiej 

18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Nasz reportaż
19.00 Okienko – magazyn
19.15 Wokół nas
19.35 Motokibic.TV
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności    

CZWARTEK  17.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.45 Ślązaków portret własny 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Partnerstwo Północnej Jury
17.00 Narciarski weekend
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe  
18.50  Ludzie i sprawy – magazyn 

reporterów TV  
19.15  Uwaga weekend – informa-

tor kulturalny 
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności  

PIĄTEK  18.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend
08.45 Gramy dla Was
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Informator KZK GOP
17.00 To się wytnie
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe  
18.45  Czwarta władza – program 

publicystyczny   
19.15 Trudny rynek
19.35 Turniej skata
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe + 

Aktualności

SOBOTA  19.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.00 Magazyn hokejowy
08.45 Bajki dla dzieci
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Tygodnik Regionalny
17.00 Jak ten czas leci 
18.00 Aktualności  
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe  
18.45 Narciarski weekend
18.55 Deskitu – mag. snowboardowy
19.00 Jubileusz TV Katowice
19.30  Pora na kulturę – magazyn 

kulturalny
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Aktualności sportowe
22.05 Sobotni Magazyn Sportowy

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  K U L T U R A

Konkurs

Miliony do wzięcia
Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że wartość kultury w regionie 
jest nie do przecenienia. Kultura 
jest droga także z innego powodu: 
aby mogła się rozwijać, potrzebne 
są do tego niebagatelne środki. 

W bieżącym roku można 
będzie wykorzystać 3,6 mln zł 
na projekty w dziedzinie kultu-
ry. Zarząd Województwa Ślą-
skiego ogłosił całoroczny ot-
warty konkurs ofert na zada-
nia publiczne województwa 
śląskiego w dziedzinie kultu-
ry. O dofinansowanie swych 
inicjatyw mogą starać się or-
ganizacje pozarządowe, Koś-
cioły i związki wyznaniowe, 
stowarzyszenia samorządu te-
rytorialnego, a także jednost-
ki organizacyjne administra-

cji publicznej. Wsparcie zosta-
nie przeznaczone na realiza-
cję projektów m.in. w dziedzi-
nie zarządzania kulturą, zachę-
cania do udziału w życiu kultu-
ralnym oraz rozwój środowisk 
twórczych. Szanse mają pro-
jekty zgodne z zapisami „Stra-
tegii rozwoju kultury w woje-
wództwie śląskim”. 

Wsparcie otrzymają pro-
jekty o znaczeniu regional-
nym, które będą realizowa-
ne od 1 lutego do 10 grud-
nia 2008 roku. Konkurs trwa 
cały rok. Rozstrzygnięcie na-
stąpi w czterech edycjach: do 
7 stycznia, do 29 lutego, do 
30 maja oraz do 5 września 
2008. Warto przypomnieć, że 
w ubiegłym roku Zarząd Wo-
jewództwa dofinansował 406 
projektów na łączną kwotę 
3 592 000 zł. 

Marszałek województwa ślą-
skiego Janusz Moszyński przy-
znał doroczne nagrody w dzie-
dzinie kultury.

Przyznawane są one od 2000 
roku w trzech kategoriach: ar-
tystycznej, dla młodych twór-
ców oraz za upowszechnianie 
i ochronę dóbr kultury. W każ-
dej z kategorii przyznawane są 
trzy nagrody. W roku bieżącym 
każda z nich wynosiła 5000 zł. 
Ich celem jest docenianie dorob-
ku artystów, animatorów upo-

wszechniania 
kultury, a tak-
że idei ochro-
ny dziedzi-
ctwa kulturo-
wego. 

Tegorocz-
nymi laurea-
tami są: Alek-
sandra Gabryś, 
Michał Minor, 
Radosław Markiewicz, Lucyna 
Kozień, Lech Szaraniec, Krzysz-
tof Wójcik, Józef Stompla, Jerzy 
Moskala, Jerzy Wójcik. 

Podsumowania

Nagrody wręczone

Lech Szaraniec, 
dyrektor 
Muzeum 

Śląskiego, 
uhonorowany 
za całokształt 

dokonań 
na rzecz 

muzealnictwa
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