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Szkoła, praca, sukces, 
ludzka miłość, 
to dzisiaj mami ludzi, 
zwłaszcza młodych – 
uważa ks. Jacek Plech, 
archidiecezjalny 
duszpasterz młodzieży. 
– Ale wszyscy pragną 
nadziei – dodaje.

W łaśnie o nadziei będzie mowa 
w katow ickiej katedrze 

5 kwietnia. Na godz. 14.00 zaproszona 
jest młodzież z całej archidiecezji. 
XXIV Światowy Dzień Młodzieży 
będzie przebiegał pod hasłem z listu 
św. Pawła do Tymoteusza „Złożyć na-
dzieję w Bogu żywym”.

– Wiele osób odchodzi dzisiaj 
od źródła nadziei, którym jest Bóg 
i wiara – uważa ks. Jacek Plech. – Pro-
ste ludzkie nadzieje nie wystarczą, 
ale młodzi ludzie nie zawsze to wie-
dzą. Szukają życiowej szansy, sukce-
su, miłości. Miotają się, bo nie potra-
fią dostrzec Boga, wielkiej nadziei, 

która porządkuje całe ludzkie życie. 
Małe ludzkie nadzieje bez odniesie-
nia do Boga mogą prowadzić do znie-
wolenia i uzależnień.

Jak zwykle „Gość Niedzielny” 
przygotował specjalny dodatek dla 
młodzieży. Będzie on rozdawany 
w katedrze 5 kwietnia. W Euchary-
stii będzie uczestniczył metropolita 
katowicki abp Damian Zimoń. 

Agnieszka Patalong, choć nie-
bawem urodzi dziecko, dyryguje 
scholą i od połowy lutego co sobotę 
spotyka się z młodymi ludźmi, którzy 
zaśpiewają w katedrze w Niedzielę 
Palmową. Razem z Marcinem Łęczyc-
kim przygotowują muzyczną oprawę 
liturgii. W próbach uczestniczy pra-
wie 100 osób.

 Mirosław Rzepka

Czuwali przez całą noc

W ielkopostne czuwanie noc-
ne w krypcie katowickiej 

katedry rozpoczęło się w ubiegłą 
sobotę. Przybyli nie tylko młodzi 
ludzie, ale także kilka starszych 
osób. „Złożyć nadzieję w Bogu 
żywym”, tak brzmiało hasło spo-
tkania. Ks. Jacek Plech, archidie-
cezjalny duszpasterz młodzieży, 
zauważył, że w młodym wieku 
najtrudniejsze pytania o życie 
człowieka stają się najważniejsze. 
Podkreślił, że źródłem prawdziwej 
nadziei jest Bóg. Zebrani modlili się 
wspólnie aż do piątej rano. O półno-
cy była Eucharystia, a po niej roz-
ważanie orędzia papieża Benedykta 
XVI na XXIV Światow y Dzień 
Młodzieży. Wcześniej wszyscy 
obejrzeli spektakl ewangelizacyj-
ny, przygotowany przez wspólnotę 
Niniwa z Koszutki.
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Katowice. Osoby, które przybyły na nocne czuwanie, szukają nadziei opartej na trwałym 
fundamencie, którym jest Bóg
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Próby scholi odbywają się od połowy lutego. Wszyscy chcą,  
żeby liturgia Niedzieli Palmowej była bardzo piękna

XXIV Światowy Dzień Młodzieży w Katowicach

Przyjedźcie po nadzieję
krótko

Widmo strajku
Górnictwo. rozmowy 
związkowców z zarządem 
śląskich kopalń trwają 
już od kilku tygodni. 
spotkanie ostatniej 
szansy odbyło się 
19 marca, 
ale nie przyniosło 
ono zadowalających 
rezultatów. w sytuacji 
braku porozumienia 
związki zapowiadały 
kolejne protesty. 
prawdopodobne 
jest również 
zorganizowanie 
strajku generalnego 
w górnictwie. zgodnie 
z prawem, jeśli 
wyczerpane będą 
łagodniejsze formy 
protestu, po referendum 
w kopalniach może 
nastąpić przerwanie 
pracy. Jak podkreślają 
ekonomiści, taka 
perspektywa 
byłaby tragiczna 
w skutkach z powodów 
ekonomicznych. 
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Budujemy stację misyjną

Katowice. Studenci Akademii 
Ekonomicznej z Katowic realnie 
wspierają potrzebujących pomo-
cy, swoich zambijskich rówieśni-
ków. Środowisko Duszpasterstwa 
Akademickiego „Zawodzie”, jak 
i Katolickiego Związku Akade-
mickiego „Gaudeamus” oraz AE 
Katowice pod patronem i przy 
wsparciu duszpasterza akade-
mickiego ks. Dr Grzegorza Poloka 
wspólnymi, połączonymi siłami 
postanowiło wspierać budowę 
stacji misyjnej w Afryce (Zambia). 
Za budowę misji odpowiada śląski 
misjonarz ksiądz Waldemar Potra-
peluk. – Jest to misja Nabwalya 

w Zambii – relacjonuje. – Teren 
ten zamieszkują ludzie z plemienia 
Bisa (ponad 5000 ludzi), a ponie-
waż z powodu deszczu są oni 
odcięci przez pół roku od reszty 
kraju, muszą się borykać z wielo-
ma problemami. Co roku panuje 
tu głód na przednówku. Zdecydo-
wana większość ludzi nie potrafi 
pisać i czytać. Mamy tutaj 4 szkoły 
podstawowe, w których uczy się 
ponad 2000 dzieci, ale jest tylko 5 
wykwalifikowanych nauczycieli.  
Przez kilka miesięcy studenci 
zebrali kilka tysięcy złotych, 
dzięki czemu powstały główne 
budynki misji.

ks
. w

al
d

em
ar

 p
o

tr
ap

el
u

k

Katowice. – Mieliśmy stoisko 
na ostatnim, trzecim piętrze, 
a mimo to odwiedziło nas wiele 

osób – powiedział kapitan Seba-
stian Słupczyński z WKU i WSW 
z Katowic. – Wystarczyło, 

że zszedłem na chwilę na dół, 
by uczniowie zauważyli osobę 
w mundurze i szukali naszej ofer-
ty – dodał. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się szkoły 
wojskowe, ale również stoiska 
informatyczne i ekonomiczne 
nie mogły narzekać na brak zain-
teresowania. Ogólnopolskie targi 
„Edukacja” z powodu remontu 
Spodka obyły się po raz pierwszy 
w Górnośląskim Centrum Kultury. 
Na blisko 80 stoiskach przedstawi-
ciele uczelni z całej Polski dora-
dzali maturzystom, jak wybrać 
odpowiedni kierunek studiów.

Edukacja do kupienia
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Rekolekcje 
Caritas
Nierodzim. Kilkadziesiąt osób 
kierujących na co dzień pracą 
charytatywną od 20 do 22 mar-
ca 2009 uczestniczyło w pierw-
szych tego rodzaju rekolekcjach 
zamkniętych dla kadry kierow-
niczej Caritas Archidiecezji Kato-
wickiej. Rekolekcje odbyły się 
w Ośrodku św. Rodzina w Ustro-
niu Nierodzimiu, a w ygłosił 
je ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż 
– moralista. W związku z dwu-
dziestoleciem istnienia Caritas 
Archidiecezji Katowickiej oka-
zało się, że istnieje potrzeba zor-
ganizowania rekolekcji zamknię-
tych dla kierujących tą instytucją. 
To oni sami wyrazili takie zapo-
trzebowanie, a na skupieniu poja-
wiło się 18 dyrektorów ośrodków 
śląskiej Caritas oraz ich zastęp-
ców, a także ok. 30 kierowni-
ków pracujących w rozmaitych 
działach Caritas Archidiecezji 
Katowickiej.

Pozytywnie nakręceni
Śląsk. 23 marca ruszyła pierw-
sza w historii ogólnopolska kam-
pania promocyjna województwa 
śląskiego. W katowickim Rondzie 
Sztuki marszałek Bogusław Śmi-
gielski oraz szef agencji reklamo-
wej „Eskadra” Mateusz Zmyślony 
zaprezentowali założenia ogól-
nopolskiej kampanii promocyj-
nej województwa. Realizuje ona 
sprawdzone już w zeszłorocznej 
kampanii wewnętrznej hasło 
„Śląskie. Pozytywna energia”. 
Tym razem jednak jest ono wzbo-
gacone o zdanie „Pozytywnie 

nakręceni polecają”. Jest to prze-
słanie skierowane do „pozytyw-
nie nakręconych” pasjonatów, 
ukazywanych w akcji. Kampania 
oparta jest bowiem na dynamicz-
nych zdjęciach przedstawiają-
cych ludzi, w każdym wieku, 
dających upust swoim aktywnym 
lub ekstremalnym zaintereso-
waniom. W ten sposób główny 
przekaz reklam koncentruje się 
na emocjach. Pozytywna ener-
gia woj. śląskiego kipi tu na tle 
pięknej przyrody i miejsc, które 
są dumą regionu.

To jedna z billboardowych propozycji promowania regionu
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Tak pod 
kierunkiem 

śląskiego 
misjonarza 

rodzi się nowa 
stacja misyjna

Informatycy prezentowali roboty, którymi można zdalnie 
sterować
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P akiet klimatyczny to gigantycz-
na szansa dla Śląska – stwierdził 

16 marca prof. Jerzy Buzek, poseł 
do Parlamentu Europejskiego. 
Wziął on udział w konferencji 
zorganizowanej przez studentów 
Uniwersytetu Śląskiego, zatytuło-
wanej „Rola województwa śląskiego 
w Polsce i Europie”. Spotkanie odby-
ło się w auli im. Kazimierza Popiołka 
na Wydziale Nauk Społecznych. 
Profesor wyjaśniał szczegółowo, 
że przyjęty przez Unię Europejską 
pakiet klimatyczny jest bardzo 
korzystny dla naszego regionu.  
– Oczywiście każdą szansę można 
zmarnować, ale wierzę, że na Śląsku 
tak się nie stanie – zaznaczył.

Era węgla
– Węgiel pozostanie kluczowym 

surowcem energetycznym w Unii 
Europejskiej, dzisiaj to już jest pew-
ne – wyjaśniał prof. Buzek. – Na-
wet po wprowadzeniu wszystkich 
zaleceń, czyli po zmniejszeniu o 20 
procent emisji dwutlenku węgla, 
ograniczeniu zużycia energii i wpro-
wadzeniu 10 procent odnawialnych 
źródeł energii, węgiel pozostanie 
nadal podstawowym surowcem 
energetycznym. Co więcej, w roku 
2020 będzie go potrzeba więcej niż 
dzisiaj. Mamy bardzo dużo czasu, 
który trzeba wykorzystać. Mamy 
ponadto ponad 60 miliardów złotych 
z funduszy unijnych na przebudo-
wę energetyki i zmniejszenie emisji 
CO₂.

Profesor Buzek uważa, że dla 
nas ta sytuacja jest wyjątkowo ko-
rzystna, zwłaszcza że Unia Europej-
ska chce stworzyć ze Śląska stolicę 
czystych technologii. Oby entuzjazm 
byłego premiera okazał się zaraźli-
wy. Opowiada on bowiem o uspraw-
nieniu kotłów w elektrowniach, 
o przeróbce węgla na paliwa płynne 
i gaz, o tym, że przetwarzanie wę-
gla przynosi dużo większe zyski 
niż produkowanie z niego prądu. 

– W Brukseli wszyscy mają nadzie-
ję, że uda nam się dokonać tych prze-
mian – mówił prof. Buzek. 

Region przedsiębiorczych
Kolejna prelegentka, również 

poseł do Parlamentu Europejskie-
go, Małgorzata Handzlik wyjaśni-
ła specyfikę Śląska. Podkreśliła, 
że w naszym regionie przestają 
dominować górnictwo i hutnictwo. 
– Jesteśmy na przykład potentatem 
w branży motoryzacyjnej – tłuma-
czyła. – Mamy bardzo dużą liczbę 
przedsiębiorców. Ponadto w re-
gionie działa około 200 instytucji 
tzw. otoczenia biznesu. To jest wy-
jątkowy potencjał, niespotykana 
w skali kraju możliwość rozwoju 
gospodarczego – przekonywała 
europarlamentarzystka. 

Innym dowodem na ogrom 
śląskiego potencjału jest orga-
nizowany od 10 lat przez Śląskie 
Stowarzyszenie Menedżerów 
konkurs „Sukces na Śląsku”. Jego 
celem jest wyłonienie najlepszych 
zarządzających oraz firm, których 
działania – szczególnie na niwie 
innowacyjnej – przyczyniają się 
do wzrostu konkurencyjności 
gospodarki naszego regionu. Wy-
różnienia są przyznawane m.in. 
na podstawie analizy przebiegu 
dotychczasowej kariery zawodowej 
kandydata, wyników kierowanej 
przez niego firmy, stosunku do in-
tegracji z Unią Europejską oraz 
działalności w środowisku me-
nedżerskim. Najlepsi otrzymują 
tytuły Menedżer Roku na Śląsku 
i Firma Roku na Śląsku.

Firmą Roku 2008 na Śląsku 
w kategorii instytucja wspierają-
ca gospodarkę został Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. 
Innowacją Roku 2008 na Śląsku 
został projekt „Pierwsze w Polsce 
wdrożenie systemu identyfikacji 
wyrobów RFID-EPC GLOBAL”, 

realizowany przez firmę Jantar 
S.A. Firmą Roku 2008 w kategorii 
firma wspierająca współpracę 
przedsiębiorstw z nauką została 
Grupa Euro-Centrum. Wyróżnie-
nia przyznano także bankom. Me-
nedżerami Roku 2008 zostali: Tade-
usz i Marcin Sobalowie, właściciele 
firmy Piekarnia M.T. Sobala, Marek 
Madej, prezes Zarządu Mariani 
Sp. z o.o., i Zbigniew Gieleciak, pre-
zes Zarządu Regionalnego Centrum 
Gospodarki Wodnej S.A. Jak pod-
kreślił wicemarszałek wojewódz-
twa śląskiego Zbyszek Zaborowski, 
wyróżnienia te pokazują potencjał 

śląskiej gospodarki, a w czasie kry-
zysu są tym bardziej cenne.

Tymczasem już w kwietniu 
Śląsk stanie się gospodarczą sto-
licą Europy. Ponad 2 tys. uczest-
ników, w tym politycy, ekonomiści 
i przedsiębiorcy, będzie uczestni-
kami Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego w Katowicach. Dys-
kutować będą, jak przeciwdziałać 
globalnemu kryzysowi. A dlaczego 
w Katowicach? Bo z danych staty-
stycznych wynika, że nasz kraj, 
a zwłaszcza nasz region, najbar-
dziej skutecznie w całej Europie 
opiera się kryzysowi. mr

Ruszyła kolejna odsłona medialnej kampanii 
promującej Śląsk. Pod hasłem „Śląskie, pozytywna 
energia” nasze województwo będzie prezentowane 
w całym kraju.

Śląskie, pozytywna energia

Śląsk gigantem Europy?

Prof. Jerzy Buzek przekonywał, że pakiet klimatyczny jest dla 
Śląska ogromną szansą na rozwój
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Koncert charytatywny

Razem dla Krzysia
W ubiegły czwartek 
mobilizacja 
w Bojszowach sięgała 
zenitu. Wypełniona 
po brzegi sala 
przypominała 
o tragedii autokaru, 
ale też ukazała 
ludzką wrażliwość 
na cierpienie. 

K rzysztof Jasiński jest jedną 
z najciężej poszkodowanych 

ofiar wypadku polskiego autokaru 
z lipca 2008 roku w Serbii. Zginęło 
wówczas trzech mieszkańców gmi-
ny, a chłopca w stanie krytycznym 
przetransportowano do Polski. – 
Dopiero co zostałem wypisany 
ze szpitala – cieszy się Krzysztof. 
– Operacji było wprawdzie wie-
le, ale najważniejsze, że nic mnie 
już nie boli. 

15-letni uczeń drugiej klasy 
miejscowego gimnazjum cieszy się 
z akcji charytatywnej. W katastro-
fie m. in. stracił rękę, dlatego w Boj-
szowach działa Komitet Społeczny, 
który zajął się zbieraniem funduszy 
na pomoc. Jak mówi Małgorzata 

Gembołyś, potrze-
ba 240 tys. zł na re-
habilitację chłopca, 
lekarstwa, opiekę 
lekarską, zakup pro-
tez i ich eksploatację. 
– Najpierw konieczna jest proteza 
kosmetyczna – wyjaśnia. – Chło-
piec dorasta, więc dopiero później 
można będzie pomyśleć o protezie 
bioelektrycznej. Pozwoli ona na wy-
konywanie prawą ręką prostych 
czynności manualnych. Rehabili-
tacja potrwa ok. 5 lat. 

Koncert, na którym wystąpili 
kabaret „Długi”, zespół „Universe” 
i Zbigniew Wodecki, był kolejną, 
ale nie pierwszą akcją tego typu. 
Wcześniej odbył się w Bojszowach 
mecz gwiazd sportu i dziennika-
rzy z oldbojami Bojszów. Były także 
koncert oraz spotkania z gwiazda-
mi. Z każdym miesiącem na koncie 
Komitetu rosła suma przeznaczo-
na na protezę. Jak podali orga-
nizatorzy, przed czwartkowym 
koncertem było już ok. 130 tys. zł. 
Pieniądze można wpłacać także 
indywidualnie na konto katowic-
kiej Caritas z dopiskiem: Razem 
dla Krzysia GETIN BANK S.A. 
II O/Katowice 90 1560 1111 0000 
9070 0011 6398 ns

■ R E K l A m A ■

Publiczność w Bojszowach miała okazję podziwiać m.in. kabaret 
„Długi”
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Coraz bliżej Euro

Zagrali w Sejmie
Minister Sportu i Turystyki 
Mirosław Drzewiecki i Spółka 
PL.2012 zorganizowali dzień 
otwarty w Sejmie Rzeczypos- 
politej Polskiej. 

W imprezie,  promującej 
prz ygotowania Polski 

oraz organizatorów rozgrywek 
do Euro 2012, udział wzięli przed-
stawiciele miast gospodarzy oraz 
instytucje i firmy współodpowie-
dzialne za przygotowanie kraju 
na przyjęcie tysięcy fanów piłki 
nożnej. 

– Podczas prezentacji przedsta-
wiono stan przygotowań stadionu, 
infrastruktury drogowej, hoteli, 
lotniska i zaplecza medycznego. 
Do dyspozycji parlamentarzystów 
były zarówno materiały promo-
cyjne, jak i film przedstawiający 
wizualizację stadionu – mówi mar-
szałek Bogusław Śmigielski. 

Województwo Śląskie repre-
zentowali marszałek wojewódz-
twa oraz dyrektor biura ds. przy-
gotowań Euro 2012. Wspierali nas 
także śląscy parlamentarzyści. n

Śląscy działacze w promocji posłużyli się prezentacją 
multimedialną

Służba zdrowia w kryzysie

Zastrzyk nadziei

W Katowicach obradowało 
Zgromadzenie Regionów 

Europy ARE, poświęcone fi-
nansowaniu regionalnej opieki 
zdrowotnej. 

Uczestniczyło w nim ponad 40 
delegatów reprezentujących 30 re-
gionów Unii Europejskiej i krajów 
nienależących do Wspólnoty. Pod-
czas dyskusji omawiano problemy 

służby zdrowia w dobie kryzysu, 
który odczuwalny jest w tej dzie-
dzinie m.in. w zmniejszeniu kwoty 
składek ubezpieczeń zdrowotnych. 
Skutkuje to tym, że ciężar opieki 
zdrowotnej w większym niż dotych-
czas stopniu zaczyna spoczywać 
na rządach. Wyzwaniem, przed 
którym stoi służba zdrowia, jest m.
in.�starzenie�się�społeczeństw.� •
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patronatem
„Gościa”
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Poświęcenie ołtarza w parafii św. Józefa 

Uwieńczyli dzieło

P arafia św. Józefa ma ka-
mienny ołtarz. Kościół, 
wzniesiony na wzór ba-

zyliki San Lorenzo in Campo 
Verano w Rzymie, poświęcił 21 
czerwca 1905 kardynał Jerzy 
Kopp z Wrocławia. Jednak dopie-
ro od środy ubiegłego tygodnia 
Msze św. będą tam odprawiane 
na kamiennym ołtarzu, w którym 
metropolita katowicki umieścił 
wieczorem relikwie świętych.

W homilii abp Zimoń nawią-
zał do przeszłości, którą symbo-
lizuje i przypomina kształt rudz-
kiej świątyni. Dalsza przeszłość 
to Rzym, kolebka chrześcijań-
stwa, bliższa to czas powstania 
kościoła, czas gwałtownego roz-
woju przemysłu na śląskiej zie-
mi. – Także wtedy, gdy lawinowo 
rozwijał się przemysł na Śląsku, 
budowano ołtarze, wznoszono 
świątynie – zaznaczył metropo-
lita katowicki. 

Kaznodzieja nawiązał także 
do ogólnoświatowego kryzysu, któ-
ry zdaje się coraz bardziej dotykać 
również naszej ojczyzny. – Kryzys, 
który nas ogarnia, jest kryzysem 
moralności. Dramatem współcze-
snego człowieka jest to, że chodzi 
w ciemności i nie wie, dokąd zmie-
rza – podkreślił abp Zimoń. 

100 lat temu w parafii św. Józefa 
w Rudzie istniało Bractwo Świętego 
Józefa. Wznowiło ono swoją dzia-
łalność w ubiegłym roku i w chwili 
obecnej liczy około 50 członków. 
Również do tego faktu odniósł się 
w swej homilii abp Damian Zimoń. 
Zachęcał, aby ta wspaniała postać 
była wzorem dla wszystkich para-
fian. – To święty na dzisiaj, kiedy 
media bezustannie mówią, często 
przekręcając sens wypowiedzia-
nych słów. Św. Józef nie wypowie-
dział na kartach Ewangelii ani 
jednego słowa. To święty na nasze 
czasy – podkreślił.

Na portalu miejskim mówi się 
już głośno o powołaniu sanktu-
arium św. Józefa. Trzeba jednak 
pamiętać, iż nie minął jeszcze 
kwartał od ustanowienia sank-
tuarium Matki Bożej z Lourdes 
w Rudzie Śląskiej–Kochłowicach. 
Wprawdzie kult Józefa z Nazaretu 

w naszym kraju nie jest tak po-
pularny jak chociażby Matki 
Bożej, jednak – jak podkre-
śla proboszcz rudzkiej parafii 
i dziekan dekanatu, ks. Adam 
Brzyszkowski – dla osiągnięcia 
takiego celu nie można się zrażać. 
 mr

Podczas wieczornej Eucharystii metropolita 
katowicki arcybiskup Damian Zimoń poświęcił 
ołtarz w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej.

Arcybiskup Damian Zimoń okadza nowo poświęcony ołtarz
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Spotkanie z historią
Rocznica. Ogólno-
polskie Stowarzy-
szenie „Rodzina 
Policyjna 1939r.”  
w Katowicach orga-
nizuje „Spotkanie 
z historią”. Impreza 
odbędzie się na terenie Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach w piątek 3 kwietnia z okazji 
69. rocznicy likwidacji obozu 
w Ostaszkowie. 

Dla służby zdrowia
Rekolekcje. Archidiecezjalne 
Duszpasterstwo Służby Zdrowia 
zaprasza na rekolekcje wielko-
postne do kaplicy domu kateche-
tycznego przy parafii Mariackiej 

w Katowicach, od Niedzieli Pal-
mowej do Wielkiej Środy, 5–8 
kwietnia o godz. 19.00. Rekolek-
cje „Nieustanna prowokacja Jezu-
sa” poprowadzi ks. dr Grzegorz 
Strzelczyk – wykładowca dogma-
tyki na Wydziale Teologicznym 
UŚ.

Misterium
Kalwaria Śląska. 
Na terenie panew-
nickiej kalwarii 
odbędzie się  miste-
rium pt. „Kalwaria 
śląska”. Organi-
zatorzy, ojcowie franciszkanie, 
zapraszają 4 kwietnia 2009 roku 
na godz. 19. Tegoroczna impreza 
wpisuje się w obchody 800-lecia 
istnienia zakonu. 

Bezpieczeństwo 
w szkołach
mikołów. W Wiel-
ki Poniedziałek 
6 kwietnia w Miej-
skim Domu Kultury 
w Mikołowie odbę-
dzie się Seminarium 
Trzeźwościowe. 350 uczestników 
zastanowi się nad profilaktyką 
uzależnień wśród młodzieży. 

Dzień otwarty
Powołania. 5 kwietnia w Wyż-
szym Śląskim Seminarium Duchow-
nym w Katowicach odbędzie się 
dzień otwarty dla młodzieńców 
i zainteresowanych powołaniem. 
Początek o godz. 9.30. Zgłoszenia 
przez proboszczów i katechetów. 

Tel. 519 546 050, lub e-mail: Rekto-
rat@seminarium.katowice.pl

Wielkanocny tramwaj
Wystawa. Do 19 
kwietnia będzie moż-
na zobaczyć wystawę 
związaną ze święta-
mi wielkanocnymi. 
Wystarczy odnaleźć 
na stronie Muzeum 
Śląskiego rozkład jazdy zabytkowe-
go tramwaju, który będzie ją woził 
po całej aglomeracji. „Świąteczna 
jazda z Muzeum Śląskim” udostęp-
ni zwiedzającym między innymi 
drewniane rzeźby współczesnych 
twórców ludowych, przedstawiające 
Pietę, pasję czy zmartwychwstałe-
go Chrystusa. Tramwaj wyruszy 
na�szlak�30�marca.� •

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”
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Dobro ro dzi dobro

W szystko zaczęło się 
w 1999 roku z inicja-
tywy ks. Waldemara 
Pawlika, któr y 

w halembskiej parafii Bożego 
Narodzenia odpowiadał za mło-
dzież oazową. Jedna z diakonii 
zajmowała się wtedy pracą chary-
tatywną. Jej działalność polegała 
na organizowaniu dla dzieci zajęć 
w sobotnie przedpołudnia. 

Wartości przede wszystkim
– Ksiądz dostrzegł, że parę go-

dzin raz w tygodniu to za mało, by 
skutecznie pomagać, zebrał więc 
kilku oazowiczów, studentów peda-
gogiki i zaproponował, by stworzyć 
świetlicę, taką z prawdziwego zda-
rzenia, czynną codziennie – mówi 
prezes stowarzyszenia Alina Szulirz. 
– Kiedy rozpoczęliśmy w mieście 
starania o lokal, dowiedzieliśmy się, 
że konieczna jest osobowość prawna, 
więc niebawem powstało Stowarzy-
szenie św. Filipa Nereusza. 

Jak mówią, osobowość kościelna 
i patron zobowiązują. Jeśli możesz, 
czyń dobro – mawiał św. Filip. 
Te słowa wyznaczają kierunek, 
ludzie pracują tam w określonym 
duchu. – Jeśli ktoś jest innego wy-
znania – mówi prezes – to jeszcze 

nie znaczy, że nie może u nas praco-
wać, ale w każdej rozmowie kwalifi-
kacyjnej jasno określamy wartości, 
którymi się kierujemy i do których 
przywiązujemy dużą wagę. 

– Na co dzień zajmują się pra-
cą wychowawczą. Pracują z trzy- 
i czterolatkami, które nie mają 
szans na miejsca w przedszko-
lach, na przykład ze względu 
na to, że ich rodzice nie pracują. 
– Zależało nam na tym, by później 
miały ten sam start co ich rówieśni-
cy – mówi Alina Szulirz. – Wcze-
śniejsze doświadczenia uświa-
domiły nam, że kontakt takich 
dzieci z rzeczywistością szkolną 
bez odpowiedniego przygotowania 
oznacza porażkę. Dlatego postano-
wiliśmy otoczyć pomocą również 
przedszkolaki. Dla dzieci w wieku 
szkolnym prowadzimy świetlice 
socjoterapeutyczne, a dla młodzie-
ży kluby. Dorośli mogą korzystać 
z nieodpłatnych porad prawnika 
i psychologa. 

Dobro wypiera zło
Zarówno w klubach, jak 

i w świetlicach wychowawcy pracu-
ją tzw. metodą projektów. – Nie cho-
dzi tylko o to, by zapewniać młodym 
jedynie atrakcje czy oferować cie-
kawe sposoby spędzania wolnego 
czasu – mówi prezes. – Ale o to, by 
przygotować ich do odpowiedzial-
nego, dobrego życia. I tak przed 

świętami odwiedzają 
starszych, których obda-
rowują upieczonymi przez 
siebie piernikami, dla 
dzieci na oddziale onko-
logicznym przygotowują 
inscenizacje, porządkują 
zaniedbane groby, organizują 
kiermasze, a przed wyjazdem 
na kolonie same opracowują pro-
gram i przewodnik po okolicach. 
Młodzież odwiedza też chorych 
w hospicjum, organizuje festyny 
dla dzieci, przygotowuje nabożeń-
stwa. Dzieci są tak zafascynowane 
uczestniczeniem w tych zadaniach, 
że gdy kończy się jedno, wymyślają 
już następne. 

– Ważnym doświadczeniem 
okazała się praca z rodzinami, które 
zagrożone były odebraniem dzieci. 
Dla nich, we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, or-
ganizowane były treningi prowa-
dzenia gospodarstwa domowego. 
Trenerki uczyły dorosłych dbania 
o dzieci, właściwego wydatkowa-
nia pieniędzy, gotowania, sprząta-
nia, prania czy robienia zakupów. 
Dzięki tej pracy sytuacja w wielu 

rodzinach uległa popra-
wie i dzieciom żyje się 
w nich lepiej.

Dawanie uczy
Dariusz Kowalski był 

w zespole założycielskim 
stowarzyszenia. Ukształtowały 
go oaza, harcerstwo i studia. Zaczy-
nał jako pracownik świetlicy socjo-
terapeutycznej. Później pojawiło się 
wyzwanie – praca profilaktyczna 
i wychowawcza wśród młodzieży. 
Tak zrodziły się kluby. – W sumie 
opiekujemy się 90 młodymi ludźmi 
w wieku od 14. do 19. roku życia – 
mówi. – U nas jest nieco inaczej niż 
w świetlicach. Kryterium przyjścia 
nie stanowi trudna sytuacja rodzin-
na czy życiowa. Dzięki temu młodzi 
ludzie z trudniejszych środowisk 
w sposób naturalny mieszają się 
z tymi z dobrych rodzin. 

Wychowawcy wielką wagę 
przywiązują do tego, by aktywizo-
wać młodych i angażować ich w po-
maganie innym. – Wychowankowie 
dużo dostają – mówi Darek. – Mają 
perspektywę ciekawych wyjazdów, 
wyjścia do kina, zajęć samoobrony 

Ruda Śląska. Na etatach zatrudniają 
dziesiątki profesjonalistów, a kolejne 
dziesiątki pomagają im na tysiące 
sposobów. Współpraca miasta 
z Kościołem czasami przynosi owoce.

tekst i zdjęcia
Ks. Marek Łuczak

mluczak@goscniedzielny.pl

W klubach młodzieżowych Rudy Śląskiej młodzież 
ma do dyspozycji wyposażone sale rekreacyjne

Najmłodsza 
grupa świetlicy 
dziecięcej 
chwali się 
przygotowanymi 
numerami 
gazetki
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itp., ale na tym nie można poprze-
stać. Dlatego pod okiem wychowaw-
ców organizują olimpiady, imprezy 
o charakterze kulturalnym, spekta-
kle, koncerty, aż wreszcie trafiają 
do wolontariatu. Z biorców stają się 
liderami. 

Powołanie i pasja
– W świetlicy nie ma pokoju na-

uczycielskiego, bo wychowawca jest  
z dziećmi cały czas. Wspólnie z nimi 
bawi się, uczy, spożywa posiłki, 
sprząta, robi zakupy, planuje zaję-
cia, a na koloniach śpi w tym samym 
pokoju, itp. To metoda ks. Bosko – 
wyjaśnia Alina. – Aby ją realizować, 
potrzebujemy nie tylko wykwali-
fikowanych pracowników, ale też 
zrozumienia ze strony władz. Fi-
nansowanie najważniejszych zadań 
(świetlice socjoterapeutyczne, gru-
py przedszkolne, kluby młodzieżo-
we) odbywa się na podstawie umów 
podpisywanych z prezydentem 
miasta, co daje gwarancję, że przez 
kilka lat działalność będzie konty-
nuowana. Oznacza to m.in., że przez 
ten czas można zatrudniać specjali-
stów, a oni nie stracą pracy. Kiedy 

ludzie mają stabilizację, dobrze pra-
cują i chcą się rozwijać. Powodzenie 
i sukces tej działalności to przede 
wszystkim ludzie, a nie urządzenia 
czy maszyny. 

Stowarzyszenie pozyskuje środ-
ki, startując w różnych konkursach 
ogłaszanych przez urzędy czy mi-
nisterstwa. Nie zawsze się udaje. 
Czasem brakuje pieniędzy, wtedy 
szukają sponsorów. Są wdzięczni 
parafiom, które nieodpłatnie uży-
czają obiektów. Boją się o przyszłość, 
szczególnie o los klubów młodzie-
żowych, choć jako forma profilak-
tyki spisują się one jak na razie 
doskonale. Jeśli w następnym roku 
nie uda się znaleźć środków na fi-
nansowanie tych placówek, ponad 
90 młodych ludzi nie będzie miało 
okazji do zdrowej formacji. 

– Dzieci, mimo czasem trud-
nych doświadczeń i braku przy-
kładu rodziców, są otwarte na te-
maty religijne – mówi pani prezes. 
– W Bieszczadach odwiedziliśmy 
ikonopisarza, a one słuchały 
go z otwartą buzią. Podobnie było 
w Komańczy, gdzie nawet trudny 
język siostry zakonnej nie zdołał 
zdławić ich zainteresowania losem 
prymasa Wyszyńskiego. Pytają 
o to, jak „działa” woda święcona, 
czy Pan Bóg ma oczy i dlaczego 
żołnierze tak strasznie bili Pana 
Jezusa... Potrzebujemy współpracy 
duszpasterzy. Szczególnie cenne 
jest zaangażowanie ks. Łukasza 
Płaszewskiego, który znajduje 
czas nawet na wakacyjne wyjaz-
dy z naszymi podopiecznymi. 
Pracownicy też co jakiś czas mogą 
uczestniczyć we wspólnych reko-
lekcjach, Mszy św. czy konferencji.  
W tym pomaga nam ks. Piotr 
Wenzel. 

– W klubach dzieci mają nie-
odpłatne zajęcia – mówi Dariusz. 
– Jest siłownia, a trening odby-
wa się z instruktorem. Są nauka 
tańca towarzyskiego, gra na gita-
rze, ćwiczenia emisji głosu, zaję-
cia twórcze, kulinarne, wyjścia 
do kina czy teatru. Dzięki projek-
tom, młodzi coraz silniej doświad-
czają radości z obdarowywania in-
nych. To z pewnością zaowocuje 
w�przyszłości.�� •

Jest za co dziękować
Ks. Piotr Wenzel, asystent kościelny stowarzyszenia 
Świętego Filipa Nereusza w rudzie Śląskiej
– przez ostatnie 10 lat zarówno członkowie 
stowarzyszenia, jak i zatrudnieni pracownicy 
podejmowali niezwykle skuteczne działania 
ewangelizacyjne. działo się to przede wszystkim 

przez dawanie osobistego świadectwa życia zgodnego z wiarą 
oraz współpracę z parafiami: Bożego Narodzenia w Halembie, 
św. Józefa w rudzie i NspJ w Bykowinie. organizowany przez 
stowarzyszenie wakacyjny wypoczynek był także czasem odnowy 
ducha oraz wzrostu pobożności. szczególną rolę w apostolskim 
posłannictwie kościoła pełnią osoby świeckie. Jedną z form 
urzeczywistniania tej działalności jest udział w prywatnych 
stowarzyszeniach wiernych, które mogą dla dobra dzieł 
apostolskich współpracować z administracją publiczną i parafiami. 
członkowie stowarzyszenia obrali jako patrona św. Filipa 
Nereusza w celu podkreślenia charakteru swojej działalności, czyli 
wspierania rozwoju człowieka zgodnie z ewangelią i zasadami 
katolickiej nauki społecznej.

W rudzkich świetlicach na zajęcia dzieci składają się nie tylko 
zabawy, ale też nauka
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•�niedziela 29.03
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Co to? Kto to? 08.00 Koncert życzeń 08.45 
Śląska Lista Przebojów 16.45 Aktualno-
ści 16.48 Pogoda 16.50 W poszukiwaniu 
drogi – magazyn chrześcijański 18.00 
Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 
18.45 Retransmisje sportowe 21.45 Ak-
tualności 21.50 Pogoda 21.55 Hat-trick 
22.15 Sport

•�poniedziałek 30.03
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 TV 
Katowice poleca 08.45 Tygodnik Regional-
ny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
Fest – zaplanuj swoją przyszłość 17.05 TV 
Katowice poleca 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Prosto z mostu 
– program publicystyczny 19.15 Tygodnik 
Regionalny 19.30 To brzmi – program mu-
zyczny 19.45 TV Katowice poleca 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

•�wtorek 31.03
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Co to? Kto to? 08.45 Schlesien Journal – 
magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 17.00 Relacje 
18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 
Sport 18.45 Mam świetną pracę 19.00 
Zbliżenia filmowe 19.30 Patefon wujka 
Ericha 19.55 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• środa 1.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 TV 
Katowice poleca 08.45 To brzmi – pro-
gram muzyczny 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 17.00 Raport z akcji – program 
o tematyce policyjnej i strażackiej 18.00 
Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 
Ludzie i sprawy 19.15 Wokół nas 19.30 Kro-
nika miejska 19.40 Raport z akcji 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 2.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Domowy zwierzyniec 07.55 Narciarski 
weekend – Słowacja 08.45 Wokół nas 
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
17.00 CUD Zdrowia – magazyn medycz-
ny 17.10 TV Katowice zaprasza 18.00 Ak-
tualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 
Nasz reportaż 19.00 Uwaga weekend 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 3.03
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Gramy dla was 08.45 Tygodnik Regio-
nalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
17.00 Kronika miejska: Siemianowice 
Śląskie 18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 
18.30 Sport 18.45 Tygodnik Regionalny 
19.00 Nasz reportaż 19.15 Mam świetną 
pracę 19.30 Na co dzień 19.45 Propozycje 
na weekend 19.55 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.05 Ma-
gazyn Meteo

• sobota 4.03
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Kwiaty, ogrody – magazyn poradnikowy 
08.00 Pora na kulturę – magazyn kultu-
ralny 08.45 Przygód kilka wróbla Ćwirka 
– bajka dla dzieci 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 16.50 Odkrywanie przestrzeni 
18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 
Sport 19.15 Patefon ujka Ericha – program 
rozrywkowy 19.30 Narciarski weekend 
– Słowacja 19.35 Pora na kulturę – maga-
zyn kulturalny 21.45 Aktualności 21.50 
Pogoda 21.55 Sobotni magazyn sportowy 
22.15 Sport

Parafialny klub baseballowy 
w Ligockiej Kuźni

Balet z kijem 
baseballowym

– Piłka baseballowa 
jest bardzo twarda. 
Trzeba uważać, by 
nią nie dostać – mówi 
10-letni Szymon 
Garus. – Kiedyś 
oberwałem tą piłką 
w oko. Było to przed 
I Komunią i nawet 
na zdjęciu widać moje 
podsiniaczone oko 
– śmieje się.

S zymon wraz z bratem bliźnia-
kiem Rafałem trenuje baseball 

w Parafialnym Uczniowskim Klubie 
Sportowym „Laura” (nazwa klubu 
pochodzi od patrona parafii św. 
Wawrzyńca – łac. Laurentus). Działa 
on od 2000 roku przy parafii św. 
Wawrzyńca w Rybniku-Ligockiej 
Kuźni. Baseball trenują tam dzieci 
w wieku od 8 do 12 lat. Dlaczego 
ta dyscyplina sportu? Bo korzenie 
polskiego baseballu wywodzą się 
właśnie z Ligockiej Kuźni. W sezo-
nie dzieci ćwiczą na boisku obok 
kościoła, parafia wraz z miastem 
i sponsorami wspiera klub finanso-
wo. W zamian za pomoc dzieci wraz 
z rodzicami uczestniczą na przykład 
w pracach porządkowych przy 
kościele.

– Chcieliśmy zachęcić mło-
dzież do uprawiania tego sportu, 
który w naszej miejscowości ma 
ogromne tradycje – mówi Roman 
Mularczyk, sekretarz klubu. 

– Zdecydowaliśmy się 
założyć grupę base- 
ballową przy parafii, gdyż 

to daje rodzicom i ich dzie-
ciom większe poczucie 

bezpieczeństwa.
– To bardzo 

dobra inicjatywa 
parafian. Tylko 
jej przyklasnąć – 
mówi proboszcz 
parafii ks. Bro-
nisław Matysek. 

– Dzieci mają zajęcie, a sport pomaga 
im się rozwijać i umysłowo, i fizycz-
nie. Osoby prowadzące klub pracują 
zawodowo, mają wiele obowiązków, 
a mimo to znajdują jeszcze czas 
i siły, by bezinteresownie pomagać 
młodzieży.

Przez 8 lat działalności w klubie 
trenowało 88 zawodników. W ciągu 
tych lat grupa trzykrotnie zdobyła 
wicemistrzostwo Polski młodzików 
i pięciokrotnie mistrzostwo Śląska. 
Wychowała już także wielu kadro-
wiczów Polski.

Dziś ligocka grupa liczy 13 za-
wodników, wśród nich także 3 osoby 
z sąsiednich Boguszowic. Starsi za-
wodnicy przechodzą potem do Klu-
bu „Silesia” Rybnik, który patronuje 
ligockiej grupie.

Baseball to bardzo fajna gra – 
mówi Szymon. – Jej zasady nie są ła-
twe, ale kiedy już się je opanuje, 
to gra bardzo wciąga. No ale trzeba 
ćwiczyć systematycznie. 

7-letni Denis Sawicki od roku 
trenuje w parafialnej grupie. Jego 

ojciec też kiedyś grał w baseball, 
a starszy brat jest już w grupie ka-
detów. – Bardzo podoba mi się ten 
sport – mówi. – Na treningach nigdy 
nie jest nudno.

Baseball angażuje nie tylko 
dzieci, ale i ich rodziców, którzy 
przychodzą na treningi, mecze, 
uczestniczą w rozgrywkach wy-
jazdowych. Mama jednego z base-
ballistów, 13-letniego Jacka Wilka, 
jest skarbnikiem klubu. – Cieszę 
się, że syn ma zajęcie, że interesu-
je się sportem. To o wiele lepsze 
niż przesiadywanie przed kompu-
terem – mówi Eulalia Wilk. – No 
i dzieci mają możliwość wyjazdów 
na stypendia zagraniczne. Mój 
syn był na baseballowym stypen-
dium dla młodzików w Stanach 
Zjednoczonych.

Trener ligockiej grupy Grzegorz 
Mularczyk zauważa, że baseball 
to w 60 proc. sport taktyczny, a tyl-
ko 40 proc. to sprawność fizyczna 
zawodnika. – Ten sport uczy kon-
centracji, szybkości myślenia, pre-
cyzji i finezji ruchów, dlatego ma 
dużo wspólnego z baletem – mówi. 
– Początki w tym sporcie nie są ła-
twe, ale jaka satysfakcja, kiedy prze-
łamie się swoje słabości.

Pan Grzegorz wspomina chło-
paka, który początkowo miał duże 
trudności, by nauczyć się zasad 
gry. – Ale tak się zawziął, ciężko 
trenował, że po dwóch latach poje-
chał na mistrzostwa Europy. Dziś 
jest w kadrze narodowej.

Anna Burda-Szostek

Poprzedni trener – Grzegorz Maszudziński – udziela rad ligockiej 
drużynie baseballistów
U góry: Pałkarz Adrian Mularczyk w akcji
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