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Maturzyści 
z archidiecezji 
katowickiej prosili 
18 kwietnia o dobre 
wyniki na egzaminie 
dojrzałości. 
Pielgrzymowali do 
sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej 
w Piekarach.

E ucharystii przewodniczył me-
tropolita katowicki abp Damian 

Zimoń. Prosił młodych ludzi, by roz-
ważyli w swych sercach, czy rzeczy-
wiście wierzą w zmartwychwstałego 
Jezusa. – Zaskakujące jest to, że Pan 
Jezus powiedział do słabych i wąt-
piących apostołów: „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu” – tłumaczył abp Zimoń. – 
Na szczęście wiemy o zesłaniu Ducha 
Świętego, które przemieniło słabych 
i przestraszonych ludzi w odważnych 

głosicieli Ewangelii. Duch Święty 
każdemu z nas daje moc i umacnia 
wiarę – wyjaśnił. Zachęcał również, 
żeby każdego dnia oprzeć się na Panu 
Jezusie, bo On sam mówił o sobie, 
że jest drogą, prawdą i życiem.

Maturzyści z Żor przyjechali 
autokarem. – Ja wybrałam się tutaj, 
żeby prosić nie o samo zdanie matury, 
ale zdanie jej bardzo dobrze – powie-
działa Roksana Półtorak z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Miarki 
w Żorach. – Chcę się dostać na studia 

z bankowości i finansów, a tam po-
trzebne są znakomite wyniki.

 – Ja przyjechałam z potrzeby 
serca – wyznaje szkolna koleżanka 
Roksany, Ola Jabłonka. – Przeżyłam 
niedawno wielkie załamanie wiary. 
Dzisiaj chcę podziękować, że ją od-
zyskałam. Wcześniej tu nie byłam, 
a bazylika jest bardzo piękna.

Po Mszy świętej wystąpił z kon-
certem ewangelizacyjnym rockowy 
zespół Katolika Front.

Mirosław Rzepka

Rekordowy bieg

W yjątkowo duża liczba osób 
stanęła 19 kwietnia na starcie 

XVII Biegu Ulicznego im. Wojciecha 
Korfantego. Ponad 500 osób prze-
mierzyło dystans 8 km, od Placu 
Sejmu Śląskiego w Katowicach 
do Gimnazjum nr 3 im. W. Korfantego 
w Siemianowicach Śląskich. Jako 
pierwsze startowały i przekroczy-
ły linię mety osoby jadące na wóz-
kach inwalidzkich. Za nimi przybył 
Kenijczyk David Keter. Pokonał 
on trasę w 23 minuty 38 sekund i był 
lepszy od ubiegłorocznego zwycięzcy 
o ponad minutę. W zawodach star-
towali zarówno 60-, i 70-latkowie, 
jak również małe dzieci. Na mecie 
uczestnicy otrzymywali pamiątkowe 
medale. Niestety, organizatorzy prze-
widzieli ich tylko 500, więc nie dla 
wszystkich starczyło. Biegacze mó-
wili, że nie chodzi o medal, tylko 
o satysfakcje.  •
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Region. Na starcie tegorocznego biegu stanęła rekordowa liczba zawodników
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Młodzież modliła się z wielkim przejęciem

Maturzyści pielgrzymowali do Piekar Śląskich

Zaufajcie Duchowi Świętemu
krótko

Dyspensa 
na weekend
Archidiecezja. Jak 
poinformowała 
kuria Metropolitalna 
w katowicach, arcybiskup 
Damian zimoń udzielił 
dyspensy od praktyk 
pokutnych na piątek, 
1 maja.

W intencji 
powołań
Zapowiedź. w sobotę 
2 maja w kościele 
pw. św. pawła w Nowym 
Bytomiu odbędzie się 
czuwanie modlitewne 
w intencji nowych 
powołań. w czuwaniu 
wezmą udział klerycy, 
siostry zakonne oraz 
przedstawiciele 
instytutów świeckich. 
zaproszeni są wszyscy, 
którym bliska jest sprawa 
powołań oraz młodzież 
i rodziny księży, kleryków 
oraz sióstr. początek 
o godz. 19.00.
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Chorzów. Eksperci Europejskiej 
Unii Piłkarskiej pozytywnie oce-
nili prezentację Stadionu Śląskie-
go, jaka odbyła się w Warszawie 
podczas warsztatów stadiono-
wych UEFA. Obiekt ciągle ma 
szansę zagrać w turnieju Euro 
2012. 16 kwietnia przedstawicie-
le siedmiu firm odebrali specy-
fikacje zamówienia. Po rozstrzy-
gnięciu przetargu plac budowy 
oddany zostanie 1 lipca general-
nemu wykonawcy. Ostateczne 

zakończenie modernizacji Stadio-
nu Śląskiego nastąpi 29 kwietnia 
2011 roku. Ma powstać nie tylko 
nowa trybuna zachodnia, ale tak-
że liczący 43 tys. mkw. powierzch-
ni wykonany z poliwęglanu dach 
nad trybunami, będący najwięk-
szym zadaszeniem stadionowym 
na świecie. Wartość robót szaco-
wana jest na 360 mln zł. Pienią-
dze na ten cel będą pochodziły 
z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa i Ministerstwa Sportu.

Region. V Festiwal Nauki na 
Uniwersytecie Śląskim rozpo-
czął się 20 kwietnia. To corocz-
na impreza popularnonaukowa 
organizowana od pięciu lat przez 
studentów i pracowników nauko-
wych. Jest największym tego typu 

przedsięwzięciem w naszym regio-
nie i odbywa się w pięciu miastach 
akademickich: w Katowicach, w 
Cieszynie, w Rybniku, w Chorzo-
wie i w Sosnowcu. Celem projektu 
jest promocja osiągnięć nauko-
wych i rozbudzanie zainteresowań 

młodzieży. Podczas tygodnia trwa-
nia festiwalu naukowcy i studenci 
zorganizowali wykłady, warsztaty, 
pokazy, prezentacje oraz dyskusje. 
Dzięki temu mieszkańcy Śląska 
mogli się przekonać, jak ciekawa 
i wciągająca jest nauka.

Śląski w grze

Festiwal Nauki

Zbiórka dla ofiar
Archidiecezja. „Chcemy być 
solidarni z poszkodowanymi we 
Włoszech i w Kamieniu Pomor-
skim. Ogłaszam zbiórkę ofiar 
przed kościołami naszej archi-
diecezji w niedzielę 26 kwietnia 
po każdej Mszy św”. Te słowa 
napisał metropolita katowicki 
arcybiskup Damian Zimoń w 
odezwie, która została odczy-
tana we wszystkich kościołach 
archidiecezji 19 kwietnia. „Jeste-
śmy ogarnięci bólem z powodu 
doniesień o trzęsieniu ziemi 
we włoskim mieście L’Aquila w 
regionie Abruzja, gdzie zginęło 

prawie trzysta osób, zaś dziesiąt-
ki tysięcy pozostało bez dachu 
nad głową. Nie minęło kilka dni, 
a następna tragedia wydarzyła 
się w Kamieniu Pomorskim. W 
pożarze poniosły śmierć 22 oso-
by, zaś kilkadziesiąt pozostało 
bez domu” – przypomniał abp 
Zimoń. Metropolita katowicki 
zwrócił się do wiernych o modli-
twę za wszystkich dotkniętych 
kataklizmem i pożarem. Zebra-
ne przed śląskimi kościołami 
ofiary zostaną przeznaczone 
dla poszkodowanych w obydwu 
tragediach.

Patron rosnącego miasta

Chorzów. Inscenizacja o życiu 
i śmierci św. Floriana w wykona-
niu uczniów była jednym z punk-
tów miejskich obchodów 15. rocz-
nicy sprowadzenia relikwii św. 
Floriana do Chorzowa. Uroczysto-
ści odbyły się 17 kwietnia w Cho-
rzowskim Centrum Kultury. 
– Czujemy się związani z kościo-
łem i jego patronem– mówił 
pomysłodawca projektu Krzysz-
tof Pikula, dyrektor Gimnazjum 
nr 4. – To także dobry sposób, aby 
pokazać dzieciom, że Chorzów był 
kiedyś miastem przemysłowym 
oraz jak wyglądała tradycyjna 

śląska rodzina – dodała Aleksan-
dra Rabenda, dyrektor SP nr 15. 
Dzieci pod kierunkiem Haliny 
Dobek i Marzeny Goclik przygoto-
wywały inscenizację od września. 
Kostiumy pomagali szyć rodzice, 
którzy wzięli wolne, aby zobaczyć 
swe dzieci na scenie. Oprócz 
spektaklu zebrani m.in. wysłu-
chali prelekcji ks. proboszcza 
Tadeusza Pietrzyka o św. Florianie 
i twórczości uczniów o patronie 
miasta. Rozstrzygnięto również 
konkurs fotograficzno-plastycz-
ny „Święty Florian – Patron 
Chorzowa”.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem odgrywali historię 
św. Floriana. Inscenizację przygotowywali od września
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Z potrzeby serca
Katowice. 19 kwietnia DK „Połu-
dnie” w Podlesiu był miejscem 
wernisażu malarstwa Marii 
Blotko-Kiszki. Otwarł on obcho-
dy jej 50-lecia pracy twórczej. 
Artystka zajmuje się tkaniną 
artystyczną, malarstwem olej-
nym i akwarelowym. Jak mówi: 
– Maluję z potrzeby serca, tkani-
na jest sprawą ambicjonalną. Ma 
w dorobku kilkadziesiąt wystaw, 
a także wiele nagród i wyróżnień. 
Otwarciu wystawy, która potrwa 
do 15 VI, towarzyszył koncert pie-
śni romantycznych.

el
żB

ie
ta

 B
ie

la
s

W czasie wernisażu 
M. Blotko-Kiszka otrzymała 
wiele kwiatów

Będą mieć tunel
Pszczyna. 20 kwietnia rozpoczę-
to budowę przejazdu pod torami 
kolejowymi w ciągu ulicy Biel-
skiej w Pszczynie. Tunel będzie 
gotowy w czerwcu przyszłego 
roku. W ramach inwestycji war-
tej 54,5 miliona złotych przebu-
dowane zostanie 500 m drogi 
wojewódzkiej nr 933 (ul. Bielska 
w Pszczynie). Zakończenie prac 
jest przewidziane na 30 czerwca 
2010 roku. Roboty będą prowa-
dzone w trzech etapach. Do 16 

października wykonane zostaną 
prace po zachodniej stronie torów 
kolejowych. Następnie, do paź-
dziernika, wybudowany zostanie 
wiadukt kolejowy. W ostatniej 
części robót podjęte zostaną pra-
ce po wschodniej stronie torów 
kolejowych. Zamknięcie przejazdu 
przez ulicę Bielską skomplikowało 
sytuację drogową w mieście. Obec-
nie przejechanie przez Pszczynę 
w godzinach szczytu zajmuje kil-
kadziesiąt minut.
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Z ks. bp. Józefem 
Kupnym rozmawia 
ks. Marek Łuczak

Ks. Marek Łuczak: W ostatnim 
numerze GN poprosiliśmy księży 
pochodzących z naszej archidie-
cezji do podzielenia się z czytel-
nikami GN swoimi wrażeniami 
z przeżywania Wielkiejnocy 
we Francji. Wiemy, że Ksiądz 
Biskup odwiedził ich tuż przed 
świętami... 
Ks. bp Józef Kupny: – W 2004 
roku pięciu księży archidiecezji 
katowickiej wyjechało do pracy 
w cierpiącej na brak kapłanów 
francuskiej diecezji Nicea. Uda-
li się tam na mocy porozumienia 
między metropolitą katowickim 
abp. Damianem Zimoniem a bisku-
pem Nicei Jeanem Bonfilsem. 
Na początku przypatrywali się 
pracy francuskich kolegów, szli-
fowali język, a następnie zostali 
skierowani do samodzielnej pracy 
duszpasterskiej. Mija właśnie pięć 
lat od ich wyjazdu. Była więc oka-
zja do spotkania, podsumowania 
i, jak się okazało, do przedłużenia 
kontraktu.

Jakie refleksje rodzą się w kontak-
cie z tamtejszym Kościołem?

– Diecezja Nicea liczy ponad 
milion mieszkańców. Leży na po-
łudniowo-wschodnim krańcu 
Francji, przy granicy z Włocha-
mi. Mimo że tamtejsi duszpaste-
rze borykają się z sekularyzacją, 
ich wspólnota cieszy się bogatą 
tradycją. Na stronie internetowej 

diecezji można znaleźć listę bisku-
pów Nicei, sięgającą IV w. Wielką 
wartością było dla mnie przeżywa-
nie powszechności Kościoła. Dzięki 
współpracy między naszymi Ko-
ściołami lokalnymi poczuliśmy się 
prawdziwą wspólnotą. Z jednej 
strony tamtejszy Kościół wzbudził 
ciekawość w nas, ale także my stali-
śmy się dla tamtejszych chrześcijan 
kimś, kogo warto poznać. Nie tylko 
zresztą poznają specyfikę polskiego 
duszpasterstwa, ale cenią je, sko-
ro mimo stosunkowo niedługiego 
czasu obecności śląskich księży 
we Francji biskup ustanowił pro-
boszczami 3 prezbiterów spośród 5, 
a w przyszłym roku proboszczem 
będzie jeszcze jeden z nich.

Czego możemy się nauczyć?
– Chyba nieco poważniej od nas 

traktują liturgię. Generalnie połu-
dnie Europy słynie ze spontaniczno-
ści, którą zresztą widać na każdym 

kroku. Jednak w katedrze, już nawet 
podczas przygotowania do Eucha-
rystii, wszędzie panuje wzorowy 
porządek: każdy wie, które miejsce 
należy zająć w procesji, wszystko 
jest poukładane. Kolejną wartością 
jest wspólnotowa atmosfera. Pod-
czas liturgii wielkoczwartkowej 
(która z przyczyn logistycznych 
ma miejsce w Wielki Poniedziałek) 
przedstawia się wiernym kandy-
datów do święceń. W wypełnionej 
po brzegi katedrze ogłasza się także 
aktualne nominacje proboszczow-
skie. To stwarza wrażenie współ-
uczestnictwa wiernych w życiu 
Kościoła. 

Jakie cechy śląskich księży za-
imponowały Francuzom, skoro 
poprosili o przedłużenie kon-
traktu?

– Nasi prezbiterzy cieszą się 
troskliwą opieką ze strony diecezji 
Nicea. Jeden z księży zajmuje się 

nimi bezpośrednio, a godne po-
chwały jest doskonałe wyczucie 
charyzmatów ze strony francu-
skich przełożonych. Oni potra-
fili świetnie je określić i zgodnie 
z nimi przeznaczyć naszych księży 
do odpowiedniej pracy. 

Na pewno trudnością jest tam 
inna mentalność...

– Podkreślali to nawet nasi 
księża. Kiedy podczas spotkania 
z biskupem diecezji Nicea dzieli-
li się swoimi refleksjami, wskazy-
wali właśnie na różnice kulturowe. 
W naszych warunkach pewne roz-
wiązania byłyby nawet nie do przy-
jęcia. Trudno sobie na przykład 
wyobrazić, by członkiem rady 
parafialnej w Polsce była osoba 
w niewielkim stopniu związana 
z Kościołem, a tam takie rzeczy się 
zdarzają. Być może jest to nawet je-
den ze sposobów ewangelizacji. 

Śląscy księża pracują w zseku-
laryzowanym społeczeństwie, 
czy ich doświadczenia przyda-
dzą się naszemu Kościołowi 
w przyszłości?

– Społeczeństwo francuskie 
jest w dużym stopniu zeświec-
czone, ale pamiętajmy, że Kościół, 
choć może w liczbach nie impo-
nuje, na pewno cieszy się żywą 
wiarą. Trudno też sytuację spo-
łeczeństwa francuskiego prze-
nosić na nasz grunt. Już kilka 
czy kilkanaście lat temu przepo-
wiadano sekularyzację w Polsce 
po odzyskaniu niepodległości. 
Czarne scenariusze się nie speł-
niły i ufam, że się nie spełnią. 
  •

Śląscy księża we Francji

Pięć lat owocnej pracy

Podczas pobytu wśród polskich księży pracujących we Francji 
bp Józef Kupny spotkał się z biskupem Nicei Luisem Sankalé

■ R e K l A m A ■
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Jeszcze o Zgodzie
Chciałby m skomentować 

w świetle badań IPN niektóre 
wypowiedzi, dotyczące konfliktu 
wokół tablic pamiątkowych przy 
obozie pracy na Zgodzie, a znaj-
dujące się w artykule „Amnezja 
nie służy pojednaniu” („Gość 
Katowicki” z 15 marca 2009 r.)    
Z artykułu można wnioskować, 
iż panowie Andrzej Sikora i An-
drzej Grajewski potwierdzają 
zasadność umieszczenia na ta-
blicy treści „obóz pracy dla osób 
podejrzanych o kolaborację z hitle-
rowcami”. To stwierdzenie jest jak 
najbardziej prawdziwe, jednakże 
nie oddaje w żaden sposób zasad-
ności podejrzeń. Dla powojennych 
władz głównym dowodem kolabo-
racji było podpisanie volkslisty, 
w szczególności I bądź II DVL. 
A przecież samą tylko II volkslistę 

(dla Niemców nieaktywnych po-
litycznie) posiadało 200 tys. osób 
na Górnym Śląsku! Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że na Śląsku żyło 

wtedy dużo więcej osób, uznają-
cych przynależność do narodu 
niemieckiego.

Przykładowo w trakcie plebi-
scytu w Königshütte, dzisiejszej 
centralnej części Chorzowa, za po-
zostaniem w Niemczech głosowało 
74,75 proc. mieszkańców. Inne mia-
sta regionu nie wyróżniały się pod 
tym względem, może z wyjątkiem 
Mysłowic (56,27 proc. optowało 
za Niemcami). Można różnorodnie 
interpretować taki udział głosów 
w miastach (np. propaganda nie-
miecka po przegranym plebiscy-
cie na Warmii i Mazurach czy też 
zmarnowanie wielu głosów przez 
Polaków, bądź lepsze wykorzysta-
nie zasad przeprowadzenia ple-
biscytu przez stronę niemiecką), 
mimo to na podstawie tej krótkiej 
analizy rysuje się obraz stosun-
ków narodowościowych tej części 
Śląska, która w wyniku plebiscytu 
oraz III powstania śląskiego zosta-
ła po 633 latach włączona do Pol-
ski. Oprócz tego pewne chwyty 
polityczne zmuszały do podpi-
sania volkslisty. Wspomniany 
bp Adamski sam zachęcał do pod-
pisywania volkslisty, myśląc o ko-
rzyściach dla tutejszej ludności 
i zamieszaniu w hitlerowskiej 
polityce narodowościowej na te-
renach odzyskanych przez Rze-
szę. W wyniku tego dwie trzecie 
ludności posiadało III volkslistę, 
przewidzianą dla spolszczonych 
Niemców. Jednakże po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na Śląsk nawet 
wobec tych osób zastosowano 

ograniczenia, jak np. niemożność 
podjęcia pracy w zawodach zwią-
zanych z sądownictwem.

Trzeba powiedzieć, że posiada-
nie statusu Volksdeutsch nie po-
zwala stwierdzić, czy ktoś dopu-
ścił się działalności zbrodniczej. 
Dopiero akta prawne z połowy 
roku 1946 ograniczają represję 
do przypadku zdrady, nie związa-
nej jedynie z podpisaniem volks-
listy. Przedtem nawet w gazetach 
pojawiały się ogłoszenia władz 
Polski, w których zamieszczono 
informację, że każdy Polak może 
aresztować jakiegokolwiek Niemca 
spotkanego na ulicy. Tacy ludzie 
trafiali do obozu, gdzie musieli 
przekonać władze, że są bez winy. 
Nie zastosowano tu zasady domnie-
mania niewinności, tylko wszyst-
kich potraktowano w jednakowy 
sposób. A właściwie już samo bycie 
Niemcem stało się przestępstwem 
wobec Polski. Nikt nie był skazany 
wyrokiem sądowym, a więzienie 
było spowodowane jedynie zle-
ceniem SB. Powyższej sytuacji 
nie można nazwać kalką Miejsca 
Odosobnienia w Berezie Kartu-
skiej, a raczej hitlerowskich obo-
zów koncentracyjnych. Tak więc 
w tym wypadku chodzi o polski 
obóz koncentracyjny! Tym bardziej 
boli, że często to sąsiedzi donosili 
o podpisaniu volkslisty władzom, 
a mieszkania internowanych plą-
drowano. (…) W obozie umiesz-
czono także wiele kobiet z dzieć-
mi. W jaki sposób one mogły być 
„kolaborantami”? (…)   W świetle 
przedstawionych wyżej faktów, 
pragnę zaproponować rolę „Go-
ścia Niedzielnego” w stworzeniu 
tekstu na tablicach pamiątkowych. 
Myślę, że „Gość” mógłby się on stać 
pewnego rodzaju negocjatorem po-
między stroną rządową a lokalną 
ludnością, poprzez umożliwienie 
nieograniczonej cenzurą dyskusji 
na jego łamach, a także rzeczowych 
artykułów na powyższy temat. 
(…) Treść umieszczona na tablicy, 
a powstała w wyniku poszukiwa-
nia prawdy i wzajemnego posza-
nowania, powinna dać przykład 
również innym narodom, w jaki 
sposób należy traktować badania 
historyczne, związane ze zdarze-
niami trudnymi dla obu stron.

A.W. z chorzowa

Dawna brama filii nazistowskiego KL Auschwitz i komunistycznego 
łagru to jedyna pozostałość po miejscu, w którym zginęło 
około 2 tys. Górnoślązaków
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■ P o d Z i ę K o W A N i e ■

Ks. abp. Damianowi Zimonowi
za przesłane kondolencje i pamięć w modlitwie,

ks. biskupowi Józefowi Kupnemu
za przewodniczenie uroczystościom pogrzebowym,

ks. rektorowi Jerzemu Palińskiemu 
i przełożonym seminarium,

księżom z rocznika święceń 1976,
księżom kondekanalnym, 

byłym i aktualnym wikarym oraz zaprzyjaźnionym,
księdzu dziekanowi Piotrowi Machoniowi 

i delegacjom z parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza 
z Chorzowa-Batorego,

dyrektorom szkół Osiedla Górnego wraz z delegacjami, 
delegacji Akcji Katolickiej z naszej archidiecezji,

Radzie Duszpasterskiej i parafianom 
z Górnego Tysiąclecia,

wszystkim uczestnikom pogrzebu

ś†p. 

Szczepana Nogi
serdeczne podziękowanie

składają 

syn ks. Stanisław i rodzina
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C zy stać nas na innowacyj-
ność? Czy kryzys pozwoli 
na jej rozwój? Jaka część 

środków, które Unia wyda na rozwój 
gospodarczy, będzie przeznaczona 
na innowacyjne wdrożenia w prze-
myśle? Jaką pozycję w tej dziedzinie 
zajmuje Polska? – to jedne z wielu 
pytań, nad którymi zastanawiali się 
uczestnicy Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego. 

Walka z wiatrakami
Śląsk pod wieloma względami 

różni się od pozostałych centrów 
przemysłu w Europie. Przede 
wszystkim daleko nam do gospo-
darek posługujących się tzw. wy-
soką technologią, wciąż odbiegamy 

od zmodernizowanych systemów, 
dzięki którym środowisko natural-
ne nie byłoby zagrożone w takim 
stopniu jak obecnie. Wdrożenie pa-
kietu energetyczno-klimatycznego 
niewątpliwie wpłynie na poprawę 
standardu życia i sprzyjać będzie 
zachowaniu dziedzictwa przyrod-
niczego. Zarazem jednak wyzwania 
związane z ograniczeniem emisji 
dwutlenku węgla spowodują głę-
bokie skutki dla gospodarek, 
ich efektywności i konkurencyj-
ności. Spełnienie tych wymogów 
będzie jednak szczególnie trudne 
dla Śląska, który nadal boryka się 
z problemami związanymi z prze-
szłością. Wciąż nie wiadomo, kiedy 
pojawią się u nas wiatraki produ-
kujące energię elektryczną, które 
na stałe wkomponowały się w krajo-
braz wielu państw europejskich.  

Jak woda rybom
Nasz region szczególnie zain-

teresowany jest infrastrukturą 
i transportem. Taki też temat po-
jawił się w kontekście budowy 
autostrad i innych projektów ko-
munikacyjnych, realizowanych 
w ramach przygotowań do Euro 
2012. Ponieważ Chorzów w dalszym 
ciągu walczy o uczestnictwo w mi-
strzostwach, rozwój komunikacji 
jest nam potrzebny jak woda ry-
bom. Niezbędne są też inwestycje. 
– Szczególne znaczenie dla naszego 
regionu ma III Paneuropejski Kory-
tarz Transportowy. Rozbudowana 
sieć drogowa i kolejowa, rozwi-
jający się transport lotniczy dają 
województwu śląskiemu znaczącą 
pozycję w skali kraju, stanowiąc 
jednocześnie ogromną szansę dla 
rozwoju regionu. 

Śląsk stał się też specyficz-
nym laboratorium służby zdro-
wia dla całej Polski. Głównym 
problemem, z którym boryka się 
lecznictwo, jest skala zadłużenia 

placówek służby zdrowia. Pod-
czas sesji dotyczącej tej tematyki 
omówiono rządowy plan oddłu-
żenia polskich szpitali, odnosząc 
go do konkretnych przykładów 
ich restrukturyzacji. Interesujące 
są w tej dziedzinie doświadczenia 
województwa śląskiego, którego 
zarząd zlecił ocenę wybranych pla-
cówek służby zdrowia. Poprawa 
wyników finansowych najbardziej 
zadłużonych szpitali świadczy, 
że przyjęty model uzdrawiania 

placówek służby zdrowia spraw-
dza się w praktyce. 

Kongres przykuł uwagę po-
lityków, biznesmenów i naukow-
ców z całej Europy. Wystąpieniom 
plenarnym towarzyszyło ponad 
20 paneli dyskusyjnych, poświę-
conych tematom pakietu klima-
tycznego, odnawialnych źródeł 
energii, efektywności energe-
tycznej i wreszcie polityki energe-
tycznej Polski i Unii Europejskiej. 
 Ks. mł

Europejski Kongres Gospodarczy

Śląskie recepty na kryzys

Sprostamy 
wyzwaniom

Marszałek 
Bogusław 
Śmigielski
– polska, 
a zwłaszcza 
województwo 
śląskie jest dobrym 

miejscem dyskusji o skutkach 
kryzysu gospodarczego. 
kongres wpisuje się 
w dyskusję na temat 
tego, jak pokonać kryzys. 
wypracowane podczas 
niego wnioski mają pomóc 
w kształtowaniu strategii 
województwa śląskiego.

Wojewoda 
Zygmunt 
Łukaszczyk
– Śląska 
nie omijają 
wyzwania 

gospodarcze, ale jak dotąd 
zawsze potrafił z dobrym 
skutkiem z nimi się mierzyć.

O kształcie europejskiej gospodarki przez trzy dni 
dyskutowało ponad 2000 uczestników kongresu. 
Odwiedzili nas najwybitniejsi politycy europejscy, 
przedstawiciele biznesu i nauki.

Uczestnikami kongresu byli specjaliści z całej Europy

■ R e K l A m A ■
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■ K o N d o l e N C J e ■

Ks. prałatowi 
Stanisławowi Nodze

asystentowi kościelnemu 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Katowickiej

z powodu śmierci

Ojca
składamy

najszczersze wyrazy współczucia
i zapewniamy o pamięci w modlitwie

członkowie Akcji Katolickiej
Archidiecezji Katowickiej

B ędziecie służyć Bogu i lu-
dziom. Pamiętajcie, że dar 

powołania nosimy w naczyniu 
glinianym i trzeba bardzo uwa-
żać by naczynie się nie rozpadło 
– mówił do kandydatów do dia-
konatu arc ybiskup Damian 
Zimoń. – Nie mamy żadnych 
zasług w tym, jeśli Chrystus 

nas powołuje. Pierwsi potrze-
bujemy miłosierdzia, ale i mamy 
go głosić. I dodał: – Kapłaństwo 
jest radością, to duchowe ojco-
stwo, niesamowite szczęście. 
Jeśli człowiek jest powoływany, 
to nie ma się co oglądać, ale od-
ważnie odpowiedzieć: Tak, chcę, 
idę.

W Rydułtowach święcenia 
diakonatu przyjęli: Karol Barciok 
z tutejszej parafii, Bartłomiej Bober 
z parafii Miłosierdzia Bożego w Żo-
rach, Paweł Kaczmarczyk z parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Roju, Dawid Lubowiecki z parafii 
śś. Apostołów Filipa i Jakuba z Żor, 
Jacek Pinocy z parafii św. Antoniego 
z Padwy w Zgoniu, i Piotr Stoll z pa-
rafii bł. Karoliny w Tychach.

Jak co roku święcenia diako-
natu odbywają się w II niedzielę 
Wielkanocy, obchodzoną jako Nie-
dziela Miłosierdzia. – Chrystus 
Zmartwychwstały przychodzi 

do człowieka zagubionego, we-
wnętrznie rozbitego, przychodzi, 
by nas uspokoić we wszystkich 
rozterkach naszego serca – mó-
wił w nawiązaniu metropolita. – 
Wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni, 
ale dzięki Bogu konfesjonały przed 
Wielkanocą są u nas przepełnio-
ne. Co by było, gdyby Chrystus 
nie ustanowił sakramentu pojed-
nania? – pytał. – Chrystus przy-
chodzi do człowieka skruszonego 
ze swoim miłosierdziem, przy-
chodzi, by nas podnieść, na nowo 
ukształtować, dać nadzieję na ży-
cie wieczne, ale i w doczesności.

Jedną z najbardziej wzruszają-
cych chwil uroczystości święceń 
diakonatu jest ta, gdy kandydaci 
leżą krzyżem przed ołtarzem, 
a zebrani na Mszy św. śpiewają 
Litanię do Wszystkich Świętych. 
Niejedna matka diakona ociera 
wtedy łzy wzruszenia. Błogosła-
wiąc rodzicom diakonów, arcybi-
skup Damian Zimoń zwrócił się 
do nich: – Nie wiem, czy przypusz-
czaliście, że wasz syn będzie leżał 
kiedyś krzyżem na posadzce ko-
ścioła, a wszyscy będą się za niego 
modlić. Pamiętajcie o modlitwie 
za nich. Do diakonów zaś mówił: 
„Kochajcie rodziców i słuchajcie 
ich rad. Życzę wam, by Chrystus 
powiedział do was kiedyś: Sługo 
dobry i wierny, wejdź do radości 
Pana. abs

Bądźcie sługami wiernymi
W kościele św. Jerzego w Rydułtowach metropolita 
katowicki udzielił święceń diakonatu 6 klerykom. 
W istniejącej od 1628 roku parafii w Rydułtowach 
uroczystość ta odbyła się po raz pierwszy.

Podczas Litanii do Wszystkich Świętych kandydaci podejmują ostateczną decyzję
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■ P o d Z i ę K o W A N i e ■

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą 
 Jan Twardowski

Ks. bp. Gerardowi Bernackiemu, ks. bp. Wiktorowi Skworcowi, 
dziekanowi ks. prob. Henrykowi Jonczykowi, 

ks. prob. Antoniemu Wyciślikowi, ks. prob. Jerzemu Słocie, 
księżom kolegom rocznikowym,  

 wszystkim kapłanom koncelebrującym i służbie liturgicznej, 
prezydentowi miasta Ruda Śląska, siostrom boromeuszkom, 

lekarzom i personelowi medycznemu, a w szczególności:  
dr. Piotrowi Drendzie, dr. Andrzejowi Machalicy, 

dr Jolancie Grabowskiej-Markowskiej, krewnym, przyjaciołom, 
znajomym, parafianom oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

ś†p. 
ks. Stanisława Weissa

serdeczne podziękowanie za eucharystię, słowo Boże, 
modlitwy, obecność, wyrazy łączności i współczucia

składa matka z rodziną
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T o wielkie wyróżnienie dla was, 
tutaj obecnych, że Bóg wybrał 

waszego syna, brata, krewnego, 
przyjaciela, znajomego do zaszczyt-
nej posługi kapłańskiej – mówił 
w homilii bp Gerard. Zwrócił się 
też do diakonów: – Przyjmijcie 
waszą posługę z największą odpo-
wiedzialnością. Pamiętajcie słowa 
Apostoła Narodów: „Dla mnie żyć, 
to Chrystus”. Nie pozwólcie, żeby 
ktokolwiek kiedykolwiek zdołał 
wam Chrystusa przesłonić – mówił 
bp Bernacki. Zachęcał też wszyst-
kich obecnych do modlitwy, przy-
pominając słowa papieża Pawła VI: 
„Takich będziemy mieli kapłanów, 
jakich sobie wymodlimy”.

 – Przeży wanie święceń 
we własnej parafii to wielki stres – 
wyznaje diakon Artur Kozik. – Dla 
mnie jest to jednak również wielka 
radość, bo to parafia, w której wy-
rosłem. Byłem tutaj ministrantem, 

odkrywałem tu swoje powołanie. 
Dzisiaj mam też świadomość, 
że to forma mojego świadectwa 
– daję je parafianom, pokazując, 
iż wszyscy jesteśmy powołani 
i warto się nad swoim powołaniem 
zastanowić. Również ci mali chłop-
cy, którzy są dzisiaj ministrantami, 
patrząc na diakona ze swojej para-
fii, mogą zacząć myśleć, do czego 
ich Bóg powołał.

Oprócz Artura Kozika świę-
cenia w Brzęczkowicach przyjęli: 
Marek Lampa z parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Brynowie, 
Jacek Pawlus z parafii Matki Bożej 
Różańcowej na Zadolu, Bartłomiej 
Sajdok z parafii św. Bartłomieja 
w Bieruniu, Łukasz Szromek z pa-
rafii Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela w Bojszowach.

 – To historyczna uroczystość 
dla naszej parafii, która na doda-
tek świętuje 60-lecie poświęcenia 

kościoła – powiedział ks. pro-
boszcz Bernard Halemba. – Ta-
kiej uroczystości jeszcze u nas 
w kościele nie było, a ja jestem ko-
ścielnym ponad 30 lat – dodał Hi-
lary Ruczyński. – Od 64 lat jestem 

przy ołtarzu, bo zaczynałem jako 
ministrant. W Brzęczkowicach 
jestem kościelnym od 1976 roku. 
Bardzo się cieszę, że jest mi dane 
przeżywać coś tak wielkiego. 
 mr

Święto parafii
Świątynia Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach 
19 kwietnia stała się prawdziwym wieczernikiem, 
jak zauważył bp Gerard Bernacki. Udzielił on tam 
święceń diakonatu pięciu klerykom Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego.

Najważniejszym momentem święceń jest włożenie przez biskupa 
rąk na głowę kandydata

Ś więcenia diakonatu dla całej na-
szej wspólnoty są szczególną uro-

czystością – mówi ks. Bernard Rak, 
prefekt seminarium. – Jako opiekun 
roku po raz drugi przeżywam ten 
wyjątkowy moment. Zanim biskup 
włoży ręce na kandydatów do świę-
ceń, konieczna jest formacja. Nie tyl-
ko bezpośrednio przed uroczystością, 
kiedy przez tydzień akolici odbywają 
swoje rekolekcje przy pomocy ojca 
duchownego, ale w ciągu długich lat 
pobytu w seminarium. Po diakona-
cie wychodzą na „ostatnią prostą”, 
później są już święcenia prezbiteratu 
i praca w parafii. 

Akolitom, którzy w ubiegłą nie-
dzielę przyjęli święcenia diakonatu, 
przez dwa lata, jako rektor semina-
rium, towarzyszył ks. bp Józef Kup-
ny. – Cieszę się, że wytrwaliście – 
mówił w homilii. – Każdy powołany 
musi najpierw wejść na drogę, którą 
idzie Jezus. Cała formacja opiera się 
na poznawaniu Chrystusa i podąża-
niu za Nim, co jest zawsze związane 
z Jego zaproszeniem. 

Kaznodzieja zachęcił semina-
rzystów do studiowania, by każ-
dego dnia poznawali Chrystusa 
i coraz bardziej kochali Kościół. 
– Przez włożenie rąk Chrystus 

bierze Cię w posiadanie – przeko-
nywał akolitów. – Jednocześnie 
mówi: jesteś pod moją opieką. 
Nie jesteście więc sami. 

Po święceniach diakoni będą 
kontynuować formację w semina-
rium, a także studia na Wydzia-
le Teologicznym UŚ. Po zdaniu 
ostatnich egzaminów za rok trafią 
na praktykę do wybranych para-
fii, po czym przyjmą święcenia 
prezbiteratu. 

W Chorzowie Starym święcenia 
przyjęli: Tomasz Cyganik z parafii 
św. Marii Magdaleny w Chorzowie, 
Krzysztof Michalik z parafii Ducha 
Świętego w Chorzowie, Robert Ro-
siak z parafii św. Augutyna w Li-
pinach, Łukasz Walaszek z parafii 
św. Wojciecha w Radzionkowie, 
Mateusz Pietruszka z parafii NSPJ 
w Brzezinach Śl., Łukasz Rudnik 
z parafii św. Mikołaja w Bujakowie.
 mł

Ostatnia prosta
W parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie sześciu 
akolitów śląskiego seminarium przyjęło święcenia 
diakonatu. – Taka uroczystość powinna mieć 
miejsce w kościele parafialnym – mówią przełożeni. 
– Ksiądz jest z ludzi wzięty i dla ludzi ustanowiony.

Diakoni składają na ręce 
biskupa przyrzeczenie 
posłuszeństwa
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Uroczystość 
zasadzenia dębów 
pamięci w ramach 
ogólnopolskiej akcji 
„Katyń... Ocalić 
od zapomnienia” 
odbyła się 16 kwietnia 
w Tychach. Nieopodal 
kościoła pw. bł. 
Karoliny Kózkówny 
rośnie pięć nowych 
drzew.

A kcja jest związana ze zbliża-
jącą się 70. rocznicą mordu 

katyńskiego. Jej cel to uhonorowa-
nie wszystkich tych, którzy zginęli 
w tragiczny sposób na skutek dzia-
łań rosyjskich władz centralnych. 
Zleciły one NKWD zabójstwo po-
nad 21 tys. przedstawicieli polskiej 
inteligencji, a wśród nich około 14 
tys. oficerów Wojska Polskiego.

W całej Polsce ma być zasa-
dzonych 21 473 drzew pamięci. 
Każde symbolizuje jedną ofiarę 
sowieckiej zbrodni z 1940 roku. 
W Tychach dęby upamiętniają 
żołnierzy: ppor. Jana Frossa, 
por. Czesława Groblewskiego 
i policjantów: asp. Wojciecha 
Klimczyka, asp. Stanisława Mar-
ca i asp. Bolesława Zawadzkiego. 
Ich związek z miastem polega 
na tym, że tam po wojnie osiadły 
ich rodziny.

– Tyska akcja to wynik współ-
pracy szkoły, harcerzy i sybiraków 
– opowiada Karolina Sikorska 

z II Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
C.K. Norwida. – Młodzi ludzie chcą 
wiedzieć o przeszłości, nie lubią 
niejasności, dlatego tak się zaanga-
żowali. A sybiracy lubią spotkania 
z młodzieżą i chętnie opowiadają 
nam o przeszłości, również tej 
trudnej.

– Pamięć tworzy naród, mu-
simy wiedzieć i pamiętać o takich 
wydarzeniach – twierdzi Izabela 
Staszczyszyn z III Szczepu Har-
cerzy Leśnych ZHP działającego 
w Tychach. – Nie chcemy, żeby coś 
takiego kiedykolwiek się powtó-
rzyło, dlatego chcemy pamiętać.

– Dla mnie ten symbol ma 
szczególny wymiar, bo nie zna-
łam swojego ojca. NKWD zabrało 
go, gdy miałam 8 miesięcy, a mnie 
z mamą wywieziono do Kazachsta-
nu – mówi Irena Bąk, córka Jana 
Frossa. – Dla nas wszystkich, któ-
rzy zostaliśmy dotknięci tą startą, 
pamięć jest bardzo ważna.

Do dzisiaj w całej Polsce posa-
dzono już 850 dębów pamięci. Ty-
skie rosną dzięki zaangażowaniu 
młodzieży II Liceum Ogólnokształ-
cącego z Oddziałami Integracyj-
nymi. Współorganizatorami uro-
czystości zasadzenia drzew były 
Tyskie Koło Związku Sybiraków, 
Oddział IPN w Katowicach oraz 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk 
Społecznych im. ks. E. Szramka. 
W siedzibie tej uczelni odbyły się 
sesja popularnonaukowa poświę-
cona tematyce zbrodni katyńskiej 
oraz prezentacja wystawy „Zagłada 
polskich elit. Akcja AB – Katyń”

– Ta wystawa została uzupełnio-
na o jedną planszę, przedstawiającą 
te osoby, które chcieliśmy uczcić, 
sadząc dęby pamięci w Tychach – 
mówi dr Andrzej Drogoń, dyrektor 
katowickiego oddziału IPN. – Wy-
stawa z Tychów pojedzie do Mona-
chium. Będzie tam prezentowana 
w Polskim Centrum Kultury.

Mirosław Rzepka

• niedziela 26.04
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Śląski koncert życzeń 08.45 Śląska lista 
przebojów 16.45 Aktualności 16.48 Po-
goda 16.50 W poszukiwaniu drogi – ma-
gazyn chrześcijański 18.00 Aktualności 
18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 Retrans-
misje sportowe 21.45 Aktualności 21.50 
Pogoda 21.55 Hat-trick 22.15 Sport 

• poniedziałek 27.04
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
TV Katowice poleca 08.00 Benefis Sła-
womira Idziaka (2) 08.45 Tygodnik re-
gionalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 Fest – zaplanuj swoją przyszłość 
17.05 TV Katowice poleca 18.00 Aktu-
alności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 
Szeroki kąt 19.15 Tygodnik regionalny 
19.30 To brzmi 19.45 TV Katowice pole-
ca 21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 
Pogoda

• wtorek 28.04
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Cud zdrowia 08.45 Schlesien Journal – 
magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Rela-
cje 17.00 Wokół nas 18.00 Aktualności 
18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 Mam 
świetną pracę 19.00 Zbliżenia filmowe 
19.25 Historia zapisana w lasach 19.30 
Patefon ujka Ericha 19.55 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 29.04
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
TV Katowice poleca 08.45 To brzmi – 
program muzyczny 16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda 16.50 TV Katowice zapra-
sza 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 Motokibic 
19.30 Kronika miejska 19.40 Raport z 
akcji 19.55 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 30.04
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Historia zapisana w lasach 08.45 Wokół 
nas 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
Drogowy raport i informator GDDKiA 
17.00 Cud zdrowia – magazyn medyczny 
17.10 TV Katowice zaprasza 18.00 Aktu-
alności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 
Nasz reportaż 19.00 Uwaga weekend 
19.55 TV Katowice zaprasza 21.45 Aktu-
alności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 1.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Pomysł na weekend 08.00 10 lat Glob-
trotters 08.45 Tygodnik regionalny 
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
Śląski Klub Filmowy 17.00 Kronika miej-
ska 18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 
Sport 18.45 Pomysł na weekend 18.50 
Dwugłowy smok – film dok. 19.30 10 lat 
Globtrotters 21.45 Aktualności Sport 
21.53 Pogoda 21.55 Krystian Zimerman 
w Polsce

• sobota 2.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Kwiaty, ogrody 08.00 Pora na kulturę 
08.45 Przygód kilka wróbla Ćwirka 
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
Odkrywanie przestrzeni 18.00 Aktual-
ności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 U 
nos w Bytkowie 19.15 Patefon ujka Ericha 
19.35 Pora na kulturę 21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 21.55 Sport 22.05 Sobotni 
magazyn sportowy

W Tychach pamiętają o Katyniu

Rosną dęby pamięci

Ks. Józef Szklorz poświęcił tyskie dęby i tablicę z nazwiskami ofiar 
Katynia upamiętnianych przez nowo zasadzone drzewa
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Datownik w rocznicę
Katowice. Z okazji 20. rocznicy 
śmierci biskupa Herberta Bedno-
rza staraniem Klubu Inteligencji 
Katolickiej w Katowicach został 
wykonany ozdobny datownik 
pocztowy. Użyty był 15 kwietnia 
w Urzędzie Pocztowym Katowi-
ce 1. W okienku filatelistycznym 
tego urzędu datownik będzie 

stosowany jeszcze do 12 maja. 
Dostępna jest również okoliczno-
ściowa kartka pocztowa poświęco-
na bp. Herbertowi Bednorzowi.

Festiwal Gorczyckiego
muzyka dawna. Trwa IV Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzy-
ki Dawnej im. G.G. Gorczyckiego. 
Kolejne koncerty zabrzmią: 26 IV 

o godz. 16.00 w kościele WNMP 
w Radlinie, o godz. 17.00 w bazy-
lice w Piekarach Śląskich, o godz. 
17.00 w Chorzowskim Centrum 
Kultury, 28 IV o godz. 18.00 
w Bytomskim Centrum Kultury, 30 
IV o godz. 19.00 w kościele śś. Fili-
pa i Jakuba w Żorach, o godz. 21.30 
na bytomskim rynku zabrzmi kon-
cert finałowy. Szczegóły na www.
gorczycki.pl.  •

zapowiedzi


