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Ks. prof. Wincenty Myszor świętuje jubileusz

Chcę oglądać rozwój

Będą
odszkodowania

Mirosław Rzepka

Górnictwo. Minister
gospodarki zatwierdzi
200-tysięczne świadczenia
dla rodzin ofiar z „Wujka”.
Rodziny dziewięciu
górników, którzy
zginęli od milicyjnych
kul na początku stanu
wojennego, otrzymają
po 200 tys. zł
odszkodowania.
Świadczenie wypłaci
Katowicki Holding
Węglowy (KHW),
do którego należy
kopalnia. Przebywający
22 maja w Katowicach
minister gospodarki,
wicepremier Waldemar
Pawlak zapewnił,
że najdalej na początku
czerwca zatwierdzi
propozycję.

– Cieszę się, że tego
dożyłem, bo to nie było
oczywiste – wyznał
21 maja ks. prof. Wincenty
Myszor. Na Wydziale

Protest
okulistyki

Teologicznym UŚ
otrzymał on Księgę
Jubileuszową z okazji
40-lecia pracy naukowej
i dydaktycznej.

K

s. prof. Wincenty Myszor znany
jest najbardziej dzięki wydaniu
jego przekładu „Ewangelii Judasza”.
Przetłumaczył tekst z języka koptyjskiego i prasa zwróciła uwagę
na to dokonanie. Na co dzień zajmuje się patrologią, historią starożytnego chrześcijaństwa i literaturą
starochrześcijańską, a także gnozą.
Zorganizował Wydział Teologiczny
(WT) Uniwersytetu Śląskiego.
– Od 1998 roku, kiedy otrzymał
od arcybiskupa nominację, w ciągu
dwóch lat doprowadził do powstania
struktur wydziału – mówi obecny
dziekan WT ks. prof. Andrzej Żądło.
Kiedy w 2001 roku wydział zaczął
funkcjonować formalnie, Jubilat został jego dziekanem i pełnił tę funkcję
przez dwie kadencje. Ks. dr Andrzej
Uciecha studiuje u Jubilata od wielu

lat. – W seminarium jego wykłady
tak mnie ujęły, że postanowiłem pisać
magisterium pod jego kierunkiem –
wspomina. – Potem był doktorat, a teraz drukuje się już moja habilitacja.
Profesor jest profesjonalistą, rewelacyjnym fachowcem. Profesjonalizmu
wymagał zawsze od magistrantów,
ale także jako dziekan na wydziale.
Jako człowiek jest bardzo otwarty
i błyskotliwy. To wielka postać polskiej
nauki, choć może niedoceniana z powodu niszowej dyscypliny, którą się
zajmuje – dodaje ks. Uciecha. Uroczystość była bardzo ciepła, co dowodzi
z pewnością, że wszyscy obecni lubią
Jubilata. Jego sylwetkę zarysował
ks. dziekan Żądło. Potem odczytano
niektóre tylko listy gratulacyjne, a nadeszły między innymi od kardynałów
Zenona Grocholewskiego i Stanisława
Nagyego, wielu arcybiskupów i biskupów, pracowników naukowych
z uczelni na całym świecie.
Mówcy podkreślali osiągnięcia
Jubilata, wskazując na dobro, które
uczynił swą ciężką pracą. Mówili
też o zasługach pozanaukowych.

Jubileuszową Księgę
ks. prof. Wincentemu
Myszorowi (z lewej) wręczył
abp Damian Zimoń

Najwyraziściej jednak wybrzmiały
frazy o jego ludzkim podejściu zarówno do starożytnych autorów, jak
i do współczesnych ludzi – współpracowników i studentów.
Ks. prof. Stanisław Longosz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sam niedawno przeżył podobną
uroczystość na swojej uczelni. – Oni
nas tak honorują, bo chcą nam dać
do zrozumienia, że pora odchodzić
– żartował, zwracając się do Jubilata
i swego przyjaciela. Wspomniał też
profesora, który ukształtował ich zainteresowania, wybitnego patrologa
ks. prof. Mariana Michalskiego.
– Trochę mnie bawi, że 40-lecie
pracy naukowej świętuję na WT, który działa niespełna 10 lat – wyznał
ks. prof. Wincenty Myszor po zakończeniu uroczystości. – Ale mamy
rozpoczęte już trzy habilitacje i takie
rzeczy chcę tu oglądać, póki żyję.
Mirosław Rzepka
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Katowicka klinika
okulistyczna znana
jest w całym kraju.
Zdecydowały o tym
kompetencje lekarzy,
którzy przez lata pracowali
na miano najlepszych.
Ostatnio na łamy gazet
trafiła z powodu protestu,
którego przyczyną
są zmiany organizacyjne
zapowiadane przez władze
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Do siedziby kliniki
przy ul. Ceglanej uczelnia
chce przenieść ze Szpitala
Specjalistycznego
nr 1 w Zabrzu Klinikę
Chorób Wewnętrznych,
Alergologii i Immunologii
Klinicznej oraz Klinikę
Endokrynologii, które
pracują w fatalnych
warunkach lokalowych.
Dla katowickiej placówki
oznacza to redukcję
miejsc, na co nie chcą się
zgodzić zarówno lekarze,
jak i pacjenci.
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45 lat wędrowania

Ruda Śląska. Tydzień Godności
Osób Niepełnosprawnych w Rudzie
Śląskiej odbył się już po raz siódmy.
Tegoroczne obchody trwały od 18
do 24 maja. W organizację aktywnie
włączyły się instytucje na co dzień
pomagające niepełnosprawnym.
Obchody rozpoczęła konferencja
pod hasłem „Zrozumieć chorego”.

Jedną z imprez tygodnia
był piknik integracyjny
na stadionie GKS Grunwald
w Halembie

Były dni otwarte, turnieje, warsztaty i plenery. Na zakończenie
w ubiegłą niedzielę odbył się festyn
integracyjny pod hasłem „Bądźmy
razem”

Kostuchna. 16 maja Koło nr 77
PTTK Remag SA rozpoczęło świętowanie jubileuszu Mszą św., celebrowaną przez duszpasterza przewodników turystycznych archidiecezji
katowickiej, ks. Piotra Wenzla. Koło,
ciesząc się przychylnością zarządu
zakładu, działa nieprzerwanie
od 1964 r., ma Złotą Honorową
Odznakę PTTK. Wychowało już,
propagując różne formy turystyki,
zwłaszcza górskiej, kilka pokoleń.
Posiada 185 członków, a od 2005 r.
prezesuje mu Krzysztof Bywalec,
dla którego, jak twierdzi, największą
nagrodą jest zawsze bardzo liczna
obecność uczestników w wyprawach. Po Mszy wszyscy spotkali się
na kawie. Wspomnieniom nie było
końca.

To 45 lat naprawdę fajnej
działalności – stwierdził
duszpasterz przewodników,
ks. P. Wenzel. Obok prezes
koła K. Bywalec

Rodzinny bieg
mirosław rzepka

mirosław rzepka

Żeby dostrzec chorych

grzegorz loska
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Konkurs wiedzy o JPII
Mysłowice. W szkole podstawowej nr 17 w Mysłowicach odbył się
16 maja finał IV Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.
Uczestniczyło w nim 65 uczniów
szkół z całej Polski, należących
do Rodziny Szkół noszących
imię Papieża Polaka. Spośród
uczniów podstawówek pierwsze
miejsce zajęła Kamila Ciupińska

z Kamieńska, zwy- pod
cięskim gimnazja- patronatem
listą okazał się To- „Gościa”
masz Zuzak z Rzeszowa, a wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pierwsze
miejsce zajęła Anna Bednarz
z Rzeszowa. Sprawdziany wiedzy
zawierały m. in. pytania otwarte,
test wyboru i krzyżówkę.

Święci reformują Kościół
Mikołów. Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza obchodzi 470-lecie urodzin
i 425. rocznicę śmierci swojego
patrona. Z tej okazji 6 czerwca
w auli WT UŚ w Katowicach

odbędzie się sym- pod
pozjum pt. „Święci patronatem
reformują Kościół. „Gościa”
Świadectwo Karola
Boromeusza”. Początek o godz.
9.00.
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Do ogrodów kurii
Archidiecezja. Ks. abp D. Zimoń
oraz prezydent Katowic Piotr
Uszok zapraszają dzieci 1 czerwca
2009 r. do ogrodów Kurii Metropolitalnej. „I przez nas ma świat
lepszy być” to hasło tegorocznego
XVII Spotkania Dzieci. Impreza
rozpocznie się modlitwą w katowickiej archikatedrze o godz. 15.00,
po której ks. Zygmunt Bednarek
rozda uczestnikom Cudowny

Medalik. Ok. godz,. pod
15.30 dzieci przejdą patronatem
do ogrodów kurial- „Gościa”
nych na wspólną
zabawę, która potrwa ok. 2 godz.
W programie przewidziano
m.in. gry i zabawy z nagrodami,
występy zespołów i słodki poczęstunek. Z dziećmi spotka się także
Telesphore Mpundu, metropolita
Lusaki (Zambia).

Zdaniem uczestników biegu, pogoda była idealna

Chorzów. W ramach Metropolitalnego Święta Rodziny
na terenie WPKiW odbył się bieg
rodzinny. Najliczniej stawiła się
14-osobowa rodzina z Mysłowic, a najmłodszy uczestnik

to półroczny Adaś, wieziony
w wózku przez mamę. W sumie
wystartowało 26 rodzin. Współorganizatorem akcji był August
Jakubik, maratończyk z Rudy
Śląskiej.

Dzień otwartych drzwi
Borowa Wieś. Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże
zaprasza 7 czerwca na „Otwarte
drzwi otwartych serc”. Patronat
honorowy nad imprezą objęli
dyrektor Caritas Archidiecezji
Katowickiej ks. Krzysztof Bąk i starosta mikołowski Henryk Jaroszek.
Początek o 15.00. W programie m.in.
występy zespołów artystycznych,
pokazy straży pożarnej, koncerty, losowanie nagród. Dzieci będą
mogły skorzystać także z dmuchanego zamku czy basenu z piłkami,

a wszyscy goście pod
patronatem
zwiedzić ośrodek.
„Gościa”

katowice@goscniedzielny.pl
Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon 032 608 76 76
faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor
oddziału, Anna Burda-Szostek,
Mirosław Rzepka
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Metropolitalne Święto Rodziny

Wiara najważniejsza
Jubilaci z przejęciem powtarzali słowa małżeńskiej
przysięgi. Niejeden uronił łzę. Odnowienie
przyrzeczeń małżeńskich było 24 maja jednym
z elementów Mszy św., inaugurującej na Śląsku
Metropolitalne Święto Rodziny.

W

katowickiej katedrze
uroczystości przewodniczył metropolita górnośląski arcybiskup Damian Zimoń.
Mówił, że w rodzinach ustanowionych sakramentalnie i pobłogosławionych w Kościele dzieje się
wiele cudownych rzeczy. Rodzina
silna Bogiem staje się domowym
Kościołem. – Rodzina to jest Boży
pomysł. Jako rodzina jesteśmy obrazem Trójcy Przenajświętszej –
podkreślił abp Zimoń. Wskazał też
na problemy, wynikające z szermowania w świecie pojęciem godności

dzieci i pięcioro wnuków. Zawsze odnawiamy swe przyrzeczenia w parafii z okazji kolejnych jubileuszy. Tym
razem postanowiliśmy wybrać się
na uroczystość do katedry – dodają.
Ich zdaniem, małżeństwo jest najlepszym sposobem na życie, bo daje
możliwość oddania się i życia dla
kogoś. Młodszym stażem małżonkom życzą wytrwałości i ciągłego
odkrywania się nawzajem. – Gdy
żona chce zrozumieć męża, a on stara się rozumieć ją, to się musi udać
– twierdzą zgodnie Mrzykowie.
25 lat temu pobrali się Bernadeta
i Jerzy Kaniowie. – Przeczytaliśmy
o tej uroczystości w „Gościu Niedzielnym” i postanowiliśmy przyjechać – mówią. – Drobne nieporozumienia zdarzają się w każdym
małżeństwie, ale to można wspólnie
rozwiązać. Mamy trzy dorosłe córki,
wszystkie studiują. Dzisiaj chcemy

i wolności. – Rodzice dorastającej
dziewczyny czy chłopaka nieraz
nie mają odwagi powiedzieć im,
że żyją źle. Nie mają prawa zabierać głosu w ważnych życiowych
sprawach. Czy to jest właściwe? –
pytał kaznodzieja, zastanawiając się,
w jaki sposób docierać z prawdami
ewangelicznymi do ludzi, którzy
je kontestują. Krystyna i Henryk
Mrzykowie są małżeństwem od 50
lat. Na uroczystość przyjechali z katowickiej dzielnicy Janów. – Chcemy
prosić o dalsze łaski dla całej naszej
rodziny – mówią. – Mamy dwoje
■
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Podczas
odnawiania
przyrzeczeń
małżeńskich
wszystkie
małżeństwa
w katedrze
trzymały się
za ręce

dziękować, odnowić
nasze śluby i pogłębiać wiarę, bo bez niej nic by się
nie udało – wyznają Kaniowie.
W uroczystości uczestniczyły
wraz z mężami inicjatorki Metropolitalnego Święta Rodziny: Gabriela
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza,
oraz senator Krystyna Bochenek.
Obecny był również prezydent Katowic Piotr Uszok z małżonką.
Mirosław Rzepka

Metropolitalne Święto Rodziny
jeszcze trwa. 1 czerwca w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Piekarach
Śląskich nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego pt. „Stawiam
na rodzinę”. W przyszłą niedzielę
7 czerwca, w godz. 13.30–20.00,
w parafii św. Jana Chrzciciela
w Tychach odbędzie się Festyn
Rodzinny „Święto radości”.

■
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– Jestem zwolennikiem
integracji, ale dostrzegam też konflikt wpisany
w jej istotę. Jeśli chcemy
wzmocnić struktury europejskie, to musimy przecież
obdarzyć je większą władzą,
a to z kolei oznacza rezygnację z części suwerenności.
Największym wyzwaniem
dla Unii Europejskiej będzie
w najbliższych latach odpowiedź na pytanie
o jej docelowy kształt. Jak daleko możemy się
posunąć w integracji? Gdzie przebiega granica, za którą nie wolno nam się posunąć?
Nie chcemy przecież superpaństwa, federacji,
a z drugiej strony zależy nam, by Unia była
sprawniejsza, na przykład w dziedzinie obronności czy walki z terroryzmem. Jest też kwestia
procedury decydowania w Unii i roli, jaką mają
w niej odgrywać duże państwa członkowskie.
Te pytania determinują dyskusję w sprawie
traktatu.

mirosław rzepka

– Jako
chrześcijanin
zdaję
sobie sprawę,
że nieraz
stanę wobec
trudnych
wyborów
– mówi
prof. Michał
Seweryński

Integracja, ale jaka?

Sumienie
przede wszystkim
Z prof. Michałem Seweryńskim, byłym ministrem nauki i szkolnictwa
wyższego, profesorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
kandydatem do europarlamentu, rozmawia ks. Marek Łuczak.
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Ks. Marek Łuczak: Ekspert z powodzeniem może być ministrem, ale czy wiedza
wystarczy do tego, by ubiegać się o mandat
w Parlamencie Europejskim?
Prof. Michał Seweryński: – Oprócz wiedzy
mam także spore doświadczenie. Jako profesor
nie tylko wykładałem na wielu uniwersytetach
za granicą, ale uczestniczyłem też w międzynarodowych gremiach i organizacjach. Tam trzeba
było debatować, poznawać tajniki politykowania.
Jako minister brałem też udział w tworzeniu
prawa w polskim parlamencie.
Nie żal Panu pracy badacza na uniwersytecie?
– Dalej mam zamiar uprawiać naukę. Tym
bardziej będzie to ciekawe, że jako wykładowca
zajmowałem się Unią Europejską, więc możliwość namacalnego sprawdzenia jej mechanizmów od wewnątrz jest niewątpliwie kusząca.
Porozmawiajmy zatem o Unii. Czy nie sądzi
Pan, że Polacy przenoszą partyjne, wewnętrzne animozje do Brukseli?
– Parlament Europejski jest szczególny,
bo ma wprawdzie udział w stanowieniu prawa, ale nie jest on ostateczny i decydujący.

Dlatego podział na frakcje polityczne, choć
jest nieuchronny, w mniejszym stopniu decyduje
o kształcie prawa. Poza tym mamy tu do czynienia z pewnym środowiskiem opiniotwórczym.
Gdybyśmy wszyscy byli w jednej frakcji, czy to by
koniecznie oznaczało większą skuteczność w zabieganiu o polskie sprawy? Mam wątpliwości. Ponadto decydujące jest zawsze osobiste sumienie,
a nie przynależność do takiej czy innej grupy.
Czy w Unii rzeczywiście trzeba myśleć z punktu widzenia narodowych interesów?
– Takie podejście, wbrew pozorom, jest powszechne. Od lat obserwuję integrację europejską, w której na pierwszy rzut oka dostrzegam zabieganie państw o narodowe interesy,
a nawet próby narzucania swej woli słabszym
państwom przez silniejsze. Te partykularne
zabiegi poszczególnych państw uważam za coś
naturalnego, bo państwa wchodzące w skład
Unii mają swoje tradycje, odmienne doświadczenia i ambicje. Z tych kontrowersji i dyskusji
pomiędzy nimi wyrastają jednak wspólne cele
i działania.
Jak Pan skomentuje zawirowania wokół
traktatu europejskiego?

Czy Europa jest, Pana zdaniem, chrześcijańska?
– Europa ciągle jest chrześcijańska, bo została ukształtowana na fundamencie chrześcijańskich wartości i ciągle żyje w niej bardzo
wielu chrześcijan. Ale jednocześnie widoczne
są w niej postępy procesu laicyzacji i osłabiania się wpływu zasad chrześcijańskich na życie publiczne. W tym obszarze umacniają się
wpływy kultury laickiej, a co więcej, niemało
jest przejawów postaw antychrześcijańskich.
Te wszystkie zjawiska dają się zauważyć także w polityce Unii Europejskiej i działalności
jej organów. Wystarczy przypomnieć spór
o odniesienie do chrześcijaństwa w traktacie
konstytucyjnym, a następnie w lizbońskim.
Znamienna jest także sprawa włoskiego
ministra Rocco Buttiglionego, który został
odrzucony przez Parlament Europejski jako
kandydat na stanowisko komisarza w Komisji Europejskiej, ponieważ powiedział, że podziela moralną ocenę homoseksualizmu przez
Kościół. Ważna jest jednak realna polityka
Unii w sprawach mających odniesienia aksjologiczne. Ta polityka jest bowiem dla chrześcijan niekiedy trudna do zaakceptowania,
na przykład próby redefiniowania rodziny.
Podobne zastrzeżenia nasuwają się wobec
unijnej polityki w dziedzinie badań naukowych, a konkretnie wobec finansowania badań
z użyciem ludzkich komórek zarodkowych,
co kłóci się ze stanowiskiem Kościoła w sprawie poszanowania życia ludzkiego od poczęcia
aż do naturalnej śmierci. Jako minister nauki
próbowałem budować opozycję wobec takiego
stanowiska, ale Polska została przegłosowana
przez przedstawicieli innych państw. Dlatego
jako chrześcijanin zdaję sobie sprawę, że nieraz w europarlamencie stanę wobec trudnych
wyborów, gdzie wyczuwalne będzie napięcie
pomiędzy sumieniem a przynależnością do takiej czy innej frakcji politycznej. 
•
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Powołania

Każdego dnia
na strony
internetowe
Wyższego Śląskiego
Seminarium
Duchownego wchodzi
około 200 osób,
a blisko 5000 w całej
archidiecezji należy
do Towarzystwa
Przyjaciół
Seminarium.

W

tych dniach obserwujemy
szczególne zainteresowanie
ze strony młodzieży – tłumaczy
ks. dr Bernard Rak, prefekt seminarium, odpowiedzialny za dzieło
budzenia powołań. – To zrozumiałe, skoro maturzyści stawiają
sobie pytania o przyszłość. Część
z nich zdecyduje się na podjęcie
studiów i formacji w seminarium.

ks. marek łuczak

To samo,
ale
bardziej

Rada Duszpasterska Archidiecezji
Katowickiej zastanawiała się 20
maja nad rokiem poświęconym
kapłaństwu, którego inauguracja
ma nastąpić w czerwcu. Księża
i osoby świeckie zasiadające w tym
gremium wspólnie poszukiwali sposobów budzenia powołań. Jak podkreślił ks. Ryszard Nowak, odpowiedzialny w archidiecezji katowickiej
za oazę, nieodzowne w tym względzie są ruchy odnowy Kościoła. –
Moje powołanie rodziło się w taki
właśnie sposób – powiedział. –
Długo nie myślałem o kapłaństwie,
a nawet chciałem być ojcem wielodzietnej rodziny. Dopiero w Ruchu
Światło–Życie nawiązałem osobistą

Obrady tradycyjnie miały
miejsce w sali kapitulnej
kurii

relację z Jezusem i zrozumiałem,
że chcę w życiu robić to samo,
ale bardziej. To zaś możliwe było
w kapłaństwie.
Dzień wcześniej obradowała
Rada Kapłańska. Księża doradzający arcybiskupowi zastanawiali się
wspólnie nad trudnościami w życiu osób duchownych i sposobami
na zaradzenie im. Zdaniem ks. Jarosława Międzybrodzkiego, szefa
diecezjalnego Radia eM, księża stają dzisiaj wobec problemu własnej
tożsamości. – Problemy z nią wynikają zawsze z iluzji, która fałszuje
ich rozumienie daru, jaki otrzymali
od Boga. Dlatego konieczne jest przypominanie, że Chrystus pozostaje

zawsze wierny kapłanowi, którego
powołał. Potrzeba braterstwa, którego nie wolno mylić z kumpelstwem.
Problemy duchownych mogą też
wynikać z malkontenctwa, braku
dowartościowania i wysłuchania – uważa ks. Międzybrodzki.
Ks. abp Damian Zimoń podziękował
za szczerą dyskusję. Podsumowując
obrady, wskazał na rolę wiary w budzeniu powołań i ich umacnianiu.
– Dziękuję wam za wszystkie głosy –
powiedział. – Także za te krytyczne,
bo dzięki waszej szczerości realizuje się kolegialność Kościoła.  mł

w zachodnioeuropejskich mediach. Urbanianum w Rzymie. Miejscem
Do udziału zostali zaproszeni: imprezy jest gmach Wydziału Teoabp Telesphore Mpundu – metro- logicznego Uniwersytetu Śląskiego
polita Lusaki w Zambii, ks. dr Marek w Katowicach.
Rostkowski OMI – dyrektor biblioteki papieskiego uniwersytetu Pontifi- Młodzi
cia Università Urbaniana w Rzymie,
ks. dr Jan Piotrkowski – dyrektor przyszłością Kościoła
Papieskich Dzieł Misyjnych w Pol- W sobotę 6 czerwca 2009 wysce, ks. dr hab. Józef Urban – pro- ruszy kolejny Rajd Misyjny.
fesor Uniwersytetu Opolskiego, O godz. 8.30 zbiórka na parkingu
Joachim Trenkner – niePKS w Bielsku-Białej przy
miecki publicysta piszący
ul. Warszawskiej naprzeciw
dla „Tygodnika Powszechnestacji BP. O godz. 9.00 wyjazd
go”. Organizatorami są archi- pod
autobusami do Jaworza, skąd
diecezja katowicka, Zakład patronatem rozpocznie się wędrówka żółMisjologii i Teologii Religii „Gościa”
tym szlakiem prowadzącym
Wydziału Teologicznego
na szczyt Błatniej. NastępUniwersytetu Śląskiego w Katowi- nie zejście trasą koloru zielonego
cach, Stowarzyszenie Misjologów do Brennej i dotarcie do celu wędrówPolskich i Papieski Uniwersytet ki, tj. Ośrodka Rekolekcyjnego

Archidiecezji Katowickiej im. św.
Jadwigi. W programie m.in. spotkanie z misjonarzami, wystawa
misyjna, pokaz multimedialny,
loteria i licytacja, zabawy dla dzieci,
rozdanie dyplomów uczestnictwa.
Datki zebrane podczas rajdu zostaną
przekazane na pomoc dla ośrodków
edukacyjnych młodzieży w krajach
misyjnych. Osoby niemogące uczestniczyć w wędrówce górskiej zaproszone są bezpośrednio do Brennej
na Mszę św. o godz. 14.30. Zgłoszenia
przez „Księgę gości” na stronie internetowej DMAK www.misje.archidiecezja.katowice.pl. Osoby chętne
do aktywnego włączenia się w prowadzoną akcję proszę o kontakt:
Anna Ciepiela (sekretariat DMAK),
tel. 0502 677 495, e-mail: anna.dmak
@op.pl.
•

zapowiedzi
Afryka zagości
na Śląsku
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Do Katowic zjadą goście m.in.
z Zambii i Rzymu. 2 czerwca
2009 roku odbędzie się u nas Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna „Ecclesia in Africa. Africa in
Ecclesia” (Kościół w Afryce. Afryka
w Kościele). Będzie jej towarzyszyć
wystawa „Oblicza ewangelizacji
Afryki”, na którą specjalnie z Rzymu zostaną sprowadzone unikatowe eksponaty ze zbiorów Papieskiej
Biblioteki Misyjnej. Niektóre z nich
po raz pierwszy udało się wypożyczyć poza Watykan. Podczas konferencji uczestnicy będą mówić
m.in. na temat: genezy afrykańskiej
teologii, Kościoła przed II Synodem
dla Afryki, wizerunku Afryki
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Eurotest w regionie
Jerzy Markowski (SLD),
lista nr 6

cował w Nadzwyczajnej Komisji Legislacji Europejskiej. W V
kadencji Senatu był przewodniczącym Komisji Gospodarki
i Finansów Publicznych. Pracował 27 lat pod ziemią, z tego 14 lat
jako ratownik górniczy, był dyrektorem kopalni „Budryk”. W latach
1995–1997 negocjował w Komisji Europejskiej warunki
stowarzyszenia polskiego przemysłu z gospodarką Unii Europejskiej. Utworzył Fundację
Rodzin Górniczych, która opiekuje się ok. 5 tysiącami dzieci
i rodzin po nieżyjących górnikach. Aktualnie nie pełni żadnej funkcji politycznej ani partyjnej. Mieszka w Gliwicach,
współpracuje z zagranicznymi
instytucjami gospodarczymi
i naukowymi.

Lat 59, urodzony w rodzinie
p ow sta ńców
śląskich – górników i hutników. W latach
1995–1997 był
sekretarzem
stanu, wiceministrem przemysłu i handlu, a następnie
w iceministrem gospodarki
w rządzie W. Cimoszewicza. Nadzorując z ramienia Rządu RP przemysł ciężki i górnictwo, odpowiadał przez 3 lata za bezpieczeństwo energetyczne kraju, kierował restrukturyzacją górnictwa. Dwukrotnie był senatorem
RP. W IV kadencji Senatu pra■

r

e

k

l

ama

■

Jerzy Karol Buzek (PO),
lista nr 9
W Parlamencie Europejskim kończącej się kadencji
jest członkiem
chadeckiej Europejskiej Partii
Ludowej – Europejskich Demokratów (EPP-ED). Pracuje w Komisji Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii oraz Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
Wchodzi w skład Stałej Delegacji
Parlamentu Europejskiego UE–
Ukraina oraz Delegacji do spraw
stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji PołudniowoWschodniej (ASEAN).
Jest profesorem nauk technicznych.
Od 1980 był aktywnym działaczem
NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym organizował jej struktury
podziemne na Śląsku i w Zagłębiu. W latach 1997–2001 – premier
rządu koalicji AWS-UW, potem
mniejszościowego rządu AWS. 10
października 2006 r. miesięcznik
„The Parliament Magazine” przyznał mu tytuł „Eurodeputowanego
roku” w kategorii badania naukowe
i technologie. Ma 69 lat. Mąż Ludgardy Buzek, ojciec aktorki Agaty
Buzek.

Śląskiego. W latach 2006-2008 pełnił
funkcję marszałka województwa
śląskiego. W 2009 r. został wyróżniony Platynowym Laurem „Pro
Publico Bono”. Bezpartyjny.
Kandydat odmówił udzielenia
odpowiedzi na tak postawione
pytania

Janusz Sanocki
(Prawica RP), lista nr 8
Po studiach
na AGH w Krakowie pracował w Nysie,
w 1980 r. utworzył pierwszą
w mieście komisję niezależnego
związku zawodowego. Przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność. Ziemia Nyska”. W stanie
wojennym internowany. W 1986 r.
inicjator powołania jawnie działającej Tymczasowej Rady Regionalnej
NSZZ „Solidarność Śląska Opolskiego”. Uczestnik Okrągłego Stołu jako
ekspert ds. polityki mieszkaniowej.
Kieruje wydawnictwem Nyskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, wydawcy tygodnika „Nowiny
Nyskie”. W latach 1998–2001 burmistrz Nysy, a w 1994–2006 radny
Rady Miejskiej w Nysie. Obecnie
radny Rady Powiatu Nyskiego.
Bezpartyjny. Ma żonę Elżbietę
i trzy córki.
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Janusz Moszyński (PSL),
lista nr 2
Marek Migalski (PiS),
Mieszka w Gliwicach, ma 53 lista nr 10
lata. Jest żonaty,
ma dwie córki.
Z wykształcenia jest inżynierem architektem. Od 1990
do 2002 roku był radnym Rady Miejskiej w Gliwicach, w latach 1990–1991
i 1998–2006 roku zastępcą prezydenta Gliwic. W latach 1990–1998 był
delegatem do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego,
przez 6 lat przewodniczył Komisji
Współpracy z Zagranicą, od 2006
radny Sejmiku Województwa

Politolog, wykładowca, komentator polityczny i polityk. Urodził się
w 1969 roku
w Raciborzu.
W 1999 roku
ukończył studia politologiczne
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2001 roku na Wydziale
Nauk Społecznych UŚ uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Pracuje w Instytucie Nauk
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Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku adiunkta
w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy
Środkowej i Wschodniej. Jest także
wykładowcą w Instytucie Europeistyki Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu. W pracy naukowej
i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami współczesnych systemów
politycznych i partyjnych.

 ak, ale pod
T
warunkiem
przeprowadzenia referendum

Nie znalazł czasu, by odpowiedzieć
na nasze pytania.

 ie,
N
pod żadnym
warunkiem

Piotr Ślusarczyk
(Libertas), lista nr 5
Urodzony w
1979 r. w Legnicy. Absolwent
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu
Wrocławskiego. Wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej (2000–2002), a do 2004 r.
prezes tej organizacji. W latach
2002–2005 zasiadał w Sejmiku
Dolnośląskim. Poseł V kadencji
Sejmu (2005–2007) wybrany z listy
Ligi Polskich Rodzin w okręgu
legnickim. Od października 2006 r.
do stycznia 2007 r. – sekretarz
stanu w Ministerstwie Budownictwa (nadzorował departament
budżetu, legislacyjno-prawny oraz
obronności i ochrony informacji
niejawnych). Do sierpnia 2007 r.
zajmował stanowisko sekretarza
stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Żona Anna, syn Ignacy.

•
Wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty europejskiej oznacza,
zdaniem jednych, wzmocnienie
gospodarki krajowej i wzrost zamożności obywateli, według innych – załamanie gospodarki i obniżenie stopy życiowej Polaków.

 ak, najT
szybciej, jak
to możliwe,
bez przeprowadzania
referendum

Wspólna Polityka Rolna Unii
Europejskiej (WPR) jest jednym
z głównych filarów współpracy europejskiej. Wiąże się m.in.
z dopłatami bezpośrednimi dla
rolników, ustalaniem cen gwarantowanych na różne produkty,
dopłaty do eksportu, skupy interwencyjne, limitowanie produkcji
mleka itd. Koszty WPR w 1971 r.
przekraczały 75 proc. wydatków
Unii, ale już w 2009 roku wydatki na WPR wyniosą 41 proc. (ponad 54 mld euro ze 131 mld euro).
Polscy rolnicy otrzymują obecnie
60 proc. tego, co rolnicy ze „starej”
Unii (procent dopłat zwiększa się
co roku).

4. Czy poparł(a)by Pan/Pani
rezolucję PE wzywającą kraje
członkowskie UE do powstrzymania się od wykonywania
aborcji?

kwestii etycznych – to pozostaje
w gestii państw członkowskich
UE. Jednak PE może – i wielokrotnie to robi – uchwalać rezolucje dotyczące tych spraw. Choć
nie są one wiążące, tworzą jednak klimat nacisku na zmianę
ustawodawstwa.

Zdecydowanie
tak

3. Czy poparł(a)by Pan/Pani
rezolucję PE wzywającą kraje
członkowskie UE do uznania
związków homoseksualnych
za równoprawne ze związkami
kobiety i mężczyzny?

Tak, jeśli dopuszczona
byłaby aborcja, gdy
dziecko jest poczęte
w akcie przestępczym

Zdecydowanie
tak


 strzymał(a)W
bym się
od głosu

Tak, ale bez
możliwości
adopcji dzieci
 strzymał(a)W
bym się
od głosu

 decydowanie
Z
nie

Zdecydowanie
nie

2. Czy jest Pan/Pani za zachowaniem Wspólnej Polityki Rolnej
w obecnym kształcie?
■
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 Tak, WPR
nie wymaga
reformy
Nie, należy
zwiększyć wydatki na WPR
 ie, należy
N
zmniejszyć wydatki na WPR

Jestem za likwidacją WPR
Parlament Europejski nie ma
obecnie kompetencji w stanowieniu prawa dotyczącego
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1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem w Polsce euro, zastępującego
polską złotówkę?

 ie, chyba
N
że płace
w całej UE będą
przybliżone
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• niedziela 31.05

ks. marek łuczak

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50
Śląski koncert życzeń 08.45 Śląska lista
przebojów 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn
chrześcijański 18.00 Aktualności 18.40 Retransmisje sportowe, Żużel – Speedway
Ekstraliga Congor Cz-wa – Lotos Gdańsk
21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Hat
trick 22.15 Sport

• poniedziałek 1.06

Muzeum Archidiecezjalne

Prof. Harry Elsner objaśnia
symbolikę obrazów

Owoc współpracy i przyjaźni
Niemiecki artysta prof. Harry Elsner przekazał
cztery swoje obrazy z serii „Verdun” katowickiemu
Muzeum Archidiecezjalnemu. Uroczystość
przekazania daru odbyła się 21 maja.

O

d wielu lat współpracujemy
z Muzeum Górnośląskim
w Ratingen – mówi ks. Henryk
Pyka, dyrektor Muzeum Archi-
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diecezjalnego. – Wymieniamy wystawy, promujemy wzajemnie
naszych artystów. To owoc naszej współpracy. Polega ona
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na promowaniu zjawisk, które u nas
jeszcze niedawno w ogóle nie dochodziły do głosu. Chodzi o obecność
kultury niemieckiej na Górnym
Śląsku. Nie o kulturę narzuconą
czy sprowadzoną, ale o działalność
Niemców, żyjących tu z dziada
pradziada obok Polaków. Harry
Elsner pochodzi z Żor, dlatego chętnie odwiedza Śląsk, choć ma już 80
lat. Również żorskiemu muzeum
podarował swój obraz o tematyce
afrykańskiej. Kiedyś mieszkał w budynku, w którym dzisiaj ma siedzibę
ta placówka.
– Artysta jest przykładem śląskiego Niemca, który musiał opuścić
swą ojcowiznę i dzisiaj za nią tęskni
– wyjaśnia ks. Henryk. – W grudniu
w naszym muzeum miał indywidualną wystawę. Na finisaż zaprosiłem
wtedy chór mniejszości niemieckiej
z Raciborza. Po Mszy św. w intencji
artystów przeszliśmy do westybulu
kurii. Gdy Niemcy usłyszeli „O du
Fröhliche” w tej akustyce, to niektórzy się popłakali. Na pewno też
przekonali się, że jesteśmy na nich
otwarci – wspomina ks. Pyka. Temat
„Verdun” układa się w twórczości Elsnera w cykl obrazów ilustrujących
dramat bitwy, ale także okoliczne
krajobrazy – jakby dwa spojrzenia
na tę samą krainę – jedno żołnierza
Wehrmachtu, drugie – cywila i estety. Na polach pod Verdun pochowanych zostało tysiące ludzi różnych
nacji. To znaczące miejsce dla całej
Europy.
– Prof. Harry Elsner przywiózł
także do naszych zbiorów rzeźbę
Hermana Koziola, artysty urodzonego w Bytomiu – mówi ks. dyrektor.
– Rzeźba wyobraża Michała Archanioła. Przekażę ją arcybiskupowi
Damianowi Zimoniowi.

Mirosław Rzepka

7.00 Wybory do Parlamentu Europejskiego –audycje komitetów wyborczych 07.45
Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 TV Katowice poleca 8.45 Tygodnik regionalny 16.45
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Historie
zapisane w lesie 17.05 TV Katowice poleca
17.10 TV Katowice zaprasza 18.00 Aktualności 18.45 Tygodnik Regionalny 19.00
Wybory do Parlamentu Europejskiego
19.35 To brzmi 19.55 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności

• wtorek 2.06

7.00 Wybory do Parlamentu Europejskiego
–audycje komitetów wyborczych 07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 Cud zdrowia
08.45 Schlesien Journal – magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 Aktualności 16.48
Pogoda 17.00 Wokół nas 18.00 Aktualności
18.45 Mam świetną pracę 19.00 Wybory
do Parlamentu Europejskiego –audycje
komitetów wyborczych 19.35 Patefon ujka
Ericha 21.45 Aktualności

• środa 3.06

7.00 Wybory do Parlamentu Europejskiego –audycje komitetów wyborczych 07.45
Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 TV Katowice poleca 08.45 To brzmi – prog. muz.
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 TV
Katowice poleca 17.00 Raport z akcji 18.00
Aktualności 18.45 Wokół nas 19.00 Wybory
do Parlamentu Europejskiego –audycje komitetów wyborczych 19.35 Ludzie i sprawy
21.45 Aktualności

• czwartek 4.06

7.00 Wybory do Parlamentu Europejskiego –audycje komitetów wyborczych 07.45
Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 Historia
zapisana w lasach 08.45 Na co dzień 16.45
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 TV Katowice poleca 17.00 Cud zdrowia – magazyn
medyczny 17.10 TV Katowice zaprasza 18.00
Aktualności 18.45 Nasz reportaż 19.00 Wybory do Parlamentu Europejskiego –audycje komitetów wyborczych 19.35 Raport
z akcji 19.45 Historia zapisana w lasach 19.55
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności

• piątek 5.06

07.00 Wybory do Parlamentu Europejskiego –audycje komitetów wyborczych 07.45
Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 Pomysł
na weekend 08.45 Tygodnik Regionalny
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50
Kronika miejska Katowice 17.00 Wioski
internetowe 17.10 TV Katowice zaprasza
18.00 Aktualności 18.45 Pomysł na weekend 19.00 Wybory do Parlamentu Europejskiego –audycje komitetów wyborczych
19.35 Wokół nas 19.55 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności

• sobota 6.06

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 Aktualności Sport 18.45
Dzień Matki 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

