
I
G

o
ść N

iedzielN
y

20 grudnia 2009

20 grudnia 2009
nr 51/932

krótko

Więcej pociągów
Śląsk. Nowy rozkład jazdy 
przewozów regionalnych, 
obowiązuje od 13 grudnia. 
Codziennie o sto pociągów 
więcej wyjeżdża na trasy. 
Odczują to pasażerowie 
m.in. Katowic, Gliwic, 
Bielska-Białej czy Rybnika. 
Pojawią się też mobilni 
kasjerzy, u których będzie 
można kupić drukowany 
bilet w pociągu.

Marianki 
świętowały
Siostry Maryi 
Niepokalanej obchodziły 
12 grudnia 80-lecie 
działalności w Katowicach. 
Pracują z młodzieżą 
i kobietami zagrożonymi 
moralnie. W 1998 roku pre-
zydent Katowic poprosił, by 
siostry pomogły realizować 
w mieście politykę socjalną. 
Siostry założyły wówczas 
specjalny ośrodek dla 
kobiet, które padły ofiarą 
handlu i przemocy.

– Wszystko 
wyremontowane, 
staraliśmy się 
zdążyć na uroczystość 
stulecia i udało się 
– uśmiecha się 
ks. Franciszek Zając.

J est proboszczem w parafii św. 
Wawrzyńca i św. Antoniego 

w Rudzie Śląskiej-Wirku od 1989 
roku. – Miałem już być na emerytu-
rze, ale chciałem wszystko dokończyć 
i przeżyć jubileusze wraz z parafiana-
mi – mówi.

Jest co świętować, bo wirecka pa-
rafia ma 135 lat. Jej początki są związa-
ne z zakładem karnym, przy którym 
była kaplica. Korzystali z niej zarówno 
ewangelicy, jak i katolicy. Rozwój prze-
mysłu i napływ ludności sprawiły, 
że kaplica stała się zbyt mała. Hrabia 

von Donnersmarck zbudował nowy 
kościół św. Wawrzyńca, w 1874 r., 
ale i on okazał się za mały.

Obecna neogotycka świątynia 
została zbudowana 100 lat temu. In-
westycja ruszyła 22 lipca 1907 roku 
i została zakończona 19 grudnia 1909 
roku. Poświęcił ją dziekan Tylla z Kró-
lewskiej Huty. W latach siedemdzie-
siątych świątynia o mało nie runęła 
w wyniku szkód górniczych. Pękały 
sklepienie i ściany. Kopalnia „Pokój” 

poczuła się odpowiedzialna dopiero 
po interwencji katowickiej kurii i za-
bezpieczyła kościół.

– W ostatnich latach myśleliśmy 
już o jubileuszu – mówi ks. Zając. – 
Zabraliśmy się za remonty. Najważ-
niejsze jednak były owoce duchowych 
przygotowań do uroczystości. Po mi-
sjach parafialnych 500 małżeństw od-
nowiło swe ślubowanie – cieszy się 
proboszcz. Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się 15 grudnia. mr

Ślonsko wilijo

C horzów. W Górnośląskim Parku 
Etnograficznym zorganizowa-

no 13 grudnia imprezę plenerową 
pt. „Ślonsko wilijo”. Jej celem było 
przybliżenie wigilijnych zwycza-
jów i bogatej tradycji świąt Bożego 
Narodzenia na Śląsku. – W Wigilię 
kosztujemy wszystkich potraw. 
Czy wiecie dlaczego? – pytała Stefania 
Bończyk z zespołu folklorystycznego 
„Szarotki” z Mościsk koło Orzesza. – 
Bo tyle, ile potraw pominiemy, tyle 
radości w roku przyszłym utracimy. 
Odwiedzający skansen mogli skosz-
tować śląskiej moczki i makówek. 
Przy wigilijnym stole nie zabrakło 
karpia, kapusty z grochem i krokie-
tów z grzybami. Potrawy dopełniła 
zupa z suszonych śliwek, czyli garus. 
Serwowano też szulki cieszyńskie 
– delikatne wafle przypominają-
ce opłatki, spożywane na Śląsku 
Cieszyńskim.� •
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Chorzowski skansen. Ślązaczki z zespołu „Szarotki” z Mościsk opowiadały 
o bożonarodzeniowych tradycjach w chałupie sołtysa Katowic z 1820 r.
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Patroni spoglądają na parafian z witrażowych wizerunków 
w prezbiterium: z lewej św. Antoni, z prawej św. Wawrzyniec

Podwójny jubileusz 
w Wirku

Już są 
owoce
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Katowice-Bogucice. Wyre-
montowany oddział anestezjolo-
gii i intensywnej terapii oddano 
do użytku w bonifraterskim 
szpitalu pw. Aniołów Stróżów. – 
To pierwszy oddział, który udało 
nam się odnowić – mówiła Maria 
Janusz, dyrektor placówki. – Zaczę-
liśmy od serca każdego szpitala 
– oddziału intensywnej terapii, 
gdzie najciężej chorzy znajdują 
pomoc i ratunek. Sale wyposażo-
no w najnowocześniejszy sprzęt 
medyczny. Do dyspozycji pacjentów 
są cztery stanowiska intensywnej 
terapii. Każde stanowisko posiada 

elektronicznie regulowane łóżko, 
respirator z możliwością długo-
trwałej sztucznej wentylacji i sys-
tem monitorowania parametrów 
życiowych pacjenta. Nie zabrakło 
też urządzenia do inwazyjnego 
i nieinwazyjnego pomiaru ciśnie-
nia tętniczego krwi oraz rzutów 
serca i pompy infuzyjnej do pre-
cyzyjnego dożylnego dawkowania 
leków. W uroczystości uczestniczy-
li personel szpitala, przedstawicie-
le władz miejskich, Narodowego 
Funduszu Zdrowia i abp Damian 
Zimoń, który poświęcił oddawany 
do użytku oddział.

Mikołów. Dzielnica Reta-Goj 
już od 1996 roku jest samodzielną 
parafią. 10 grudnia metropolita 
katowicki arcybiskup Damian 
Zimoń poświęcił dla wspólnoty 
św. Antoniego Padewskiego nowy 
kościół. Wcześniej parafianie gro-
madzili się w tymczasowej kapli-
cy, która powstała w 1995 roku. – 
Ludzie wierzący zawsze budowali 
świątynie. Budujemy kościoły, aby 
było w nich głoszone słowo Boże, 
słowo prawdy, żeby Ewangelia była 
blisko każdego z nas– przypomniał 
w homilii abp Zimoń. Podziękował 

też mikołowianom za zachowy-
wanie chrześcijańskich tradycji 
i starania, by w trudnych czasach 
kryzysu być świątynią Boga. – Chcę 
wam pogratulować tej świątyni, 
natrudziliście się, żeby ją wznieść. 
Jesteście pokoleniem, któremu była 
dana łaska budowy nowej świą-
tyni, i za to też Bogu dziękujcie. 
Ona będzie służyć wam, ale także 
następnym pokoleniom – podkre-
ślił abp Zimoń.

Radzionków. Coraz więcej pol-
skich szkół korzysta z europejskich 
programów edukacyjnych, do tej 
pory jednak nie korzystała z nich 
młodzież określana często mianem 
trudnej. Pracownicy Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawczego 
w Radzionkowie postanowili 
to zmienić i wspólnie ze szkołami 
z włoskiej Nicotery, hiszpańskiego 
Jaen, bułgarskiej Gornej Oriaho-
vicy, rumuńskiego Targu Jiiu oraz 
francuskiego Rennes zaczęli pro-
jekt „Most nad wzburzoną wodą”. 
Przez tydzień nastolatki z sześciu 
szkół realizowały różne projekty 
artystyczne. Zaprezentowali się 10 
grudnia na scenie radzionkowskie-
go Centrum Kultury „Karolinka” 
(na zdjęciu). – Wspólne występy 
były ukoronowaniem wspólnie spę-
dzonego tygodnia, podczas które-
go oprócz prób, znaleźliśmy także 
czas na zwiedzanie regionu oraz 
na wspólne zabawy – mówi Mar-
cin Melon, koordynator projektu. – 
Mimo różnic kulturowych wszyscy 
czuliśmy się jedną wielką europej-
ską rodziną – dodaje. Zagraniczni 
goście radzionkowskiej placówki 
mieli między innymi okazję zwie-
dzić tarnogórską kopalnię srebra 
oraz Muzeum Auschwitz. Uczyli się 

tam do czego zdolni są ludzie, 
gdy zabraknie w nich szacunku. 
Właśnie szacunek dla innych był 
głównym tematem przedstawień 
młodych Europejczyków. W mar-
cu przyszłego roku dziewczęta 
z Radzionkowa wybiorą się z rewi-
zytą do francuskiego Rennes.

Oddział szpitala wyremontowano w całości ze środków zakonu 
bonifratrów

Odnowiony oddział
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Adres redakcji: 
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl
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Tychy. Elektroniczne bilety 
komunikacji miejskiej (mobilet) 
będą mogli niebawem kupować 
pasażerowie przy użyciu wła-
snego telefonu komórkowego 
– poinformował Miejski Zarząd  

Komunikacji. – To pionierska ini-
cjatywa organizatora komunikacji 
w województwie śląskim – mówił 
Julian Dec z tyskiego MZK. – Dzię-
ki aplikacjom, pobieranym do tele-
fonów komórkowych, nasi pasaże-

rowie będą mieli dostęp do biletu 
i rozkładu jazdy w każdym 
miejscu i o każdej porze dnia 
i nocy. To ułatwi podróżowa-

nie. Korzystający z tej nowinki 
technicznej będą zobowiązani 
m.in. do jednorazowej reje-
stracji w witrynie operatora 

systemu, instalacji w telefonie 
komórkowym darmowego opro-
gramowania i wybrania systemu 

płatności. Po wybraniu typu biletu 
i czasu podróży pasażer otrzyma 
elektroniczną wersję biletu, bez 
możliwości przesłania jej innym. 
– Naszą ofertę kierujemy do tych 
pasażerów, którzy nie tylko roz-
mawiają przez telefon, ale traktują 
go jako urządzenie wielofunkcyj-
ne – uzasadniał Julian Dec.

Mobilet, czyli elektroniczny 
bilet komunikacyjny 
w komórce

Nowoczesny bilet
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Europejski most do dorosłości

  Poświęcenie kościoła

Ważnym elementem uro- 
czystości było namaszczenie 
ołtarza olejem krzyżma św.
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Z gromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza wybu-

dowało dom opieki w ciągu dwóch 
lat. – To ekspresowe tempo, gratu-
luję siostrom – podkreślił obecny 
na uroczystości 8 grudnia metro-
polita katowicki arcybiskup Damian 
Zimoń. W placówce jest miejsce 
na 60 łóżek.  – Na razie kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
pozwala na wykorzystanie około 30 
łóżek, bo to zależy od stanu chorych, 
mam jednak nadzieję, że kolejny 
kontrakt da nam większe możli-
wości – wyjaśnia siostra Wiktoria, 
dyrektor szpitala św. Józefa, przy 
którym działa Dom Opieki. – Nasz 
nowy dom jest dość duży i pomieści 
około 60 łóżek w komfortowych wa-
runkach. Zainteresowanie działal-
nością boromeuszek jest ogromne. 
Na uroczystość otwarcia placów- 
ki przybyło ponad 300 osób, 
wśród nich przedstawiciele władz 
miasta. Wszyscy gratulowali sio- 
strom pomysłu i sposobu jego re-
alizacji. Budowa kosztowała około 
5 mln złotych. Część pieniędzy 
wyłożyło ze swoich środków 
zgromadzenie, resztę zapew-
niła zbiórka społeczna, prowa-
dzona przez siostry również 
w Niemczech.

– Po uroczystości napięcie 
opadło, ale pojawiły się nowe pro-
blemy – mówi siostra Wiktoria. 
– Rozdzwoniły się telefony z całej 

Polski z pytaniami o miejsca. Licz-
ba chętnych jest ogromna. Jestem 
przekonana, że potrzeba więcej 
takich placówek. Myślę, że nawet 
drugi tak duży dom nie zaspokoił-
by wszystkich potrzeb.

– Trzeba Bogu dziękować 
za tego rodzaju przedsięwzięcia 
– mówił abp Zimoń podczas Mszy 
św. w kaplicy Domu Opieki. – Po-
kazuje nam ono, jaka jest rola za-
konów we współczesnym świecie. 

Stale też słyszymy o kryzysie lecz-
nictwa. Zakony żeńskie od wieków 
zajmują się pielęgnacją chorych, 
i siostry są tego wspaniałym 
przykładem – dodał. Życzył też 
boromeuszkom wielu nowych 
powołań, podkreślając, że siostry 
są bardzo potrzebne i w niektórych 
dziedzinach wręcz niezastąpione. 
– Przenosiny ze starego budyn-
ku zaczniemy od poniedziałku 14 
grudnia, żeby do świąt wszyscy 

zdążyli się odnaleźć w nowych 
warunkach i żeby wigilia była 
już w nowym domu – zapowie-
działa siostra Wiktoria. – Część 
osób będziemy przyjmować poza 
NFZ, ponieważ ich stan nie uza-
sadniałby wykorzystania środków 
funduszu. To osoby w dość dobrym 
stanie, ale np. samotne, które chcą 
przebywać z innymi, znaleźć się 
w społeczności.

Mirosław Rzepka
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Dom Opieki boromeuszek w Mikołowie otwarty

Siostry są 
niezastąpione

Gratulacje i życzenia, żeby nowo otwarty Dom 
Opieki stał się miejscem okazywania ludziom 
wielkiego serca, zdominowały uroczystość otwarcia 
placówki sióstr boromeuszek w Mikołowie. Siostra Wiktoria osobiście oprowadzała gości, a wśród nich 

abp. Damiana Zimonia, po nowo otwartej placówce

■ R e K l A M A ■
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Ks. Roman Chromy: Spotkałem 
ostatnio kobietę z podejrzeniem 
raka piersi. Była zaniepokojona, 
bo lekarz wydający diagnozę, ka-
zał jej przyjść… na wiosnę.
Maria Kukawska: – Z pewnością 
obecna sytuacja opieki zdrowotnej 
może budzić niepokój. Pacjenci zaś 
oczekują profesjonalnego leczenia. 
O okresie oczekiwania na zabieg 
decyduje kliniczny stan pacjenta, 
który ocenia lekarz. Jeżeli chory ma 
wątpliwości, może zweryfikować 
w danym zakładzie opieki zdro-
wotnej ustalony wcześniej termin 
leczenia. W nagłych przypadkach 
może być przesunięty w kolejce 
oczekujących na zabiegi, a osoby, 
u których choroba rozwija się wol-
niej albo ich stan jest przewlekły, 
muszą niestety poczekać. 

Nie unikniemy zatem kolejek 
do lekarza?

– Pacjenci chcieliby mieć bły-
skawiczny dostęp do przysługują-
cych im świadczeń zdrowotnych. 
To oczywiste. Polska nie jest je-
dynym krajem, prowadzącym 
rejestry pacjentów oczekujących 
na leczenie. Kolejki do lekarza były, 
są i będą. Dlaczego? Ponieważ za-
potrzebowanie na świadczenia 
zdrowotne nie jest równoważne  
z możliwością ich realizacji.

Według Pani, taka argumentacja 
przekonuje pacjentów?

– Trudno powiedzieć. Oprócz 
kwestii czysto formalnych, w pro-
cesie leczenia wiele także zależy 
od relacji lekarz–pacjent. W mojej 
praktyce zawodowej spotykam się 

z sytuacjami, w których zabrakło 
dobrej woli obydwu stron. Z jednej 
strony pacjenci są coraz bardziej 
wymagający: łącząc troskę o zdro-
wie z życiem zawodowym, zwracają 
uwagę np. na punktualność lekarza. 
I dobrze. Z drugiej strony, w rela-
cjach międzyludzkich przegrywają 

z przekonaniem, 
że choremu 
wszystko się 
należy od za-
raz. Ale zda-
rza się również, 
że już przy 
okienku w przy-
chodni chory 
jest niewłaści-
wie potrakto-
wany. W lekar-

ską rzetelność uderzają pośpiech 
i rutyna. Część problemów wynika 
też z nie zawsze właściwej organi-
zacji pracy w zakładach opieki 
zdrowotnej.

Niektóre z nich wstrzymały reje-
strację pacjentów na przyszły rok. 
To dopuszczalna praktyka?

– Każdy pacjent ma prawo 
do wpisania do rejestru oczeku-
jących przez zakład opieki zdro-
wotnej w dniu jego zgłoszenia 
się. Pomimo kończącego się roku 
i wątpliwości związanych z przy-
szłorocznym budżetem w służbie 
zdrowia, przychodnie nie mają 
powodów do tego, aby zaniechać 
rejestracji pacjentów.

Jaką rolę pełni rzecznik 
praw pacjenta przy oddziale 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Katowicach?

– Staram się pomagać pacjen-
tom. Każdy z nich chciałby korzy-
stać z dobrej opieki medycznej. 
Sprawnej i bez komplikacji. Zderze-
nie racji leczących z oczekiwaniami 
chorego jest nieraz bolesne. Chorzy 
i ich najbliżsi dzwonią, korespondu-
ją i osobiście przychodzą do mojego 
biura. Czuwam nad przestrzega-
niem praw pacjenta, wskazuję tryb 
wnoszenia skarg w przypadku 
ich naruszania. Jeśli to konieczne, 
podejmuję działania interwencyj-
ne u świadczeniodawców. Analiza 
powtarzających się problemów 
pozwala, w ramach istniejącego 
prawa, niejednokrotnie na korek-
tę czy zmiany w warunkach i spo-
sobie wykonywanych świadczeń. 
Oczywiście na korzyść pacjenta. 
Przy tej okazji warto przypomnieć, 
że również do dyspozycji chorych 

jest biuro Rzecznika Praw Pacjen-
ta w Warszawie. Jego kompetencje 
są znacznie szersze niż rzeczników 
poszczególnych oddziałów NFZ. 
Może nawet reprezentować cho-
rego w sądzie.

Spełnia Pani wszystkie oczekiwa-
nia proszących o pomoc?

– O ile jest to tylko możliwe. 
Działam wyłącznie w granicach 
przysługującego mi prawa. Współ-
pracuję z dyrektorem oddziału NFZ 
i z Biurem Działu Skarg i Wniosków 
przy ul. gen. Jankego 15a w Katowi-
cach. Wspieranie pacjentów polega 
na weryfikowaniu działań np. przy-
chodni lub szpitala. Sprawdzam, 
czy spełniono wszystkie formalne 
wymagania w opiece nad chorym. 
Jeśli jest to konieczne, proszę osoby 
odpowiedzialne za zaistniały stan 
o złożenie wyjaśnień oraz o zanie-
chanie niewłaściwych praktyk.

Jak można dotrzeć do rzecznika 
praw pacjenta przy śląskim od-
dziale NFZ w Katowicach?

– Biuro Rzecznika Praw Pacjen-
ta znajduje się przy ul. Kossutha 13. 
Służę poradą i wsparciem od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00–16.00. Więcej informacji 
można też znaleźć na stronie inter-
netowej:�www.�nfz-katowice.pl.� •

Pacjent ma swoje prawa

Kolejki są… i będą

Prawa pacjenta
Ustawa z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzecznika Praw Pacjenta 
gwarantuje prawo m.in. do:
• świadczeń zdrowotnych;
• informacji;
•  zachowania tajemnicy 

informacji związanych 
z leczeniem;

•  wyrażania zgody 
na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych;

•  poszanowania intymności 
i godności pacjenta;

• dokumentacji medycznej;
•  zgłoszenia sprzeciwu wobec 

opinii lekarza 
albo orzeczenia lekarza;

•  poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego;

• do opieki duszpasterskiej.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
w Warszawie: tel. 0 800 190 590 
(bezpłatna infolinia 
z tel. stacjonarnych), więcej 
informacji: www.bpp.waw.pl.

■ R e K l A M A ■

Z Marią Kukawską, rzecznikiem praw pacjenta 
przy śląskim oddziale wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia, rozmawia ks. Roman Chromy.

– Pacjenci 
dzwonią, piszą 
e-maile, listy 
i przychodzą 
osobiście, 
to moja 
codzienność 
– mówi Maria 
KukawskaKS
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B ył on 9 grudnia jednym z gości 
konferencji naukowej „Proces 
o pacyfikacje śląskich kopalń. 

Dwie dekady walki o prawdę historii 
rozjechanej czołgami”. Konferencję 
na Wydziale Prawa i Administracji 
UŚ przygotował katowicki oddział 
IPN, a uczestniczyło w niej ponad 
200 osób.

Owa zapisana kartka papieru 
to szyfrogram, który wysłał z War-
szawy do Katowic gen. Czesław 
Kiszczak w przeddzień pacyfika-
cji kopalni „Wujek”. Bez tego do-
kumentu, zdaniem prokuratury, 
milicjanci nie mieliby podstawy 
prawnej do użycia broni. – Od 20 
lat nie można osądzić w Polsce 
jednego człowieka, który dał mili-
cjantom możliwość strzelania do nie-
winnych i nieuzbrojonych ludzi – 
ubolewał Barcik. – Mam nadzieję, 

że doczekam jeszcze wyroku w spra-
wie Kiszczaka, bo z prawnego punk-
tu widzenia to prosta sprawa, moż-
liwa do rozstrzygnięcia na dwóch 
posiedzeniach sądu.

16 grudnia przypada 28. rocz-
nica pacyfikacji „Wujka”, podczas 
której zginęło 9 górników. Dzień 
wcześniej padły strzały w jastrzęb-
skiej kopalni „Manifest Lipcowy”. 
Prawomocny wyrok, skazujący 
byłych milicjantów za strzelanie 
do górników na karę od 3,5 do 6 lat 
więzienia, zapadł po blisko 15 latach 
rozpatrywania tej sprawy, w czerw-
cu 2008 roku. W kwietniu tego roku 
ostatecznie usankcjonował go Sąd 
Najwyższy.

– Niektórzy mówią, że ten wyrok 
został wymęczony. Ale on jest wyni-
kiem naszego uporu i konsekwen-
cji w zabieganiu o prawdę – ocenił 

jeden z oskarżycieli posiłkowych 
w procesie, ranny podczas pacyfi-
kacji kopalni „Manifest Lipcowy” 
Czesław Kłosek.

Prokurator Andrzej Majcher 
z katowickiego IPN przypomniał, 
że akt oskarżenia wobec byłych zo-
mowców oskarżonych o strzelanie 
do górników był gotowy już w 1992 
roku. W jego ocenie początkowo 
sprawę hamowały kwestie politycz-
ne, ale przede wszystkim ułomność 
polskiego prawa. W pierwszym, 
trwającym 4,5 roku procesie, każ-
da nieobecność jednego z 22 oskar-
żonych powodowała niemożliwość 
kontynuowania postępowania. – 
Oni sabotowali przebieg postępowa-
nia, a sąd był bezradny wobec takich 
praktyk. Na pewno więc na tempo 
tych spraw bardzo duży wpływ 
miały ograniczenia proceduralne 

– przypomniał prok. Majcher. Trze-
ci, ostatni proces w tej sprawie 
przebiegł najsprawniej i najszyb-
ciej głównie dlatego, że większość 
rozpraw toczyła się pod nieobecność 
oskarżonych.

Na sądowy finał czekają jeszcze 
dwie toczące się sprawy związane 
z pacyfikacją „Wujka”: proces Kisz-
czaka oraz proces byłych proku-
ratorów wojskowych, którym IPN 
zarzucił mataczenie w pierwszym, 
prowadzonym i umorzonym krótko 
po tragedii śledztwie. Jak zaznaczył 
dr Andrzej Drogoń, dyrektor kato-
wickiego oddziału IPN, archiwa kry-
ją jeszcze wiele nieznanych faktów, 
choć niektóre trzeba wydobywać 
na drodze mozolnej pracy, zlepiając 
nieraz potargane ścinki. – To praca 
na całe dziesięciolecia – zaznaczył.

Mirosław Rzepka

Konferencja o pacyfikacji „Wujka”

Potargana 
historia

– Nie wiem, czy istnieje inny kraj, w którym 
wymiar sprawiedliwości potrzebowałby aż tyle 
czasu na osądzenie znaczenia jednej zapisanej 
kartki papieru – zastanawiał się dr Jacek Barcik. Dr Andrzej Drogoń zauważył, że archiwa IPN zawierają jeszcze 

wiele niezbadanych materiałów
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P omysłodawcą Kon kursu 
na „Kampanię Społeczną 

Roku” jest Fundacja Komunikacji 
Społecznej. Konkurs organi-
zowany jest w ramach portalu 

kampaniespoleczne.pl. Akcja 
„Prowadzę – jestem trzeźwy” 
wyprzedziła między innymi takie 
kampanie, jak „Pij mleko! będziesz 
wielki!” czy „Przestrzeń miasta”. 
W konkursie udział wzięły 52 
kampanie społeczne.

– Jest nas więcej – stwierdził, 
przywołując hasło kampanii, ks. 
Piotr Brząkalik, współorganizator 
kampanii i archidiecezjalny dusz-
pasterz trzeźwości. – Nie jesteśmy 
przeciwko piciu alkoholu. Jesteśmy 
za trzeźwym stylem życia

Prowadzona od dziesięciu lat 
kampania ma na celu budowanie 

mody na trzeźwość naturalną, od-
ważną, konsekwentną, cierpliwą i 
stanowczą. Jej organizatorami są 
Duszpasterstwo Trzeźwości Archi-
diecezji Katowickiej oraz Agencja 
Reklamowa Business Consulting.

– Pierwsze miejsce w rankingu 
jest dla nas potwierdzeniem słusz-
ności tego, co robimy. Dowodem na 

to, że nasze działania przynoszą 
efekty i coraz więcej ludzi pod-
pisuje się pod hasłem kampanii 
– powiedział ks. Brząkalik. – Pla-
nujemy rozszerzyć kampanię poza 
granice Polski. mr

Zwycięska kampania

Kto was odwiezie?
Publiczność rankingu 
wybrała akcję 
„Prowadzę 
– jestem trzeźwy”. 
W konkursie brały 
udział 52 kampanie 
społeczne.

Na pojazdach coraz częściej 
można zobaczyć znaki 
zwycięskiej kampanii
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S ą parafie, które sprawiają 
wrażenie, jakby dzieci się 
w nich nie rodziły. Nawet 
jeśli Roraty są tam wieczo-

rami (co teoretycznie powinno być 
dla dzieci wygodniejsze), kościół 
świeci pustkami. Na szczęście 
są też świątynie, w których tłumy 
dzieci ledwie się mieszczą. Co cie-
kawe, często właśnie w tych pa-
rafiach najmłodsi muszą sprostać 
jakimś wyrzeczeniom, np. przyjść 
na Roraty wcześnie rano. 

Tak jest choćby w parafii św. Je-
rzego w Rydułtowach, gdzie Rora-
ty zaczynają się o 6.45. Codziennie 
uczestniczy w nich około trzystu 
dzieci, plus dorośli, którzy je przy-
prowadzają. W tej parafii pracuje 
wikary, który ma szczególny dar 
nawiązywania kontaktu z dzieć-
mi. Pomaga mu świetny zespół 
muzyczny. 

– Święty Jan Vianney też za-
czynał duszpasterstwo od dzie-
ci. Bo wiedział, że inaczej ludzi 
do kościoła nie przyprowadzi 
– mówi ks. Bogdan Rek, wikary 
z Rydułtów. Ks. Rek jest wielkim 
zwolennikiem rorat porannych. 
– Wieczorami dzieci mają języki, 
tańce, dziesiątki różnych kółek. 
Z tego niełatwo zrezygnować, 
kiedy to już jest opłacone. O wiele 
łatwiej zachęcić i dzieci, i doro-
słych do uczestnictwa w Roratach 
właśnie rano. 

Święty osiwiał

Roraty w Rydułtowach odby-
wają się według scenariusza przy-
gotowanego w „Małym Gościu”, 
ale z modyfikacjami, takimi na ile 
wyobraźnia prowadzącego księdza 
i wspierającej go młodzieży pozwala. 
W kościele stoi np. manekin, który 
przedstawia głównego bohatera Ro-
rat: św. Jana Vianneya. Codziennie 
święty jest inaczej ubrany. Nosił już 
ubrania szkolne, teraz ma już kom-
żę i stułę, dzieci dowiadują się, 
co to jest ornat. – Teraz zafarbujemy 
mu włosy na siwo, bo się zestarzał – 
mówi ks. Rek. – Zawiesimy mu też 
na piersi bursę, żeby przypomnieć 
o szacunku do Najświętszego Sakra-
mentu. Kiedy idę z Panem Jezusem 
do szpitala, zdarza się że wierni 
już nie klękają.

Z Rorat w Rydułtowach wycho-
dzi się z uśmiechem. Trudno się 
nie zaśmiać, słuchając opowieści 
o tym, jak św. Jan Vianney pytał 
o drogę do parafii w Ars chłopca, któ-
rego trudno było zrozumieć, bo mó-
wił tylko gwarą. Ks. Rek przytoczył 
słowa chłopca w ten sposób: „Na przi-
mo przez reż, kole bergi i przez majs”. 
Obecni w kościele musieli to prze-
tłumaczyć na język polski literacki. 
– Dzieci trzeba angażować i ciągle 
nawiązywać do ich życia. Wtedy 
fakty z życia św. Jana pamiętają do-
skonale – mówi ks. Rek.

Do nieba

Roraty 2009. Poznawanie życia 
św. Jana Marii Vianneya oraz zachęta 
dzieci i rodzin do modlitwy za kapłanów 
– to główny cel tegorocznych scenariuszy 
Rorat, przygotowanych przez redakcję 
„Małego Gościa Niedzielnego”.

■ R e K l A M A ■
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Roraty w pigułce
Do przedszkolaków z Bogucic 

przybył wieśniak z Ars. Opowie-
dział im o swoim proboszczu. – Wy-
braliśmy Roraty z „Małym Gościem 
Niedzielnym”, bo są po prostu dobrze 
przygotowane: zawierają ciekawe 
pomysły i oferują fajną dekorację 
do kościoła – mówi ks. Marcin Syz-
dek. – Proponowane drogowskazy 
są aktualne zarówno dla małych 
dzieci, młodzieży, jak i dla doro-
słych. U nas bardzo wielu dorosłych 
chodzi na Roraty i myślę, że również 
oni uczą się od Jana Vianneya.

W bogucickiej parafii św. Szcze-
pana Roraty odbywają się w paru 
cyklach. – Codziennie o 6.30 przy-
chodzą uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjaliści – mówi ks. Syz-
dek. – Wtedy dzieci jest najwięcej. 
Natomiast w środy i piątki o godz. 
16.30 są Roraty dla przedszkolaków. 
A to dlatego, że takie małe dzieci 
nie zawsze dają radę przyjść wcze-
śnie rano. Po południu przychodzą 
z rodzicami, a my się staramy przy-
gotować dla nich „Roraty w piguł-
ce” dostosowane do ich poziomu. 
Ta liczba spotkań jest dogodniejsza 
dla rodziców, którym obowiązki 
zawodowe nie pozwalają przypro-
wadzać pociechy codziennie… – Dla 
mnie najważniejsze jest to, że dzieci 
chętnie włączają się w zajęcia – mówi 
ks. Marcin. – Bardzo dużo zdarzeń 
z życia tego świętego zapamiętu-
ją. Dzieci modlą się za kapłanów, 
bo chcą, żeby księża byli jak Jan 
Maria.

Tajna broń wikarego
W zabytkowym kościele św. Bar-

bary w Chorzowie Roraty prowadzi 
ks. Krzysztof Kajdan, wikariusz. 
Mikrofon bezprzewodowy, note- 
book i rzutnik multimedialny 

to jego tajna broń. No i rozważa-
nia roratnie z „Małego Gościa”. 
– Na Roraty przychodzi pięćdzie-
sięcioro dzieci – mówi. Najbardziej 
wytrwali. Wielu bezpośrednio 
po Mszy idzie z kościoła prosto 
do szkoły, dlatego nikogo nie dzi-
wią położone przy ławkach plecaki 
z przyborami. 

W czwartki Roraty są odpra-
wiane wieczorem. Ale dzieci wcale 
nie jest więcej. – Naszym proble-
mem jest niska frekwencja wier-
nych, także rodziców z dziećmi, 
nie tylko na Roratach, ale i na nie-
dzielnych Mszach świętych – wy-
jaśnia ks. Zygmunt Błaszczok. – 
Niewiele, ponad 20 proc. parafian 
świętuje po chrześcijańsku dzień 
Pański. 

Roraty w chorzowskiej parafii 
rozpoczynają się kwadrans przed 
siódmą, ale już od 6.30 siostra Gra-
żyna, służebniczka, rozbudza dzie-
ci. Akompaniując na gitarze, śpiewa 
z nimi piosenki adwentowe. – Co-
dziennie oglądamy krótkie filmi-
ki o ks. Janie – mówi Marta Jonys, 
uczennica szóstej klasy. Jej koleżan-
ka Oliwia Bulowska wie na przy-
kład, że Jan Vianney miał kłopoty 
z nauką, a jednak został księdzem… 
i to świętym. Ks. Krzysztof zachęca 
dzieci do adwentowej wytrwało-
ści w Roratach. Słowne zaprosze-
nie łączy ze zdrową rywalizacją. 
Sprawdzając wiedzę najmłodszych 
o św. Janie Vianneyu, po każdych 
Roratach zadaje im pytania. – Lu-
bimy na nie odpowiadać, bo w ten 
sposób powtarzamy wiadomości 
o tym świętym i wygrywamy różne 
nagrody: pluszaki i kubki

opracowali
ks. Romam Chromy

Przemysław Kucharczak,
Mirosław Rzepka

Roraty są super
Ks. Bogdan Rek,  
wikariusz z Rydułtów
– To nieprawda, że dzieci nie chcą chodzić do kościoła. 
Wystarczy im pokazać, że spotkanie z Panem Bogiem 
jest czymś najbardziej atrakcyjnym. mówię też 
rodzicom: – nie ma piękniejszego przygotowania 

do świąt niż codzienne uczestnictwo we mszy. Roraty to dla was 
jedyna okazja w roku, żebyście się do tego zmobilizowali.

Agata Kotulska  
z Rydułtów
– Chodzę z moim 9-letnim bratem i siostrzyczką 
marianką (ma rok i 4 miesiące) oraz z moją 
mamą. mama wstaje o 5.30, a my o 5.50. mama 
rano daje nam banany, żeby nam w brzuchu 

nie burczało, a do plecaczka chlebek. Każdy dzień rano losuję 
też postanowienie adwentowe, jak wstanę z łóżka. Wczoraj 
miałam: „Po bajce fik do łóżka bez marudzenia”, a dziś dziesiątkę 
za księdza.

Marta Jonys 
 z Chorzowa
– Św. jan Vianney udziela mi ważnych wskazówek. 
Uczy, że droga do nieba prowadzi przez wzajemną 
zgodę, pokutę i świętowanie niedzieli. 
dzięki Roratom na pewno jestem bliżej Pana Boga.

Ks. Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi 
i Ks. Biskupowi Gerardowi Bernackiemu 

za przesłane kondolencje 
Ks. Proboszczowi Janowi Podsiadle,  

i Ks. Proboszczowi Janowi Klemensowi,
kapłanom z rocznika święceń 1975 i 1982, 

kapłanom dekanatu Łaziska Górne  
i Jastrzębie-Zdrój,

kapłanom pochodzącym z Gostyni,
wszystkim kapłanom i siostrom zakonnym,

parafianom z Gostyni, 
delegacjom z parafii Łaziska Dolne, 

z parafii św. Barbary i św. Józefa  
w Jastrzębiu-Zdroju 

i z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Bytomiu,

krewnym, przyjaciołom  
i wszystkim uczestniczącym w pogrzebie 

ś†p.  

florentyny szaforz
podziekowanie składają

synowie: Rudolf z rodziną, ks. Dominik i ks. Czesław

■ K o N d o l e N c J e ■

W rolę wieśniaka z Ars wcielił się ks. Tomasz Wójcik 
powyżej po lewej: Dzieci z ponad 300 parafii archidiecezji 
katowickiej przeżywały Roraty z „Małym Gościem Niedzielnym”
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•�niedziela 20.12
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Koncert życzeń 08.45 Śląska lista prze-
bojów 16.45 Pogoda 16.50 W poszukiwa-
niu drogi – magazyn chrześcijański 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 21.45 
Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Hat-trick 
22.15 Sport

•�poniedziałek 21.12
07.45 Tygodnik regionalny 08.45 Aktu-
alności 16.45 Pogoda 16.50 Rynek jest dla 
wszystkich 17.00 Kronika miejska – Cho-
rzów 17.05 To brzmi – propozycje 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Aktual-
ności – Gorący temat 18.10 Sport 18.25 
Pogoda 18.30 Trudny rynek 19.00 Jubile-
usz Profesora 19.15 Myślę, więc wybieram 
– magazyn ekologiczny 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.05 Sport

•�wtorek 22.12 
07.45 Schlesien Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 08.45 Aktualności 16.45 
Pogoda 16.50 Relacje 17.00 Cud zdrowia 
17.10 TV Katowice zaprasza 17.30 Aktu-
alności 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 
– Gorący temat 18.10 Sport 18.25 Pogoda 
18.30 Bliżej natury 19.00 Wokół nas: Ange-
lika Borys 19.15 Relacje 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 23.12
07.45 To brzmi – propozycje 08.45 Aktu-
alności 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miej-
ska – Jastrzębie-Zdrój 17.00 Myślę, więc 
wybieram – magazyn ekologiczny 17.10 
TV Katowice zaprasza 17.30 Aktualności 
17.55 Pogoda 18.00 Aktualności – Gorący 
temat 18.10 Sport 18.25 Pogoda 18.30 Lu-
dzie i sprawy 18.55 Skarby z Łysej Góry 
19.00 Motokibic 19.15 Raport z akcji 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• czwartek 24.12
07.45 Narciarski weekend 08.45 Aktual-
ności 16.45 Pogoda 16.50 A ja to kocham 
najbardziej – Siemeniotka 17.30 Aktu-
alności 17.55 Pogoda 18.00 Świąteczny 
przekładaniec 18.25 Z Dobrą Nowiną 19.05 
Kolędy u św. Barbary 21.45 Śląska kronika 
filmowa 22.00 Wigilia u Ruckich 22.10 
Wigilijne wróżby 22.20 Kolędy 

• piątek 25.12
07.45 Narciarski weekend 7.55 Świątecz-
ne opowieści 08.45 Zaolzie – magazyn 
16.45 Pogoda 16.50 Świąteczny przekła-
daniec 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 
18.00 Świąteczne opowieści 18.30 Karol 
Stryja – Ślązak, który zdobył świat – film 
dokumentalny 19.40 Narciarski weekend 
19.50 Magazyn Meteo 21.45 Ora et labora – 
film dokumentalny Adama Kraśnickiego 
22.25 Pogoda 

• sobota 26.12
07.45 Narciarski weekend 7.55 Początek 
drogi – film dokumentalny 08.45 Ko-
lędy w Bogucicach 16.45 Pogoda 16.50 
To brzmi 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 
18.00 Wydarzenia miesiąca 18.20 Pogoda 
18.35 25-lecie Shakin’Dudi – koncert 19.20 
Początek drogi – film dokumentalny 19.00 
Pora na kulturę 21.45 Aktualności 21.50 
Pogoda 21.55 Najdłuższa szychta – film 
dokumentalny 

Ks. prałat 
dobromir 
Sieradzki

– Dobry człowiek 
i wizytator z aptekar-
ską dokładnością – tak 
zmarłego wspomina 
jego przyjaciel ks. Jerzy 
Lisczyk.  – Dostrzegał każdego, 
a jego skromność gromadziła wo-
kół niego mnóstwo ludzi – dodaje 
proboszcz parafii Trójcy Przenaj-
świętszej w Kochłowicach. Ks. Sie-
radzki urodził się w 1932 r. w Zagó-
rzu, na terenie diecezji gdańskiej. 
W 1937 r. jego rodzina zamieszkała 
w Katowicach. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1955 r. na Jasnej Górze. 
Był wikarym w parafiach w Łazi-
skach Górnych, Niedobczycach 
i św. Stanisława Kostki w Giszow-
cu. Po studiach z pedagogiki i kate-
chetyki na KUL został kapelanem 
w klasztorze sióstr urszulanek oraz 
duszpasterzem akademickim w Ryb-
niku. W 1968 r. objął funkcję rekto-
ra w kaplicy Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Panew-
nikach. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje 
zaangażowanie ks. Sie-
radzkiego w dzieło 
katechizacji i formację 
przyszłych katechetów. 
Był wykładowcą pe-
dagogiki i katechetyki 
w Śląskim Seminarium 
Duchownym w Krako-

wie. W 1977 r. został diecezjalnym 
wizytatorem nauki religii. – Wyma-
gał, by w katechezie wszystko było 
dopięte na ostatni guzik – mówi Ma-
ria Czernisz, katechetka z Piotrowic. 
– Pomagał katechetom nie tylko w 
pracy, ale interesował się także ich 
problemami rodzinnymi. W 1993r. 
objął funkcję dyrektora nowo erygo-
wanego Kolegium Teologicznego Ar-
chidiecezji Katowickiej. Został diece-
zjalnym duszpasterzem nauczycieli 
i wychowawców oraz opiekunem 
szkół katolickich w archidiecezji. 
W 2003 r. ks. Sieradzki został zwol-
niony ze wszystkich funkcji. Nadal 
posługiwał w Panewnikach, gdzie 
zmarł 12 grudnia br. Pochowany 
został�w�Katowicach.�� •

Zmarli księża zaproszenia

Maltański opłatek
Katowice-Załęże. 
23 grudnia odbę-
dzie się katowicki 
opłatek maltański. 
Spotkanie dla 150 
podopiecznych lokal-
nych ośrodków pomocy społecznej 
będzie miało miejsce w Restauracji 
Marysin Dwór w Katowicach-Za-
łężu. Uświetni je występ uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 
w Katowicach-Załężu. Honorowy-
mi patronami tego świątecznego 
spotkania są kard. Franciszek 
Macharski, kard. Stanisław Dzi-
wisz i abp Damian Zimoń. Patronat 
medialny objęły „Gość Niedzielny”, 
Radio eM i TVP Katowice.

Jasełka w plenerze
Krzyżowice. 26 i 27 grudnia 
w parafii św. Michała Archanioła 
będzie można zobaczyć plenerowe 
jasełka. Jak co roku organizuje 
je wspólnota Cenacolo. Początek 
spotkań o godz. 17.00. 

Dla bankowców
Katowice. W sobotę 9 stycznia 
2010 r. o godz. 16.00 odprawiona 
zostanie Msza św. w intencji ban-
kowców. Po niej, w kaplicy domu 
parafialnego przy kościele Mariac-
kim w Katowicach, odbędzie się 
spotkanie kolędowe. Duszpaster-
stwo Bankowców Archidiecezji 
Katowickiej zaprasza wszystkich 
pracowników banków, rencistów 
i emerytów bankowych. 

Rybnickie 
Boże Narodzenie
Rybnik. W niedzielę 20 grudnia 
zakończy się Jarmark Bożonarodze-
niowy. Od godz. 14.00 w programie 
m.in.: koncert laureatów eliminacji 
regionalnych do Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Będzinie, występ 
Marii Sadowskiej pt. „Gwiazda dla 
każdego”, wigilia z mieszkańcami, 
a o godz. 17.00 świąteczny koncert 
Andrzeja Sikorowskiego i Mai Siko-
rowskiej.� •

pod
patronatem
„Gościa”

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca i Męża
księdzu biskupowi Piotrowi Liberze  

i Pani Helenie Liberze
składają

członkowie Związku Górnośląskiego Koło Katowice Południe

■ K o N d o l e N c J e ■

Ks. jerzy 
Leichmann

Urodził się w 1929 r. 
w Chorzowie. Pra-
cował w Bytomskich 
Zakładach Przemysłu 
Węglowego jako kon-
struktor. Od listopada 
1950 do marca 1951 był 
aresztowany za przynależność 
do Sodalicji Mariańskiej. W 1951 r. 
rozpoczął studia w Śląskim Semi-
narium Duchownym w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1956 r. w Katowicach. Pracował 

w parafiach: w Ka-
towicach i Godowie. 
W latach 1965–1968 był 
m.in. duszpasterzem 
studentów w Panewni-
kach i pracownikiem 
kurii diecezjalnej. 
Pełnił funkcję rektora 
kościoła św. Krzyża 
w Mysłowicach, a potem 
proboszcza w Starym 

Bielsku, w Kochanowicach oraz 
Stanowicach. W 1996 r. został prze-
niesiony na emeryturę. Posługiwał 
jeszcze  w diecezji Linz w Austrii. 
Zmarł 12 grudnia br. w Katowicach, 
gdzie�został�pochowany.� •
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