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Tramwaj z szopką

M ieszkańcy Ka- 
towic, Chorzowa, 

Bytomia, Rudy Śląskiej, 
Zabrza i Sosnowca 
mogą do 6 stycznia wy-
brać się na bezpłatną 
przejażdżkę zabytkowym tramwajem 
w towarzystwie muzealnych ekspo-
natów. Specjalnie na tę okazję Antoni 
Toborowicz z Woli Libertowskiej koło 
Żarnowca wyrzeźbił drewnianą szop-
kę z ponadmetrowej wysokości figu-
rami. Drewniane zwierzęta są na tyle 
duże, że dzieci mogą na nie wchodzić, 
by zrobić sobie zdjęcie i ożywić tram-
wajową szopkę. Świąteczny nastrój 
pojazdu podkreślają choinki, przy-
brane tradycyjnymi ozdobami, oraz 
reprodukcje archiwalnych fotografii 
i bożonarodzeniowych kartek poczto-
wych. Muzeum Śląskie zorganizowa-
ło mobilną wystawę w zabytkowym 
tramwaju już po raz trzeci.  •

m
ir

o
sł

aw
 r

ze
pk

a

Region. Do 6 stycznia można oglądać bożonarodzeniową wystawę w zabytkowym tramwaju.  
Jego rozkład jazdy można znaleźć na stronie Muzeum Śląskiego
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Goczałkowice-Zdrój. Ponad 
30 zakonnic spotkało się 17 grud-
nia z abp. Damianem Zimoniem 
na wspólnym opłatku. Reprezen-
towały one żeńskie zgromadzenia 
zakonne działające w archidiecezji 
katowickiej. Rozmowy dotyczyły 
m.in. spadku powołań zakon-
nych. – Jesteście niezastąpione. 

Zapotrzebowanie na waszą pracę 
i modlitwę jest ogromne – mówił 
abp Zimoń. Jak zauważyła s. Feli-
cyta, boromeuszka i referentka 
sióstr zakonnych archidiecezji, dziś 
młode dziewczyny boją się podjęcia 
życiowej decyzji. – Dlatego organi-
zujemy dla nich spotkania powoła-
niowe, rekolekcje, katechezy. 

Katowice. Kilkudziesięciu  
nauczycieli katowickich szkół (na 
zdjęciu) oraz wykładowcy akade-
miccy zgromadzli się kolejno 17 i 
19 grudnia w gmachu Wyższego 
Seminarium Duchownego na 
adwentowym dniu skupienia.  
O. Jacek Salij, dominikanin z 
Warszawy, zachęcał nauczycieli 
szkół wyższych do duchowego 
wzrastania. – Warto zauważyć, 
że współczesne zjawisko odcho-
dzenia od praktyk religijnych ma 
wiele cech zwyczajnego regresu 
– mówił. – W dawnej religijności 
pogańskiej człowiek w zasadzie 
uznawał Pana Boga, liczył na Jego 

opiekę i od czasu do czasu uciekał 
się do Niego za pomocą religijnych 
aktów. Ale do głowy by mu nigdy 
nie przyszło, żeby się z Bogiem 
zaprzyjaźnić. 

Katowice. Niespełna 
180 dni potrzebowało 
Stowarzyszenie Spo-
łeczne Cordis z Mysło-
wic, żeby 18 grudnia 
oddać do uży tku 
nowoczesny oddział 
ambulatoryjno-reha-
bilitacyjny hospicjum 
w budynku przeka-
zanym przez miasto 
Katowice przy ul. 
T. Ociepki. – Na razie 
c h or y m ,  k tór z y 
mogą się samodziel-
nie poruszać, zaoferu-
jemy pobyt dzienny. 
To ułatwi ich rodzi-
nom normalne funk-
cjonowanie – mówiła 
dr Jolanta Grabowska-Markowska, prezes stowarzyszenia. Chorzy będą 
mogli liczyć na całodzienne wyżywienie, opiekę lekarską, rehabilitację 
i terapię zajęciową. Docelowo Cordis pragnie przygotować ponad 30 tzw. 
pokoi rodzinnych, w których terminalnie chorzy będą mogli przeby-
wać z najbliższymi. Prognozowany koszt budowy hospicjum wyniesie 
ok. 3 mln złotych. Prace mają być ukończone w 2011 roku.

Nowe Cordis

Od prawej: Elżbieta Bieńkowska, minister 
rozwoju regionalnego, Róża Ślęzak, 
najstarsza wolontariuszka hospicjum 
(na wózku), i Zenon Nowak, 
prezes Polskapresse, jako pierwsi 
przekroczyli progi hospicjum

Nagrody dwóch Ligoniów

Zaprzyjaźnić się z Bogiem

Abp D. Zimoń dzieli się opłatkiem z siostrami Johanne i Dismą 
ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości

Niezastąpione
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Dla zagrożonych
Chorzów Stary. 4 i 6 stycznia 
o godz. 16.00 w budynku Centrum 
Pracy Socjalnej (ul. Kasprowicza 
2) odbędzie się spotkanie rekruta-
cyjne w ramach programu: „Dla sie-
bie i dla innych – aktywizacja osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym”. Spotkanie przeznaczone 
jest dla osób w wieku powyżej 50 
lat. Więcej informacji na www.cari-
tas-efs.pl., tel. 508 452 444, projekt@
caritas-efs.pl Zapraszają Caritas 
Archidiecezji Katowickiej, Kapi-
tał Ludzki i Europejski Fundusz 
Socjalny.

Pomóż Oliwce
Siemianowice Śl. 8 stycznia 
Centrum Kultury w Siemianowi-
cach organizuje koncert chary-
tatywny na rzecz 9-letniej Oliwii 
Jasińskiej. W 2004 roku uległa ona 
wypadkowi, w wyniku którego 
odniosła bardzo ciężkie obraże-
nia głowy. Jest w śpiączce. Oliwia 
jest pod stała opieką rehabilitantów 
i specjalistów. Mieszka z rodziną 
na pierwszym piętrze. Wyjście 
na spacer, do lekarza czy na reha-
bilitację staje się coraz większym 

problemem. Barierą przekraczają-
cą możliwości finansowe rodziców 
pozostaje zamontowanie windy 
na klatce schodowej. Koszt to ok. 
72 tys. zł. Zebrane podczas koncer-
tu pieniądze zostaną przeznaczone 
na jej zakup i montaż. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 17.00 w sie-
mianowickiej Hali Zbornej. Poda-
jemy także numer konta, na które 
można dokonywać wpłat na rzecz 
Oliwii: Caritas 90 1560 1111 0000 9070 
0011 6398, z dopiskiem „Winda”.

Opłatek KIK
Katowice. Spotkanie opłatko-
we Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach z abp. Damianem 
Zimoniem odbędzie się 7 stycznia 
w domu katechetycznym przy ko-
ściele Mariackim w Katowicach.

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

Katowice. Aktor Bernard Kraw-
czyk, profesor Edward Polański, 
językoznawca, a także Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk” zostali laureatami 
nagrody Polskiego Radia Katowice 
im. Stanisława Ligonia. Nagrody 
wręczono 18 grudnia w siedzibie 
rozgłośni. Dzień później, 19 grud-
nia, Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” uhonorowało 
ks. prof. Józefa Budniaka, dr Jolantę 
Grabowską-Markowską, Bogdana 

Paprockiego i dr. Jana Olbrychta, 
wręczając im w audytorium Biblio-
teki Śląskiej nagrody im. J. Ligonia. 
Juliusz Ligoń żył w latach 1823–
1889. Był śląskim działaczem spo-
łecznym, publicystą i poetą, a tak-
że dziadkiem Stanisława Ligonia, 
znanego pod pseudonimem Karlik 
z Kocyndra. Stanisław żył w latach 
1879–1954. Był śląskim pisarzem, 
malarzem, reżyserem, aktorem 
i radiowcem.

zapowiedzi
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■ R e K l A m A ■

Katowice. Wigilijne spotkanie 
dzieci, rodziców, nauczycieli, a na-
wet babć odbyło się w Katolickiej 
Szkole im. Świętej Rodziny w Bry-
nowie (na zdjęciu). Szkoła działa 
drugi rok. Ewa Kwiatek-Kołcon 
i Barbara Wołowska założyły szkołę 
w budynku parafii Świętej Rodziny 
w Katowicach. Jak podkreślają, za-
chęcił je do tego apel opublikowany 
w „Gościu Niedzielnym”. – Widzia-
łyśmy ogromne zapotrzebowanie 
na takie placówki, więc postanowi-
łyśmy spróbować – mówią. Obec-
nie w prywatnej szkole katolickiej 

uczą się dwie klasy – pierwsza i dru-
ga, obie liczą po 13 uczniów.  Czesne 
wynosi 500 złotych miesięcznie. – 
Podziwiam odwagę pań Barbary 
i Ewy, które stworzyły tę szkołę – 
mówi siostra Leona ze zgromadze-
nia sióstr szkolnych Notre Dame. 
– W małych szkołach jest rodzinna 
atmosfera, to bardzo pomaga w wy-
chowaniu dzieci – twierdzi. – Dla 
mnie najistotniejsze jest to, że szkoła 
wychowuje w duchu miłości bliź-
niego, pomagania sobie wzajem-
nie – mówi mama drugoklasisty 
Agnieszka Sobota.

Katowice. W 28. rocznicę pacy-
fikacji kopalni „Wujek” metropo-
lita katowicki abp Damian Zimoń 
odprawił Mszę św. w intencji dzie-
więciu górników zastrzelonych 
przez funkcjonariuszy ZOMO 16 
grudnia 1981 r. Na zakończenie 
liturgii odsłonięto i poświęcono 
tablicę upamiętniającą ks. Jerzego 
Popiełuszkę w 25. rocznicę jego 
śmierci. Po Mszy św. uczestnicy 

uroczystości przeszli pod krzyż-po-
mnik stojący w miejscu tragicznych 
wydarzeń. List prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego do uczestników uro-
czystości odczytała minister w jego 
kancelarii Bożena Borys-Szopa. 
Prezydent podkreślił w nim, że gór-
nicy z „Wujka” stanęli „w obronie 
wolności i solidarności, w obro-
nie nadziei na lepszą przyszłość, 
na wolną Polskę”.

Wigilia u Świętej Rodziny

By godnie żyć

Górnicy nie zabiegali tu o zaszczyty. Upominali się o to, 
co dla każdego człowieka jest najważniejsze, o godność 
– mówił pod pomnikiem wicepremier Waldemar Pawlak
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■ R e K l A m A ■

Czytanie „Wygnania” Andrzeja Grajewskiego

Słuchacze lubią powieści
W studiu Radia 
eM powstaje 
dźwiękowa wersja 
opowieści o losach 
wygnanych biskupów 
katowickich. 

L ektura „Wygnania” to dla mnie 
prawdziwa przygoda. Zawsze 

interesowałem się historią i wie-
działem o postawie katowickich 
biskupów, która doprowadziła 
do ich wygnania z diecezji – mówi 
Andrzej Warcaba, aktor Teatru 
Śląskiego. – Dzisiaj przekonuję 
się, jak powierzchowna była moja 
wiedza i jak pasjonująca może oka-
zać się książka historyczna.

Przed twórcami audycji jesz-
cze sporo żmudnej pracy. Całość 
przewidziano na 40–60 odcinków. 
Na razie nie ma jeszcze nawet dzie-
sięciu. – To są krótkie fragmenty 
po około 10 minut, bo dzisiaj nikt 
by więcej w radiu nie wytrzymał 
– śmieje się Warcaba. – Staram się 
tak czytać, żeby ważne sprawy 
nie umknęły, a że książka jest bar-
dzo gęsta, muszę czytać dość wol-
no. Najbardziej fascynuje mnie to, 
co jeszcze przede mną, bo posta-
nowiłem nie czytać całej książki. 

Dzięki temu jest we mnie więcej 
świeżych emocji.

Pierwsze wydanie „Wygna-
nia” ukazało się w drugim obie-
gu. – Wydawnictwo św. Jacka 
nie chciało go przyjąć ze wzglę-
dów cenzuralnych – wyjaśnia 
Andrzej Grajewski, autor. – Zde-
cydowałem się wydać książkę 
w „Głosie Śląsko-Dąbrowskim”, 
największym w regionie wydaw-
nictwie podziemnym, którym kie-
rował wspaniały działacz Czesław 
Silczak.

– Radiowe czytanie daje na-
dzieję, że książka dotrze do ludzi, 

którzy nie czytali o historii nie-
złomnych biskupów katowickich 
– uważa Andrzej Grajewski. – Bi-
skupi musieli opuść diecezję, po-
nieważ stanęli w obronie krzyży 
w szkolnych salach. 

Pomysłodawcą i autorem ada-
ptacji „Wygnania” jest wiceprezes 
Radia eM Piotr Czakański. – Stara-
łem się wydobyć emocje, pokazać 
biskupa Adamskiego w jego wiel-
kości i samotności – mówi. – Mam 
nadzieję, że starsi przypomną so-
bie te trudne czasy, a młodsi zain-
teresują się historią.

Mirosław Rzepka
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Przegląd kolęd
Knurów. Przegląd kolęd organizu-
je w święto Trzech Króli parafialny 
oddział Akcji Katolickiej. Spotkanie 
rozpocznie się 6 stycznia o godz. 
17.00 w knurowskim kościele Świę-
tych Cyryla i Metodego.

Świąteczne śpiewanie
Katowice. Dwa koncerty rozpocz-
ną kolejne Katowickie Spotkania 
Kolędowe. 3 stycznia o godz. 17.00 
w kościele Świętej Rodziny w Bry-
nowie wystąpi grupa „Istebna” 
z Istebnej, a 10 stycznia o godz. 16.15 
w kościele MB Piekarskiej na os. Ty-
siąclecia zaśpiewa Ewa Uryga.

Koncerty w City Center
Katowice. 3. edycja cyklu koncer-
tów w kaplicy św. Barbary przy Si-
lesia City Center rusza 3 stycznia. 
Koncerty w kolejne niedziele będą się 
zaczynały zawsze o godz. 17.00.

Dla bankowców
Katowice. W sobotę 9 stycznia 
o godz. 16.00 Duszpasterstwo Ban-
kowców Archidiecezji Katowickiej 
zaprasza na Mszę św. w intencji 
bankowców oraz na spotkanie ko-
lędowe, które odbędzie się w kapli-
cy domu parafialnego przy kościele 
Mariackim w Katowicach.

Andrzej Warcaba w radiowym studio
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W  Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 6 im. 

M. Kopernika pracuje czterech 
katechetów. Dlatego nauka religii 
prowadzona jest także w innych 
salach lekcyjnych. Tam krzyż był 
zazwyczaj przynoszony przez uczą-
cego lub rysowany kredą na tablicy. 
Gdy ostatnio Europejski Trybunał 
Praw Człowieka wydał kontrower-
syjne orzeczenie w sprawie likwi-
dacji krzyży we włoskiej szkole, 
młodzież z „Kopernika”, poruszo-
na tą decyzją, postanowiła działać. 

Policzyła, ile krzyży brakuje, py-
tała nauczycieli, co sądzą o krzyżu 
w każdej sali. Zdecydowana więk-
szość odpowiedziała pozytywnie.  
Kiedy mieli już wstępne rozeznanie, 
delegacja samorządu uczniowskie-
go zwróciła się z prośbą do pani 
dyrektor o wyrażenie zgody 
na zawieszenie krzyży w klasach. 
Pedagog przychyliła się do prośby.  
Wówczas młodzież udała się do pro-
boszcza parafii św. Wawrzyńca i św. 
Antoniego w Wirku, na terenie któ-
rej znajduje się szkoła. – Poprosili 

mnie o zakup 25 krzyży dla swojej 
szkoły – mówi ks. Franciszek Zając. 
– Powiedziałem, że je sprowadzę. 
Tak więc krzyże w najbliższym cza-
sie zostaną powieszone w szkolnych 
salach. – O  inicjatywie młodzieży 
dowiedziałem się chyba jako ostat-
ni – mówi ks. Piotr Kamiński, ka-
techeta z „Kopernika”. Tymczasem 
po przeczytaniu artykułu w 
„Dzienniku Zachodnim” dowiadu-
ję się, jakoby to księża popchnęli 
młodzież do tego pomysłu. A to 
wyłącznie ich inicjatywa. Katecheta 
Grzegorz Fels, którego uczniowie 

byli pomysłodawcami zawiesze-
nia krzyży w klasach, nie ukrywa, 
że kiedy mu o tym powiedzieli, 
był pozytywnie zaskoczony. – 
Cieszę się z ich postawy i zdecydo-
wanego wzięcia sprawy w swoje 
ręce. Okazuje się, że w czasach, gdy 
niektórym krzyż w miejscach pu-
blicznych zaczyna przeszkadzać, 
znajdują się młodzi ludzie, którym 
przeszkadza… jego brak. Ta postawa 
jest dla mnie budująca. Naprawdę 
jestem z nich dumny – mówi kate-
cheta z „Kopernika”.

Anna Burda-Szostek

„a przecież nie cały umieram,  
to, co we mnie niezniszczalne, trwa!”

Jan paweł ii

z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

ś†p.

Pawła Libery
długoletniego, zasłużonego pracownika 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  

pełnomocnika Zarządu, 

głównego księgowego w latach 1963–1990,

zasłużonego dla Związku Górnośląskiego.

Księdzu Biskupowi Piotrowi Liberze

biskupowi diecezji płockiej

oraz Najbliższym

przekazuję głębokie wyrazy współczucia

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
Andrzej Stania

Prezydent Miasta Ruda Śląska

■ K o n d o l e n C j e ■

Katecheta Grzegorz Fels był pozytywnie zaskoczony pomysłem 
młodzieży, by zawiesić krzyże we wszystkich klasach

Uczniowie szkoły w Rudzie Śląskiej-Wirku chcą 
mieć krzyż w każdej klasie lekcyjnej. Do tej pory 
znajdował się on tylko w sali do nauki religii.
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Ruda Śląska-Wirek

Młodzież chce 
krzyży w szkole

■ R e K l A m A ■
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P ośród domków jednoro-
dzinnych drewnianym 
płotem ogrodzono teren 
pod budowę nowego ko-

ścioła pw. św. ojca Pio. Na razie 
wiernych cieszą prowizoryczna 
kaplica, podest do Mszy plenero-
wych latem i obecnie – na cześć 
Dzieciątka Jezus – oświetlone 
kolorowo choinki i dekoracje 

świąteczne. Podobnie jak w zeszłym 
roku, tak i w tym tuż przed Bożym 
Narodzeniem na tle gromadzonych 
palet z cegłami, na placu budowy, 
zamiast dźwigów i koparek, poja-
wili się utrudzeni wędrowcy: Józef 
i Maryja z osiołkiem.

Karmy nie zabraknie
– W XIII wieku św. Franciszek 

pragnął odświeżyć braciom pamięć 
narodzin Dzieciątka Jezus i przy-
gotował w grocie żłóbek, siano 
oraz przyprowadził zwierzęta 

domowe – mówi ks. Adam Bojdoł, 
odpowiedzialny za tworzenie no-
wej parafii i budowę świątyni. – Te-
raz kolej na nas. Przygotowaliśmy 
szopę, w której powstanie żywa 
stajenka.

Dla ks. Adama stworzenie 
bożonarodzeniowej szopki w to-
warzystwie sióstr i braci św. Fran-
ciszka to żadna trudność. Zwierzęta 
wypożyczył od gospodarzy i ho-
dowców z Koźliny i Mąkołowca, 
a nawet z Bierunia. – Kiedy byłem 
wikarym, nie wyobrażałem sobie 
Bożego Narodzenia bez budowa-
nia stajenki – przyznaje. – Tak 
jest do dziś. Szopa cała z drewna. 
W jej wnętrzu skromnie, ale przy-
tulnie. Pośrodku żłóbek dla Jezusa. 
Po prawej i po lewej stronie pod 
ścianami przegrody dla zwierząt 
i klatki dla ptaków. Osiołek, owce 

i króliki, chociaż wcześniej się 
nie znały, już zdążyły się zaprzy-
jaźnić i razem chrupią pachnące 
siano. – Są razem po to, aby ogrzać 
Świętą Rodzinę – zaznacza ks. Boj-
doł. – Zadbamy o zwierzaki. Nie za-
braknie im karmy, a szopka będzie 
zamykana na noc i pilnowana przez 
parafian. Od Wigilii aż do niedzieli 
po Bożym Narodzeniu.

Chcemy mieć kościół
Parafianie z Mąkołowca wie-

dzą, co to integracja. Organizowali 
już festyny parafialne i sylwestra 
pod chmurką, z Eucharystią 
i wspólną zabawą. W tym roku 
już od października grupa męż-
czyzn pracowała nad stajenką. 
– To moja brygada od św. Józefa – 
żartuje ks. Adam. Wiem, że będę 
mógł na nich liczyć na wiosnę, 

mąkołowiec – dzielnica Tychów. Nie ma 
jeszcze kościoła, ale jest żywa stajenka. 
Chyba jedyna taka w archidiecezji 
katowickiej. 

tekst i zdjęcia
ks. Roman Chromy

rchromy@goscniedzielny.pl

Na placu budowy
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kiedy rozpocznie się budowa części 
kompleksu parafialnego, z kaplicą 
i salkami dla grup parafialnych. – 
Mój dziadek przed laty budował 
kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Paprocanach, to teraz kolej 
na mnie – podkreśla Adam Czech, 
parafianin z Mąkołowca. – Chcieli-
byśmy już mieć własny kościół.

Atrakcja dla dzieci
Bezinteresowność i skromność 

to wspólna cecha pomocników 
ks. Adama. Zapału nie brakuje 
również młodym. Już zaznaczyli 
kapłanowi, że na zmianę, przez 
kolejne świąteczne dni, będą 
wcielać się w Maryję i św. Józefa. 
– Betlejemski żłóbek, odtworzo-
ny przez ludzi i zwierzęta, to naj-
większa atrakcja dla najmłodszych 
i ich rodziców – twierdzi ks. Boj-
doł. Mam nadzieję, że nasza pre-
zentacja Betlejemskiej Nocy prze-
mówi do wyobraźni dzieci i ułatwi 
rodzicom wyjaśnienie prawdy 
o tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie 
stał się człowiekiem.

Powstająca wspólnota na Mą-
kołowcu liczy ponad 2 tys. para-
fian. Została wydzielona z parafii 
św. Marii Magdaleny, najstarszej 
w Tychach. •

– Panowie stanowią 
brygadę od św. Józefa 
– żartuje ks. Adam Bojdoł 
po lewej: Józef i Maryja, 
czyli Dariusz Ścierski 
i Aneta Strzoda, 
zagościli w szopie 
na placu budowy 
nowego kościoła 
pw. Świętego Ojca Pio

■ R e K l A m A ■

Na placu budowy

Jezus tworzy wspólnotę
Aneta Strzoda, uczennica i klasy liceum
– należę do katolickiego stowarzyszenia młodzieży, 
które powstało przy naszej parafii. pomagamy 
ks. adamowi w organizowaniu życia parafialnego. 
ostatnio razem z koleżankami rozprowadzałyśmy kartki 
świąteczne i opłatki. w czasie świąt bożego narodzenia 

będę maryją w żywej stajence.

Adam Czech z mąkołowca
– moja rodzina była zaangażowana w budowę paru tyskich 
kościołów. Jestem górnikiem, ale znajduję jeszcze czas, 
by wraz z kolegami pomagać ks. adamowi. to dla mnie 
dobry czas. razem omawiamy plan robót i wykonanie 
powierzonych nam prac.

Ks. Adam Bojdoł, budowniczy kościoła
– nie zapominajmy, że pan Jezus urodził się w zwykłej 
stajni. w betlejemską noc zgromadził chóry anielskie 
i pasterzy. myślę, że w czasie tegorocznych obchodów 
bożego narodzenia i w naszej stajence nie zabraknie gości. 
taki jest pan Jezus – to on z nas tworzy jedną wspólnotę.
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• niedziela 27.12
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 Ślą-
ski koncert życzeń 08.45 Śląska lista prze-
bojów 16.45 Pogoda 16.50 W poszukiwaniu 
drogi – magazyn chrześcijański 17.30 Ak-
tualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 21.45 
Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Hat-trick 
22.15 Sport 

• poniedziałek 28.12
07.45 Tygodnik regionalny 08.45 Aktu-
alności 16.45 Pogoda 16.50 Trzeci sektor. 
To działa 17.00 Uwierz w siebie 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Aktual-
ności – Gorący temat 18.10 Sport 18.25 
Pogoda 18.30 Spotkania z mistrzem 19.00 
Tygodnik regionalny 19.15 Myślę, więc 
wybieram – magazyn ekologiczny 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• wtorek 29.12 
07.45 Schlesien Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 08.45 Aktualności 16.45 
Pogoda relacje 17.00 Cud zdrowia 17.10 TV 
Katowice zaprasza 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Aktualności – Gorący temat 
18.10 Sport 18.25 Pogoda 18.30 Zaklinacz 
czasu 19.00 Po drugiej stronie ulicy 19.25 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 30.12
07.45 To brzmi 08.45 Aktualności 16.45 
Pogoda 16.50 Trzeci sektor. To działa 
17.00 Myślę, więc wybieram – magazyn 
ekologiczny 17.10 TV Katowice zaprasza 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Ak-
tualności – Gorący temat 18.10 Sport 18.25 
Pogoda 18.30 Ludzie i sprawy 18.55 Skarb 
z Łysej Góry 19.05 Gramy dla was 19.15 
Raport z akcji 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 31.12
07.45 Narciarski weekend 08.45 Aktualno-
ści 16.45 Pogoda 16.50 Program sylwestro-
wy 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Sylwestrowy gorący temat 18.10 Sport 
18.25 Pogoda 18.30 Narciarski weekend 
18.45 Uwaga weekend 19.28 Sylwester 
z Katowic

• piątek 1.01
07.45 Sylwester z TV Katowice 08.45 
Narciarski weekend 16.45 Pogoda 16.50 
Sportowe wydarzenia roku 17.30 Aktu-
alności 17.55 Pogoda 18.00 Wydarzenia 
roku 19.00 Magazyn meteo 19.05 Rawa 
blues 2009 Eric Sanders 19.47 Narciarski 
weekend 21.45 Aktualności 22.00 Pogoda 
22.10 Sportowe wydarzenia roku

• sobota 2.01
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 7.50 Nar-
ciarski weekend 8.00 Wydarzenia miesią-
ca 08.45 Ferdynand wspaniały – serial 
animowany 16.45 Pogoda 16.50 To brzmi – 
Lista 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Sport 18.15 Pogoda 18.20 Aktualności – 
wydarzenia tygodnia 18.30 Narciarski 
weekend 18.40 Tajemnice historii 19.00 
Wydarzenia miesiąca 21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 21.55 Po bandzie – magazyn 
hokejowy 22.15 Sport 

• niedziela 3.01
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Koncert życzeń 08.45 Śląska lista przebo-
jów 16.45 Pogoda 16.50 W poszukiwaniu 
drogi – magazyn chrześcijański 17.30 Ak-
tualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport – re-
transmisje 21.45 Aktualności 21.50 Pogoda 
21.55 Hat-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 4.01
07.45 Tygodnik regionalny 8.45 Aktual-
ności 16.45 Pogoda 16.50 Rynek jest dla 
wszystkich 17.00 To brzmi – propozycje 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Pogoda 18.20 Myślę, więc wybieram 
– magazyn ekologiczny 18.30 Forum poli-
tyczne 18.55 Spotkania z mistrzem – cykl 
wykładów prowadzonych przez prof. 
Andrzeja Jasińskiego 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda 

• wtorek 5.01 
07.45 Schlesien Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 08.45 Aktualności 16.45 
Pogoda relacje 17.00 Cud zdrowia 17.10 TV 
Katowice zaprasza 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18.20 Ak-
tualności – Gorący temat 18.30 Zbliżenia 
filmowe – magazn 19.00 Wokół nas 19.15 
Relacje 19.25 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda 

• środa 6.01
07.45 Tygodnik regionalny 08.45 Aktual-
ności 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska 
17.00 Myślę, więc wybieram – magazyn 
ekologiczny 17.10 TV Katowice zaprasza 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Pogoda 18.20 Tygodnik Regionalny 
18.30 Ludzie i sprawy 19.00 To brzmi – 
propozycje 19.15 Raport z akcji 21.45 Ak-
tualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda 

• czwartek 7.01
07.45 Narciarski weekend 08.45 Aktu-
alności 16.45 Pogoda 17.00 Raport z ak-
cji 17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 
Sport 19.05 Kolędy u św. Barbary 18.15 
Pogoda 18.20 Aktualności – Gorący temat 
18.30 Uwaga weekend 19.15 Rynek jest dla 
wszystkich 19.25 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 21.55 Sport

• piątek 8.01
07.45 Narciarski weekend 8.45 Aktualno-
ści 16.45 Pogoda 17.00 Muzyczny Mix 17.30 
Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 
Magazyn Meteo 18.20 Trudny rynek 18.50 
Nasz reportaż 19.05 Cud zdrowia – maga-
zyn medyczny 19.15 Narciarski weekend 
19.25 TV Katowice zaprasza 19.50 Maga-
zyn Meteo 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• sobota 9.01
 07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 7.55 Pora 
na kulturę – magazyn 08.45 Ferdynand 
Wspaniały 16.45 Pogoda 16.50 To brzmi 
17.30 Aktualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 
18.15 Pogoda 18. 20 Aktualności – wyda-
rzenia tygodnia 18.30 Narciarski weekend 
18.40 Tajemnice historii 19.00 Pora na 
kulturę – magazyn 21.45 Aktualności 21.50 
Pogoda 21.55 Sport 

S ześćdziesięciopięcioletnia ko-
bieta przez kilkadziesiąt lat 

pracowała jako handlowiec. Już 
wtedy dzieciom ze świetlic integra-
cyjnych rozdawała otrzymywane w 
hurtowniach książki. – W 1997 r. w 
jednej z takich świetlic spotkałam 
dziewczynkę, która zwierzyła mi 
się, że u niej w domu nigdy nie ma 
prawdziwej wigilii, bo rodziców na 
nią nie stać – wspomina pani Maria. 
– To dziecko złapało mnie za serce. 
Postanowiłam, że zrobię dla dzieci 
prawdziwie rodzinne spotkanie.

Początkowo organizowała wi-
gilię w każdej żorskiej szkole pod-
stawowej. Ale dzieci  było tak dużo, 
że po trzech latach postanowiła 
zrobić dla nich wspólne spotkanie. 
Utworzyła Komitet Organizacyjny 
Pomocy Dzieciom „Akcja Pomocy 
Szkole – Wigilia” i zaczęła gro-
madzić wokół siebie osoby chcące 

pomóc najmłodszym. Obecnie co 
roku, tuż przed Wigilią, organizuje 
dwa spotkania – dla dzieci niepeł-
nosprawnych i gorzej sytuowanych. 
Pomagają jej  nauczyciele, katechet-
ki, rodzice, a nawet koleżanki z żor-
skiego chóru „Gloria”. W sumie w 
przedsięwzięcie zaangażowanych 
jest około 20 osób.  Ale, tak jak na 
początku, do sponsorów pani Maria 
jeździ osobiście. – Kiedy organizo-
wałam pierwsze spotkanie, prosi-
łam Matkę Bożą, by nie odmawiali 
pomocy. I udało się – cieszy się ko-
bieta. – To dzięki nim dzieci otrzy-
mują świąteczne paczki i posiłek. W 
tym roku skorzystało z niego blisko 
300 dzieci z Żor, Rogoźnej i Roju. – 
Dzieląc się opłatkiem dziękują mi za 
wigilijne spotkanie i zawsze proszą 
o kolejne. To jak mogłabym im od-
mówić – wzrusza się pani Maria.
 Anna Burda-Szostek

Wigilia w Żorach

Dzieciom 
nie odmówię

Przygotowuje ponad tysiąc świątecznych paczek 
i wigilię dla 300 dzieci. Od ponad 10 lat Maria 
Motyka z Żor wspiera najbardziej potrzebujących.

Dla Marii Motyki pomaganie dzieciom to sens życia. Na zdjęciu 
podczas wigilii dla niepełnosprawnych
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