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Kilkuset mieszkańców 
Lipowej koło Żywca 
modliło się w miniony 
poniedziałek 
w brynowskim 
kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
za zamordowanych  
70 lat temu 
w Katowicach  
lipowian.

G estapo aresztowało w tedy 
38 osób oraz proboszcza Lipowej, 

ks. Ferdynanda Sznajdrowicza 
za przechowywanie broni, którą po-
zostawiło polskie wojsko po klęsce 
wrześniowej. Podczas przesłuchań 
proboszcz podkreślał wielokrotnie, 
że mieszkańcy ukryli broń za jego 
namową. Prosił gestapowców, żeby 
uwolnili parafian, ale bezskutecz-
nie. 18 stycznia 1940 roku hitlerowcy 
przewieźli więźniów w pobliże ce-
gielni Grünfelda, leżącej nieopodal 

parku Kościuszki w Katowicach i tam 
ich rozstrzelali.

Józef Gruszka, lipowianin miesz-
kający obecnie w Katowicach, opisał 
te wydarzenia. – Zbadałem dowody 
w Instytucie Pamięci Narodowej – 
wyjaśnia. – Następnie rozpocząłem 
starania, żeby tę tragedię upamiętnić. 
– Właśnie pan Józef jest inicjatorem 
tego ważnego dla patriotycznej pa-
mięci wydarzenia – zaznaczył wójt 
Lipowej Wojciech Zuziak, który wraz 

z Anną Sochą z Urzędu Wojewódz-
kiego odsłonił tablicę pamiątkową. 
Lipowianie umieścili ją w ścianie 
brynowskiej świątyni.

Mszę św. w intencji pomordowa-
nych sprawowali kapłani z Lipowej 
oraz brynowski proboszcz ks. Irene-
usz Tatura. Przewodniczył jej pocho-
dzący z Lipowej ks. prof. Władysław 
Zuziak, prorektor Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Mirosław Rzepka

Śnieżna pasja

H enryk Foks, emerytowany górnik 
z Roju koło Żor, zimą nie próżnu-

je, bo rzeźbi w… śniegu. Sam przyzna-
je, że jest artystą samoukiem. 
Na co dzień dłutem tworzy w drew-
nie i węglu, ale kiedy spada śnieg, 
ku radości wnuków, wokół jego 
domu przy ulicy Wodzisławskiej 
pojawiają się śniegowe postacie ludzi 
i zwierząt. 
– Wbrew pozorom rzeźbienie w śnie-
gu nie jest proste – mówi artysta. 
– Rozłożone jest na raty: najpierw 
przygotowuję bloki ubitego śniegu, 
a potem łączę je ze sobą drutem. Przy 
dobrej pogodzie, po dwóch, trzech 
dniach obróbki, śnieżna postać 
jest gotowa. 
Henryk Foks zaznacza, że ostatecz-
nie najlepsze kształty nadają figurom 
słońce i mróz, a wieczorem ożywia 
je światło przydrożnych latarni.
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Rój. Henryk Foks, przez lata związany z górnictwem, dobrze się czuje w towarzystwie 
wyrzeźbionych figur Skarbka (od lewej), Ślązaka i Gwarka 
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Wójt Lipowej Wojciech Zuziak (od lewej) i Anna Socha z Urzędu 
Wojewódzkiego odsłonili tablicę pamiątkową w obecności kilkuset 
lipowian, a także parafian

Plan 
rekolekcji
Archidiecezja.  
od stycznia, 
w czterech 

ośrodkach rekolekcyjnych 
archidiecezji katowickiej:  
w katowicach-panewni-
kach, kokoszycach, Brennej 
i koniakowie rozpoczęły 
się turnusy rekolekcyjne. 
Dla tych, którzy szukają 
wyciszenia i czasu na 
modlitwę, już za tydzień 
w katowickim „Gościu 
niedzielnym” ukaże się 
dokładny plan rekolekcji 
na rok 2010. 

Możesz pomóc
Archidiecezja. 
w niedzielę 24 stycznia 
w kościołach naszej 
archidiecezji, zostanie 
przeprowadzona  
zbiórka na rzecz 
poszkodowanych 
w trzęsieniu ziemi 
na haiti.

70. rocznica rozstrzelania proboszcza i jego parafian

Górale na Pięknej
 PLAN
 REKOLEKCJI
w domach
rekolekcyjnych

archidiecezji

katowickiej
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Gość katowicki

Dzień Pamięci o Tragedii  Gór-
nośląskiej 1945 ustanowiono 
na niedzielę 31 stycznia. Msza św. 
w intencji  Górnoślązaków pomor-
dowanych przez Armię Czerwoną 
w styczniu 1945 roku i deporto-
wanych do przymusowej pracy 
w kopalniach Związku Sowieckie-
go będzie odprawiona w niedzielę 
24 stycznia o 16.00 w kościele pw. 
Podwyższenia  Krzyża Świętego 
w Żernicy k. Gliwic. 
30 stycznia o godz. 12.00 z kato-
wickiego  placu Wolności wyruszy 
marsz pamięci o ofiarach obozu 
„Zgoda”, który przejdzie pod 
jego bramę w Świętochłowicach. 

Po marszu w Zespole Szkół Ojców 
Salezjanów odbędzie się projekcja  
filmu „Zgoda – miejsce niezgody”. 
W obchody włączyły się: Związek 
Górnośląski, Ruch Autonomii 
Śląska, katowicki oddział  IPN
-u i Muzeum Śląskie.
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Adres redakcji: 
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl

Muzeum przy kasie

Chóry przy żłóbku

Wspominali błogosławionego

Gospel w Bielszowicach

Katowice. Skończyły się finan-
sowe kłopoty Muzeum Kopalni 
„Wujek”. Jak zapewnił szef Ślą-
sko-Dąbrowskiej „Solidarności”, 
Piotr Duda, placówka będzie mia-
ła stabilny budżet, bo w tym roku 
miasto Katowice przeznaczyło na 
muzeum 60 tysięcy złotych. To 
suma trzykrotnie wyższa niż w 
zeszłym roku. Także Narodowe 
Centrum Kultury ma wesprzeć 
placówkę kwotą 5 tysięcy złotych. 

Jak podkreśla Piotr Duda, wkrótce 
powstanie także Śląskie Centrum 
„Solidarności”. Posiedzenie w spra-
wie budowy odbędzie się w lutym 
w siedzibie muzeum. Działające 
od ponad roku Muzeum Kopalni 
„Wujek” składa się z dwóch części. 
Pierwsza pokazuje historię kopal-
ni, druga jest związana z tragiczną 
pacyfikacją zakładu 16 grudnia 1981 
roku. Pomieszczenia bezpłatnie 
udostępniają władze kopalni.

W muzeum znajduje się makieta, ukazująca przebieg pacyfikacji 
kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 roku

Warsztaty gospel, zorganizowane po raz pierwszy w Rudzie 
Śląskiej, przyciągnęły ponad 60 zainteresowanych osób

Na wspólną adorację przybyło kilkadziesiąt chórów i orkiestr  
z całej archidiecezji katowickiej
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Katowice. Metropolita katowicki 
abp Damian Zimoń kolędował 13 
stycznia z uczniami Zespołu Kato-
lickich Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka. Roz-
mawiał z młodzieżą o trwającym 
Roku Kapłańskim. Przypomniał, 
że właśnie 13 stycznia mija 68. 
rocznica męczeńskiej śmierci bło-
gosławionego ks. Emila Szramka 

w Dachau. W okresie międzywojen-
nym i w czasie II wojny światowej 
był proboszczem parafii Mariackiej 
w Katowicach. Znany był jako żar-
liwy duszpasterz, gorliwy patrio-
ta, działacz społeczny i narodowy 
w okresie powstań śląskich i plebi-
scytu, badacz historii i kultury Ślą-
ska, mecenas sztuki, budowniczy 
katowickiej katedry.

Ruda Śląska. Kilkadziesiąt osób 
uczestniczyło w miniony weekend 
w Warsztatach Gospel. Zostały 
one zorganizowane w tym mie-
ście po raz pierwszy. Instruktor-
ką była pochodząca z Wielkiej 
Brytanii Karen Gibson. Udowad-
niała, że wielbienie Boga przez 
śpiew jest prawdziwą radością. 
Na zakończenie warsztatów 
w Domu Kultury w Bielszowi-
cach odbył się galowy koncert, 
który pokazał, jak wiele można 

nauczyć się w krótkim czasie. – 
Zapisaliśmy się od razu, gdy tylko 
dowiedzieliśmy się o tych warsz-
tatach – powiedziała Magdalena 
Wysocka z tyskiego chóru gospel 
„Good’s Property”. – Uwielbiam 
gospel i chcę śpiewać coraz lepiej, 
a spotkania z takimi profesjona-
listami jak Karen bardzo w tym 
pomagają – zaznacza. Warsztatom 
towarzyszyła wystawa misyjna, 
na której można było zobaczyć 
przedmioty z Ghany.

Katowice-Panewniki. Chóry 
i orkiestry wypełniły 16 stycz-
nia bazylikę ojców franciszka-
nów. Na adoracji przed żłóbkiem 
modlił się z nimi metropolita kato-
wicki arcybiskup Damian Zimoń, 
który nawiązał do przypadającej 
w tym roku setnej rocznicy powsta-
nia Związku Śląskich Kół Śpiewa-
czych. – Od tamtego czasu śląskie 
chóry i orkiestry pokazują coraz 

lepsze oblicze – zaznaczył. Ks. Anto-
ni Reginek, kapelan Oddziału Ślą-
skiego Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr, przypomniał apel Rady 
Duszpasterskiej Archidiecezji 
Katowickiej, z 18 listopada 2009 
roku, o podjęcie wszelkich działań 
zmierzających do obrony i rozwo-
ju chrześcijańskiego dziedzictwa 
społecznego i kulturalnego regionu 
śląskiego, ojczyzny i Europy. Tragedia Górnośląska 1945
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Sukces młodych chórzystów

Spełnione marzenie

K ameralny chór „Animato”, dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Pawłowicach Śląskich 
koło Jastrzębia okazał się najlep-
szym wykonawcą tej prestiżowej 
imprezy kulturalnej w Polsce dla 
muzyków amatorów. Jego założy-
cielką i dyrygentką jest Małgorzata 
Lucjan, absolwentka Akademii 
Muzycznej w Katowicach. 

W tym roku do festiwalowych 
przesłuchań, które przeprowadzo-
no w 31 ośrodkach w całym kra-
ju, a także w dwóch na Ukrainie, 
zgłosiło się łącznie ponad 20 tys. 
osób. Jury – pod przewodnictwem 
prof. Ryszarda Handkego z Pozna-
nia – od 7 do 9 stycznia przesłu-
chało 127 laureatów eliminacji:  
26 chórów, 5 scholi, 24 zespoły wo-
kalne, 14 zespoły wokalno-instru-
mentalne, 9 duetów i 49 solistów. 

Mieszany zespół „Animato” 
tworzy 21 śpiewaczek i śpie-
waków. W jego skład wchodzi 
aż ośmiu uczniów Gimnazjum 
nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera 

w Pawłowicach. Wykonują mu-
zykę dawną, polskiego i świato-
wego renesansu oraz baroku. 
– Już na studiach marzyłam, aby 
stworzyć chór młodych ludzi – 
mówi dyrygentka. – Wszystko 
zaczęło się w 1995 roku, kiedy 
po raz pierwszy zaśpiewaliśmy 
w pawłowickim kościele na po-
grzebie ówczesnego organisty 
Józefa Pisarka. 

Od tamtego czasu chórzyści 
zdobyli wiele nagród i wyróżnień. 
Między innymi w 2007 roku zwy-
ciężyli na Międzynarodowym 
Festiwalu „Musica sacra” w Na-
mestovie na Słowacji, rok później 
zajęli pierwsze miejsce na III Festi-
walu Chóralnym „Cantate Domino” 
w Krakowie, a w 2009 roku drugie 
miejsce w kategorii chórów kame-
ralnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Chórów „Legnica Cantat”. 

– Kiedy zbliżają się święta 
Bożego Narodzenia, naszą pasją 
staje się śpiewanie kolęd. Zami-
łowanie chórzystów do muzyki 
liturgicznej i sakralnej nie może 
dziwić. Wielu śpiewaków paw-
łowickiego chóru wywodzi się 
z Ruchu Światło–Życie, a dyry-
gentka Małgorzata Lucjan wraz 
z mężem Markiem, dyrektorem 
GOK-u w Pawłowicach, są organi-
stami w tutejszym kościele. 

– Śpiew chóralny to radość, któ-
rej źródłem jest wsłuchiwanie się 
w harmonię ludzkich głosów – 
twierdzi Jacek Frysz, chórzysta 
„Animato”. – Dlatego śpiewamy 
razem dla innych.

Ks. Roman Chromy

Ani parafialny,  
ani szkolny, 
ale gminny chór 
„Animato” 
z Pawłowic zdobył 
grand prix  
XVI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek 
w Będzinie.

Dyrygentka Małgorzata Lucjan (od lewej),  Agnieszka Staniek, 
Jacek Frysz, Marta Lucjan, Edyta Jabłońska oraz bracia Przemek  
i Arek Poloczek stanowią tylko część chóru „Animato”
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Na szlaku dziedzictwa

Pokazali jasełka

Zabrze. Śląskie Zabytki Techniki 
dołączyły do Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemysłowego. Trzy  
z nich uznano za punkty o szczegól-
nym znaczeniu ponadregionalnym. 
Są to: Zabytkowa Kopalnia „Guido” 
w Zabrzu oraz browary w Żywcu 
i Tychach. Umowę w tej sprawie 
podpisano w kopalni „Guido” 13 
stycznia. Szef Europejskiego Szla-
ku Dziedzictwa Przemysłowego 

Meinrad Grewenig uważa, że Pol-
ska ma się czym pochwalić w dzie-
dzinie industrialnych zabytków. 
Kopalnią był zachwycony. Małgo-
rzata Grabowska z tyskiego browa-
ru liczy, że do miasta zawita teraz 
więcej turystów z innych krajów 
świata. Na Europejskim Szlaku 
Dziedzictwa Przemysłowego znaj-
duje się ponad 820 obiektów z 32 
krajów Europy.

Katowice. Siedemnaście zespo-
łów zaprezentowało się podczas 
XIV Regionalnego Przeglądu 

Dziecięcych Zespołów Jasełkowych. 
Występowali zarówno przedszko-
lacy, jak i uczniowie podstawówek, 
gimnazjów oraz zespołów szkół 
specjalnych. – Przyjechaliśmy 
tu po raz kolejny. Przygotowania 
do występów trwały prawie dwa 
miesiące. Dzieci z naszego szkolne-
go Koła Teatralnego bardzo chciały 
występować. Ponieważ równocze-
śnie prowadzę koło misyjne, nasz 
występ nosił tytuł „Kolędnicy 
misyjni” – mówiła Barbara Kusek 
z SP nr 45 w Katowicach. Pomysło-
dawcą i głównym organizatorem 
jest Maria Machura z MDK „Szopie-
nice–Giszowiec”, gdzie 12 i 13 stycz-
nia odbył się przegląd. Najlepszy 
okazał się Zespół Szkół Specjalnych 
z Raciborza. Drugie miejsce zajęły 
„Skrzaty” z Miejskiego Przedszkola 
nr 36 w Katowicach, a trzecie „Ufo-
ludki” z Miejskiego Przedszkola 
nr 18 w Gliwicach. Wyróżnienia 
otrzymały katowickie „Plastusie” 
z Miejskiego Przedszkola nr 36 
i Zespół Szkół Specjalnych nr 3.

Podpisanie umowy odbyło się w podziemiach Zabytkowej Kopalni 
„Guido” w Zabrzu

Maryja ze „Słoneczek” 
z Miejskiego Przedszkola 
nr 63 zaśpiewała kolędę 
Preisnera „Śpij, Jezu, śpij”
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Spotkania z Ojcami Białymi

Afro przy kurii

E ksponaty pochodzące ze zbio- 
rów zgromadzenia Ojców 

Białych Misjonarzy Afryki moż-
na będzie oglądać od 27 stycz-
nia. – Afryka jest wciąż mało 
znana w Polsce – mówi o. Jacek 
Wróblewski, przełożony zgroma-
dzenia w Polsce. – Nieustannie 

powielane są informacje, że głód, 
nędza, walki plemienne, podczas 
gdy w Afryce jest też życie, a ona 
sama ma nam również coś do za-
oferowania, np. kulturę. Ważne, by 
patrzeć na Afrykę i od tej strony. 

Ojcowie Biali powstali w 1868 
roku z inicjatywy francuskiego 

arcybiskupa Algieru, później-
szego kardynała Karola Lavige-
rie. Dziś zgromadzenie liczy ok. 
2000 misjonarzy – ojców i braci 
pracujących w 22 krajach Afryki. 
Polaków jest 13. Jednym z nich 

jest pochodzący z naszej diecezji o. 
Franciszek Szczurek. W tym roku 
misjonarze Afryki obchodzą 25-le-
cie pracy formacyjnej w Polsce. 
Dom zgromadzenia znajduje się 
w�Natalinie�koło�Lublina.� �•

O miłości do Czarnego Lądu, 
codziennym życiu i zamianie 
sutanny na inny strój z ojcem 
Franciszkiem Szczurkiem, mi-
sjonarzem Afryki, rozmawia 
Krzysztof Błażyca.

Krzysztof Błażyca: Pracę w Zam-
bii rozpoczynał Ojciec jako misjo-
narz fideidonista. Kiedy nastąpiła 
„zmiana munduru”?
O. Franciszek Szczurek: – 
Sutannę na ghandurę (nasz „habit” 
– strój arabski z Afryki Północ-
nej, na który nakładamy różaniec) 
zmieniłem w roku 1994, po dziesię-
ciu latach pracy misyjnej w Zambii.
Od początku współpracowałem 
z misjonarzami Afryki, którzy 
zakładali tu Kościół. Fascynował 
mnie ich charyzmat wyrażają-
cy się w całkowitym oddaniu Afry-
ce (składamy przysięgę misyjną 
pracy w Afryce i dla Afryki) oraz 
życie we wspólnotach międzyna-
rodowych i międzykontynental-
nych. Po podjęciu decyzji o „zmia-
nie barw klubowych” otrzymałem 
pozwolenie abp. Damiana Zimonia 
na inkardynację czyli przeniesie-
nie  do zgromadzenia i odbyłem 
nowicjat w Kasamie, w Północ-
nej Prowincji Zambii. Nie przy-
puszczałem wówczas, że kiedyś 
będę proboszczem parafii, na 
której terenie zbudowano nowi-
cjat. Tak jest obecnie, bo od lipca 

2009 pracuję w parafii św. Anny 
w Kasamie. Niedługo minie 16 lat 
od rozpoczęcia przygody z Ojcami 
Białymi.

Nie żałuje Ojciec swej decyzji? 
Zamiast powrotu na Śląsk – „do-
żywocie” w Afryce…

– A czego miałbym żałować? 
Cieszę się tym, ze Bóg wie, jak kie-
rować naszym życiem. O tym „do-
żywociu” należałoby porozmawiać 
z moimi starszymi współbraćmi, 
którzy ze względu na wiek lub 
chorobę powinni wrócić do Eu-
ropy czy Ameryki, ale bronią się 
przed tym za wszelką cenę. To, 
co jedni nazwaliby dożywociem, 
inni nazywają ŻYCIEM. Praca w 
Afryce i dla niej to nasze powoła-
nie, nasz wybór. Misje to nie uciecz-
ka od rzeczywistości, a raczej 

gotowość podejmowania wyzwań 
niecodziennych.

Kard. Lavigerie przykazał 
swoim misjonarzom: „Pokochajcie 
Afrykę”. Bez tej miłości trudno by-
łoby czerpać siłę do zaangażowania 
na całe życie…

To wezwanie naszego założycie-
la stało się pewnego rodzaju zawo-
łaniem, wyrazem tego, co jest w ser-
cu. Pokochać Afrykę to pokochać 
jej mieszkańców z całym bogactwem 
ich serca, jak i z problemami, które 
przeżywają. Faktem jest, że oblicze 
Afryki zmienia się dosyć szybko 
za sprawą komputeryzacji i szybkie-
go przekazu informacji. Nie zmienia 
to jednak faktu, że większość afry-
kańskich państw należy do naj-
biedniejszych w świecie. W sferze 
duszpasterskiej Afryka jest nadal 
kontynentem misyjnym. Mimo wiel-
kiej radości z rozwoju chrześcijań-
stwa, stajemy dzisiaj wobec dosyć 
agresywnego zalewu Afryki przez 
nowe ruchy  religijne, które bardzo 
mocno burzą porządek życia i dają 
fałszywe nadzieje. 

W Muzeum Archidiecezjalnym 
przed nami wystawa poświęcona 
Ojcom Białym. Co Ojciec przeka-
załby jej gościom? 

– Chciałbym, by każdy, kto 
tę wystawę pozna, zrozumiał, 
że jest ona wyrazem komunikacji 
pomiędzy Afryką a Polską; mię-
dzy dwoma Kościołami lokalnymi. 

Niech ona nas uczy, 
że Kościoła Chry-
stusowego nie two-

rzymy sami. Są jeszcze inni, nie-
raz żyjący z dala on nas, którzy 
swoją kulturą, sposobem życia, 
podejmowaniem decyzji w trud-
nych sytuacjach wspólnie z nami 
tworzą Ciało Chrystusa – żywą 
wspólnotę wiary. Niech ta wy-
stawa będzie mostem pomiędzy 
Afryką i Polską. Jesteśmy inni, 
to fakt, ale w Chrystusie jesteśmy 
jedną�rodziną.� �•

Dożywocie w Afryce

Zachwycające kolorystyką ornaty i ręcznie 
malowane afrykańskie batiki można będzie 
zobaczyć w Muzeum Archidiecezjalnym 
w Katowicach. 

Spotkania  
z Ojcami Białymi:
27 stycznia, środa, godz. 17 – 
wernisaż wystawy „ojcowie 
Biali misjonarze afryki”, 
muzeum archidiecezjalne,  
ul. wita stwosza 16
28 stycznia, czwartek, godz. 
20 – „w afryce pokochałem 
wszystko”, centralny ośrodek 
Da, ul. wita stwosza 16
30 stycznia, sobota, godz. 19 
– „Duchy, przodkowie, czarny 
islam”, klub wysoki zamek, 
ul. Gliwicka 96

Ojcowie Biali w Radiu eM:
29 stycznia, piątek 
godz. 10.40 „magazyn 
kulturalny” , godz. 21.30 
„Dlaczego tak?”  

Jedna z pierwszych karawan misyjnych Ojców Białych

O. Franciszek Szczurek, 
ojciec biały rodem z Goduli
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Czy rzekoma 
zapowiedź włoskiego 
zarządu Fiata 
o przeniesieniu 
produkcji 
nowej wersji 
Pandy z Tychów 
na Sycylię wpłynie 
na przyszłość 
zakładów Fiata 
w Polsce? 

P anika wydaje się przedwczesna 
– uważa Wanda Stróżyk, prze-

wodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” Fiat Auto Poland. 
– Nie należy mylić zapowiedzi 
z planem produkcyjnym, którego 
jeszcze nie ma – mówi. 

Możliwa hipoteza
Wobec medialnych doniesień 

o przeniesieniu produkcji Fiata 
Pandy, ze szkodą dla tyskiej fabry-
ki i jej pracowników, przedstawi-
ciele „Solidarności” zaznaczają, 
że zarządowi Fiata chodzi raczej 
o uruchomienie produkcji nowego 
modelu tego samochodu u siebie, 
przy jednoczesnym podtrzyma-
niu produkcji aktualnego modelu 
Pandy w Tychach. Tę ewentualność 

potwierdza też Bogusław Cieślar, 
rzecznik Fiat Auto Poland

– Rozważając taką możliwość, 
hipotetycznie możemy założyć, 
że decyzja zarządu Fiata w Turynie 
ma charakter polityczny – twier-
dzi Wanda Stróżyk. – I to z dwóch 
względów: po pierwsze być może 
Włosi skorzystają z dopłat do sa-
mochodów produkowanych na te-
renie Włoch – warto więc małą 
Pandę mieć również u siebie. 
A po drugie produkcja tego same-
go samochodu w dwóch miejscach 
daje firmie poczucie bezpieczeń-
stwa na wypadek jakiejkolwiek 
awarii na jednej z dwóch linii 
produkcyjnych.

Tyskie zakłady Fiata wytwa-
rzają aktualnie cztery modele 
samochodów: Fiata 500, Fiata 600 
(czyli Seicento, którego produkcja 
ruszyła przed dziesięciu laty i który 
nadal się sprzedaje!), Pandę i Forda 
Ka. Dodatkowo Włosi chcą w Ty-
chach produkować Lancię Ypsilon. 
Ponieważ popyt na małe samocho-
dy jest bardzo duży, dzienną pro-
dukcję samochodów zwiększono 
z 2100 na 2320 sztuk. Od pięciu lat 
firma pracuje pełną mocą przero-
bową, a rok 2009 był, jak twierdzą 
związkowcy, rekordowy pod wzglę-
dem produkcji.

– Przez sześć dni w tygodniu 
na trzy zmiany 6,5-tysięczna załoga 
nie jest w stanie wyprodukować 

więcej – mówi Wanda Stróżyk. – Je-
żeli nawet ruszy linia produkcyjna 
nowej Pandy we Włoszech, to przy 
takiej wydajności tyskiej fabryki 
nie ma powodów do lęku o straty 
ekonomiczne czy zwolnienia, jak 
przewidują niektórzy. 

Temat zastępczy?
Z punktu widzenia pracowni-

ków Fiata Auto Poland, zasadnicze 
znaczenie ma więc nie tyle wytwa-
rzanie tego czy innego modelu sa-
mochodu, co utrzymanie produkcji 
na poziomie zapewniającym stabil-
ność zatrudnienia. 

Dlatego związkowcy NSZZ 
„Solidarność” rozpoczęli 13 stycz-
nia rozmowy z zarządem fabryki 
dotyczące zbiorowej podwyżki 
wynagrodzenia miesięcznego dla 

pracowników Fiata Auto Poland. 
Domagali się 650 zł brutto pod-
wyżki wynagrodzenia dla każdego 
pracownika. Niestety, rozmowy 
związkowców z zarządem zakoń-
czyły się fiaskiem. Dyrekcja zapro-
ponowała tylko 100 zł podwyżki 
i ewentualnie jednorazową nagro-
dę w przypadku pracy w nadgodzi-
nach. Propozycja takiej podwyżki 
nie została przyjęta przez związki 
zawodowe, nie ustalono również 
kolejnego terminu rozmów. 

– Bezwzględny wzrost produk-
cji i wydajności musi iść w parze 
ze wzrostem wynagrodzeń w na-
szym zakładzie – twierdzi Wanda 
Stróżyk. – Temat uruchomienia 
nowej wersji Pandy we Włoszech 
jest tematem zastępczym.

Ks. Roman Chromy

■ P O D Z i ę K O W A N i e ■

Fabryka Fiata w Tychach

Panda do Włoch?

serdecznie dziękujemy za udział w pogrzebie

ś†p.

ks. kanonika Bernarda 
Czakańskiego

ks. abp. Damianowi Zimoniowi, metropolicie katowickiemu, 
ks. dziek. Januszowi Kwapiszewskiemu,  

ks. prob. Michałowi Wolińskiemu, 
dyrektorowi Domu Księży Emerytów w Katowicach  

ks. Zenonowi Ryznerowi, 
archidiecezjalnemu duszpasterzowi chorych 

i służby zdrowia 
 ks. Krzysztofowi Tabathowi,  

duchowieństwu archidiecezji katowickiej, 
a szczególnie ks. dr. Karolowi Nawie,  

ks. kan. Januaremu Liberskiemu i księżom z Domu Emeryta, 
personelowi świeckiemu Domu Emeryta 

św. Józefa w Katowicach, siostrze Emmanueli 
i wszystkim  siostrom elżbietankom 

i siostrom służebniczkom, kapłanom i parafianom 
z Paniówek i Knurowa, państwu Nawa 

 i panu Marianowi Grzymskiemu, delegacjom 
i pocztom sztandarowym, krewnym i przyjaciołom, 

i wszystkim, którzy ofiarowali swoje modlitwy 
w intencji zmarłego ks. Bernarda.

Dziękujemy też lekarzom i pracownikom służby 
zdrowia, którzy w ostatnich tygodniach troszczyli się 

o zdrowie ks. kanonika Bernarda, oraz firmie „Resurrexit” 
za pomoc w organizacji pogrzebu.

Brat Stanisław i siostry Magdalena i Anna  
wraz z rodzinami oraz bratanek ks. TadeuszMałe modele Fiata z Tychów rozwożone są do różnych krajów 

Europy, a nawet świata
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■ R e K l A M A ■

Pomoc społeczna dla starszych osób

Rozruszać seniora
Na Śląsku działa 
ponad 90 domów 
pomocy społecznej. 
Trafiają tam  
m.in. ludzie starsi, 
wymagający 
całodobowej opieki. 

O siemdziesiąt sześć z nich 
prowadzą powiaty i mają 
one charakter ponadlo-

kalny, czyli mogą przyjmować 
ludzi praktycznie z całego kraju. 
8 DPS-ów ma charakter lokalny – 
o zasięgu jednej gminy. 

Trzeba płacić
Od 2004 roku pobyt w domu 

pomocy społecznej jest odpłatny. 
Kwota pobytu waha się od 1750 
do 3860 zł miesięcznie na osobę. 
Emeryt płaci 70 proc. swoich po-
borów. Pozostałe 30 proc. to jego 
kieszonkowe. Brakującą kwotę 
pokrywa rodzina w ramach obo-
wiązku alimentacyjnego. W przy-
padku gdy dana osoba nie ma 
rodziny, bądź jest ona zwolniona 
z tego obowiązku – opłatę ponosi 
gmina.

Powody, dla których ludzie 
starzy spędzają ostatnie lata ży-
cia w DPS-ach, są bardzo różne. 
Czasem rodzina nie jest w stanie 
zapewnić im odpowiedniej pielę-
gnacji. Wystarczy, że staruszek 
i jego najbliżsi mieszkają w róż-
nych dzielnicach miasta. Dla pra-
cujących na odwiedziny czy opiekę 
pozostają tylko wieczór i weeken-
dy. A bywa, że nawet na to brakuje 
czasu. Nierzadko podopiecznymi 

DPS-u są osoby samotne, nie mają-
ce nikogo bliskiego. 

Dopóki osoba starsza jest spraw-
na, ma do dyspozycji różnorodne 
formy aktywności, np. uniwer-
sytety trzeciego wieku, kluby se-
niora czy dzienne domy pomocy 
społecznej. Te ostatnie są bardzo 
ciekawą i efektywną formą pomo-
cy. Zaczęto je tworzyć w latach 70. 
ubiegłego wieku. Obecnie mamy 
ich w województwie 48. Większość, 
bo aż 30, prowadzona jest przez 
tzw. podmioty niepubliczne, czyli 
różnego rodzaju stowarzyszenia, 
Caritas. Tylko w Katowicach jest 5 
dziennych DPS-ów. Podopieczni 
takiej placówki mogą tam skorzy-
stać z posiłków, terapii zajęciowej, 
organizowane są wspólne wyjścia 
do kina, teatru, wycieczki. Zdarza 

się, że obcy sobie ludzie, pozna-
jąc się w DPS-ie, zżywają się ze sobą 
do tego stopnia, że tworzą własne, 
nieformalne grupy wsparcia. 
To ich aktywizuje. 

Do dyspozycji starszych osób 
są także zakłady opiekuńczo-
lecznicze finansowane przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Tam za-
zwyczaj trafiają osoby o wyższym 
stopniu niepełnosprawności. – Za-
raz po otwarciu naszej placówki 
rozdzwoniły się telefony z całej 
Polski – mówi s. Wiktoria, dyrek-
torka ośrodka otwartego niedawno 
przez mikołowskie boromeuszki. 
– Kontrakt z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia pozwala nam przy-
jąć 30 podopiecznych. W domu 
są komfortowe warunki dla oko-
ło 60 osób. Dlatego będziemy też 

przyjmować zgłoszenia poza NFZ, 
odpłatnie. 

Więcej emerytów
Bożena Stępień, dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Katowicach, uważa, że cało-
dobowe domy pomocy społecznej 
należy traktować jako ostatecz-
ność. – Między innymi dlatego, 
że jest to droga forma pomocy. 
Poza tym mieszkanie z podobny-
mi osobami, często bardziej nie-
pełnosprawnymi, zawsze działa 

Janina Przybyła (z lewej) 
i Cecylia Grzywa przebywają 
w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym prowadzonym 
przez siostry boromeuszki 
w Mikołowie
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Parafialna telewizja 
w Biertułtowach 
zdobyła 
trzecie miejsce 
w ogólnopolskim 
konkursie  
„Cyfrowy kontynent”. 

D o walki o tytuł parafii, która 
w najlepszy sposób wykorzy-

stuje nowoczesne techniki infor-
macyjne w działalności duszpa-
sterskiej, stanęły wspólnoty  
z 19 diecezji w całej Polsce. W pa-
rafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Biertułtowach 
od dwóch lat działa telewizja in-
ternetowa transmitująca na żywo 
Msze św. i nabożeństwa. Jej pomy-
słodawcą jest ks. proboszcz Zenon 
Działach. – Od dawna mi się to ma-
rzyło – wspomina. – Pomyślałem, 
że niewykorzystanie internetu 
do celów ewangelizacyjnych, 
byłoby grzechem. Modliłem się: 
„Panie Boże, podsuń mi ludzi, któ-
rzy mogliby mi w tym pomóc”.

Bo ksiądz proboszcz, jak sam 
mówi, o komputerach nie ma po-
jęcia. Ale pewnego dnia z propo-
zycją pomocy zwrócił się do nie-
go informatyk z Urzędu Miasta 
w Radlinie. – Zaczął mi opowiadać 
o serwerach, witrynach. Wreszcie 
wyszukał firmę, która zajęła się 
instalacją w kościele internetowej 
kamery. I tak ruszyła telewizja. 
Klikając na stronę: www.biertulto-
wy.pl można uczestniczyć w trans-
misji na żywo. Kamera włączona 
przez całą dobę działa także jako 
monitoring. 

Pomysł okazał się strzałem 
dziesiątkę. W niedzielę liczba 

wejść na stronę parafii sięga 2,5 
tysiąca, w tygodniu jest ich około 
700. Najwięcej odwiedzających 
pochodzi z Niemiec. Ostatnio 
wzrosła liczba wejść z Anglii i Ir-
landii. To z pewnością ma związek 
z migracją do tych krajów biertuł-
towskiej młodzieży. Kiedy kamera 
czasem się zawiesi, na probostwie 
telefony wprost się urywają.

– Podczas Adwentu przycho-
dziły do mnie mamy, których dzieci 
ze względu na chorobę nie mogły 
osobiście uczestniczyć w Roratach – 
mówi ks. Zenon Działach. „Jak to do-
brze, że mamy parafialną telewizję 
– usłyszałem od nich. – Oczywiście, 
że pojawiają się głosy sceptyków 
mówiących, że transmitowanie 
Mszy przez internet to odciąganie 
ludzi od bezpośredniego uczestnic-
twa w Eucharystii. Jeśli ktoś poważ-
nie traktuje Pana Boga, to żaden 

internet nie zastąpi mu żywego 
kontaktu z Nim. – Ale nowinki 
techniczne są potrzebne, by wyjść 
naprzeciw tym, którzy nie bardzo 
chcą wejść do kościoła. To realizacja 
Chrystusowego: „Idźcie i głoście”.

Konkurs „Cyfrowy kontynent” 
zorganizowały: Fundacja „Opoka”, 
tygodnik „Computerworld” i Pol-
komtel S.A. Pierwsze miejsce przy-
znano parafii św. Stanisława Kostki 
w Korytowie, w diecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej. Działa tam m.in. 
Ośrodek Wspierania Rodziny, 
z bezpłatnym dostępem do interne-
tu. Drugie miejsce zajęła parafia św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Szczecinkach w diecezji ełckiej. 
W popegeerowskiej miejscowości 
do celów ewangelizacyjnych wy-
korzystywany jest m.in. projektor 
multimedialny.

Anna Burda-Szostek

■ R e K l A M A ■

Biertułtowy 

Modlitwa przez internet

Pomysłodawcą parafialnej telewizji na żywo jest ks. Zenon Działach
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Przygotuj się  
na starość
• zadbaj, by twoje 
mieszkanie miało 
jak najmniej barier 
architektonicznych,  
by znajdowało się blisko 
sklepów, przychodni.
• łazienka powinna być 
wyposażona w prysznic, 
i to najlepiej bez brodzika. 
• pamiętaj, by mieć wokół 
siebie grupę znajomych, 
przyjaciół. Utrzymuj bliskie 
więzi z rodziną.
• Dbaj o kondycję psychiczną 
i fizyczną.
• o ile to możliwe, zadbaj 
o warunki finansowe 
na starość.

dezaktywująco, pomimo szeregu 
działań terapeutycznych, jakie 
realizują te placówki – zauważa. – 
Warto, by gminy rozwijały wszel-
kie formy pomocy w środowisku 
począwszy od usług opiekuńczych, 
a skończywszy na mieszkaniach 
chronionych. Trzeba pamiętać, 
że liczba emerytów będzie się po-
większała. Według prognoz GUS, 
udział osób w wieku poprodukcyj-
nym z 11 proc. w 2007 r. wzrośnie 
do blisko 27 proc. w 2035 r. 

Z myślą o księżach emerytach 
powstał w Katowicach Dom św. Jó-
zefa.– Starość nie musi wcale ozna-
czać wyłączenia z aktywnego życia 
– podkreśla ks. Zenon Ryzner, dy-
rektor domu. – Naszym emerytom 
nie trzeba o tym przypominać. Gdy 
tylko pozwala na to samopoczucie, 
udzielają się w parafiach archidie-
cezji. Również w domu toczy się 
aktywne życie. Wspólna Msza św., 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu czy wspólna kawa to tylko nie-
które przykłady. Organizujemy też 
np. pielgrzymko-wycieczki do para-
fii archidiecezji.  am



VIII
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

24
 s

ty
cz

ni
a 

20
10

Gość katowicki

•�niedziela 24.01
07.45 Aktualności Flesz i 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 25.01
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 Tygodnik Regionalny 
18.30 Forum Regionu 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 26.01 
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 
Aktualności – Gorący temat 18.30 Bliżej 
natury 18.50 Twój wybór 19.00 Ślązaków 
portret własny 19.15 Relacje 19.25 TV Ka-
towice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• środa 27.01
07.45 Tygodnik Regionalny 08.45 Aktualno-
ści 16.45 Pogoda 16.50 Kronika miejska – Dą-
browa Górnicza 17.00 Muzyczny Mix 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 spra-
wy – magazyn reporterski 19.00 To brzmi 
– propozycje 19.15 Raport z akcji 21.45 Ak-
tualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 28.01
07.45 Narciarski weekend 08.45 Aktual-
ności 16.45 Pogoda 16.50 Drogowy raport 
17.00 Raport z akcji 17.30 Aktualności 17.55 
Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 18. 20 
Aktualności – gorący temat 18.30 Uwaga 
weekend – informator kulturalny 19.15 
Rynek jest dla wszystkich 19.25 TV Ka-
towice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• piątek 29.01
07.45 Narciarski weekend 08.45 Aktual-
ności 16.45 Pogoda 16.50 Rynek jest dla 
wszystkich 17.00 Muzyczny Mix 17.30 Ak-
tualności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 
Magazyn Meteo 18.20 Po drugiej stronie 
ulicy 18.50 Nasz reportaż 19.15 Narciarski 
weekend 19.25 TV Katowice zaprasza 19.50 
Magazyn Meteo 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 

• sobota 30.01
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 07.50 
Narciarski weekend 08.00 Pora na kultu-
rę – magazyn 08.05 Kulturalne wydarze-
nia miesiąca 08.45 Ferdynand Wspaniały 
16.45 Pogoda 16.50 To brzmi 17.30 Aktual-
ności 17.55 Pogoda 18.00 Sport 18.15 Pogoda 
18.20 Aktualności – wydarzenia tygodnia 
18.30 Narciarski weekend 18.40 Gala RIG 
19.00 Pora na kulturę – magazyn 19.05 
Kulturalne wydarzenia miesiąca 21.45 
Aktualności 21.50 Pogoda 21.55 Po ban-
dzie 22.08 Sport

M ieszkający w Tychach 
Henryk Jan Botor, or-

ganista w parafii św. Marii 
Magdaleny, kompozytor i wy-
kładowca improwizacji forte-
pianowej i organowej Akademii 
Muzycznej w Krakowie, wydaje 
zeszyty nutowe z aranżacjami 
tradycyjnych kolęd na chór 
mieszany a cappella. Parę lat 
temu za aranżację kolędy pt. 
„Gdy śliczna Panna” artysta 
otrzymał nagrodę na Festiwalu 
Pieśni Chóralnej w Myślenicach. 
– Kompozycje są dość trudne do 
wykonania, dlatego polecam 
je chórom zaawansowanym 
w śpiewaniu – mówi Henryk 
Botor. Zeszy ty, zaw ierające 
jedną lub dwie kolędy, można 
nabyć w księgarni muzycznej 
„Kurant”, przy Rynku Głównym  
39 w Krakowie, albo zamówić 
na stronie internetowej www.

botor.com.pl. Kolędy, w opracowa-
niu Henryka Botora, wydano rów-
nież na płycie kompaktowej pt. 
„Na niebie słychać śpiewy aniel-
skie”. Wykonał je chór akademicki 
Politechniki Śląskiej z Gliwic.

  •

Agapetos w SCC
Katowice. W kapli-
cy pw. św. Barbary 
przy Silesia City 
Center 24 stycznia 
o godz. 17.00 wystą-
pi zespół muzyki 
chrześcijańskiej „Agapetos”. 
Zespół wydał już dwie płyty. Jed-
ną z nich pt. „Nasz świat jasnej 
gwiazdy czeka” będzie można 
nabyć po koncercie. 

Katowickie  
spotkania kolędowe
Katowice-Bogu-
cice. W niedzielę 24 
stycznia w kościele 
św. Szczepana przy 
ul. Markief ki 89, 
o godz. 18.00, roz-
pocznie się kolejny koncert kolęd. 
Tym razem pod hasłem „Świętuj-
my razem” wystąpi Mona Lisa. 
Patronem medialnym koncertu 
jest również Radio eM.

Koncert  
w krypcie
Katowice. Wybit-
ny śląski muzyk 
Józef Skrzek w y- 
stąpi 31 stycznia 
o godz. 16.00 w kry-
pcie katowickiej 
katedry Chrystusa Króla. Kon-
cert kolęd ma wesprzeć Funda-
cję „Gniazdo”, która otacza opieką 
dzieci i młodzież z rodzin mar-
ginalizowanych. Bilet-cegiełkę 
można nabyć w siedzibie funda-
cji znajdującej się przy ul. Mor-
cinka 3 lub bezpośrednio przed 
koncertem.

Kameralnie 
u jezuitów
Czechowice-Dziedzice. Pszczyń-
ski Zespół Kameralny „Con fuoco” 
zaprasza na koncert kolęd 31 stycz-
nia o godz. 18.00 w kościele para-
fialnym księży jezuitów pw. św. 
Andrzeja Boboli w Czechowicach- 
-Dziedzicach. Po koncercie zostaną 
zebrane ofiary na rzecz jezuickie-
go Domu Rekolekcyjnego. Więcej 
informacji na stronie: www.
drczdz.jezuici.pl.� •

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

zapowiedzi

W 2006 roku w Krakowie Henryk Jan Botor 
dedykował Benedyktowi XVI utwór na orkiestrę 
symfoniczną „Tu es Petrus”. Obecnie chórzystom 
poleca autorskie opracowanie kolęd.

■ R e K l A M A ■

Muzyczna propozycja

Nowe aranżacje 
kolęd


