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Śląsk 
w obiektywie
Katowice. Trwa ósma 
edycja konkursu Śląska 
Fotografia Prasowa. 
Organizatorzy do  
udziału zapraszają 
profesjonalnych 
fotografików 
oraz amatorów 
współpracujących 
ze śląskimi gazetami 
i portalami 
internetowymi. Więcej: 
www.bs.katowice.pl.

Zginęli górnicy
Region. Do pierwszych 
w tym roku śmiertelnych 
wypadków doszło 
w kopalni „Pniówek” 
w Pawłowicach, gdzie 
w różnym czasie 
śmierć poniosło dwóch 
górników (45- i 38-letni). 
Trzecia ofiara to 54-letni 
pracownik obsługi, zginął 
na powierzchni 
kopalni „Wieczorek” 
w Katowicach.
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Gdy kolędowali kibice 
Ruchu Chorzów, 
wybrali pieśni 
zawierające słowa 
związane z barwami 
klubowymi swego 
zespołu.

S krzyknęli się przez internet, by 
wieczorem, w święto Trzech Kró-

li, kolędować pod choinką na placu 
kościelnym przy parafii św. Józefa 
w Chorzowie. – Uznaliśmy, że kibice 
Ruchu powinni śpiewać te kolędy, 
w których pada słowo „niebiescy” lub 
jego odmiana – uśmiecha się Ryszard 
Sadłoń, chorzowski radny, jeden z or-
ganizatorów wspólnego kolędowania. 
Znaleźli aż sześć takich kolęd, ale od-
śpiewali też inne.

Zupełnie inaczej było w Będzi-
nie, gdzie pod patronatem GN za-
kończył się w ubiegłą niedzielę XVII 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pasto-
rałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. 
To jeden z największych tego typu 
przeglądów w Polsce. Powstał z ini-

cjatywy młodzieży zrzeszonej przy 
parafii Świętej Trójcy w  Będzinie. 
Przesłuchania finalistów odbywa-
ły się od 6 do 8 stycznia. Uczestniczy-
ło w nich 136 solistów, zespołów i chó-
rów – w sumie ok. 1,8 tys. amatorów, 
od pierwszoklasistów do emerytów. 
Grand Prix zdobyły „Szalone Małola-
ty”, zespół wokalny z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Elblągu.

Koncerty i  wieczory kolędowe 
odbywają się również w parafiach. 
– Staram się, żeby co roku był w ko-
ściele taki koncert– mówi ks. Józef 
Grygier, proboszcz parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i św. Herber-
ta w Katowicach. 9 grudnia wystąpił 
w  tej parafii zespół „Istebnianie”, 
w którym gra Janusz Macoszek, Ślą-
zak Roku 2010.  mr

Różne są dary łaski

M iędzyzakonny dzień skupienia 
sióstr pracujących w archidie-

cezji katowickiej odbył się 9 stycznia 
w  klasztorze katowickich elżbieta-
nek. Przybyło ponad 200 zakonnic. 
– Współpracujemy na co dzień z sio-
strami z innych zgromadzeń, wspólna 
modlitwa jeszcze bardziej nas zbliża 
– powiedziała s. Fabiola Pluszczok, 
przełożona prowincjalna elżbietanek. 
Organizująca od 14 lat miedzyzakonne 
spotkania elżbietanka, s. Felicyta, pod-
kreśliła nadrzędny cel życia zakon-
nego: służbę Bogu i pomoc drugiemu 
człowiekowi. – Mimo różnorodności 
zakonnych charyzmatów, stanowimy 
jedno – podkreśliła. Abp Damian Zi-
moń wygłosił wykład o nadziei chrze-
ścijańskiej, nawiązujący do encykliki 
Benedykta XVI „Spe salvi”. Przypo-
mniał też o  rozpoczynającym  się  
2 lutego w archidiecezji katowickiej 
Roku Życia Konsekrowanego. mr
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Katowice, 9 stycznia 2011. Siostry przybyłe na spotkanie z arcybiskupem reprezentowały 
20 zgromadzeń działających na terenie archidiecezji katowickiej
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Na koncerty istebnian przychodzi więcej widzów, bo mają w zespole 
Ślązaka Roku

Bożonarodzeniowe pieśni rozbrzmiewają w regionie

Nie tylko niebieskie
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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, 
Aleksandra Pietryga
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Zagrali na Śląsku

W Księżycowym Nowym Roku

Epifania z chorałem

Zmarł ks. Ludwik Październiok

Chorzów. Szczęść Boże! – Jurek 
Owsiak śląskim zwyczajem pozdro-
wił zebranych przed bramą ZOO 
w Wojewódzkim Parku Kultury 
i Wypoczynku. Tegoroczny XIX 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy rozpoczął się w Zabrzu 
i  Chorzowie. Tam też odbyła  się 
główna impereza w regionie. Ran-
kiem Owsiak spotkał sie z prezy-
dentami największych śląskich 
miast, następnie dał sygnał do star-

tu biegu „Policz  się z  cukrzycą”. 
W godzinach przedpołudniowych 
trwały imprezy towarzyszące, 
a wieczorem zagrały: Dżem, Pec-
tus, Feel. Przez cały dzień trwały 
licytacje i kwesty na rzecz WOŚP. 
Zebrano ponad 37 mln zł na sprzęt 
medyczny dla dzieci z chorobami 
urologicznymi i nefrologicznymi. 
To kwota zadeklarowana. Rzeczy-
wistą wartość zebranych pienię-
dzy poznamy za kilka tygodni.

Chorzów. Zamiast pochodu 
Trzech Króli uroczysta Liturgia 
Godzin – Epifania. To propozy-
cja Ośrodka Liturgicznego Ruchu 
Światło – Życie, działającego przy 
parafii św. Jadwigi, na  Wigilię 
uroczystości Objawienia Pań-
skiego. Brewiarzowa godzina 
czytań odmawiana jest w ośrod-
ku w wigilię pierwszej niedzieli 
miesiąca oraz przed większymi 
urocz ystościami kościelny-
mi. Do  modlitw y zaproszony 
jest każdy, a śpiewana jest zgod-
nie z  wielowiekową tradycją 
oo. benedyktynów z  Tyńca. – 
Wybraliśmy formę monastycz-
ną, bo jest sprawdzona i istnieją 
do niej nuty – mówi ks. Bartosz 
Zygmunt, założyciel i moderator 
Ośrodka Liturgicznego. Na taką 
godzinę czytań składają się trzy 
nokturny, każdy złożony z trzech 
psalmów, oraz czytania.

Piekary Śl. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w  1954  r. Posłu-
giwał w  Chorzowie, Czarnym 
Lesie, Jedłowniku, w  Wesołej, 

gdzie dokończył budowę kościo-
ła, Świętochłowicach, Przyszo-
wicach. Duszpasterzował także 
w sanktuarium piekarskim, gdzie 
był kierownikiem Ośrodka Powo-
łań przy bazylice. W 1992 r. został 
rektorem kościoła w Siemiano-
wicach Śl. i  kapelanem sióstr 
wizytek. Dwa lata później złożył 
rezygnację z  pełnionych obo-
wiązków duszpasterskich i prze-
szedł na emeryturę. Zamieszkał 
w  domu rodzinnym w  Brzozo-
wicach-Kamieniu. Nadal pełnił 
posługę spowiednika w katowic-
kiej katedrze i zastępował chore-
go proboszcza w Adamowicach. 
W 1995 r. został mianowany kano-
nikiem honorow ym Kapituły 
Metropolitalnej w Katowicach. 
Zmarł 2 stycznia 2011 r. w szpi-
talu w Katowicach, pochowano 
go w rodzinnych Piekarach Śl.- 
-Kamieniu. 

Katowice. Tajwańczycy drze-
worytami odstraszają złe moce, 
Nowy Rok świętują trzy tygo-
dnie, a  herbatę piją niesłodzo-
ną. Do  końca stycznia w  holu 
głównym Biblioteki Śląskiej 
można oglądać ekspozycję prac 
konkursowych na noworoczne 
drzeworyty, których tradycja 
do dziś przetrwała na Tajwanie. 
Grafiki te są popularne również 
w  innych krajach azjatyckich. 
Najczęstszym motywem są ilu-
stracje dzieł literackich, chińskie 
znaki zodiaku czy wyobrażenia 
bóstw. Mają zapewnić pomyślność 
i dobrobyt. Podczas rozpoczyna-

jącego wystawę wernisażu można 
było uczestniczyć w  ceremonii 
parzenia herbaty czy spróbować 
tajwańskich przysmaków. Całość 
zorganizowało, przy współ-
udziale Biblioteki Śląskiej, Biuro 
Gospodarcze i Kulturalne Tajpej.

Jurek Owsiak na miniscenie w Chorzowie wysiada z szybu 
górniczego, a z nim muzycy zespołu Enej

Ryby,  jako symbol bogactwa i pomyślności, są częstym tematem 
tajwańskich drzeworytów
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Sławomir Witkowski, 
kantor parafii 
św. Jadwigi w Chorzowie, 
jest rozkochany w chorale 
gregoriańskim i liturgii 
godzin
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S prawdzamy, jak do zimowej 
przerwy przygotowały się 
Miejskie Ośrodki Sportu i 

Rekreacji. Akcja „Ferie na spor-
towo” to  propozycja MOSiR-u 
w  Tychach. Składają  się na  nią 
turnieje piłki nożnej halowej 
i  koszykówki oraz Grand Prix 
Tychów w  Biegach Długody-
stansowych. Również Katowice 
stawiają na zdrowe ciało. Ofer-
ta stolicy Śląska to m.in. zajęcia 
ze sztuk walki i gimnastyki ar-
tystycznej. Czynne są też trzy lo-
dowiska. Ferie to doskonały czas 
na naukę pływania, jazdy na łyż-
wach czy jazdy konnej, twierdzą 
pracownicy MOSiR-u z  Wodzi-
sławia Śl., zapraszając uczniów 
na  zajęcia ze  wszystkich tych 
dyscyplin. Zaś Rybnik do oferty 

nauki pływania dodaje „Przygodę 
z nurkowaniem”, a także zajęcia 
z boksu, prowadzone przez trene-
rów Rybnickiego Młodzieżowego 
Klubu Sportowego. Niewiele dla 
małych mieszkańców przygoto-
wała Ruda Śl. Tu jedynie można 
było pojechać – i to przed rozpo-
częciem ferii – na płatną wyciecz-
kę narciarską na Pilsko. Więcej 
inicjatywy wykazała Pszczyna, 
organizując wyjazdy na  narty, 
basen czy wycieczkę do Krako-
wa. Turnieje piłkarskie, tenisa 
stołowego  oraz zajęcia hokeja 
na trawie to propozycja na ferie 
Siemianowic Śl. Kulig w górach 
z pieczeniem kiełbasek oferują 
Świętochłowice, a  Chorzów za-
prasza na bale oraz inne atrakcje 
na lodowisku. rch, ap

Zimowe oferty dla najmłodszych 

W siodle 
i pod wodą

Ferie w mieście mogą się udać, jeśli miasto przyłoży 
się do ich zorganizowania. Ma być ciekawie 
i odjazdowo! – wołają dzieciaki. Niedrogo 
i bezpiecznie – to życzenia rodziców. 

Policja radzi
Nadkom. Włodzimierz Mogiła, Wydział ruchu 
Drogowego KWP w Katowicach
– rodzice, opiekunowie czy organizatorzy wypoczynku 
zimowego powinni wcześniej powiadomić Policję lub 
Państwową inspekcję ruchu Drogowego, aby umówić się 
na kontrolę stanu technicznego autokarów dowożących 

najmłodszych na ferie. Powinniśmy także zwracać uwagę na to, 
w jaki sposób dzieci i młodzież korzystają z wolnego czasu oraz jak 
dorośli przygotowują im zajęcia rekreacyjne. Ostatnie tragiczne 
wydarzenia na Śląsku – to znaczy dwa nieszczęsne kuligi sprzed 
paru tygodni – obligują policjantów do tego, aby kontrolowali 
plenerowe atrakcje wypoczynku zimowego. W kurortach górskich 
naszego regionu Policja będzie zwracała uwagę na trzeźwość 
kierowców i na właściwy sposób parkowania pojazdów. 
na stokach górskich nie zabraknie policjantów na nartach. 
Pamiętajmy, że do piętnastego roku życia dziecko musi nosić 
na głowie kask ochronny. W trakcie działań profilaktycznych 
na feriach policjanci odwiedzą domy kultury i świetlice, w których 
będą przeprowadzane zajęcia dla dzieci pozostających na ferie 
w domu.

Wykaz jednostek Policji i miejsc 
przeznaczonych do kontroli autokarów  
na terenie archidiecezji katowickiej

1.  KPP Bieruń, ul. Warszawska na wysokości stacji paliw „arge”, 
tel. 997 lub 112; 

2.  KMP Bytom, ul. strzelców Bytomskich 40, stacja paliw 
„Petrochemia”, tel. 32 388 82 90, 32 388 82 00;

3.  KMP Chorzów, ul. legnicka i ul. adamieckiego, tel. 32 771 52 90;
4. KMP Jastrzębie-Zdrój, miejsca wyznaczone do kontroli 

są uzgadniane na bieżąco z organizatorem, tel. 32 478 72 92, 
798 030 151;

5.  KMP Katowice, parking przy ul. Francuskiej (zjazd z ul. Trzech 
stawów), tel. 32 200 21 20, 32 200 27 77,  
e-mail: ruch-drogowy@katowice.slaka.policja.gov.pl.;

6.  KPP Mikołów, miejsca wyznaczone do kontroli uzgadniane 
są na bieżąco z organizatorem, tel. 32 737 72 90;

7.  KMP Mysłowice, ul. Bończyka 22 przy hali sportowej, 
tel. 32 317 32 66, 32 317 32 55, 32 317 32 93, 32 317 32 91;

8.  KMP Piekary Śląskie, parking przy kopcu Wyzwolenia 
w Piekarach Śląskich, tel. 32 393 62 00, 32 393 62 91 (do 93);

9.  KPP Pszczyna, parking miejski przy ul. Bielskiej na wysokości 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, tel. 32 449 32 00;

10.  KMP Ruda Śl., ul. Podjazdowa w rejonie skrzyżowania 
z ul. Hallera, tel. 32 2449290, 32 24492291, 32 2449295;

11.  KMP Rybnik, miejsca wyznaczone do kontroli uzgadniane 
są na bieżąco z organizatorem, tel. 32 429 52 55, 32 429 52 90;

12.  KMP Siemianowice Śl., ul. Towarowa przy Okręgowej stacji 
Diagnostycznej, tel. 32 359 62 90;

13.  KMP Świętochłowice, parking przy Komendzie miejskiej Policji, 
ul. Wojska Polskiego 16c, 32 349 02 00, 32 349 02 90, 32 349 02 92;

14.  KMP Tychy, parking przy basenie od strony ul. edukacji,
tel. 32 325 62 90, 32 325 62 93;

15.  KPP Wodzisław Śl., miejsca wyznaczone do kontroli uzgadniane 
są na bieżąco z organizatorem, tel. 32 453 72 55, 32 459 74 40;

16. KMP Żory, ul. Wodzisławska 3, tel. 32 478 82 93, 32 478 82 55.

W Radzionkowie działają trasy rekreacyjne dla narciarstwa 
biegowego, czynne praktycznie całą dobę
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Teresie Snopkowskiej-Malickiej
głębokie i szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci brata

ś†p.

Tadeusza Snopkowskiego
oraz zapewnienie o modlitwie

składa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Katowickiej

■ K o n d o l e n C j e ■
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R obert Klimek nie ma wąt-
pliwości: coraz częściej zda-
rza się ludziom wpadać w 
finansowe tarapaty, które 

rodzą stres i groźne konflikty rodzin-
ne. Dajemy się nabrać kuszącym re-
klamom, wpadamy w pułapki kredy-
towe. Nie czytamy skomplikowanych 
umów bankowych, przytakujemy 
doradcom, przepłacamy ubezpie-
czenia, marginalizując jednocześnie 
kontrolę miesięcznych wydatków.

Dlatego wraz ze swoim kolegą 
po fachu, Michałem Szczepanikiem 
z Sosnowca, postawili na edukację 

majątkową w rodzinach. W lutym 
uruchamiają w Katowicach Pierw-
szą Szkołę o Pieniądzach na SERIO 
(Nowa Akademia Skutecznej Eko-
nomii Rodzinnej i Osobistej). – Na-
zwaliśmy ją „Familiago” – wyjaśnia 
Robert Klimek. – Nazwa składa się 
z dwóch członów: „familii”, czyli 
„rodziny”, i końcówki „-go”, która 
w języku angielskim może ozna-
czać „działanie”, „start”, a w języku 
polskim stanowi początek słowa 
„godność”.

niewiedza niezawiniona
Ekonomista z Sosnowca podkre-

śla, że słuchacze nowej szkoły zdo-
będą umiejętności, dzięki którym 
zachowają godność finansową, za-

równo w chwilach dobrej passy, jak i 
w czasie zmagań z trudnościami ma-
terialnymi. – Obserwacja codzien-
ności uświadomiła nam istnienie 
wielu patologii i nieprawidłowości 
dotyczących spraw finansowych, 
które wynikają z naszej niewiedzy 
i ignorancji w obchodzeniu się z pie-
niędzmi – mówi Michał Szczepanik. 
– Zasadniczo inwestujemy w rzeczy, 
które tracą na wartości w czasie, 
np. w zakup samochodu, sprzętu 
RTV czy komputera.

Rzeczywiście, zarówno w szko-
le podstawowej, jak i w średniej 
programy nauczania nie przewidu-
ją utrwalania wiedzy o tym, jak ko-
rzystać z zasobności portfela. Nie-
wiedza, w przeważającym stopniu 

niezawiniona przez przeciętnego 
Kowalskiego, może być doskonale 
wykorzystywana nie tylko przez 
pracowników branży finansowej. 
– Wystarczy przekroczyć próg su-
permarketu, aby czar manipulacji 
stał się naszym udziałem – zwraca 
uwagę Robert Klimek. – Wchodząc 
do  dużego sklepu, powinniśmy 
mieć w  ręce listę zakupów, aby 
nie ulegać chwytom marketingo-
wym. Pamiętajmy, że duży wózek 
na zakupy zawsze robi wrażenie 
pustego, a  firmy płacą wielkie 
pieniądze za towary wystawiane 
w  głównych alejkach. Pieczywo 
dostępne jest w najodleglejszych 
miejscach supermarketu, po  to, 
abyśmy przeszli przez cały sklep, 
nie pomijając żadnej promocji albo 
wyprzedaży. W niektórych miej-
scach rozpylane są zapachy żyw-
ności, aby nas skusić na dodatko-
we zakupy, czyli zbędne wydatki. 
Na zakupy nie wychodźmy głodni!

Jak zatem zabrać się za porząd-
kowanie domowych finansów? 
Michał Szczepanik zachęca tych, 
którzy pragną dokładnie kontrolo-
wać własne przychody i rozchody, 
do  zakupu… słoika. – Stawiamy 
go przykładowo na lodówce, po to, 
aby regularnie w ciągu całego mie-
siąca składać do  niego paragony 
bądź małe kartki z odnotowanymi 
innymi wydatkami, np. darowizną 
na rzecz potrzebujących lub ofiarą, 
składaną do koszyczka w czasie nie-
dzielnej Mszy świętej. Tego samego 
dnia każdego miesiąca dokonujemy 
podliczenia.

dziurawe wiadro
W  ten sposób, jak uważają 

założyciele szkoły „Familiago”, 
poznamy osobisty wskaźnik 
dziennych wydatków. Wśród nich 
odkryjemy pieniądze wydawane 
regularnie i koniecznie, np. stałe 
opłaty za mieszkanie, jak również 
kwoty roztrwonione bezmyślnie, 
m.in. na papierosy albo zbytki, bez 
których można byłoby spokojnie 
przeżyć. – Często wydaje się nam, 
że znamy swoje nawyki i przyzwy-
czajenia związane z  pieniędzmi 
– ostrzega Michał Szczepanik. – 
Po analizie wydatków miesięcznych 

Paragony do słoika
Szkoła „Familiago”. – Wiemy, że będziemy posądzeni przez 
niektórych pracowników branży finansowej o krecią robotę, 
bo pragniemy uczyć ludzi mądrego obchodzenia się z pieniędzmi 
– mówi Robert Klimek, ekonomista z Jastrzębia-Zdroju.

Analiza miesięcznych dochodów i rozchodów pozwala na uporządkowanie domowego budżetu, 
poznanie możliwości i granic finansowych oraz uczy oszczędzania
Na stronie obok: Kalkulator finansowy to proste urządzenie, które na podstawie wyliczenia pozwala 
podjąć prawidłowe decyzje w budżecie domowym

tekst 
Ks. Roman Chromy

rchromy@goscniedzielny.pl
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okazuje się jednak, że jesteśmy jak 
dziurawe wiadro, przez które zło-
tówki, jedna po drugiej, przeciekają 
licznymi strumyczkami. 

Ekonomista uważa, że w takiej 
sytuacji trzeba załatać istniejące 
dziury w naczyniu, a więc zmie-
nić swoje finansowe nawyki oraz 
popracować nad dodatkowym stru-
mieniem dochodu. Może nim być 
wyeliminowanie niepotrzebnych 
lub nierozsądnych comiesięcznych 
wydatków. Taki zabieg umożliwi 
nam odłożenie na początku mie-
siąca (a nie na końcu!) chociażby 
10 procent wpływów w  formie 
oszczędności.

Poza tym świadoma analiza ro-
dzinnego lub domowego budżetu 
wskazuje na osobiste możliwości 
i granice finansowe. – Dziś popu-
larne jest życie na kredyt – uważa 
Robert Klimek. – Niestety, najczęst-
szym błędem klientów banków 
jest ignorowanie znaczenia tzw. 
zdolności kredytowej. Kiedy wyli-
cza ją dla nas pracownik banku, ni-
gdy nie powinniśmy wykorzystać 
jej w stu procentach. Przykładowo: 
jeżeli stać nas na spłatę 500 złotych 
kredytu miesięcznie, wykorzystaj-
my 2/3 tej kwoty, a to, co pozostanie, 
czyli 150 zł. przeznaczmy na wła-
sne oszczędzanie. Skoro człowiek 
chodzi na dwóch nogach, to i życie 
codzienne winniśmy budować 
na dwóch filarach: kredytu i oszczę-
dzania jednocześnie. Unikniemy 
w  ten sposób groźby niewypła-
calności i widma rodzinnego ban-
kructwa, np. z chwilą utraty pracy 
(zarobku) albo w chwilach nieprze-
widzianych sytuacji.

Podobnie rzecz ma się z kartami 
kredytowymi. Korzystajmy z nich 
wyłącznie w transakcjach bezgo-
tówkowych i zawsze na zakończenie 
cyklu rozliczeniowego spłacajmy 
je w całości. Unikniemy tym spo-
sobem wysokiego oprocentowania 
kredytu. Z pomocą karty kredyto-
wej nie powinniśmy pobierać gotów-
ki z bankomatu. – Nie zapominajmy, 
że domowy budżet potrzebuje także 
mądrego planowania, wytyczenia 
celów do sfinansowania na następne 
kilka, a nawet kilkanaście lat – uwa-
ża Robert Klimek. – Wdrażanie pla-

nu finansowego w życie i nabieranie 
doświadczenia w tym względzie ni-
weluje do minimum ryzyko rozstro-
ju nerwowego, upokorzenia i utraty 
osobistej godności z powodu nieroz-
tropnego korzystania z pieniędzy.

Skarbonka wciąż modna
Pomysłodawcy Pierwszej Szko-

ły o Pieniądzach na SERIO stawiają 
również na edukację najmłodszych. 
Skoro rodzice popełniają błędy fi-
nansowe, to tym bardziej narażone 
są na nie dzieci. Przekonał się o tym 
Krzysztof Najmiec z Sosnowca, oj-
ciec dwójki dzieci. – Syn marzył 
o studiach w Krakowie – wspomi-
na. – Ale miał również swoje ocze-
kiwania: mieszkanie na  stancji, 
telefon komórkowy z doładowaną 
kartą w wysokości 50 złotych mie-
sięcznie, obiady w restauracjach, 
miesięczny bilet na autobus…

Zdeterminowany ojciec wyliczył 
synowi rodzinny budżet i nauczył 
go podstawowych mechanizmów 
bankowych. Okazało się, że studia 
w Krakowie będą możliwe, ale w in-
nej kombinacji: mieszkanie w akade-
miku, obiady w stołówce, wędrówki 
po mieście piechotą, a plan taryfowy 
w komórce nie może przekroczyć 30 
złotych na miesiąc. – Syn nie mógł 
długo zaakceptować mojej propo-
zycji – mówi Krzysztof Najmiec. – 
Wskazałem mu także możliwości 
innych źródeł dochodu. „Ucz się, 
będziesz miał stypendium nauko-
we”, mówiłem synowi. Obecnie, 
syn pogodzony z rzeczywistością, 
kończy pierwszy semestr studiów 
w Krakowie. Sam zarządza finansa-
mi, żyje skromniej, ale na wszystko 
mu starcza. Co więcej, oszczędza sto 
złotych na miesiąc. Kupił sobie gita-
rę na raty.

Ekonomiści twierdzą jedno-
głośnie, że  dla dziecka najlep-
szym sposobem na oswajanie się 
z pieniędzmi jest tradycyjna skar-
bonka. I wskazują na trzy filary 
„skarbonkowego” systemu warto-
ści. – Z pomocą rodziców dziecko 
może postąpić następująco: 45 pro-
cent zaoszczędzonych pieniędzy 
przeznacza dla siebie, np. na bilet 
do kina, kolejne 45 procent pozosta-
wia dalej w skarbonce, a 10 procent 
przeznacza na cele dobroczynne, 
np. dla rówieśników z domu dziec-
ka. Z pewnością taka mądrość fi-
nansowa zaowocuje w przyszłości.
 _

Więcej o pomyśle śląskich 
ekonomistów na www.familiago.pl

Paragony do słoika
Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwach                  (Dz 2,42)

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  
w archidiecezji katowickiej 18–25 stycznia

Święto ekumenizmu

19 stycznia, środa,
godz. 18.00, Katowice-Bogucice
Kościół Chrześcijan Baptystów, 
ul. Morawska 10
kazanie: bp Paweł Anweiler 
(Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
diecezja cieszyńska)

20 stycznia, czwartek, 
godz. 18.00, Mikołów
bazylika św. Wojciecha, 
pl. kard. Stefana Wyszyńskiego
kazanie: bp Paweł Anweiler 
(Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
diecezja cieszyńska)

23 stycznia, niedziela, 
godz. 17.00, Katowice
katedra ewangelicko-augsburska, 
ul. Warszawska 18 – nabożeństwo 
centralne, homilia: abp Damian 
Zimoń, bezpośrednia transmisja 
w Radiu Katowice

24 stycznia, poniedziałek,
godz. 17.00, Katowice
kaplica WŚSD, ul. Wita Stwosza 17
kazanie: bp Tadeusz Szurman 

(Kościół Ewangelicko-Augsburski, 
diecezja katowicka).  _

Więcej informacji: www. ekumenia.pl  

Od lewej: abp Damian 
Zimoń, bp Tadeusz 
Szurman, ks. mitrat 
Sergiusz  Dziewiatowski
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Teresie Snopkowskiej-Malickiej
głębokie wyrazy współczucia z powodu 

nagłej śmierci brata

ś†p.

Tadeusza 
Snopkowskiego

oraz zapewnienie o modlitwie

składają 

animatorzy oraz współpracownicy 

Rekolekcji Małżeńskich 

typu Marriage Encounter
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Tradycyjnie 
i nowocześnie
Katowice. Chór Ex Animo 
ze  Świętochłowic z  zespołem 
muzycznym zaprasza 16 stycz-
nia o  17.00 na  koncert kolęd 
do  kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP na os. Paderewskiego przy 
ul. Granicznej.

Rudzkie 
kolędowanie
Kochłowice. Koncert kolęd 
i pastorałek odbędzie się 16 stycz-
nia o 17.30 w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej. Wystąpią m.in. 
chóry: Acalanthis z  parafii pw. 
Piusa X, Cantate Deo z parafii pw. 
Bożego Narodzenia, Jutrzenka 
z parafii pw. św. Pawła Apostoła, 
Michael z parafii pw. św. Micha-
ła Archanioła i miejscowy chór 
Cecylia.

Adoracja przy żłóbku
Panewniki. Trwają czuwania sta-
nowe w bazylice franciszkanów. 
Osoby stanu wolnego adorują Jezu-
sa przy Bożym żłóbku w bazylice 
21 stycznia o 18.30, oaza rodzin 
(Domowy Kościół) 22 stycznia 
o 16.00, a mężczyźni w niedzielę 
23 stycznia o 15.00.

Kolędy 
u oblatów
Koszutka. W para-
fii pw. Najświęt-
szego Serca Pana 
Jezusa w ystąpią:  
16 stycznia – Chór 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, 23 stycznia – Chór 
kameralny „Accordare” i ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Bytomiu, 30 stycznia – schola 
parafialna z Koszutki. Wstęp wolny. 

Poznaj świat!
Czyżowice. Wiejski Dom Kultu-
ry zaprasza 27 stycznia o 18.00 
na  kolejne spotkanie Klubu 
Podróżnika poświęcone Holandii.

Filharmonicy 
proponują
Katowice. Orkiestra i Chór Fil-
harmonii Śląskiej wykonają Messa 
da Requiem G. Verdiego 28 stycz-
nia o 19.00 w hali widowiskowej 
przy ul. Pszczyńskiej 6 w Giszow-
cu, zaś 30 stycznia zapraszają 
na koncert ekumeniczny pt. „Pra-
wosławna, protestancka i katolic-
ka muzyka chóralna XIX i XX w.”.

Bożonarodzeniowe 
śpiewanie
dąbrowa Górnicza. V Jubi-
leuszowy Koncert Kolęd i Pasto-

rałek odbędzie się 29 stycznia 
o 19.00 w kościele pw. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła przy ul. Woj-
ska Polskiego 50. W programie: 
występ uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych im. M.  Spisaka, 
chóru Don Bosco – Zagłębie, 
zespołu Świadectwo i oratorium 
o ks. J. Bosko.

By nie zapomnieć
Katowice. Stowa-
rzyszenie NZS 1980 
organizuje konkurs 
histor yczno-lite-
racki pt. „Kształto-
wanie  się systemu 
władzy komunistycznej 1945–47”. 
Adresowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Do 10 lute-
go prace indywidualne w formie 
pisemnej lub multimedialnej nale-
ży przesłać na adres organizatora.
 •

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

zaproszenia

Twardziele. Zakładają 
blokady, wlepiają 
mandaty. Czasem 
organizują koncerty 
i pozują do zdjęć. 
Nie dla siebie.

Z aczęło się od smutnej informa-
cji. 14-letni Tomek, syn jednego 

z nich, jest ciężko chory. Guz pnia 
mózgu. Lekarze nie podejmują się, 
operacji, szykują wypis do hospi-
cjum. Rodziców nie stać na lecze-
nie za granicą. Wtedy postanowili 
zadziałać. – Zastanawialiśmy się 
w jaki sposób pomóc – mówi Patry-
cja Krzyżowska z rudzkiej Straży 
Miejskiej. – Wpadliśmy na pomysł 
zorganizowania koncertu, z którego 
dochód przeznaczony byłby na wal-
kę z chorobą Tomka. 

To  było w  październiku ub. 
roku. W sali MOSiR-u w Halembie 
zagrali m.in. Henryk Czich z Uni-
verse, Grzegorz Poloczek z Kabaretu 
RAK i wrocławski zespół Me Myself 
And I, znany z programu „Mam ta-
lent”. Udało się zebrać 20 tys. zł. 

Akcja TRZYnASTKA 
Koncert przyciągnął wielu lu-

dzi. Tych, którzy chcieli wesprzeć 
dobry cel, albo zwyczajnie posłu-

chać muzyki. Jednym z nich był 
Waldemar Boniecki, z zamiłowa-
nia fotografik. – To był właściwie 
pomysł mojej żony Basi – przyznaje 
fotograf. – Zaproponowała stwo-
rzenie kalendarza z pracownika-
mi Straży Miejskiej, a ja się do tego 
zapaliłem.

Choć projekt początkowo 
wydawał się szalony, Bonieckie-
mu udało się przekonać do niego 
strażników. Chętnych było aż nad-
to. Zgłosiło się trzynaście osób. Dla-

tego w kalendarzu jest dodatkowa 
kartka ze styczniem 2012 r. – Po-
zyskaliśmy przyjazną drukarnię, 
która wydała kalendarz za darmo 
– opowiada Patrycja Krzyżow-
ska. – Nakład 350 egzemplarzy 
po kilku dniach został sprzedany 
prawie w całości. Jak do pomysłu 
odnieśli się przełożeni? – Komen-
dant prosił tylko o przyzwoite uję-
cia – śmieją się pracownicy Straży 
Miejskiej. Wiadomo, funkcjona-
riusz – osoba publiczna.

Strażnik 
też człowiek

Sesja zdjęcio-
wa strażników 
miejskich odby-
ła  się w  dwóch 
etapach. Nie 
o g r a n i c z o n o 
się do przed-
stawienia ich jedy-
nie podczas pracy przy biurku 
czy w terenie. – Chcieliśmy udo-
wodnić że  strażnik to  nie  tylko 
funkcjonariusz wlepiający man-
daty, ale przede wszystkim czło-
wiek – twierdzi Waldemar Boniec-
ki. Dlatego w sesji fotograficznej 
wzięły udział rodziny strażników, 
ich pupile. Oni sami uchylili rąbka 
swej prywatności.

To nie koniec planów pomocy 
Tomkowi i jego rodzinie. – W lu-
tym organizujemy kolejny koncert 
charytatywny. Z naszych pensji 
potrącane są  zadeklarowane 
kwoty dla Tomka – mówią rudzcy 
strażnicy. – Wierzymy, że wszyst-
ko się uda.  Aleksandra Pietryga

Rudzka Straż Miejska na kartach kalendarza

Fotomodel w mundurze

Patrycja Krzyżowska i st. insp. Kazimierz Mieszczanin – organizatorzy 
i bohaterowie projektu, pracownicy Straży Miejskiej w Rudzie Śl. 
Z prawej: Okładka kalendarza autorstwa Waldemara Bonieckiego
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Zaokrąglone narożniki 
domów, wagony w tramwajach 
z siedzeniami obitymi 
czerwonym pluszem i łaźnia 
miejska z największym 
w Polsce krytym basenem. 
To nie urbanistyczna wizja 
przyszłości, ale nowoczesne, 
międzywojenne Katowice.

B ył to najpiękniejszy okres w historii tego 
miasta – mówi Wojciech Janota, poloni-
sta i pasjonat śląskiej ziemi, autor książ-

ki pt. „Katowice między wojnami. Miasto i jego 
sprawy 1922–1939”. Encyklopedyczny album 
wydano staraniem Księżego Młyna Domu 
Wydawniczego z Łodzi. Pozycję podzielono 
na ponad sześćdziesiąt krótkich rozdziałów, 
opisujących najważniejsze dziedziny z życia 
miasta i jego mieszkańców: m.in. planowanie 
przestrzenne i architekturę, przemysł, religij-
ność, rozwój komunikacji, wymiar sprawie-
dliwości, handel i zakupy, oświatę, kulturę 
oraz rozrywkę. Wielką wartością książki są 
archiwalne fotografie w większości niepubli-
kowane po wojnie.

Amerykańska pożyczka
– Pokazałem Katowice z punktu widze-

nia zwykłego mieszkańca – wyjaśnia autor. 
– Stworzyłem w pewnym sensie książkę te-
leadresową o Katowicach tamtych lat. Praca 
była o tyle trudna, że większość tematów po-
ruszanych w tej publikacji nie ma opracowań 
historycznych. Brakuje spisanych osobistych 
wspomnień mieszkańców. Na szczęście w pisa-
niu pomogły mi przedwojenne dzienniki i ga-
zety, wydawane na Śląsku: „Polonia”, „Polska 
Zachodnia” czy „Gość Niedzielny”.

Po  objęciu Śląska przez władze polskie 
w 1922 r. dwudziestolecie międzywojenne trwa-
ło tu zaledwie 17 lat i 2 miesiące. To wystarczyło 
jednak, żeby autonomiczne województwo ślą-
skie zyskało swobodę ustawodawstwa, m.in. 
w zakresie kształtowania śląskich władz ad-
ministracyjnych i podziału administracyjne-
go, organizacji policji, samorządów gminnych 
i powiatowych, szkolnictwa czy rozwoju rolnic-
twa. Skorzystały na tym Katowice. Do miasta 
ściągano wykształcone kadry do zarządzania 

i  nauczycieli, m.in. z  Galicji. Mało kto wie, 
że w 1928 r. województwo śląskie zaciągnęło 
wielką pożyczkę amerykańską w dolarach, sta-
nowiącą równowartość 100 mln złotych. – Po-
nad 9 mln złotych przypadło na rozwój Katowic 
– wyjaśnia Wojciech Janota. – Na posiedzeniu 
magistratu ustalono, że ta kwota zasili budowę 
nowego szpitala, wodociągów, szkoły, rzeźni, 
hali targowej. Niestety, części planowanych 
inwestycji nie zrealizowano, ze względu na wy-
buch II wojny światowej. 

Katowicki bekon
W latach międzywojennych wielki wpływ 

na miasto miał przemysł ciężki: górniczy i hut-

niczy, przeważnie jeszcze należący do obce-
go kapitału, głównie niemieckiego. Po 1924 r. 
w granicach Katowic fedrowały cztery kopal-
nie. Chociaż pojawiało się bezrobocie, rozwi-
jały się kultura, szkolnictwo i modernistyczne 
budownictwo. Rozkwit przeżywał transport. 
Śląskie Linie Autobusowe były wtedy najwięk-
szym przedsiębiorstwem komunikacyjnym 
w Polsce. Przykładowo w 1928 r. przez stację 
Katowice przejeżdżało ponad 350 pociągów 
dziennie, w tym 247 osobowych. Powstało Po-
gotowie Ratunkowe. Miejska rzeźnia wysyłała 
katowicki bekon do krajów za zachodnią gra-
nicą i do Anglii. W mieście działała pomoc 
socjalna dla najbardziej potrzebujących. 
Biedni otrzymywali odzież, zasiłki, węgiel 
i ziemniaki. Na ulicy Bankowej stworzono 
ogród zoologiczny i ptaszarnię. Autor książki 
dotarł również do konkretów życia codzien-
nego tamtych czasów: podaje wysokość za-
robków pracowników różnych branż, ceny 
żywności i odtwarza menu śląskiej kuchni. 
W zależności od zamożności rodzin nie brako-
wało w nim żuru, ziemniaków, kapusty, chleba 
ze smalcem, ale także mięsa wieprzowego, 
kiełbasy i sera. Na stołach pojawiało się piwo.

Michał Koliński z Łodzi, pomysłodawca 
serii albumów o polskich miastach, podkre-
śla, że dzięki takim pasjonatom jak Wojciech 
Janota, wydaje książki nie tyle historyczne, 
co  obyczajowe, poruszające proste życie 
mieszkańców tamtych czasów. Do  książki 
załączono reprint planu Katowic z lat 30. mi-
nionego wieku i płytę DVD z dwoma filmami: 
„Katowice – stolica Śląska”, ze zdjęciami Jana 
Skarbka-Malczewskiego, i  „Katowice mię-
dzy wojnami w obiektywie kamery Juliena 
Bryana”.

 Ks. Roman Chromy

Nowa książka o historii stolicy Górnego Śląska

Z perspektywy 
mieszkańca

■ R e K l A m A ■

Wojciech Janota pracował nad książką 
pt. „Katowice między wojnami” 
od wiosny 2009 r.
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Gość katowicki

• niedziela 16.01
07.45 To brzmi 08.20 Narciarski Weekend 
08.45 Serial animowany 17.00 Londyńczy-
cy – serial fabularny 17.55 Pogoda 18.00 
Magazyn Chrześcijański 18.30 Aktualno-
ści 19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 
Śląski Koncert Życzeń 21.45 Aktualności 
21.55 Pogoda 22.00 Sport 

• poniedziałek 17.01
17.00 Schlesian Journal – magazyn mniej-
szości niemieckiej 17.25 TV Katowice Za-
prasza 17.30 Pogoda, Aktualności Flesz 
17.35 Telezakupy 17.45 Forum Regionu 
– magazyn polityczny 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.10 
Magazyn Meteo 19.15 Stacja Katowice 
19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda 

• wtorek 18.01 
17.00 Szukamy skarbów 17.25 TV Kato-
wice zaprasza 17.30 Pogoda, Aktualności 
Flesz 17.35 Telezakupy 17.45 Magazyn EKO 
18.15 Co, gdzie, kiedy? 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.20 Reportaż 19.40 Te-
lezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 19.01
17.00 Po sąsiedzku – Kraków zaprasza – 
Jak Antoniszczak robił świat – reportaż 
17.25 TV Katowice zaprasza 17.30 Pogoda, 
Aktualności Flesz 17.35 Telezakupy 17.45 
Magazyn reporterów TV Katowice 18.15 
Co, gdzie, kiedy? 18.30 Aktualności 18.50 
Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 Ma-
gazyn Meteo 19.20 Rycerskość i Chwała 
19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 20.01
17.00 Po sąsiedzku – Szczecin zaprasza 
– Misja Gryf 17.25 TV Katowice zaprasza 
17.30 Pogoda, Aktualności Flesz 17.35 Kro-
niki Miejskie 17.50 Narciarski Weekend 
18.00 Criminal Tango 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 Poszukiwana 19.40 
Telezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 21.01
17.00 Pocztówki z wdziękiem 17.25 TV Ka-
towice 17.30 Pogoda, Aktualności Flesz 
17.35 Kroniki Miejskie 17.40 Narciarski 
Weekend 17.50 Trudny Rynek – Magazyn 
gospodarczo-społeczny 18.30 Aktualności 
18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 To brzmi 19.40 Te-
lezakupy 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• sobota 22.01
07.45 Paziowie – serial fabularny dla mło-
dych widzów 08.20 Narciarski Weekend 
08.45 Serial animowany dla dzieci 17.00 
Sekrety Sukcesu 17.30 Fascynujące Śląskie 
17.55 Pogoda 18.00 To brzmi 18.30 Aktu-
alności 18.50 Gość Aktualności – Pora 
na  kulturę 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.25 Warmia i Mazury na zimę 
19.50 Narciarski Weekend 21.45 Aktual-
ności 21.55 Pogoda 22.00 Sport

II edycja projektu Akcja Sztuki

Przekroczyć nowe progi
Czy to jeszcze sztuka? 
– pyta zdumiony 
odbiorca, stojąc 
przed brawurowymi 
formami 
artystycznego 
wyrazu.

T ychy, śląska sypialnia, koma-
sacja wielkich płyt. Na dwa 

miesiące miasto przeistoczyło się 
w ośrodek kultury i sztuki współ-
czesnej. Stało się to za sprawą Beaty 
Wąsoskiej, artystki, malarki nieza-
leżnej i jej projektu Akcja Sztuki 
NOWE. Niezwykłe to przedsięwzię-
cie, bo w krótkim czasie pokazano 
dziesiątki wybitnych dzieł polskiej 
sztuki nowoczesnej w kategoriach 
rozpowszechnionych i tych, któ-
rych nazwy nawet Word nie roz-
poznaje. Instalacje, asamblaż, di-
grafia, liberatura to tylko niektóre 
z nowych zjawisk artystycznych 
wystawianych w różnych punk-
tach miasta. – Śląsk, w świadomo-
ści wielu Polaków, to wciąż jeszcze 
czarna dziura, jeśli chodzi o pole 
sztuki – mówi Wąsowska. – Chcę 
pokazać, że tak wcale nie musi być, 

a jednocześnie stworzyć możliwość 
zobaczenia znakomitych prac, któ-
re do tej pory można było oglądać 
jedynie w Krakowie, Warszawie, 
Wenecji czy Paryżu. 

A te znacznie przekraczają tra-
dycyjnie rozumianą sztukę. Prze-
kraczanie jak refren przewija się 
przez akcję, spajając wszystkie jej 
elementy. Awangarda, nowe formy 
literackie czy obrazy filmowe ar-
tystów związanych ze sztuką per-
formance wzbudzają spory oraz 
zmuszają do myślenia i polemiki. 
– Także i mnie – przyznaje Beata 

Wąsowska, autorka kontrower-
syjnego projektu Nie bez Kozyry. 
– Nie ze wszystkim się zgadzam z 
Katarzyną Kozyrą, a poprzez moją 
twórczość chciałam nawiązać z nią 
dialog, wyrazić swoje wątpliwości.

Pomysłodawczyni Akcji Sztu-
ki udało się nie tylko zgromadzić 
wielu artystów, ale także pozy-
skać dla projektu władze miasta, 
instytucje kulturalne, media i zna-
czących sponsorów. Być może już 
wkrótce Tychy staną się ważnym 
punktem na kulturalnej mapie 
Polski. Aleksandra Pietryga

Ekspozycja NOWE RZECZY autorstwa Bogdana Kosaka i Gabrieli 
Kiełczewskiej-Słowikowskiej

Siedzę na progu Chryslera z 1929 
roku i słucham Ryczących (nie-
zmiennie wspaniale od 30 lat) 
Dwudziestek. To się nazywa kli-
mat! 

P iotrowice, Jankego 132. W sta-
rej, pokinowej przestrzeni 

rozsiadły  się wygodnie obiekty 
dawnej motoryzacji. Prawdziwe 
perełki kolekcjonerskie; lśniące, 
często w świetnym stanie technicz-
nym. Cóż to za miejsce? To klub 
muzyczny Old Timers Garage, 
rodem z  amerykańskiego snu. 
Sala ze 130 miejscami siedzącymi. 
Scena, na której grana jest muzyka 
dla tych, co dość mają popowej pap-
ki serwowanej przez komercyjne 
stacje radiowe. Prócz dobrej muzy 
klub oferuje spektakle, kino kame-

ralne, spotkania z żywym twórcą 
i bogatą ekspozycję starych aut. 
Najdawniejszy z  nich pochodzi 

z 1919 r. Bilety warto rezerwować 
wcześniej – zwykle jest pełne ob-
łożenie.  ap

O klubie muzycznym Old Timers Garage 

Dźwięki z garażu

Lada barowa to zabytkowy egzemplarz motoryzacyjny… przecięty 
wzdłuż na pół
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