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Staç si´ nowym cz∏owie-
kiem. Co to znaczy? Nie-

którzy w tym celu palà stare
listy, formatujà dyski, podda-
jà si´ plastycznej operacji
twarzy. A jednak nowy cz∏o-
wiek to nie ten, kto zaciera
Êlady i chce zapomnieç
o swoich doÊwiadczeniach.
To ten, kto z Bo˝à pomocà
potrafi przemieniaç je w do-
bro. Czego sobie i Paƒstwu
˝ycz´ w Nowym Roku.
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D om Parafialny w Chwa∏owicach. 21 grud-
nia 2004 roku, godz. 13.30. Na podwór-

ku w ogromnym garnku ch∏odzi si´ moczka.
W kuchni krzàta si´ szeÊç kobiet. Pe∏no pary,
sma˝à si´ ryby. – Wczoraj pracowa∏yÊmy
przez trzy godziny. Obiera∏yÊmy ziemniaki, ∏u-
ska∏y orzechy, a troch´ ich by∏o, ze trzy kilo –
mówi Jadwiga Skopek, g∏ównodowodzàca
w parafialnej kuchni. – DziÊ jesteÊmy tu od
10.00. Wszystko musi byç jak na domowej
Wigilii. Ryby i barszcz czerwony, kapusta
z grzybami i makówki. A moczki to mamy 40
litrów. Przepraszam na chwil´, bo w∏aÊnie
przywieêli ko∏ocz.

Od czterech lat Akcja Katolicka i Caritas
przy parafii Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus
w Chwa∏owicach organizujà Wigili´ dla bied-

niejszych i samotnych para-
fian. W 2004 roku przysz∏o
na nià ponad 100 osób.

Wi´cej na str. IV–V

MYÂLELI, ˚E B¢DZIE BYLE CO, KAWA, CIASTO I SPADAJCIE. A TU PRAWDZIWA WIGILIA 
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Na wigili´ 
do Chwa∏owic
przysz∏o ponad
100 osób

ZA TYDZIE¡

■ ÂNI MI SI¢ PO POLSKU. Anna Musia-
lik pisze o spotkaniu ze Âlàzakami
z Teksasu. 
■ NASZ ÂWI¢TY KAPELONEK. Wspo-
mnienie o ksi´dzu Robercie Josiƒ-
skim.
■ ZNÓW PRZYJMUJÑ DO PRACY. W cy-
klu Panorama Parafii przedstawia-
my parafi´ pw. Niepokalanego
Serca NajÊwi´tszej Maryi Panny
w ¸aziskach Dolnych.

W naszym przedszkolu sta∏o pude∏ko,
do którego wrzucaliÊmy pienià˝ki
– opowiada Ola. – Ka˝dy kto wrzuci∏,
dostawa∏ medal. Ale prawdziwy jest
tylko medal Otylii J´drzejczak. 

Fina∏ szkolnej akcji „Medal Oti
za z∏otówk´” odby∏ si´ 11 grudnia
w Rudzie Âlàskiej. Uczniowie rudz-
kich szkó∏ opowiadali, jak w ich
szko∏ach odbywa∏y si´ apele i kon-
kursy, jak cel akcji mobilizowa∏ na-
wet przedszkolaków. 

– Nie spodziewa∏am si´, ˝e mój
pomys∏ spotka si´ z takim zaintere-
sowaniem – powiedzia∏a Otylia,
która odda∏a swój olimpijski medal
z Aten na licytacj´, by pomóc dzie-
ciom chorym na bia∏aczk´. 

Spektakl na motywach ksià˝ki
„Oskar i Pani Ró˝a” by∏ g∏ównà
atrakcjà wieczoru. Po ostatniej sce-
nie sztuki, w której Oskar mówi:
„˝ycie to nie prezent, ale jedynie
po˝yczka”, na sali nasta∏a cisza. Do-
piero potem rozleg∏y si´ brawa. 

Po spektaklu na scenie pojawili
si´ uczniowie rudzkich szkó∏
i przedszkolaki. Delegacje trzyma∏y
nad g∏owami wielkie czeki, które

informowa∏y, ile z∏otówek
uda∏o si´ zebraç w danej
placówce. Rudzka m∏o-
dzie˝ przeznaczy∏a na ak-
cj´ 15 933 z∏ote. 

Ca∏a akcja „Medal Oti
za z∏otówk´” zakoƒczy∏a si´ 19
grudnia. Na konto miejskiej akcji
przez 5 tygodni wp∏yn´∏o ponad 81
tys. z∏. Pieniàdze zostanà przekaza-
ne: 50 proc. na pomoc dzieciom
z chorobà nowotworowà z Rudy Âl.;
25 proc. Klinice Pediatrii, Hemato-
logii i Onkologii Dzieci´cej w Za-

brzu; 25 proc. GórnoÊlà-
skiemu Centrum Zdrowia
Dziecka i Matki w Katowi-
cach Ligocie. 

– Po kilku dniach na-
szej akcji okaza∏o si´, ˝e

tak naprawd´ nie wylicytowanie
z∏otego medalu jest najwa˝niejsze,
ale gra o ˝ycie i pomoc chorym dzie-
ciom – powiedzia∏ Adam Nowak,
rzecznik prasowy miasta. A medal?
Wylicytowa∏a go firma Victoria Cy-
mes kwotà 257 550 z∏otych. 

MIROS¸AW RZEPKA

Fina∏ akcji „Medal Oti za z∏otówk´”

˚ycie za medal

Zainteresowanie
pomys∏em
przeros∏o
oczekiwania
samej Otylii
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Dzieci chore bawi∏y si´ razem ze zdrowymi

WYSTAWA. Przy koÊciele Êw. Mi-
ko∏aja w Bujakowie mo˝na oglàdaç
niezwyk∏à wystaw´, b´dàcà plo-

nem konkursu „Anio-
∏owie – pos∏aƒcy

Bo˝y”. WÊród 60
prac znajdziemy
anio∏y szyde∏ko-

we, wykonane
z masy solnej, nary-
sowane czy przed-
stawione w postaci

p∏askorzeêby. Najm∏odszy uczest-
nik konkursu ma 4 lata, najstarszy
przekroczy∏ ju˝ siedemdziesiàtk´.

KATOWICE. UroczystoÊç podsu-
mowujàca pierwszy etap akcji
„Leczymy z sercem”, zorganizo-
wanej przez Fundacj´ Medycznà
„Bonus-Melior-Sanus”, mia∏a miej-
sce 18 grudnia 2004 r. w Teatrze
Âlàskim. Akcja ma m. in. zapewniç
dzieciom nieuleczalnie chorym na
nowotwory mo˝liwoÊç odchodze-
nia bez bólu, wÊród bliskich. 
Podczas spotkania zosta∏y przy-
znane wyró˝nienia „Doros∏y Dzie-

ciom”, przeznaczone dla osób
i instytucji, które w sposób szcze-
gólny pomagajà hospicjom.
WÊród wyró˝nionych znalaz∏ si´
m.in. arcybiskup Damian Zimoƒ
oraz duszpasterz hospicjów ks.
Piotr Krakowiak. GoÊçmi honoro-
wymi by∏y dzieci z hospicjum
w Mys∏owicach, które wraz
z dzieçmi zdrowymi uczestniczy∏y
w integracyjnej imprezie miko∏a-
jowej.

Czapka Êw. Miko∏aja
RYBNIK. Wzorem lat ubieg∏ych
M∏odzie˝owa Rada Miasta Rybni-
ka zorganizowa∏a akcj´ charyta-
tywnà „Czapka Êw. Miko∏aja”.
Opiera si´ ona na za∏o˝eniu, ˝e
instytucje, organizacje, firmy
i ludzie dobrej woli ofiarujà po-
moc, tak˝e rzeczowà, dzieciom
z rodzin dotkni´tych biedà lub
patologià spo∏ecznà.
Czwarty ju˝ fina∏ akcji odby∏ si´
23 grudnia 2004 r. Tego dnia wo-
lontariusze – w czapkach Êw. Mi-
ko∏aja – odwiedzali rodziny po-
trzebujàce wsparcia i wr´czali im
paczki ze Êwiàtecznymi prezen-
tami.

KONCERTY. 6 stycznia o godz.
16.00 w koÊciele ÊÊ. Cyryla i Meto-
dego w Knurowie odb´dzie si´
przeglàd kol´d w wykonaniu dzieci
ze szkó∏ podstawowych
i gimnazjów. Wystàpi tak˝e
zespó∏ „Wrazidloki”.
9 stycznia o godz. 15.00
w koÊciele Êw. Paw∏a w Ru-
dzie Âlàskiej Nowym Bytomiu
kol´dy zaÊpiewa Chór Mieszany
„ Jutrzenka”, obchodzàcy 5.
rocznic´ istnienia, oraz Chór Ar-
chikatedry Chrystusa Króla w Ka-
towicach.

BUJAKÓW K. MIKO¸OWA.
Z sanktuarium Matki Bo˝ej
Opiekunki Ârodowiska Natural-
nego w Bujakowie k. Miko∏owa
skradziono 18 grudnia figurk´,
znajdujàcà si´ w g∏ównym o∏ta-
rzu. Na szcz´Êcie nie by∏ to ko-
ronowany przed czterema laty

orygina∏. Kopiami by∏y tak˝e
korony zdobiàce figur´. Nie-
mniej, jak mówi ks. proboszcz
Jerzy Walisko, by∏ to czyn 
Êwi´tokradczy i upokorzenie
wszystkich wierzàcych. Dlatego
w Bujakowie odby∏y si´ ju˝ na-
bo˝eƒstwa przeb∏agalne.

Dla dzieci z hospicjum

Anio∏owie 
– pos∏aƒcy Bo˝y

Witoj 
Jezu kochany
KONCERT. 9 stycznia o godz.
15.30 w koÊciele Trójcy Przenaj-
Êwi´tszej w Katowicach Kostuch-
nie wystàpi zespó∏ „Grojcowia-
nie” z Wieprza, z programem
„Witoj Jezu kochany”. O godz.
18.45 grupa zaÊpiewa tak˝e
w koÊciele Êw. Józefa w Katowi-
cach Za∏´˝u. Cykl spotkaƒ zorga-
nizowa∏a Estrada Âlàska, patro-
nat sprawujà „GoÊç Niedzielny”
i Radio eM. 

Nowa ksià˝ka
Gruszki-Zych
KATOWICE. „Zapisz jako…” to
zbiór reporta˝y Barbary Gruszki-
-Zych. Ksià˝ka, wydana przez
Ksi´garni´ Êw. Jacka, zawiera tek-
sty opublikowane na ∏amach „Go-
Êcia Niedzielnego”, miesi´cznika
„Âlàsk” i „Gazety Wyborczej”.
Na spotkanie promocyjne, które
mia∏o miejsce 15 grudnia 2004 r.
w auli Wydzia∏u Teologicznego UÂ,
przyjechali bohaterowie reporta˝y.
Opowiadali, jak trudno czasem by-
∏o odpowiadaç na pytania dzienni-
karki i jak sami z ciekawoÊcià czy-
tali o sobie, gdy reporta˝ by∏ ju˝
gotowy. Uczestnicy spotkania po-
znawali te˝ tajniki warsztatu au-
torki. Obecny na spotkaniu arcybi-
skup Damian Zimoƒ chwali∏ Barba-
r´ Gruszk´-Zych za jej prac´ nad
powiàzaniem KoÊcio∏a i kultury.

Zapraszamy 
do kol´dowania
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Kradzie˝ kopii figury Matki Bo˝ej

Betlejemskie Êwiat∏o na Âlàsku

Od lewej: abp Damian Zimoƒ, bp Tadeusz Szurman, mitrat Sergiusz Dziewiatowski

KATOWICE. Ju˝ po raz czternasty
trafi∏o do Polski Betlejemskie Âwia-
t∏o Pokoju, pochodzàce z Groty Na-
rodzenia Chrystusa. 13 grudnia
2004 r., podczas uroczystoÊci
w gmachu Urz´du Wojewódzkie-
go, harcerze ze Âlàskiej Choràgwi
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego ofia-

rowali Êwiat∏o w∏adzom wojewódz-
twa oraz przedstawicielom KoÊcio-
∏a: arcybiskupowi Damianowi Zi-
moniowi, ewangelickiemu bisku-
powi katowickiemu Tadeuszowi
Szurmanowi i reprezentujàcemu
KoÊció∏ prawos∏awny ks. mitratowi
Sergiuszowi Dziewiatowskiemu.
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Abp Weso∏y: Gawlina mówi∏, co myÊla∏

Szczere wspomnienia
impulsywnego Biskupa

Arcybiskup Szczepan Weso∏y przyby∏
z Rzymu do Katowic na spotkanie
poÊwi´cone wydanym w∏aÊnie
wspomnieniom arcybiskupa Józefa
Gawliny. Opowiada∏ o cz∏owieku,
którego pozna∏ w 1946 roku. 

– Abp Gawlina by∏ impulsyw-
ny i tak te˝ dzia∏a∏. Dostrzega∏
jednak ludzi i ∏atwo nawiàzywa∏
kontakty, choç bywa∏ trudny
w rozmowie – przyzna∏ abp
Weso∏y, który by∏ inicjatorem
wydania „Wspomnieƒ” i osobi-
Êcie udost´pni∏ ich tekst wydaw-
cy. Opowiada∏ te˝ o trudno-
Êciach, z jakimi boryka∏ si´
w swym ˝yciu duchowy opiekun
Polonii. 

– Gawlina mówi∏ to, co my-
Êla∏. To nie zjednywa∏o mu przyja-
ció∏ – zauwa˝y∏ abp Szczepan.
Potwierdzi∏ te˝, ˝e abp Gawlina
mia∏ bardzo du˝y wp∏yw na nomi-
nacj´ katowickiego biskupa Her-

berta Bednorza, który
przed wojnà by∏ jego wi-
karym w chorzowskiej
parafii Êw. Barbary. 

– Ciesz´ si´, ˝e do-
czekaliÊmy si´ tej publi-
kacji, bo przez wiele lat
z powodów politycznych abp
Gawlina by∏ postacià ma∏o znanà
– stwierdzi∏ metropolita katowic-
ki abp Damian Zimoƒ. 

„Wspomnienia” opra-
cowa∏ i opatrzy∏ przypi-
sami ks. prof. Jerzy My-
szor z Wydzia∏u Teolo-
gicznego UÂ. Ksià˝k´ wy-
da∏a Ksi´garnia Êw. Jacka.
Jest niezwyk∏a nie tylko

ze wzgl´du na wydarzenia, których
abp Józef Gawlina by∏ Êwiadkiem,
ale tak˝e ze wzgl´du na szczeroÊç,
z jakà o nich opowiada. MR

– Kiedy górnicy ginà w czeluÊciach
kopalni, to ˝egnamy ich jako tych,
którzy oddali ˝ycie na posterunku
pracy. Kiedy ginà od bratobójczych
kul, to taka rana goi si´ powoli –
mówi∏ arcybiskup Damian Zimoƒ.

Mimo toczàcego si´ od lat
procesu, nie uda∏o si´ dotàd
wskazaç winnych Êmierci dziewi´-
ciu górników, którzy zgin´li 16
grudnia 1981 roku. Uczestnicy ob-
chodów 23. rocznicy krwawej pa-
cyfikacji kopalni „Wujek” mówili
o bólu i wstydzie wynikajàcym
z braku prawdy.

W kazaniu wyg∏oszonym
podczas Mszy rozpoczynajàcej
katowickie uroczystoÊci, rektor
Wy˝szego Âlàskiego Seminarium
Duchownego ks. Józef Kupny za-
uwa˝y∏, ˝e obchody te sà próbà
spojrzenia w Êwietle Bo˝ej mi∏o-

Êci na wielkà krzywd´, jaka do-
tkn´∏a bliskich ofiar. – W imi´ tej
mi∏oÊci domagamy si´ prawdy
i sprawiedliwoÊci. I w imi´ tej
mi∏oÊci jesteÊmy na tyle silni, by
przebaczyç. Przebaczenie Êwiad-
czy o tym, ˝e w Êwiecie jest mi-

∏oÊç pot´˝niejsza ni˝ grzech –
powiedzia∏ Ksiàdz Rektor. Tak˝e
arcybiskup Damian Zimoƒ apelo-
wa∏ o ˝ycie nadziejà, która ma
swoje êród∏o w S∏owie Bo˝ym
i Eucharystii.

BAB

Arcybiskup
Szczepan Weso∏y
(w Êrodku) by∏
inicjatorem
wydania
„Wspomnieƒ” 

Filharmonia Âlàska

Mistrz znowu
w Katowicach
Massimiliano Caldi zosta∏ miano-
wany I Dyrygentem GoÊcinnym
Âlàskiej Orkiestry Kameralnej.

10 grudnia w Filharmonii
Âlàskiej, u progu sta∏ej wspó∏pracy
z Katowicami, zwyci´zca VI Mi´-
dzynarodowego Konkursu Dyry-
gentów im. Grzegorza Fitelberga
zaprezentowa∏ si´ w oratorium
„Stworzenie Êwiata” Josepha Hayd-
na. Ksi´˝na Eleonora Liechtenstein
powiedzia∏a o dziele Haydna, ˝e
podczas jego s∏uchania „(…) cz∏o-
wiek zmuszony jest wylewaç czu∏e
∏zy nad wielkoÊcià, majestatem
i dobrocià Boga”. Dzi´ki wykonaw-
com, pod batutà Massimiliano Cal-
diego, uczucia te sta∏y si´ udzia∏em
s∏uchaczy. AP

23. rocznica zbrodni w kopalni „Wujek”

Zgin´li od bratobójczych kulMassimiliano Caldi „w akcji”
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Górnicy oddali ho∏d swoim poleg∏ym kolegom
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Nie mam ju˝ nikogo. 

Wigili´ znów 

b´d´ sp´dza∏ samotnie 

– mówi 65-letni pan Adam

ze ∏zami w oczach. 

– Tu mam z kim pogadaç,

podzieliç si´ op∏atkiem. 

A na stole

jest jak na weselu.

Jutro opowiem wszystkim

o goÊcinnoÊci 

chwa∏owickiej parafii. 

I b´d´ si´ modli∏

za wszystkich, 

którzy to zorganizowali.

tekst
ANNA BURDA-SZOSTEK

– Najtrudniej jest z moczkà.
Tym bardziej gdy gotuje si´ jej 40
litrów – Êmieje si´ Jadwiga Sko-
pek, która od 20 lat pracuje w pa-
rafialnej Caritas. – Trzeba uwa˝aç,
˝eby produkty si´ nie przypali∏y.
Nam troch´ przypiek∏y si´ rodzyn-
ki ze Êliwkami, ale i tak moczka
jest Êwietna. Musi byç g´sta, jak
w domu, z du˝à iloÊcià bakalii. 

W kuchni domu parafialnego
w Chwa∏owicach praca wre. Za
to w du˝ej sali, w której odb´-
dzie si´ wigilia, wszystko jest
ju˝ niemal˝e gotowe. Migoczà
lampki na choinkach, sto∏y na-
kryte sà bia∏ymi obrusami, od-

Êwi´tna zastawa, przyozdobione
Êwiece.

– Zostawi∏yÊmy swojà prac´
w domu i przysz∏yÊmy tu pomóc –
mówi Anna Pacholarz. – Wigili´
w parafii robimy ju˝ po raz czwar-
ty. Poczàtkowo ludzie myÊleli, ˝e
b´dzie tu takie byle co, kawa, cia-
sto i spadajcie. A tu zdziwienie,
prawdziwa wigilia. 

Czekoladowy miko∏aj 
w koszyku

Spotkanie organizowane jest
g∏ównie dla dzieci z gorzej sytu-
owanych rodzin i dla samotnych.
Zaproszenia wigilijne dzieci
otrzymywa∏y w przedszkolach,
szko∏ach, a cz´Êç roznosili wolon-
tariusze po domach. 

Przez ca∏y grudzieƒ, w kilku
sklepach w Chwa∏owicach, pro-
wadzona by∏a zbiórka ˝ywnoÊci.
– Ludzie wrzucali do koszyków
màk´, cukier, zupy. ZebraliÊmy
te˝ mnóstwo s∏odyczy, czekola-
dowych miko∏ajów – mówi Jolan-
ta Âliwiƒska z Akcji Katolickiej
w Chwa∏owicach. Troch´ pieni´-
dzy dostaliÊmy od
sponsorów. Dzi´ki
tej pomocy mo˝e-
my nie tylko zorga-
nizowaç wigili´, 
ale i przygotowaç
paczki Êwiàteczne
dla ka˝dego dziecka. Dwie godzi-
ny zaj´∏o nam pakowanie paczek.

Za kud∏y to my sie jeszcze
nie chyciy∏y

Jest godzina 13.30.
W kuchni trwa goràczkowa
praca. Sma˝y si´ 14 kilogra-
mów mintaja. Na wigilijny
stó∏ wybrano go zamiast oÊci-
stego karpia, którym dzieci
mog∏yby si´ zad∏awiç. Jest ju˝
gotowe 15 kilo kapusty
z grzybami. Trwa krojenie ko-
∏ocza, makowca, jab∏ecznika. 

– Du˝o roboty jest, ale za
kud∏y to my sie jeszcze nie

chyciy∏y – Êmieje si´ Helena
Zniszczo∏.

Zbli˝a si´ 15.00. W domu
parafialnym zjawia si´ pierwszy
goÊç. Dwunastoletnia Kasia na
parafialnà wigili´ przysz∏a po
raz pierwszy. – JakiÊ czas temu,
po Mszy roratniej, dosta∏am za-
proszenie – mówi. – Chcia∏am
przyjÊç z mamà, ale rozchoro-
wa∏a si´. Ciekawa jestem, jak tu
b´dzie. Ciesz´ si´ ze Êwiàt Bo-
˝ego Narodzenia, bo to takie
szczególne dni. Dla mnie zna-
czà one – byç z ca∏à rodzinà.

Sala si´ zape∏nia. Dzieci
z rodzicami zasiadajà do sto∏u.
P∏onà Êwiece. Wspólna modli-
twa, kol´dy. Wreszcie nadcho-

dzi czas dzielenia si´ op∏at-
kiem. „Bo˝ego b∏ogos∏awieƒ-
stwa, zdrowia, pracy, pieni´-
dzy” – s∏ychaç ˝yczenia. Jedne-
mu z ch∏opaków ktoÊ ˝yczy sa-
mych szóstek i piàtek. – Czwór-
ka te˝ wystarczy! – poprawia
nastolatek.

Nie czuj´ si´ upokorzona

Na sto∏y w´drujà czerwony
barszcz, ryba, moczka.

Maria Janocha przysz∏a na
wieczerz´ wigilijnà z 8-letnià Da-
rià i 10-letnià Alà. – JesteÊmy tu
po raz drugi. – Pierwszy raz po-
sz∏am z ciekawoÊci. I nie ˝a∏owa-
∏am. Potrawy jak w domu, normal-

G O Â å K A T O W I C K I

100 goÊci na wigilii w

Nie odbior´ dziec

Dzielenie si´
op∏atkiem to

najbardziej
wzruszajàcy

moment wigilii
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wigilii w Chwa∏owicach

eciom tej radoÊci

ni ludzie – mówi. – Nie upokarza
mnie to, ˝e jestem na wigilii dla
biednych. Po 25 latach pracy zo-
sta∏am zwolniona. Sama wycho-
wuj´ dwójk´ dzieci. Gdyby nie ro-
dzina, to nie wiem, jakbym sobie

poradzi∏a. Zostaje po˝yczanie
pieni´dzy. Jest mi przykro, ˝e zna-
laz∏am si´ w takiej sytuacji, ale
co mam zrobiç?

Józefa Szulc jest na wiecze-
rzy z trzema synkami: 10-letni-

mi bliêniakami, Krystianem
i Kamilem, i 11-letnim Arturem.
– Od pierwszej parafialnej wigi-
lii bierzemy w niej udzia∏ – mó-
wi Józefa. – Na pierwszà przy-
sz∏am z siódemkà dzieci. Taka
wigilia wydawa∏a mi si´ jakaÊ
dziwna. Tacy biedni ludzie i ja
z nimi? – myÊla∏am. Ale ˝e wy-
biera∏o si´ na nià pe∏no moich
znajomych, to posz∏am. I by∏o
super. Tak jak dziÊ. Dzielimy si´
op∏atkiem, Êpiewamy kol´dy
i mo˝emy zjeÊç pyszne potrawy.
A poza tym wiadomo, podane
lepiej smakuje.

Chyba ˝aba siedzi
w ziemniakach

Mà˝ Iwony od czterech
miesi´cy jest bezrobot-
ny. Ona tak˝e nie ma
pracy. – Nie wstydz´ si´
tego, ˝e bior´ udzia∏
w wigilii dla biednych.
G∏upotà by∏oby tu nie
przyjÊç i odebraç dzie-
ciom t´ przyjemnoÊç –
mówi Iwona, trzymajàc na r´-
kach rocznà Roksan´, naj-
m∏odszà uczestniczk´ spotka-
nia. – W domu mamy skrom-
niejszà wigili´ ni˝ tu. W mocz-
ce nie ma tylu bakalii, a ciasta
to w ogóle nie mamy. A tu
dzieci jeszcze paczki dostanà.
No i mog´ pogadaç sobie ze
znajomymi.

65-letni Adam Wójcikowski
mieszka sam. – Nie mam ju˝ ni-
kogo. Wigili´ znów b´d´ sp´dza∏

samotnie – mówi ze
∏zami w oczach. – Tu
mam z kim pogadaç,
podzieliç si´ op∏at-
kiem. A na stole jest
jak na weselu. Jutro
opowiem wszystkim

o goÊcinnoÊci chwa∏owickiej pa-
rafii. I b´d´ si´ modli∏ za wszyst-
kich, którzy to zorganizowali.

Do sali wchodzi jedna z ku-
charek: – Przepraszamy, ale na
ziemniaki trzeba jeszcze troch´
poczekaç. Chyba ˝aba w nich 
siedzi, bo nie chcà si´ ugotowaç 
– wyjaÊnia zrozpaczona.

Poczekamy – uspokaja pan
Adam. – Tyle tu pysznego jedze-
nia. A teraz spróbuj´ kapusty z
grzybami. ■
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Za chwil´
makówki

pow´drujà 
na wigilijny stó∏. 

Na zdj´ciu
Jadwiga Skopek

■ R E K L A M A ■
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Srebrzysty RWD-6 rozbi∏ si´ nad
zaolziaƒskim Cierlickiem w cza-
sie nag∏ej burzy. Âcià∏ wierzcho∏-
ki pot´˝nych Êwierków i runà∏
na grzbiet wzgórza KoÊcielec. 

Tak zgin´li Franciszek
˚wirko i Stanis∏aw Wigura. By-
∏o to 11 wrzeÊnia 1932 r.,
wkrótce po tym, jak przylecie-
li na met´ jako pierwsi spo-
Êród 40 za∏óg startujàcych
w III Challenge’u (najwi´k-
szych Êwiatowych wyÊcigach
lotniczych wokó∏ Europy).

W 1994 r., dwieÊcie metrów
od ˚wirkowiska, stanà∏ Dom
Polski im. ˚wirki i Wigury,

wzniesiony przez miejscowà
ludnoÊç. W∏aÊnie tam 10 grud-
nia 2004 r. odby∏o si´ podsu-
mowanie piàtej i ostatniej edy-
cji konkursu „O Nagrod´ Skrzy-
d∏a Ikara”. Ikarami wyst´pujàcy-
mi w nazwie imprezy sà ˚wirko
i Wigura. To oni stali si´ dla Ta-
deusza Kijonki, prezesa Górno-
Êlàskiego Towarzystwa-Literac-
kiego i szefa miesi´cznika
„Âlàsk”, oraz Kazimierza Kaszpra,
przewodniczàcego Ko∏a Zaol-
ziaƒskiego GTL, inspiracjà do wy-
myÊlenia konkursu. Podczas jego
pi´ciu edycji nades∏ano w sumie
ponad 3000 wierszy, zarówno
w j´zyku polskim, jak i czeskim.

– Spotkania
konkursowe
∏àczà poetów
i t∏umaczy po
obu stronach
granicy – mó-
wi∏ podczas

wr´czenia statuetek Ikara
prof. Marian Kisiel. – Zwieƒ-
czeniem ich pracy jest antolo-
gia zawierajàca wszystkie na-
grodzone w pi´ciu edycjach
wiersze. 

W tegorocznym konkursie
w kategorii polskoj´zycznej
pierwszà nagrod´ otrzyma∏ Sta-
nis∏aw Gola z Bielska-Bia∏ej. 

BARBARA GRUSZKA-ZYCH

Polsko-czeski konkurs poetycki

Ikar na ˚wirkowisku
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Przepi´kny album poÊwi´cony
drewnianej architekturze sakralnej
wyda∏ GórnoÊlàski Park
Etnograficzny. 

„Z drewna ciosane” – to tytu∏
albumu przedstawiajàcego drew-
niane koÊcio∏y i kaplice woje-
wództwa Êlàskiego. Wydawnic-
two stanowi efekt badaƒ tereno-
wych, prowadzonych przez pra-
cowników chorzowskiego skan-
senu. Opublikowane w nim zdj´-
cia,  autorstwa  Antoniego  Kre-
isa, dalekie sà od przewodniko-
wych prezentacji. To poetyckie
spojrzenie, w którym operuje
si´ ró˝nymi planami, zwraca
uwag´ na detale. Nawet niefoto-
geniczne z pozoru elementy
otoczenia, takie jak druty tele-
graficzne czy kawa∏ek p∏otu,
mogà staç si´ fragmentem pej-
za˝u. – Kiedy podchodz´ pod
koÊció∏, wy∏ania mi si´ gotowy
obraz, który sam w sobie jest
dzie∏em sztuki – opowiada au-
tor fotografii. 

Album zosta∏ wydany bardzo
starannie: w twardej oprawie,
z obwolutà, na kredowym papie-

rze. Cennym jego uzupe∏nie-
niem jest katalog drewnianej ar-
chitektury sakralnej wojewódz-
twa Êlàskiego, sporzàdzony
przez Damiana Adamczaka. Za-
wiera on informacje o wszyst-
kich tego typu budowlach znaj-
dujàcych si´ na tym terenie –
jest ich ponad setka. – Chcieli-
byÊmy zach´ciç do zwiedzenia
tych obiektów, których pi´kna
cz´sto si´ nie docenia – mówià
autorzy publikacji.

SZ.B.

Trzymetrowy
posàg lotnika
ze Êmig∏em stanà∏
w Cierlicku
w 1950 roku

Serdeczne „Bóg zap∏aç” wszystkim,
którzy uczestniczyli w pogrzebie

Êp. JANA KUPNEGO
ks. abp. Damianowi Zimoniowi

za przewodniczenie Ofierze eucharystycznej, 
ks. bp. Gerardowi Bernackiemu 

za modlitw´ i s∏owa wspó∏czucia, 
ks. bp. Stefanowi Cichemu, 

ksi´dzu dziekanowi Stanis∏awowi Nodze za s∏owo Bo˝e, 
ksi´dzu proboszczowi Henrykowi Aleksie,  ksi´˝om prze∏o˝onym 

Wy˝szego Âlàskiego Seminarium Duchownego, 
profesorom Wydzia∏u Teologicznego Uniwersytetu Âlàskiego,

wszystkim kap∏anom, Siostrom El˝bietankom,
klerykom i pracownikom WÂSD,
krewnym, sàsiadom i znajomym

sk∏adajà
˝ona, córka z rodzinà

oraz syn, ks. Józef 

S∏owa serdecznego podzi´kowania
ksi´dzu arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi

za przes∏any list kondolencyjny
z zapewnieniem o wspó∏czuciu i modlitwie 

za naszego zmar∏ego m´˝a, ojca i teÊcia

Êp. BRONIS¸AWA RO˚YKA
„Bóg zap∏aç” wszystkim przyby∏ym kap∏anom

za sprawowanie Mszy Êw., 
a ks. Andrzejowi Hnidzie za wyg∏oszonà homili´.
„Bóg zap∏aç” wszystkim uczestnikom pogrzebu: 

rodzinie, sàsiadom, znajomym, kolegom z pracy, parafianom
z Niewiadomia, Mys∏owic Boƒczyka i innych parafii

wikariuszowskich ks. Piotra;
za modlitwy, ofiarowane Komunie Êw., kwiaty i wyrazy

wspó∏czucia

sk∏adajà 
˝ona Urszula, synowie Roman z ˝onà Katarzynà 

i ks. Piotr
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Zabytkowe Êwiàtynie widziane oczami artysty

Pejza˝ z drewnianym
koÊcio∏em
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WÊród milionów choinek na
Êwiecie jest jedna wyjàtkowa –
zrobiona wy∏àcznie z cz´Êci ro-
werowych. 

To niezwyk∏e drzewko znajdu-
je si´ w mieszkaniu Teresy i Ewal-
da Beresków w Tychach. Pod nim
umieszczona jest scena z biblijnej
ucieczki do Egiptu na… rowerach.
Niecodzienny wyglàd choinki wià-
˝e si´ bezpoÊrednio z pasjà 76-let-
niego Ewalda Bereski, który zbiera
wszystko, co dotyczy rowerów.
W jego kolekcji znajduje si´ ok.
1000 egzemplarzy pocztówek, od-
ciski pieczàtek z rajdów kolar-
skich, puszki po napojach dla ro-
werzystów, etykiety, zabawki
w kszta∏cie rowerów. Z sufitu
w mieszkaniu pana Ewalda zwisa
˝yrandol, wykonany z obr´czy ro-
werowej. Nawet dzwonek, alar-
mujàcy panià domu, ˝e mà˝ po-
trzebuje pomocy, pochodzi z ro-
weru. 

Paƒstwo Bereskowie sà zapa-
lonymi rowerzystami, cz∏onkami
KTK „Gronie” w Tychach. 

LES¸AW DYNAK

Drugà ju˝ edycj´ „Kalendarza
Âlàskiego” przygotowa∏a fundacja
„Rzecz Âlàska”, która stawia sobie
za cel promowanie pozytywnego
wizerunku naszego regionu. 

Oprócz pi´knych fotografii ka-
lendarz zawiera krótkie eseje.
Ka˝dy z nich przyporzàdkowany
zosta∏ jednemu miesiàcowi i doty-
czy innej Êlàskiej cnoty. I tak: An-
na Sekudewicz mówi o odwadze,
Ireneusz Krosny o muzykalnoÊci,
prof. Tadeusz S∏awek o czystoÊci,
rodzina Skrzeków – o rodzinie
w∏aÊnie, Maria Paƒczyk o religij-
noÊci, Aniela Langer o pogodzie
ducha, prof. Marek Szczepaƒski
o uczciwoÊci, Gerard CieÊlik o za-
radnoÊci, prof. Jan Miodek o tole-
rancji, abp Damian Zimoƒ o pra-
cowitoÊci, ks. prof. Jerzy Szymik
o patriotyzmie, ca∏oÊç zaÊ podsu-
mowuje prof. Wojciech Kilar wy-
powiedzià na temat ÊlàskoÊci.
„Kiedy po trzech czwartych moje-
go ˝ycia sp´dzonych na Âlàsku
szukam najprostszego s∏owa na
okreÊlenie tego, czym jest Êlà-
skoÊç, najcz´Êciej nasuwa mi si´
s∏owo »powaga«: powa˝ny, odpo-
wiedzialny stosunek do ˝ycia, pra-
cy, religii” – pisze kompozytor. 

Niezwykle trafnie
pomys∏odawcy dobrali
ilustracje, np. reflek-
sjom Gerarda CieÊlika
o zaradnoÊci towarzy-
szy fotografia ch∏opców
grajàcych w pi∏k´ na tle
ha∏dy, z kolei wypowiedê prof.
Miodka na temat tolerancji zilu-
strowano zdj´ciem cygaƒskiej ro-
dziny przed familokiem. Fotore-
porterom uda∏o si´ wydobyç po-
etyckoÊç z pozornie szarego pej-
za˝u Âlàska. 

– Ten kalendarz jest zaprosze-
niem do dyskusji o naszym regionie
– mówi Rados∏aw MiÊkiewicz, pre-

zes fundacji „Rzecz Âlà-
ska”. – Kierujemy go do
osób, które mogà pomóc
w prze∏amywaniu stereo-
typów na temat Âlàska,
przede  wszystkim  do
sprawujàcych w∏adz´. 

Troch´ szkoda, ˝e jest to ka-
lendarz elitarny – nie na sprzeda˝.
Miejmy nadziej´, ˝e refleksje za-
warte w wydawnictwie faktycznie
zmobilizujà jego adresatów do
dzia∏ania na rzecz ca∏ego regionu.
Tak czy inaczej, nale˝y pogratulo-
waç twórcom kalendarza pomy-
s∏owoÊci. 

SZYMON BABUCHOWSKI

Kalendarz Âlàski na rok 2005

Âlàskie cnoty przez ca∏y rok
Niecodzienne hobby

Rowerowa
choinka

W mieszkaniu paƒstwa Beresków
wszystko wià˝e si´ z rowerami
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Fotoreporterowi
uda∏o si´ wydobyç
poetyckoÊç
z szarego pejza˝u
Âlàska

Wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie

Êp. Ks. RUDOLFA PORADY
ks. bp. Gerardowi Kuszowi, ks. bp. Janowi Bagiƒskiemu,

ks. dziek. Stefanowi Jezuskowi, ks. prob. Jerzemu Kapicy z WiÊnicza,
ks. prob. Józefowi Greli z Orzegowa,

wszystkim ksi´˝om przyjacio∏om, pocztom sztandarowym, orkiestrze,
parafianom z Orzegowa, Niemys∏owic, 

a w szczególnoÊci z WiÊnicza, przyjacio∏om i krewnym
serdeczne „Bóg zap∏aç” 

sk∏adajà bracia z rodzinami

Serdeczne podzi´kowania
dla ordynatora dr. J. Hartleba i dr K. PstraÊ 

oraz ca∏ego personelu lekarskiego i piel´gniarskiego 
Szpitala im. Âw. El˝biety w Katowicach 

za szczególnà wra˝liwoÊç, wielkie serce i ogromny wysi∏ek
w∏o˝ony w ratowanie ˝ycia i zdrowia

Êp. PAW¸A FLUDERA
oraz za wsparcie i s∏owa otuchy w trudnych chwilach

sk∏ada
˝ona z synem

Fundacja „Âwiat∏o–˚ycie”
OÊrodek im. Ks. F.

Blachnickiego
Katowice, tel. 205 39 22

– rekolekcje dla osób 
uzale˝nionych

oraz ich bliskich,
– spotkania indywidualne.
www.katowice.oaza.org.pl/osrodek-kwc

■ R E K L A M Y ■
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Pami´tam, ˝e rok przed
obj´ciem parafii stanà∏em 
samochodem na tym
skrzy˝owaniu i patrzàc 
na koÊció∏, pomyÊla∏em: Panie
Bo˝e, wsz´dzie, tylko nie tu 
– Êmieje si´ ks. proboszcz 
Zenon Dzia∏ach. 

– W poprzedniej para-
fii doko∏a by∏a zieleƒ, du-
˝o miejsca na spacery i
bieganie – opowiada pro-
boszcz. – Tutaj jest cen-
trum miasta, ruch i spali-
ny. Ale z dnia na dzieƒ co-
raz bardziej kocham to
miejsce.

Post jest za krótki

Jedna trzecia parafian
mieszka w jednym bloku –
Superjednostce. 35 lat te-
mu, kiedy stawiano ten
blok, otrzymanie mieszka-
nia w centrum miasta mia-
∏o stanowiç nobilitacj´. ˚y-
∏y tam wtedy g∏ównie m∏o-
de ma∏˝eƒstwa, które
przyby∏y z ca∏ej Polski do
pracy w przemyÊle ci´˝-
kim. Kiedy ksi´˝a szli z ko-
l´dà, wraz z nimi prze-
mieszcza∏a si´ chmara
dzieci. W tej chwili trzon
parafii stanowià emeryci
i renciÊci. 

Drugà stron´ medalu
stanowi fakt obecnoÊci na
tym terenie a˝ oÊmiu
szkó∏. Katechizacjà obj´-
tych jest prawie 3,5 tys.
dzieci. – W naszej parafii
Wielki Post jest za krótki
– uÊmiecha si´ ks. Zenon.
– Brakuje tygodni, ˝eby
dla wszystkich zmieÊciç
rekolekcje, a nie sà to
szko∏y, które mo˝na ∏à-
czyç. 

Kielich na Êmietniku

W ostatnich latach bez-
robocie sta∏o si´ tu ogrom-
nym problemem, na który
nak∏adajà si´ inne: alkoho-
lizm, narkomania, ró˝nego
rodzaju patologie. – Trzy
miesiàce po tym, jak zosta-
∏em proboszczem, okra-
dziono koÊció∏ – wspomina
ks. Dzia∏ach. – Skradziono
monstrancj´ i kielich. Po ty-
godniu kielich zosta∏ znale-
ziony na Êmietniku przy uli-
cy Opolskiej. Monstrancji
nie uda∏o si´ odzyskaç. Ale
powiedzia∏em o tym para-
fianom i przez dwie nie-
dziele zebraliÊmy pieniàdze
na nowà, pi´kniejszà. 

Jak parafia przeciw-
dzia∏a rozszerzaniu si´ pro-
blemów? – Mamy ochron-
k´ „Wojtek”, do której
dzieci z rodzin biednych
i patologicznych przycho-
dzà od poniedzia∏ku do
piàtku. Nasi parafianie pra-
cujà tam spo∏ecznie, poma-
gajà dzieciakom odrabiaç
lekcje i – po prostu – do-
Êwiadczyç normalnego ˝y-
cia. Mamy te˝ bank ˝ywno-
Êci. W najbli˝szym czasie

chcemy zorganizowaç
Msz´, na której b´dà mogli
si´ spotkaç ci, którzy przy-
noszà ˝ywnoÊç, i ci, którzy
jà otrzymujà – tak, by mo-
gli si´ poznaç – mówi ks.
Zenon. 

Âwiàtynia wy∏adnieje

Przy parafii istniejà te˝
inne wspólnoty, takie jak:
ministranci, Dzieci Maryi,
oaza m∏odzie˝owa, czy
bardzo pr´˝nie dzia∏ajàcy
Legion Maryi. W zesz∏ym
roku uda∏o si´ za∏o˝yç gru-
p´ liturgicznà doros∏ych,
która czyta S∏owo Bo˝e
nie tylko podczas niedziel-
nej Eucharystii, ale tak˝e
w tygodniu. Przewa˝ajà
w tej grupie ludzie z wy˝-
szym wykszta∏ceniem.
W tej chwili trwajà prace
remontowe wn´trza Êwià-
tyni. – B´dzie ca∏kiem no-
wy wystrój: sufit, prezbite-
rium, o∏tarz, ambonka.
Czeka nas te˝ malowanie
koÊcio∏a. Âwiàtynia bardzo
wy∏adnieje – cieszy si´ ks.
proboszcz. 

SZYMON

BABUCHOWSKI

ZDANIEM  PROBOSZCZA
– Narasta problem biedy – nie tylko materialnej, ale
i moralnej. Na co dzieƒ stykamy si´ z bezrobociem,
alkoholizmem i narkomanià. Zdarza si´, ˝e dzieci
utrzymujà dom, podczas gdy rodzice przez ca∏y
dzieƒ sà pijani. Dlatego podejmujemy ró˝ne dzia∏a-
nia: za∏o˝yliÊmy ochronk´, bank ˝ywnoÊci, mamy
bardzo pr´˝nie dzia∏ajàcy zespó∏ charytatywny. Sam
te˝ odwiedzam parafian, staram si´ zorientowaç
w ich sytuacji. Nie boj´ si´ chodziç ulicami Zabrskà
czy Opolskà, mimo ˝e majà one opini´ szczególnie
niebezpiecznych. Wszyscy mnie tam poznajà – na-
wet ci, którzy nie chodzà do koÊcio∏a. 
Sàdz´, ˝e danie czegoÊ bez postawienia wymagaƒ
jest z∏ym wychowaniem. Z ludêmi trzeba rozma-
wiaç, daç im mo˝liwoÊç jakiejÊ pracy, np. zimà przy
odÊnie˝aniu. Staramy si´ zatem podejmowaç jak
najwi´cej takich inicjatyw. 

PANORAMA PARAFII
Parafia Przemienienia Paƒskiego w Katowicach

KoÊció∏ na skrzy˝owaniu

Centrum miasta, 
ruch i spaliny – 
tu tak˝e dzia∏a 

Pan Bóg.
Biedni 

mogà liczyç 
na wsparcie 

parafii

KS. ZENON 
DZIA¸ACH

Pochodzi z Piekar Âlàskich,
z parafii NMP i Êw. Bart∏omie-
ja. Podczas sta˝u kleryckiego
pracowa∏ w kopalni „Andalu-
zja”. Do Katowic trafi∏ z para-
fii Êw. Ma∏gorzaty w Lyskach.
Bardzo lubi obcowaç z naturà
– jego pasjà sà wspinaczki
i jazda rowerem, które po-
zwalajà mu zachowaç dobrà
kondycj´. 

Zapraszamy do koÊcio∏a:
■ Msze Êw. w niedziele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 

18.00; w sobot´ o godz. 18.00. 
■ w trzecià niedziel´ miesiàca dodatkowo Msza Êw. o godz. 16.00. 
■ Msze Êw. w tygodniu o godz. 6.30, 8.00, 18.00. 
■ czuwanie „na górze Tabor” szóstego dnia ka˝dego miesiàca   

o godz. 20.00. W ramach czuwania Msza Êw. w intencji parafii
o godz. 21.00.katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40–042 Katowice
tel. 251-18-07 wew. 131, faks 251-50-21
Redagujà: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddzia∏u,
Szymon Babuchowski, Miros∏aw Rzepka
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