
Ogromny TIR, zatrzymany 
na skrzyżowaniu przez 
policjantów, huknął ze wszystkich 
klaksonów. Arcybiskup odwrócił 
się w jego stronę i zamaszyście 
machnął kropidłem. 
Trzej mężczyźni w szoferce skłonili 
się i przeżegnali.

Doroczne samochodowe 
święto w Tychach staje się co-
raz bardziej znane i popularne. 
W ubiegłą niedzielę, 31 lipca, 
wzdłuż ulic w pobliżu kościo-
ła św. Krzysztofa zaparkowało 
kilka tysięcy samochodów. Kie-
rowcy, często z całymi rodzi-
nami, uczestniczyli w Mszy św. 
pod przewodnictwem metro-
polity katowickiego arcybisku-
pa Damiana Zimonia.

Po Eucharystii Arcybiskup 
stanął na pace ogromnego te-
renowego nissana i poświęcał 
ciągnące się kilometrami rzędy 
aut. Trwało to sporo ponad pół 
godziny. Wszystkie samochody 
trąbiły przeraźliwie.

MR

KATOWICKI
7 sierpnia 2005  nr 32/704

Nadzieja jest matką głu-
pich, mówią czasem 

niektórzy ludzie. Nawet nie 
przypuszczają, jak ogromnie 
się mylą. Człowiek bez na-
dziei jest martwy, nie żyje! 
Chociaż nadzieję może osła-
bić życiowe niepowodzenie, 
rodzinny kryzys czy grzech, 
najboleśniej rani ją w nas 
postawa drugiego człowie-
ka. Dlatego wystrzegajmy 
się odbierania bliźnim na-
dziei. Pielęgnujmy ją w sobie 
i podtrzymujmy w otocze-
niu. Źródłem nadziei jest 
Eucharystia. Czerpiąc z niej, 
na pewno zmienimy siebie i 
świat. Przywrócimy mu na-
dzieję.
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MIROSŁAW RZEPKA
redaktor wydania

To znakomity sposób, by wypromować 
nasze miasto i dać młodym ludziom 

świadectwo, że Boga można chwalić 
przez zabawę, wspólny śpiew i taniec 
– powiedziała Bernadeta Wons z biura fe-
stiwalowego. Wraz z Joanną Oleśkiewicz 
dyżurowały w biurze po kilkanaście go-
dzin. Joanna: – Mam nadzieję, że za rok 
to już będzie festiwal międzynarodowy. 
I że znajdą się sponsorzy, by wszystkie 
zespoły mogły dostać godziwą zapłatę.
Festiwal „Dla Jezusa” odbył się w ubie-
gły weekend. Oprócz koncertów były 
też pokazy filmów i działania teatral-
ne. Organizatorzy zapowiadają, że za 

rok znów będziemy się 
mogli spotkać na rado-
snym świętowaniu „Dla 
Jezusa”.  

Fotoreportaż z festiwalu 
na stronie VI

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL CHRZEŚCIJAŃSKI „DLA JEZUSA” W PIEKARACH 

Na piekarskiej 
Kalwarii 
wspaniale 
bawiły się 
dzieci

ZA TYDZIEŃ
  Opowiemy o PIELGRZYMOWA-

NIU RYBNICZAN, którzy wyruszyli 
3 sierpnia na pielgrzymkę

  O 83-LATKU, który całe swoje 
życie poświęcił muzyce

Odpust ku czci św. Krzysztofa w Tychach

Samochody poświęcone

M
IR

O
SŁ

AW
 R

Z
EP

KA

H
EN

RY
K 

PR
Z

O
N

D
Z

IO
N

O



G O Ś Ć  K AT O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
7 

sie
rp

ni
a 

20
05

II

Konkurs biblijny 28

WYGRAJ WEJŚCIÓWKI 
Aby wygrać wejściówki do tarnogórskiego parku wodnego, należy odpowiedzieć 
na jedno proste pytanie: Dlaczego Izraelici bali się Mojżesza gdy 
zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa 
w ręku? Odpowiedzi, wraz z dokładnym adresem, prosimy przesyłać do 15 
sierpnia na adres: Katowicki „Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 
Katowice lub e-mailem: katowice@goscniedzielny.pl, z dopiskiem: „Konkurs 
biblijny 28”. Wylosowany autor poprawnej odpowiedzi otrzyma dwie jednogo-
dzinne wejściówki do parku wodnego. Życzymy dobrej zabawy!
W nr. 29 pytaliśmy o ekwipunek ucznia Jezusa. „Nie bierzcie nic na drogę: ani 
laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suk-
nie!” – pouczał Zbawiciel. (Łk 9, 3) Wejściówki otrzymuje Zygfryd Bochenek  
ze Świerklan. Gratulujemy!



Zabrzmią organy
KATOWICE. Festiwal „Mu- 
zyka Organowa w Katedrze” 
odbywa sie w tym roku już 
po raz dziesiąty. W dzisiejszą 
niedzielę, 7 sierpnia, może-
my o godz. 19.00 posłuchać 
recitalu na organach Gregora 

Hradetzky’go. Wystąpi lau-
reat wielu międzynarodo-
wych konkursów muzycznych 
Ludger Lohmann z Niemiec. W 
programie: Robert Schumann, 
Johann Sebastian Bach i Franz 
Liszt. Wstęp wolny.

Bezpieczniej na drogach

POLICJA. Bezpieczniej na dro-
gach województwa śląskiego – 
informują służby prasowe poli-
cji. Podejmowane od wielu mie-
sięcy działania policjantów ruchu 
drogowego przyniosły oczekiwa-
ne efekty. W pierwszym półroczu 
2005 r. odnotowano spadek o 
prawie 10 procent liczby wypad-
ków, o blisko 16 procent zmalała 
też liczba osób, które zginęły na 
naszych drogach, mniej było też 
rannych i kolizji. Ta skuteczność 
wiąże się zarówno z szeroką ak-
cją propagandową, podejmowa-
ną wspólnie z środkami maso-

wego przekazu przeciwko „pi-
ratom drogowym”, jak również  
nowatorskim rozwiązaniom 
zwiększającym efektywność 
pracy policjantów. Przykładem 
jest wzrost o blisko 60 procent 
ujawniania nietrzeźwych kieru-
jących. W klasyfikacji komend 
wojewódzkich w zakresie spad-
ku ofiar KWP w Katowicach zo-
stała oceniona najwyżej w kraju. 
W województwie śląskim odno-
towano również jeden z najniż-
szych wskaźników w Polsce licz-
by osób zabitych: 6,4 na 100 wy-
padków drogowych.

Policjanci wciąż doskonalą swoje umiejętności. W czerwcu rywalizowali 
nawet w konkursie kierowania ruchem.

Muzyka sąsiadów
KATOWICE. Polska i niemie-
cka muzyka kościelna zabrzmi 
w czwartek (11 sierpnia) o godz. 
17.00 w ewangelickim kościele 
Zmartwychwstania Pańskiego 

przy ul. Warszawskiej w 
Katowicach. Wystąpi chór ka-
meralny „Cantamus” z Drezna. 
Wstęp na koncert jest bez-
płatny.

Odrzucone fabuły
RUDA ŚLĄSKA Do końca 
wakacji w Galerii „Krekot” 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
można oglądać wystawę ma-
larstwa i grafiki Katarzyny 
Szczuckiej. Absolwentka pe-
dagogiki artystycznej w Cie- 
szynie zaprezentowała cykl 
prac, których wspólnym wy-
różnikiem są marzenia sen-
ne. Nie tyle jednak chodzi o 
jeszcze jedne nadrealne lub 
symboliczne dekoracje albo 
pejzaże, co o grę z pamięcią 
i teatr. W tym teatrze ważne 
są gesty i maski, ale ważniej-
sze zaproszenie do wspólno-
ty. Nie otrzymamy klucza do 
wyobraźni, zamienionej na li-
nie i plamy. Nie dowiemy się, 
gdzie zatrzymały się marze-
nia i dlaczego sny nie po-
trafią się dośnić do końca. 
Mimo to wszystko rozumie-

my, dzielimy z artystką jej ka-
meralne sekrety. Może dlate-
go, że sztukę i życie tak na-
prawdę łączy odrzucanie go-
towych fabuł i z góry danych 
prawd.

Pasje w „Kapeluszu”
CHORZÓW. „Pasja to klucz 
do kłódki, na którą zamknię-
to klatkę pełną naszych nędz-
nych losów. Nieograniczoną 
możliwość ucieczki niektó-
rzy nazywają wolnością. 
Poznajcie więc Państwo lu-
dzi wolnych prawdziwie” te 
słowa Wojciecha Kuczoka 
są mottem otwartej 26 lip-
ca wystawy „Pasje życia”. W 

Wojewódzkim Parku Kultury 
i Wypoczynku można zoba-
czyć zarówno zdjęcia, obra-
zy i grafiki, jak i skamieliny, 
okazy egzotycznych motyli, 
czy też lalki ubrane w stroje z 
różnych krajów. Ta różnorod-
ność właśnie ma ukazać boga-
ctwo „Pasji życia”. Ekspozycję 
można oglądać do 15 wrześ-
nia w „Kapeluszu”.

AR
C

H
IW

U
M

 K
W

P 
W

 K
AT

O
W

IC
AC

H

Komputerom szkodzi upał

„Pomiędzy słowami” – akryl

TECHNIKA. Specjaliści od 
odzyskiwania danych prze-
strzegają: rośnie liczba kom-
puterów, które utraciły dane z 
powodu przegrzania. Utracie 
danych można zapobiec, od-
powiednio dbając o sprzęt. 
Absolutnie nie należy zdej-
mować obudowy z kompute-
rów stacjonarnych, a notebo-

oki trzeba kłaść na płaskich 
twardych powierzchniach, ni-
gdy na łóżku czy na fotelu. 
Warto też w lecie zamonto-
wać dodatkowe wentylator-
ki. Wprawdzie szanse na od-
zyskanie utraconych plików 
są dość duże, ale koszt takiej 
operacji waha się w granicach 
od 1000 do 4000 zł.
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 R E K L A M A 

Rekolekcyjna zaduma księży dziekanów

Caritas to miłość działająca
Kilkudziesięciu księży dziekanów  
z naszej diecezji zgromadziło 
się 28 lipca na dorocznych 
rekolekcjach w Brennej.  
Takie spotkania odbywają się  
już od dziesięciu lat.

– Dziekani pomagają wy-
pracować program duszpa-
sterski na najbliższy rok, mó-
wią o problemach, które do-
strzegają w poszczególnych 
dekanatach – wyjaśnił metro-
polita katowicki arcybiskup 
Damian Zimoń. – W najbliż-
szym roku tematem progra-
mu będzie hasło „Przywra-
cajmy nadzieję ubogim”. We 
współczesnym świecie na-
dzieja gaśnie, dlatego tym 
bardziej powinniśmy głosić 
Ewangelię nadziei, celebro-
wać ją i jej służyć.

Podczas wykładu dyrek-
tora Caritas Polskiej, ks. dr. 
Adama Derenia, wielu księży 
było zaskoczonych ogromem 
pomocy, jaką oferuje ta in-
stytucja. W zdumienie wpra-
wiały już same liczby, które 
sprawnie cytował prelegent. 
Co roku Caritas sprzedaje aż 
4,5 mln świec na stół wigilij-
ny. To właśnie z tą akcją koja-
rzą ją najczęściej Polacy. Ale 
Caritas robi znacznie więcej – 
na przykład codziennie doży-
wia 61 tys. dzieci, a 100 tys. 
dzieci wyjeżdża dzięki niej 
na wakacje. Prowadzi schro-
niska, noclegownie, domy po-
mocy społecznej, jadłodajnie, 
punkty z odzieżą, biura ak-
tywizacji zawodowej i spo-
łecznej.

– W czasie powodzi w 1997 
roku Caritas zebrała aż 44 mi-

liony złotych – przypo-
mniał ks. Dereń. – To 
świadczy o ogromnym 
zaufaniu, jakim darzą 
nas Polacy. Polska Akcja 
Humanitarna i Polski 
Czerwony Krzyż uzbie-
rały wówczas około 1,5 
mln złotych. Kiedyś sta-
raliśmy się działać w 
myśl zasady „niech nie 
wie lewica, co czyni 
prawica”, ale media „zmusza-
ją” nas niejako do częściowe-
go odejścia od niej.

– W naszej diecezji mamy 
znakomite tradycje – podkre-
ślił Metropolita katowicki. – 
Nasz lokalny Kościół jest Koś-
ciołem niosącym nadzieję. W 
dzisiejszych czasach musimy 
czerpać z tej tradycji i ją po-
głębiać.

O działalności charytatyw-
nej katowickiego Kościoła mó-
wiła w swym wykładzie dr Ju-
lia Dziwoki z Archiwum Archi-

diecezjalnego. Ukaza-
ła bogactwo i rozwój 
różnych form niesie-
nia pomocy ubogim, 
bezrobotnym i skrzyw-
dzonym. Przedstawiła 
również historię diece-
zjalnej Caritas.

Kościół wspiera ubo- 
gich, chorych i potrze- 
bujących poprzez dzie- 
ła Caritas, zarówno te 

diecezjalne, jak też zakonne i 
parafialne. Trudno je wszyst-
kie zliczyć. Caritas Archidie-
cezji Katowickiej prowadzi na 
Śląsku 160 placówek, wśród 
których są m.in. 2 hospicja, 
5 domów pomocy i 19 sta-
cji opieki. W centrali katowi-
cka Caritas znana jest ze spe-
cjalistycznej pomocy niepeł-
nosprawnym. – Nie wystarczy 
dać im swetra, koca czy mis-
ki zupy – mówi dyrektor Cari-
tas Archidiecezji Katowickiej, 
ks. Krzysztof Bąk. – Trzeba 

dać wykształcenie, mieszka-
nie, pomóc założyć rodzinę, 
wychować dzieci.

– Trzeba w nich kształ-
tować nowe wzorce zacho-
wania – dodaje ks. Jan Mor-
cinek z sanktuarium Matki 
Bożej Boguckiej w Katowi-
cach, gdzie działa ochronka 
dla najmłodszych. – W więk-
szości te dzieci pochodzą z 
trudnych środowisk, dlate-
go chcemy je zatrzymać przy 
Kościele, pokazać im war-
tości, zachęcić do lepszego 
życia.

Sama tylko pomoc mate-
rialna nie wystarczy. Trzeba 
ludziom dać nowego ducha. 
Dodawać odwagi i nadziei. 
To właśnie zakłada nowy 
program duszpasterski, któ-
ry zaczniemy realizować od 
pierwszej niedzieli Adwen-
tu. Podkreśla on, że wszyst-
kim dziełom pomocy mate-
rialnej, ale i duchowej, po-
winna towarzyszyć modlitwa, 
która daje poczucie jedności, 
miłości Bożej.

– Człowiek rozmodlony 
potrafi i z siebie wykrzesać 
trochę sił i jeszcze innym po-
móc – przypomina metro-
polita katowicki arcybiskup 
Damian Zimoń. – Zwłaszcza 
przez Eucharystię Pan Bóg 
nas podnosi na duchu, po-
krzepia i pokazuje nowe ho-
ryzonty. Dlatego powinniśmy 
na co dzień żyć Eucharystią. 
Mamy przykłady wielu bło-
gosławionych i świętych. Jan 
Paweł II przypomniał nam na 
nowo, przez liczne kanoniza-
cje i beatyfikacje, że wszyscy 
jesteśmy powołani do świę-
tości.

MIROSŁAW RZEPKA

Powinniśmy 
głosić 
Ewangelię 
nadziei, 
celebrować ją  
i jej służyć  
– mówił  
do księży 
dziekanów 
arcybiskup 
Damian Zimoń
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Sonda

MÓJ WYJAZD 
DO IRLANDII

AGNIESZKA WAWRO, STUDIUJE 
EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ

Wyjeżdżam na 
n ieca łe  t rzy 
miesiące, czy-
li tzw. waka-
cje studenckie. 
Będę pracowa-

ła jako opiekunka do dzie-
ci. Zdecydowałam się na 
wyjazd, gdyż jest to dobry 
sposób na poznanie cie-
kawej kultury celtyckiej. 
Chciałabym zwiedzić nie-
które zakątki Irlandii, a 
jednocześnie trochę za-
robić. Wszystko załatwia-
łam przez Internet, bez 
pomocy pośrednika pol-
skiego.

MONIKA KAŹMIERCZYK,
ABSOLWENTKA SOCJOLOGII

M ó j  w y j a z d 
traktuję jako 
przygodę. Jeśli 
znajdę coś at- 
rakcyjnego, zo-
stanę w Irlandii 

dłużej. Studia się skończy-
ły, roczne doświadczenie 
pracy już mam, to chyba 
dobry moment, aby pod-
szkolić język, sprawdzić 
się w innym kraju, w no-
wej sytuacji. Pracy będę 
szukała na miejscu.

DAMIAN VACHA,
ABSOLWENT FILOZOFII
W pośredniaku Polacy od-

g a n i a n i  b y -
li przez ochro-
niarza od kom-
puterów z ofer-
t a m i  p r a c y. 
Przypomniały 

mi się obrazy z rodzime-
go urzędu, z tą różnicą, 
że w nim nigdy nie widzia-
łem tylu bezrobotnych na-
raz. Nie istnieje coś takie-
go jak irlandzkie eldora-
do, na które wielu moich 
rodaków jawnie lub po ci-
chu liczy. Pracując dwa ty-
godnie na najgorszym sta-
nowisku, zarobiłem jed-
nak sporo.

Ślązacy na saksach w Irlandii

Najtrudniejsze są pierwsze tygodnie
Irlandia jest trzecim 
krajem, po Wielkiej 
Brytanii i Szwecji, 
który otwarł rynek 
pracy dla polskich 
obywateli. Na wyjazd 
do zielonej krainy decyduje 
się coraz więcej osób, 
głównie młodych, wielu 
z nich to mieszkańcy 
śląskich miast.

tekst 
PIOTR SACHA

Damian Vacha wy-
jechał z Katowic 
w połowie czerw-
ca. W Dublinie spę-

dził miesiąc. – Pracowałem 
we włoskiej restauracji wraz 
z Algierczykami, Rumunami, 
Litwinami, Włochami, Ło- 
tyszką i Ukraińcem – opowia-
da. – Liczba Polaków przyjeż-
dżających do Dublina zwięk-
szała się w zastraszającym 
tempie. Już około 20 czerw-
ca znikły ogłoszenia o pracę, 
a językiem, który najczęściej 
słyszałem na ulicy, był polski.

Trzeba się sporo 
nachodzić
Najtrudniejsze są pierw-

sze tygodnie w Irlandii, po-
wtarzają Polacy, którzy po-
wróci l i  do kra ju.  Chcąc 
wynająć mieszkanie, trze-

ba dodatkowo wpła-
c i ć  kauc ję  równą 
miesięcznemu czyn-
szowi, a to w sumie 
zmniejsza środki fi-
nansowe przybysza 
minimum o 500 eu-
ro. Nie wszystkim 
udaje się jednak zna-
leźć swój prywatny kąt. Wie-
lu Polaków kończy poszu-
kiwania w hostelach, gdzie 
nocleg w kilkunastoosobo-
wej sali kosztuje 15 euro. 

Spor ym ut rudn ie -
niem jest również 
bariera językowa. 

– Zostawiłam kil-
kadziesiąt CV, wszę-
dzie mówiono mi, że 
we wrześniu na pew-
no coś będzie, a w 
wakacje tylko być mo-

że – mówi Monika Kaźmier-
czyk, katowiczanka, która 
przyjechała do Irlandii w lip-
cu. Za pracą – dodaje – trze-
ba się sporo nachodzić, ale je-

W wolnej 
od pracy 
chwili można 
wybrać się 
na długi spacer 
i podziwiać 
irlandzkie 
krajobrazy
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Ślązacy na saksach w Irlandii

Najtrudniejsze są pierwsze tygodnie

śli ktoś jest zdeterminowany 
i radzi sobie z językiem, to w 
końcu coś znajdzie. Jej samej 
udało się. Została superwizo-
rem w restauracji, rozpocznie 
pracę po miesięcznym szkole-
niu przygotowawczym.

Raczej konkurencja

Bartłomiej Kaźmierczak 
z Bytomia w stolicy Irlandii 
mieszkał przez trzy miesią-
ce. W tym czasie kilkakrotnie 

zmieniał pracę. Z uśmiechem 
wspomina centrum handlowe, 
w którym sprzątał. – Przebie-
raliśmy się w toaletach na 
workach, kładło się czapkę na 
umywalce, a tu nagle odkręcił 
się kran i woda zalała nakry-
cie głowy.

– A relacje pomiędzy Po-
lakami… – zamyślił się by-
tomianin – nie były najlep-
sze. Zamiast solidarności pa-
miętam raczej konkurencję, 
choć były również miłe ak-

centy. Na przykład polscy gó-
rale – opowiada. – Stojąc w 
sklepowej kolejce, usłysza-
łem znajomą gwarę: „trzy-
maj, bo marnie wyglondos”. 
Oprócz szynki Bartłomiej od 
górali otrzymał wskazówkę, 
jak dojść do polskiego koś-
cioła w Dublinie.

Pieniądze znieczulają

Kościoły irlandzkie są, zda-
niem Polaków, ciekawe archi-
tektonicznie, można w nich 
często spotkać grupki mod-
lących się ludzi, ale głów-
nie starszych. Zainteresowa-
nie budzi lampka na konfesjo-
nale z napisem engaged (zaję-
ty), która zapala się, gdy trwa 
spowiedź. 

– Katolicyzm staje się co-
raz mniej popularny w Irlan-
dii – mówi Emma Rorke – 
maleje liczba praktykujących 
osób, zwłaszcza wśród mło-
dych ludzi. 

Mieszkanka Dublina pod-
kreśla, że wyznanie może 
zbliżać do siebie Polaków i 
Irlandczyków. Młodzi Pola-
cy przychodzący do kościoła, 
w pewnym stopniu przycią-
gają do tego miejsca swych 
irlandzkich rówieśników, są 
również dzięki temu rozpo-
znawani w społeczności lo-
kalnej. 

Jak poradzić sobie w Irlan-
dii? Polacy, dla których przy-
goda dobiegła już końca, są 
zgodni – trzeba liczyć głów-
nie na siebie, znać język oraz 
mieć odpowiednią ilość euro 
na starcie. W okresie wakacji 
jest trudniej. O pracę stara-
ją się studenci, a liczba przy-
jezdnych wzrasta. Ci jednak, 
którzy powrócili z irlandz-
kich saksów na Śląsk, chó-
rem przekonują, że pienią-
dze uśmierzają wspomnienia 
złych warunków.  

MOIM 
ZDANIEM

Przeważnie Polacy przy-
jeżdżający do Irlandii 

znajdują pracę z mini-
malnym wynagrodze-
niem, taką, za którą nie 
płaci się zbyt dobrze. 
Pracują tu głównie po 
to, aby zaoszczędzić 
i przywieźć jak najwię-
cej pieniędzy do domu. 
Pewną przeszkodą są 
językowe braki, które 
stają na drodze do pod-
jęcia lepiej płatnej pra-
cy. Polaków, którzy słabo 
znają angielski, spotkać 
może wiele utrudnień. 
Irlandczycy mówią zwy-
kle bardzo szybko i mogą 
być niezrozumiani. Poza 
tym wielu Irlandczyków 
wciąż obawia się napływu 
imigrantów. Pojawia się 
myślenie, w gruncie rze-
czy małostkowe, że przy-
jezdni zabiorą im pracę, 
zmienią ich język. A to 
przecież nieprawda. Ja 
dostrzegam dobre strony 
obecnej sytuacji, zarów-
no ze względu na kultu-
rę, jak i ekonomię. Mamy 
wciąż pracę, którą chcą 
wykonywać Irlandczycy. 
Jest również spora oferta 
dla osób przyjezdnych, w 
tym z Polski. Są to często 
zajęcia, których z róż-
nych względów miejsco-
wi nie podejmują.

*Emma Rorke pracuje w irlandzkiej 
organizacji pomagającej osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej

EMMA RORKE*
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Na dwa dni Piekary Śląskie 
zamieniły się w rozmodloną 
muzycznie stolicę Śląska. 
Festiwal zgromadził na kalwarii 
piekarskiej największe gwiazdy 
muzyki chrześcijańskiej 
i spore tłumy młodych ludzi.

Ogólnopolski Festiwal Twór- 
czości Chrześcijan „Dla Jezusa” 
odbył się 30 i 31 lipca w Pieka-
rach Śląskich. Był jednym z naj-
większych tego rodzaju wyda-
rzeń w kraju. Dla Jezusa zagra-
li m.in. Viola i New Day, Magda 
Anioł, Arka Noego, Chili My, Ewa 
Uryga, Stanisław Soyka, TGD i 
Mietek Szcześniak oraz wielu 
innych grających rock, folk, pop 
i gospel. Zgromadził też kilku-
nastotysięczną publiczność. W 
programie festiwalu, oprócz 
muzyki, znalazły się także fil-
my, spektakle teatralne, rozmo-
wy z ciekawymi ludźmi. „Muzy-
ka, którą warto pokochać. Filmy, 
których jeszcze nigdy nie wi-
działeś. Teatr, który przemienia 
ludzkie serca. Po prostu oszale-
jesz z miłości dla Jezusa” – tak 
festiwal reklamowali organiza-
torzy. Tak też się stało.

Magda, licealistka z Piekar, 
postanowiła przyjść na kalwa-

rię dla „zabicia czasu”. 
Już o piętnastej była 
na miejscu.

– W miarę trwania 
festiwalu coraz bar-
dziej mi się podoba – 
mówi. – Chcę zostać 
do końca.

Piekarski festiwal 
miał ekumeniczny cha-
rakter. Połączył chrześ-
cijan różnych Kościo-

łów. Na scenie, jak i 
poza nią, wszyscy 
wspólnie wielbili Jezu-
sa. Bez podziałów.

Alicja i Szymon 
przyjechali razem na 
festiwal z Orzesza. Od 
piętnastej bawią się i 
śpiewają. Noclegi za-
łatwili sobie w szko-
le. Na razie nie wie-
dzą, w jakich warun-

kach. Obydwoje są animatora-
mi oazowymi. On przyjechał, 
jak mówi, ze względu na mu-
zykę. Ona, tegoroczna matu-
rzystka, która zdała na angli-
stykę do college’u, mówi:

– Przyjechałam głównie na 
TGD (Trzecią Godzinę Dnia), 
Soykę i Urygę. Oni wszyscy 
występują jutro. Oglądałam 
„Gwałtownika Bożego”. Ten 
film ogromnie mi się spodo-
bał. Treść jest skondensowana, 
a fakty przedstawione rzetel-
nie. O razu widać, że film opie-
ra się na książkach ks. Francisz-
ka Blachnickiego.

– To kwestia gustu, ale, mo-
im zdaniem, ci młodzi ludzie 
dają dobre świadectwo wiary 
– wyznał proboszcz piekarskiej 
bazyliki ks. Władysław Nie-
szporek. – Uważam, że dla lu-
dzi, którzy na co dzień żyją ta-
ką muzyką, to może być prze-
łom, okazja dostrzeżenia Jezu-
sa. Najbardziej się cieszę, że ci, 
z którymi rozmawiałem dzisiaj, 
uważają to wzgórze za miejsce 
łaski. Dla mnie to po prostu 
święto religijnej radości.

– Zapamiętam z tego festi-
walu koncert Arki Noego oraz 
TGD i Mietka Szcześniaka – 

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Chrześcijan w Piekarach Śląskich

Oszaleli dla Jezusa

Arka Noego
(na dole) 
zgromadziła jak 
zwykle sporą 
grupę swoich 
fanów. Tradycją 
festiwalu 
stanie się też 
z pewnością 
wspólne 
śpiewanie (u góry) 
hymnu 
festiwalowego

Z
D

JĘ
C

IA
 H

EN
RY

K 
PR

Z
O

N
D

Z
IO

N
O



G O Ś Ć  K AT O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
7 sierpnia 2005

VII

opowiada Magda z Ol-
kusza. – A już chyba 
najbardziej modlitwę i 
uwielbienie Boga.

Dwa razy uczest-
nicy festiwalu zostali 
wystawieni na próbę. 
Szalejąca wokół burza 
i potężne deszcze spowodowa-
ły nawet przerwę w niedziel-
nym koncercie. Dla wspólnego 
bezpieczeństwa nie było mo-
wy o dalszym graniu i śpiewa-
niu. I zdarzył się cud. Uczest-
nicy koncertu wraz z artysta-
mi i organizatorami rozpoczę-
li wspólną modlitwę. Uwielbia-
li Jezusa i prosili o dobrą pogo-
dę, a przede wszystkim o Jego 
wolę. Po kilkunastu minutach 
nawałnica uspokoiła się, a ze 
sceny popłynęły dźwięki hym-
nu festiwalu: Dla Jezusa, dla Je-
zusa niechaj zapłonie wiara w 
nas. Dla Jezusa, dla Jezusa pod-
nieśmy serca, bo już czas. – I 
jak tu nie wierzyć w cuda, kie-
dy się o coś mocno prosi – mó-
wili artyści.

Pani Gertruda mieszka bli-
sko kalwarii, więc i tak w domu 
wszystko słyszała. Jak mówi, 
lubi takie młodzieżowe spot-
kania, temperament młodych.

– Trochę żałuję, 
że przyszłam tak póź-
no, ale wcześniej by-
ło strasznie gorąco – 
mówi.

– Mamy wspaniałe 
tradycje takich mło-
dzieżowych imprez w 

naszej diecezji, i warto byłoby 
do nich powrócić – mówi ks. 
Jacek Plech, diecezjalny dusz-
pasterz młodzieży. – Marzy 
mi się, by ten festiwal nabrał 
rangi młodzieżowego świę-
ta. Będę się starał rozpropa-
gować tę imprezę wśród księ-
ży, bo młodzież pójdzie za ni-
mi. Wydaje mi się, że to ro-
dzaj pierwszej ewangelizacji, 
która może doprowadzić wie-
lu młodych ludzi do zbliżenia 
się do Jezusa.

– Chcemy, by ludzie, któ-
rzy uczestniczą w tym festi-
walu, po prostu przybliżyli się 
do Jezusa, nawiązali z Nim ja-
kąś więź, przyjaźń – powie-
dział ks. Adam Pradela, je-
den z organizatorów festiwa-
lu. – Wierzę, że wtedy ich ży-
cie stanie się bardziej dla Nie-
go, dla Jezusa.

KATARZYNA MIGDOŁ-ROGÓŻ
MIROSŁAW RZEPKA

Po krótkiej 
przerwie, 
spowodowanej 
dość gwałtowną 
burzą, koncert 
wznowiono

Chodzą po Katowicach i rozglą- 
dają się po murach budynków. 
Skrzętnie notują. Robią zdjęcia. 
Kontrolerzy? Komornicy? A mo- 
że jacyś inkwizytorzy? Nie. To stu- 
denci prof. Antoniego Barciaka 
z UŚ. Przeczesują każdy zaka- 
marek Katowic w poszukiwaniu 
inskrypcji.

– Inskrypcja to napis na ma-
teriale twardym. Opowiada o hi-
storii danego miejsca. Odkrywa 
przeszłość. Daje odpowiedź na 
pytanie, jaki gust mieli kiedyś 
ludzie. Trzeba znać tylko me-
tody badawcze, a tych uczą się 
moi studenci – mówi prof. Anto-
ni Barciak, organizator obozu in-
skrypcyjnego.

Ogólnopolską akcję poszuki-
wania inskrypcji rozpoczęto w 
latach 70. Do tej pory udało się 
przeszukać byłe województwa 
kieleckie i łódzkie. Prof. Barciak 
rozpoczął poszukiwania na Ślą-
sku i w okolicach 5 lat temu. Naj-
pierw w Kętach, a później w My-
słowicach.

Studenci z samego rana dzie-
lą się na kilkuosobowe grupy i 
wyruszają na poszukiwania. Każ-
da grupka w inny zakątek Ka-
towic.

Anna Skędziel z Katowic stu-
diuje historię na IV roku. Jej naj-
cenniejsze znalezisko to napis z 
1835 roku. – Katowiczanie róż-
nie na nas reagują. Większość 
spogląda nieufnie. Wyglądamy 
jak komornicy – śmieje się stu-
dentka. Szymon Bialik, student 
MISH, V rok, mówi, że czasem 
zdarzy się, że jakaś starsza osoba 
porozmawia z nimi. – Wtedy mo-
żemy natrafić na ciekawą historię 
danego miejsca.

Interesujące są także napisy  
na sztandarach parafialnych, na-
czyniach liturgicznych, nagrob-
kach. – W kościołach jest mnó-
stwo ciekawych znalezisk. Nie-
stety, nie wszystkie świątynie la-
tem są otwarte – żałuje prof. Bar-
ciak.

Każdy napis ma swoją od-
rębną dokumentację. Trzeba go 
przepisać i zanotować datę. Naj-

ciekawsze okazy przerysowuje 
się na kartkę i robi im się zdjęcia. 
Joanna Kulesza z Lędzin nie mia-
ła wcześniej do czynienia z apa-
ratem fotograficznym. Robi zdję-
cia podczas obozu. – Nie tylko 
uczę się historii, ale również fo-
tografowania – mówi.

Po zebraniu dokumentacji hi-
storycy zabiorą się do opraco-
wania materiału. Końcowym eta-
pem pracy jest wydanie katalogu 
inskrypcji Katowic.

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK

Obóz inskrypcyjny

Studenci 
przeczesują miasto

 R E K L A M A 

Cmentarz żydowski w Katowicach 
pełen jest ciekawych inskrypcji
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– To by trzeba u mnie  
w domu zobaczyć, 
wszystko mam krzywe  
i spękane – mówi Bolesław 
Bartoszek, emerytowany 
górnik, a dzisiaj kościelny. 
– Obawiam się,  
że budynek nie będzie się 
nadawał do zamieszkania. 
Ale na razie od roku 
czekam na rzeczoznawcę.

Szkody górnicze to 
zjawisko, które w Biel-
szowicach nęka wszyst-
kich parafian, choć ko-
palnia „Bielszowice” w 
miarę swych możliwości 
stara się usuwać skut-
ki eksploatacji złóż. Bu-
dynki niszczeją, tak jak 
dom kościelnego.

– Jednak cieszę się, 
że kopalnia ma się do-
brze. Są szkody górni-
cze, ale za to bezrobo-
cie nie jest tak drama-
tyczne – mówi ks. Hen-
ryk Jonczyk, proboszcz 
parafii św. Marii Magda-
leny w Bielszowicach. – 
W naszej parafii dotyka 
ono głównie młodych. 
Nadzieja jest, bo węgiel 
okazał się znów potrzeb-
ny i możliwe, że kopal-
nia zacznie znów przyj-
mować nowych pracow-
ników. Tymczasem ze-
spół charytatywny po-
maga w miarę możliwo-
ści najuboższym rodzi-
nom. Parafia współorga-
nizuje też co roku ko-
lonie charytatywne dla 
potrzebujących dzieci 
z kilku okolicznych pa-
rafii, a także finansuje 
kilkanaście obiadów dla 
najuboższych dzieci.

To najstarsza para-
fia w dekanacie kochło-
wickim. Niedawno uka-
zała się książka, opo-
wiadająca szczegóło-
wo dzieje parafii, ist-
niejącej już w XIV stu-
leciu. Dzisiaj w para-
fii działa sporo małych 
grup. Ostatnio dołączył 
do nich nawet utwo-
rzony niedawno Le-
gion Maryi. Działający 
od 1993 roku dom pa-
rafialny stał się też no-
wą siedzibą biblioteki 
parafialnej, która cie-
szy się sporą popular-
nością, gdyż dysponu-
je wciąż uzupełnianym, 
imponującym zbiorem 
książek. Do niedawna 
istniał też w Bielszo-
wicach dom dziennego 
pobytu dla starszych sa-
motnych osób „Syme-
onówka”, prowadzony 
przez Caritas, ale z po-
wodu szkód górniczych 
budynek został wyłą-
czony z użytkowania.

Z parafią związane 
są siostry boromeusz-
ki. Kiedyś prowadzi-
ły ogromny zakład dla 
chłopców. Dzisiaj po-
zostały tylko trzy sio-
stry, które troszczą się 
o kościół i pomagają w 
katechezie. Za to bar-
dzo długa jest lista ka-
płanów, zakonników i 
zakonnic, którzy z Biel-
szowic pochodzą. Du-
mą parafii jest to, że na 
tej liście znajduje się 
obecny biskup tarnow-
ski Wiktor Skworc.

Bardzo żywy jest 
w Bielszowicach ruch 
pielgrzymkowy. Para-
fianie chodzą pieszo 
na stanowe pielgrzym-
ki do Piekar, ale mają 

też własną pielgrzym-
kę do Piekar, w dniu 
św. Bartłomieja, którą 
ślubowali przed wieka-
mi ich przodkowie. Po-
za tym tradycyjnie piel-
grzymują do Często-
chowy i, co w naszym 
regionie jest dość za-
skakujące, do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Mniej-
sze grupy pielgrzymo-
wały ponadto do wielu 
sanktuariów europej-
skich i do Ziemi Świę-
tej. Ostatnio jednak, 
ze względów finanso-
wych, organizowane 
są pielgrzymki do pol-
skich sanktuariów.

MIROSŁAW RZEPKA 

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach

Stąd pochodzi biskup Wiktor 

katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
tel. 032/6087676, faks 251 50 21
Redagują: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddziału,
Szymon Babuchowski, Mirosław Rzepka
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KS. HENRYK 
JONCZYK

Pochodzi z Radzionkowa. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1972 roku. Pracował 
w Boruszowicach, Leszczy- 
nach, Chorzowie, w katowic-
kiej parafii Mariackiej (gdy 
proboszczem był tam obec-
ny Metropolita katowicki), 
a od 1982 roku był probosz-
czem w podmikołowskiej 
Kamionce. Od 1990 prowadzi 
wspólnotę bielszowicką.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Przede wszystkim cieszę się z poziomu życia religij-
nego naszej wspólnoty, z tego, że bardzo wielu pa-
rafian przyjmuje Komunię św. Są też, niestety, nega-
tywne zjawiska. Z najbardziej widocznych wymie-
niłbym skłonność do częstego spożywania alkoho-
lu u wielu parafian, a także spóźnianie się na Msze 
św. i wystawanie przed kościołem. Ponadto parafia 
systematycznie się starzeje.
To tradycyjnie robotnicza wspólnota i dlatego 
w duszpasterstwie koncentrujemy się na rozwi-
janiu wiary ojców. Na przykład Barbórka to w 
Bielszowicach wielkie święto, z Mszą św., procesją 
do kopalni, modlitwą w dwóch cechowniach.
Czuję wdzięczność, bo ludzie są bardzo zaangażo-
wani w życie Kościoła, widzą potrzeby i starają się 
im w miarę możliwości zaradzić. Czuję też, że co 
dnia trwa tu wielka modlitwa.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 11.30, 

16.00
  Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki 
      w godz. 8.00–8.30 i w soboty w godz. 17.30–18.00
  Nabożeństwo fatimskie od maja do października każ-

dego trzynastego o godz. 19.30 
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W 2002 roku parafianie 
odnowili elewację kościoła.

Świątynia jest pokryta 
klinkierowymi płytkami 

i wygląda jak nowa, choć 
powstała w 1883 r.

Od 1996 roku znajduje się  
w niej nowy obraz 

ołtarzowy


