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KATOWICKI

Przedświąteczne spotkanie 
opłatkowe śląskich środowisk 
z arcybiskupem Damianem 
Zimoniem w tym roku odbyło 
się wyjątkowo w katowickim 
seminarium duchownym.
W tym samym budynku, 
tylko równo 50 lat wcześniej, 
metropolita katowicki otrzymał 
święcenia kapłańskie.

Zaproszonych gości, któ-
rzy 21 grudnia przybyli do se-
minaryjnej kaplicy, przywitał 
rektor Wyższego Śląskiego Se-
minarium Duchownego w Ka-
towicach ks. Jerzy Paliński. – 
Wybór miejsca naszego spot-
kania nie jest przypadkowy – 
powiedział. – To właśnie w tej 
kaplicy dokładnie 50 lat temu 
święcenia prezbiteratu przy-
jął nasz arcybiskup – dodał 
rektor. W imieniu wspólno-
ty seminaryjnej metropolicie 
katowickiemu życzenia złożył 
dziekan alumnów, kleryk Ma-
ciej Michałek.

– Razem ze mną 
święcenia kapłańskie 
przyjmowało wte-
dy czterech kleryków 
oraz czterech fran-
ciszkanów. Był obec-
ny rektor ówczesnego 
niższego seminarium, 
późniejszy biskup ko-
szaliński Ignacy Jeż, byli ro-
dzice. Ze wzruszeniem wspo-
minam tamtą chwilę – mó-
wił arcybiskup. Jubilat przypo-
mniał także uroczystość 50-le-
cia kapłaństwa biskupa Her-
berta Bednorza, któremu skła-

dał wtedy życzenia 
w imieniu kapłanów. 
Zwracając uwagę na 
swoją dzisiejszą dobrą 
współpracę z lokalny-
mi samorządami oraz 
mediami, podkreślił, 
jak wiele zmieniło się 
od tamtego czasu. 

Po wspólnej modlitwie 
przedstawiciele zaproszonych 
środowisk lokalnych spotkali się 
w refektarzu seminaryjnym, by 
połamać się opłatkiem i złożyć 
sobie świąteczne życzenia.

PIOTR SACHA

ZA TYDZIEŃ
  ROZMOWA Z EURODEPUTOWANYM 

JANEM OLBRYCHTEM
  PANORAMA PARAFII NIEPOKALANE-

GO SERCA NMP w Książenicach

Marszałek Janusz Moszyński i 
Wojewoda Śląski Zygmunt 

Łukaszczyk 20 grudnia odebrali z rąk 
harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. To 
symboliczne przesłanie przywędrowało 
do Katowic z Ziemi Świętej. Ogień z gro-
ty betlejemskiej dotarł do Polski po raz 
siedemnasty. W gmachu Sejmu Śląskiego 
mogli odebrać je przedstawiciele wielu 
środowisk, obecni na spotkaniu opłat-
kowym. W uroczystościach uczestni-
czyli m.in. proboszcz katedry Chrystusa 
Króla ks. Stanisław Puchała, biskup die-
cezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego Tadeusz Szurman i 

ksiądz mitrat z Kościoła 
Prawosławnego Sergiusz 
Dziewiatowski. Zgodnie 
z tradycją płomień tra-
fi do szkół, kościołów, 
urzędów oraz szpitali. 

Światło
z Betlejem
do katowickiego 
gmachu trafiło 
dzięki harcerzom
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OGIEŃ Z BETLEJEM W KATOWICKIM GMACHU
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Oby był lepszy niż po-
przedni – słyszymy 

czasem, gdy przyjmuje-
my noworoczne życzenia. 
Przekładając kalendarz, war-
to dostrzec w mijającym ro-
ku przede wszystkim te mo-
menty, za które możemy być 
wdzięczni. Perspektywom, 
jakie stoją w najbliższym 
czasie przed naszym regio-
nem, przyglądamy się na 
str. VIII–XIX. Świąteczny i 
noworoczny okres to rów-
nież próba bilansu ostatnich 
miesięcy podczas odwie-
dzin kapłanów w domach 
parafian. Duszpasterze co 
rok pukają też do drzwi stu-
dentów w akademikach. O 
tym, jak wygląda kolęda u 
śląskich żaków, piszemy na 
str. IV–VI. 

Spotkanie z arcybiskupem w seminarium duchownym

50. kapłański opłatek
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Świąteczne
i jubileuszowe 
życzenia składa 
arcybiskupowi 
Stanisław 
Korfanty, 
prezydent
Piekar Śląskich

PIOTR SACHA
redaktor wydania
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Rocznice

KATOWICE. 80-le-
cie istnienia świętowa-
ło też Radio Katowice. 
Uroczystą Mszą św. w ka-
tedrze rozpoczęły się 4 
grudnia obchody jubileu-
szu. – Każde radio prze-
kazuje treści bardzo róż-
norodne. Jeśli na Śląsku 
można mówić o harmo-
nii między myślą a sercem 
człowieka, to może to być 
zadanie wyróżniające ślą-
ską radiostację wśród in-
nych radiostacji regional-
nych – stwierdził w homi-
lii abp Damian Zimoń. 
Na uroczystość przyby-
li były premier Jarosław 
Kaczyński (na zdjęciu 
z lewej), samorządow-
cy, a także kapłani zwią-
zani z Radiem Katowice. 

Stawiły się poczty sztan-
darowe szkół noszących 
imię Stanisława Ligonia – 
twórcy radia oraz wojsko 
i harcerze. Podczas Mszy 
św. abp Damian Zimoń 
poświęcił nowy sztan-
dar Radia Katowice. Po 
Eucharystii odsłonięto pa-
miątkową tablicę na ro-
gu ulic Warszawskiej i 
Mielęckiego, w miejscu 
pierwszej siedziby roz-
głośni. 
Początek grudnia był tak-
że okazją do świętowa-
nia jubileuszu Telewizji 
Katowice. 50 lat te-
mu powstał oddział w 
Bytkowie. Uroczystości 
rozpoczęła Msza św. 
dziękczynna odprawio-
na na Jasnej Górze. 

Ostatnie pożegnanie
KOSZALIN. Śląsk w 
ubiegłym roku pożegnał 
bp. Ignacego Jeża. Zmarł 
w Rzymie 16 październi-
ka, podczas dziękczynnej 
pielgrzymki metropolii 
katowickiej z okazji 750. 
rocznicy śmierci św. Jacka. 
Pogrzeb bp. Ignacego 
Jeża odbył się 23 paź-
dziernika w Kołobrzegu. 
Zgodnie ze swoją wo-
lą, został on pochowa-
ny w krypcie kołobrze-
skiej bazyliki. W ostat-
nich miesiącach przed 
śmiercią na bp. Ignacego 
Jeża spłynęło wiele za-
szczytów i wyróżnień. 

Między innymi prezydent 
Lech Kaczyński nadał 
mu Krzyż Wielki Orderu 
Odrodzenia Polski. 
Przyjął też w Katowicach 
tytuł honorowego oby-
watela tego miasta, a 
Związek Górnośląski wy-
różnił go nagrodą im. 
Wojciecha Korfantego. 
Już wcześniej był laure-
atem licznych nagród i 
odznaczeń, wśród któ-
rych znalazł się Wielki 
Krzyż Zasługi Republiki 
Federalnej Niemiec  oraz 
przyznawany przez dzie-
ci Order Uśmiechu. – 
Mam tego pełną szufla-

dę – mówił żartobliwie 
śp. bp Ignacy Jeż. – To 
człowiek, który przeżył 
dwa systemy totalitarne 
i dwie wojny światowe 
– zauważył metropolita 
katowicki abp Damian 
Zimoń. – Był świadkiem 
XX stulecia – wieku, któ-
ry przyniósł nam wspa-
niałe osiągnięcia, ale też 
dramatyczne wydarzenia. 
Takich świadków trzeba 
szanować, uczyć się od 
nich. To prawdziwy skarb 
śląskiego Kościoła. 
Przykład godnej podzi-
wu, niesamowitej wręcz 
wiary.

Lux ex Silesia
KATOWICE. Tegoro- 
cznym laureatem na-
grody Lux ex Silesia był 
abp Szczepan Wesoły. 
Nagroda przeznaczo-
na jest dla tych, któ-
rzy w swej działalno-
ści naukowej lub arty-
stycznej ukazują wyso-
kie wartości moralne i 
wnoszą trwały wkład w 
kulturę Górnego Śląska. 
Jej nazwa nawiązuje 
do dominikanów św. 
Jacka i bł. Czesława 
Odrowążów, o których 
mówiono w Krakowie 
„Ex Silesia Lux”, czy-
li „Światło ze Śląska”. 

Pochodzący z Katowic 
81-letni abp Szczepan 
Wesoły (na zdjęciu) od 
wielu lat jest duszpa-
sterzem Polonii. 

Powrót do macierzy
GÓRNY ŚLĄSK. Zmia- 
na granic, dzięki której 
do Polski została włą-
czona znaczna część 
obszaru należącego 
wcześniej do Niemiec, 
także w ubiegłym ro-
ku była okazją do świę-

towania. Wydarzenia 
te nastąpiły 85 lat te-
mu, kiedy dzięki usta-
leniom międzynarodo-
wym plebiscyt umoż-
liwił powrót Górnego 
Śląska do Polski. Na te-
renie naszej archidie-

cezji okazja do świę-
towania była podwój-
na. Z powstaniem II 
Rzeczpospolitej wiąże 
się bowiem początek 
samodzielnych struk-
tur kościelnych na tych 
terenach. 

Jubileusz ks. Sobańskiego
KATOWICE. Wybitny 
znawca prawa kanonicz-
nego ks. prof. Remigiusz 
Sobański obchodził 
jubileusz 50-lecia pra-
cy w Sądzie Metro- 
politalnym. Rozpo- 

czynał w nim pracę ja-
ko notariusz. Następnie 
pracował jako sędzia 
i wreszcie jako oficjał 
zaczął kierowanie są-
dem. Znany jest prze-
de wszystkim z działal-

ności naukowej, zarów-
no badawczej, jak i dy-
daktycznej. Znany jest 
także z kibicowania wy-
ścigom Formuły 1 i me-
czom piłkarskim Ruchu 
Chorzów.
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Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKI

Podobna sytuacja powtarza się w górnictwie 
od kilku lat. Na przełomie roku, gdy zapa-

sy w elektrowniach starczają na kilka dni, w 
kopalniach szykują się do strajków. Głównym 
przedmiotem sporu między związkami a spół-
kami węglowymi są przede wszystkim płace. Po 
burzliwych negocjacjach udało się osiągnąć po-
rozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i 
Katowickim Holdingu, natomiast w Kompanii 
Węglowej dojdzie prawdopodobnie na począt-
ku stycznia do strajku. Nastroje w górnictwie są 
podminowane i niedobrze się stało, że zarządy 
zdecydowały się na ustępstwa płacowe dopiero 
pod groźbą strajku. Z pewnością nie stwarza to 
wrażenia profesjonalnie prowadzonego dialogu 
społecznego. 

Wydarzenia na kop. „Budryk”, gdzie nie-
omal doszło do rękoczynów, a „związ-

kowcy” zdemolowali siedzibę dyrekcji, poka-
zują, jak cienka jest granica dzieląca nawet naj-
bardziej usprawiedliwiony protest społeczny od 
karczemnej awantury, gdzie racje ma tylko ten, 
kto głośniej wrzeszczy. Odpowiadają za to lide-
rzy związkowi, nieraz demagogicznie podgrze-
wając nastroje i tak wystarczająco zdesperowa-
nych górników. Takim sytuacjom sprzyja dzia-
łalność na kopalniach kilku związków zawodo-
wych. Rywalizując o głosy załogi, działacze prze-
ścigają się w licytacji radykalnych postulatów.

Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę, że nie 
są prawdziwe zapewnienia przedstawicie-

li rządu, że państwo nie ma nic do tych sporów, 
gdyż spółki węglowe we własnym zakresie za-
łatwią wszystko z górnikami. Problem w tym, 
że spółki nie są bytem niezależnym. Ich wła-
dze są wyłaniane przez przedstawicieli Skarbu 
Państwa. Także płace w górnictwie zależą od 
wskaźników rządowych, podobnie jak cena wę-
gla, która przecież nie jest ustalana przez wolny 
rynek. W przeszłości to właśnie górnictwo było 
głównym hamulcowym procesów inflacyjnych, 
ale ponosiło z tego tytułu także koszty, które nie 
były w całości rekompensowane.

Górnictwo stoi nadal przed zasadniczymi 
przeobrażeniami, także własnościowymi. 

Być może w niedługim czasie pierwsze kopalnie 
trafią na warszawską giełdę. Ciekawym ekspery-
mentem będzie także sprzedaż kop. „Silesia” w 
Czechowicach-Dziedzicach szkockiej grupie ka-
pitałowej Gibson. Przyszły rok będzie dla tego 
przemysłu bardzo ważny. Całemu krajowi trze-
ba natomiast raz jeszcze przypomnieć, że  wę-
giel kamienny jest naszym skarbem narodowym. 
Dzięki pracy górników mamy zapewnione bez-
pieczeństwo energetyczne, a to przecież jeden 
z ważnych czynników suwerenności całego pań-
stwa. Dlatego potrzebna jest szersza debata o 
losach tego przemysłu, a nie tylko nowa kłótnia 
o płace, chociaż to także sprawa ważna.
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Zygmunt 
Łukaszczyk

wojewoda śląski

Okres sylwestrowo-
-noworoczny to czas, 
kiedy pragnąc podkreślić 
naszą radość z nadejścia 
Nowego Roku, używamy 
różnego rodzaju środków 
pirotechnicznych. Niestety, jest 
to również okres, w którym 
medyczne i policyjne statystyki 
odnotowują wzrost liczby 
wypadków spowodowanych 
nieodpowiedzialnym
i niebezpiecznym używaniem 
tych środków. Apeluję 
do wszystkich 
mieszkańców 
województwa 
śląskiego o rozsądek 
i rozwagę przy 
posługiwaniu się materiałami 
pirotechnicznymi.
Szczególnie proszę rodziców
o zwrócenie uwagi
na zachowanie się dzieci w tym 
okresie. Nieodpowiedzialne 
pozostawienie zakupionych 
materiałów pirotechnicznych
w miejscu, do którego dzieci 
mają łatwy dostęp, czy nie-
zachowanie stosownych 
warunków bezpieczeństwa 
podczas ich odpalania są 
często przyczynami osobistych 
tragedii. Organizatorów
i realizatorów dużych pokazów 
pirotechnicznych proszę
o zachowanie szczególnych 
środków ostrożności.

Pod znakiem św. Jacka

RZYM. Historyczne 
znaczenie miała piel-
grzymka metropolii 
górnośląskiej do sto-
licy chrześcijaństwa. 
Obchody jackowe roz-
łożone były na cały rok i 
obejmowały różne miej-
sca (Kraków czy Kamień 
Śląski), ale ich ukorono-
waniem był Rzym, gdzie 
od 15 do 17 paździer-
nika trwała pielgrzym-
ka archidiecezji katowi-
ckiej. Obecni byli księ-

ża biskupi i wierni z die-
cezji gliwickiej i opol-
skiej. Niezapomniany 
był galowy koncert 
Państwowego Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk w Auli 
Pawła VI w Watykanie. 
Pielgrzymi spotkali się 
z Benedyktem XVI pod-
czas audiencji general-
nej i nawiedzili grób 
Jana Pawła II, dzięku-
jąc za kolejną rocznicę 
jego wyboru na Stolicę 
Piotrową.

Jubileusz Pasterza
KATOWICE. Arcy-
biskup Damian Zimoń 
obchodził 50-lecie ka-
płaństwa. Uroczystość 
Chrystusa Króla w kato-
wickiej katedrze zgro-
madziła licznych gości, 
duchownych i świeckich, 
którzy zjednoczyli się 
we wspólnym dziękczy-
nieniu. Ukoronowaniem 
uroczystości było wrę-
czenie dostojnemu jubi-
latowi tytułu doktora ho-
noris causa Uniwersytetu 
Śląskiego. Abp Damian 
Zimoń (na zdjęciu) jest 
36. doktorem honoris 

causa śląskiej wszechni-
cy w jej 40-letniej histo-
rii. Jednocześnie to trze-
ci Ślązak, którego uni-
wersytet obdarzył naj-
wyższą godnością aka-
demicką. 

Zmiany u sterów
KATOWICE. Nowym 
wojewodą śląskim został 
Zygmunt Łukaszczyk. 
Był jednym z czterech 
kandydatów do obję-
cia schedy po Tomaszu 
Pietrzykowskim. Ma 46 
lat. Do tej pory był wi-
ceprzewodniczący Rady 

Miasta w Żorach, a przez 
dwie kadencje prezyden-
tem miasta. Nowy wo-
jewoda z wykształce-
nia jest fizykiem, praco-
wał m.in. w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej oraz 
Centralnym Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczym.
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– Pukam do każdych 
drzwi i ponad 90 proc. 

studentów mnie przyjmuje 
– zapewnia ks. Marek 

Spyra. Odwiedziny 
kolędowe 

w akademikach 
to dobra okazja, 

do nawiązania 
bliższego kontaktu 

z Kościołem 
i duszpasterstwem 

akademickim.
 tekst 

JAN DRZYMAŁA

Zorganizować kolę-
dę w akademiku nie 
jest łatwo. Nie chodzi 
o przeszkody mnożo-

ne przez władze uczelni czy 
kierownictwo akademika, bo 
to już przeszłość. Duża licz-
ba akademików w naszym wo-
jewództwie też nie stanowi 
problemu. Ich zdecydowana 
większość (biorąc pod uwagę 
tylko naszą diecezję) znajdu-
je się w Katowicach. Tu ma-
ją swoje siedziby i domy stu-
denckie największe uczelnie 
regionu: Uniwersytet Śląski, 
Akademia Ekonomiczna, 
Śląski Uniwersytet Medyczny 
(Katowice Ligota), Akademia 
Wychowania Fizycznego 
czy Akademia Muzyczna 
i Politechnika Śląska (os. 
Paderewskiego). 

Rozciąganie doby
Największy kłopot pole-

ga na tym, że dla studentów 
okres, w którym przypadają 
tradycyjnie odwiedziny dusz-
pasterskie, wiąże się z bardzo 
napiętym harmonogramem. Ci, 
którzy mieszkają w akademi-
kach, są wówczas prawie nie-
uchwytni, ponieważ wyjeżdża-
ją na święta do swoich domów. 

Kiedy wracają, wielki-
mi krokami zbliża się 
zimowa sesja egzami-
nacyjna. Zajęcia trwa-
ją do godzin popołu-
dniowych. Potem trze-
ba odwiedzić bibliote-
kę lub czytelnię. Księ-
ża – duszpasterze akademiccy 
– chcąc dotrzeć do mieszkań-
ców śląskich domów studen-
ckich, muszą wykazać się nie-
złą ekwilibrystyką i znacząco 
wydłużyć godziny swojej pra-
cy. – Studenci w akademiku ży-
ją innym życiem – zauważają. – 
Nie możemy do nich iść wcześ-
niej niż po 19, bo ich po prostu 
nie zastaniemy.

Wieczorową porą duszpa-
sterze akademiccy wyrusza-
ją więc do miejsc, o których 
krążą legendy dotyczące za-

baw mocno zakrapia-
nych alkoholem. – Od-
wiedzając akademik 
AWF-u, wyzbyłem się 
tego mitu – zapewnia 
ks. Marek Spyra z cen-
tralnego ośrodka DA w 
Katowicach. – Oczywi-

ście studenckie życie toczy się 
własnym torem i w akademi-
kach zdarza się trafić na impre-
zę, ale studenci zazwyczaj są 
przygotowani na godne przyję-
cie kapłana.

Księża rozwieszają plaka-
ty, przygotowują ulotki, jed-
nym słowem szeroko ogła-
szają swoje przybycie. – Nie 
mam przygotowanej wcześ-
niej żadnej listy czy kartoteki, 
jak w przypadku tradycyjnej 
kolędy – opowiada ks. M. Spy-
ra. – Pukam do każdych drzwi 

Kolęda w akademikach

    Spacer w trudnym terenie

POD OKIEM WIELKIEGO BRATA
KS. DR STANISŁAW PUCHAŁA, DUSZPASTERZ AKADEMICKI W LATACH 
1981–1998

Za czasów minionego systemu odwiedziny dusz-
pasterskie w akademiku były bardzo utrudnio-
ne. Mimo to kolędowe spotkania ze studenta-
mi były bardzo ważne. Przed 1989 r. każdy mógł 
wejść do akademika, tylko nie ksiądz. Doszło na-
wet do sytuacji, że przedstawiciel społeczności 

akademickiej, który zaprosił kapłanów do odwiedzin dusz-
pasterskich w domu studenckim, został karnie relegowany 
z uczelni. Pamiętam odwiedziny duszpasterskie w akademi-
ku Akademii Muzycznej. Po odwiedzinach indywidualnych 
spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu. Śpiewaliśmy do 
wczesnych godzin porannych. Kolęda bowiem w tamtym 
czasie rozpoczynała się późnym wieczorem.

Ojciec 
Boguchwał 
Orczyk odwiedza 
akademiki 
w Katowicach 
Ligocie 
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i ponad 90 proc. studentów 
mnie przyjmuje – zapewnia. 
W akademikach na osiedlu 
Paderewskiego, Parnas (Aka-
demia Muzyczna) i Babilon 
(Politechnika Śląska), jest po-
dobnie. – Jeśli student jest w 
pokoju, zawsze zaprosi księ-
dza – mówi ks. Mirosław Go-
dziek z ośrodka DA „Granicz-
na”. – Nie przypominam so-
bie sytuacji, żeby ktoś z pre-
medytacją oświadczył, że nie 
chce kolędy – dodaje. Rów-
nież ojciec Boguchwał Orczyk 
z Franciszkańskiego Ośrodka 
Duszpaster-
stwa Akade-
mickiego za-
pewnia, że w 
akademikach 
kolędę przyj-
muje zdecy-

dowanie więcej osób, niż wy-
nosi średnia krajowa.

Z przymrużeniem oka
Tak jak tradycyjne odwie-

dziny duszpasterskie rozpo-
czynają się modlitwą, tak też 
jest w akademikach. – Zdarzy-
ło mi się, że studenci wybu-
chli w czasie modlitwy jakimś 
nieoczekiwanym śmiechem – 
opowiada ks. Marek Spyra. – 
Wynika to stąd, że czasem nie 
wiedzą, jak się zachować. Za-
zwyczaj nie rozmawiają nawet 
o sprawach wiary, Kościoła, a 
tu zjawia się kapłan i każe im 
się razem modlić – relacjonu-
je ks. Marek i zapewnia, że na 
takie sytuacje nie należy się 
oburzać.

Wspomina, że studenci czę-
sto go zaskakują. – Wszedłem 
kiedyś do pokoju, który był 
z góry na dół wytapetowany 

zdjęciami pornograficznymi. 
Stwierdziłem, że nie mogę się 
tam modlić i wyszedłem. Stu-
denci wiedzieli, co mają robić. 
Po pół godzinie znaleźli mnie 
i zaprosili do siebie. Wszystko 
było zerwane i uprzątnięte.

Jak zapewniają duszpaste-
rze, studenci są bardziej ot-
warci i chętniej mówią o swo-
ich problemach niż ludzie spot-
kani na tradycyjnej kolędzie. – 
Jeśli student chce poruszyć ja-
kąś kwestię, to ją poruszy – 
zapewnia ks. M. Godziek. – 
Wśród nich nie ma poczucia, 
że coś nie wypada, nie ma tabu 
i skrępowania osobą księdza – 
przekonuje ks. Marek Spyra. – 
Najczęściej interesują się spra-
wami Kościoła i religii. Kwestie 
moralności i etyki wyczuwają 
dość dobrze – mówi ojciec Bo-
guchwał. 

Kolęda w akademikach

    Spacer w trudnym terenie
OCZEKUJĄC KAPŁANA
JOANNA WŁODARSKA
– Tydzień przed 
kolędą zaczyna-
my przygotowa-
nia do odwie-
dzin duszpaster-
skich w akade-
miku. Potrzebny jest odpo-
wiedni klucz, według które-
go ksiądz porusza się w do-
mu studenckim. Chodzimy 
po pokojach i pytamy, kto 
chce przyjąć kolędę i ewen-
tualnie o której godzinie al-
bo zostawiamy listę na por-
tierni. Przygotowujemy coś 
w rodzaju kartoteki. Kiedy 
chodzimy po pokojach, czę-
sto spotykamy się z opinia-
mi, że ktoś nie chce przyjąć 
kolędy, bo nie ma pienię-
dzy. Uspokajamy. Tu ksiądz 
ich nie zbiera.

AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA
– Wraz z dwu-
nastoma inny-
mi dziewczęta-
mi mieszkam w 
bursie prowa-
dzonej przez 
siostry Maryi Niepokalanej. 
Jesteśmy wspólnotą i dzie-
limy się swoimi proble-
mami. Kolędy tutaj nie da 
się porównać z tradycyj-
nymi odwiedzinami dusz-
pasterskimi w domach. 
Miejsce, w którym się znaj-
dujemy, jest specyficzne. 
Próbujemy tu pogodzić in-
dywidualne odwiedziny 
kapłana ze wspólnotowym 
charakterem tego miejsca 
– klasztoru. Poza częścią 
typowo kolędową, siostry 
pomagają nam przygoto-
wać drugą część kolędy, 
kiedy możemy się spotkać 
na wspólnej rozmowie i 
poczęstunku.

Ks. Mirosław 
Godziek 

podkreśla, 
że dla studentów 
trzeba mieć czas 

nieograniczony

dokończenie na s. VI
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Nocne rozmowy
Bardzo często studentów 

interesuje życie Kościoła. – Oni 
czasem znają Kościół głównie z 
telewizji – mówi ks. M. Spyra. 
– Kiedy przychodzę, powtarza-
ją mi te opinie i proszą o wyjaś-
nienia – mówi. – Studenci ma-
ją taki zwyczaj, że gromadzą 
się w jednym pokoju, by uła-
twić mi pracę – dodaje ks. Mi-
rosław Godziek. – Zdarza się 
tak, jeśli chcą porozmawiać o 
sprawach ogólnych. Jednak w 
przypadku, kiedy ktoś ma po-
ważniejszy problem, decyduje 
się na indywidualną rozmowę. 
Zawsze trzeba być przygoto-
wanym na takie sytuacje i mieć 
dla każdego wystarczająco du-
żo czasu – dodaje. 

Nieraz podczas kolędy ka-
płan spotyka się z trudnymi 
sprawami, ale jak podkreśla-
ją studenci, nie powinien ucie-
kać od trudnych tematów. – Je-
żeli ktoś decyduje się na przy-
jęcie kolędy, to tym samym 
zgadza się rozmawiać z nim o 
swoich sprawach. Z życzliwoś-
cią kapłan może podejmować 
nawet najtrudniejsze tematy – 
mówią mieszkańcy osiedla aka-
demickiego w Ligocie. – Idzie-
my do studentów z błogosła-
wieństwem Bożym – podkreśla 
ojciec Boguchwał. – Nie przy-
chodzimy, by potępiać, chcemy 
rozmawiać – zapewnia. – Chce-

my poznać studentów, 
dowiedzieć się, jakie 
mają troski i kłopoty – 
mówi ks. M. Godziek. 
– Dla mnie osobiście 
szalenie ważne jest na-
wiązanie do tradycyj-
nego duszpasterstwa. 

Podczas kolędy uda-
ło się rozpocząć przy-
gotowanie do dwóch 
chrztów, Komunii św. 
małżeństwa i bierzmo-
wania – relacjonuje.

Dość nietypowy 
przebieg ma kolęda w 
Parnasie i Babilonie. Tu 
przez akademik wraz z 

księdzem przetacza się grupa 
ewangelizacyjna. W jej skład 
wchodzą głównie osoby zwią-
zane z duszpasterstwem aka-
demickim. To one tworzą po-
zytywny szum wokół kolędy. 
Przemierzają korytarze akade-
mika, śpiewając kolędy i dzie-
ląc się Słowem Bożym. Przy-
gotowują swoich kolegów na 
spotkanie z duszpasterzem.

Kolęda w akademiku to 
pierwszy krok do nawiązania 
bliższego kontaktu z Kościo-
łem i duszpasterstwem aka-
demickim. Kontakty księży 
ze studentami nie ogranicza-
ją się tylko do tego jedno-
razowego spotkania. Więcej 
szczegółów na temat działal-
ności DA w archidiecezji ka-
towickiej można znaleźć na 
www.da.katowice.pl. 

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  D U S Z P A S T E R S T W O

OCZEKUJĄC KAPŁANA
MARCIN SŁOMKA
– Kiedyś ksiądz 
przyszedł do 
mnie z kolę-
dą około dwu-
nastej w no-
cy. Było późno, 
ale ucieszyła mnie ta wizy-
ta. Czułbym się rozczaro-
wany, gdyby się okazało, 
że chciałem przyjąć kolę-
dę, a kapłan nie przyszedł. 
Każdy nosi w sobie jakieś 
zaprawy, o które chciał-
by zapytać, a na co dzień 
nie znajduje na to czasu. 
Jeśli ksiądz przychodzi do 
nas, jest okazja, by poroz-
mawiać o naszych prob-
lemach. Podstawą dobrej 
kolędy jest gotowość do 
rozmowy.

MAGDALENA KOWALCZYK
– Kolęda przyj-
mowana w aka-
demiku mo-
że być świade-
ctwem wiary. 
Często miesz-
kamy z osobami przy-
padkowymi, które mo-
gą wykazywać postawy 
antykościelne. W poko-
jach dwu- lub trzyosobo-
wych czasami jest z tym 
problem. Niekiedy lepiej 
wyjść na kolędę do inne-
go pokoju, ale to głównie 
zależy od kultury współ-
lokatorów.

BŁAŻEJ WRÓBLEWICZ
– Na czas ko-
lędy każdy stu-
dent stara się 
przygotować 
jakoś swój po-
kój. Wyjmuje 
chociażby świeczkę, jakiś 
święty obrazek czy Pismo 
Święte. Oczekiwania są 
bardzo różne. Czasem stu-
denci są w trudnej sytua-
cji materialnej i podczas 
kolędy jest okazja, by uzy-
skać pomoc. Działam od 5 
lat w Caritas Academica 
i wiem, że ludziom trud-
no jest prosić o pomoc. 
Dzięki odwiedzinom ko-
lędowym ksiądz może do-
trzeć do potrzebujących.

Mieszkańcom 
akademików 
na „Paderewie” 
rozpoczęcie 
kolędy 
zwiastuje grupa 
muzykalnych 
kolegów

dokończenie ze s. V
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 R E K L A M A 

Górnictwo

Stan zagrożenia

W ubiegłym tygodniu 
zakończyły się rozmowy związków 
zawodowych z przedstawicielami 
spółek węglowych. Porozumienie 
osiągnięto w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej oraz Katowickim 
Holdingu Węglowym. Strajkiem 
grożą gónicy z Kompani Węglowej.

Odsłon konfliktu w ostat-
nich latach było kilka. Górni-
cy domagali się już prawa do 
wcześniejszych emerytur pod-
czas pamiętnych demonstracji 
w Warszawie. Później przyszedł 
czas na wypłatę z zysków. Dziś 
roszczenia związkowców doty-
czą uposażenia zatrudnionych 
na kopalniach. Strajk ostrzegaw-
czy 17 grudnia przyniósł wie-
lomilionowe straty. Według ko-
mentatorów, zupełnie nieopła-
calnym rozwiązaniem okazałby 
się ewentualny strajk general-
ny, którego skutki odczułaby ca-
ła gospodarka. Niektórzy przed-
stawiciele związków zawodo-
wych upatrują w tym fakcie swo-
ją szansę, licząc na ingerencję 
władz centralnych. Długotrwa-
łe bowiem zastoje w wydobyciu 
mogłyby doprowadzić do zagro-
żenia tzw. bezpieczeństwa ener-
getycznego. Nie tylko na Śląsku, 
ale i w całej Polsce w dalszym 
ciągu jesteśmy uzależnieni od 
węgla jako źródła energii.

Niestety, dramatyzmu sytua-
cji w górnictwie dodaje fakt, że 
ognisk zapalnych jest więcej. Z 
jednej strony niepokój widać 
w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej, gdzie roszczenia płaco-
we również powodują zagroże-
nie strajkiem. Z drugiej strony 
nasila się protest załogi kopal-
ni „Budryk”. W tym przypadku 
bezpośrednim powodem oku-
pacji dyrekcji jest niechęć zało-
gi do przejęcia firmy przez Ja-
strzębską Spółkę Węglową. 

Z zaostrzeniem sytuacji w 
górnictwie zbiegły się informa-
cje mediów odnoszące się do 
dalszego etapu śledztwa zwią-
zanego z tzw. mafią węglo-
wą. Mówi się o 50 milionach zł 
ukradzionych na pośredni-
ctwie w handlu czarnym su-
rowcem. To oczywiście sumy, 
które prawdopodobnie dadzą 
się oszacować i udowodnić. 
Nie wiadomo, jaki mnożnik na-
leżałoby zastosować, by uzy-
skać skalę zbliżoną do prawdy. 

Uzdrowienie sytuacji wy-
maga z jednej strony systemo-
wych rozwiązań, z drugiej jed-
nak chodziłoby o takie rozu-
mienie funkcji związków za-
wodowych, które polega na 
współodpowiedzialności za fir-
mę. Roszczenia bowiem nie 
mogą przewyższać jej finan-
sowych możliwości, co mogło-
by doprowadzić do poważniej-
szych szkód. MŁ

Problemy z budżetem

Pat w urzędzie
Radni odrzucili projekt budże-
tu Województwa Śląskiego na 
2008 rok. Bardziej jednak cho-
dzi o politykę niż merytoryczne 
argumenty. 

Projekt budżetu przedsta-
wił marszałek Janusz Moszyński. 
Planowane całkowite dochody 
województwa w przyszłym ro-
ku miały wynieść ponad 1,6 mld 
zł. Stanowi to wzrost w stosunku 
do tegorocznego planu docho-
dów ogółem aż o 54 proc. Wy-
nika to z dużego wzrostu docho-
dów z tytułu dotacji celowych 
na zadania własne, w tym głów-
nie w związku z przyznaniem 
województwu dotacji rozwojo-
wej. Przyjęto także wyższy niż 
w obecnym roku dochód z sub-
wencji ogólnej. 

– Będzie to kolejny prorozwo-
jowy budżet województwa. Z ro-
ku na rok przeznacza się bowiem 
około 50 proc. wydatków na in-
westycje i zakupy inwestycyjne. 
Kolejną cechą charakterystyczną 
projektu jest jego ukierunkowa-
nie na optymalne wykorzystanie 
środków pochodzących z Unii Eu-
ropejskiej – argumentował mar-
szałek Janusz Moszyński. 

W opinii radnych klubu Plat-
formy Obywatelskiej każdy bu-
dżet powinien być narzędziem 

do realizacji opracowanych przez 
Zarząd Województwa i zaakcep-
towanych przez Sejmik celów i 
priorytetów, służących rozwojo-
wi regionu. 

– Zarząd Województwa nie 
znalazł jednak czasu na przedsta-
wienie ich radnym. Stąd też nie 
możemy skonfrontować projek-
tu budżetu z wizją rozwoju wo-
jewództwa – mówiła Gabriela Le-
nartowicz z klubu radnych PO. W 
podobnym tonie wypowiadał się 
Michał Czarski z klubu radnych 
Lewica i Demokraci, zwracając 
ponadto uwagę m.in. na stosun-
kowo wysokie wydatki na admi-
nistrację w stosunku do wydat-
ków na służbę zdrowia. 

– Niewielkie są także kwoty 
skierowane na promocję regio-
nu, która miała należeć do prio-
rytetowych działań wojewódz-
twa – mówił radny Czarski. Piotr 
Spyra z Przymierza Prawicy po-
wiedział, że klub ten nie poprze 
budżetu, ponieważ Zarząd Wo-
jewództwa w obecnym składzie 
nie ma poparcia większości rad-
nych Sejmiku. Radni z Prawa i 
Sprawiedliwości oraz Samorzą-
dowej Inicjatywy Obywatelskiej 
poparli projekt budżetu. Akcen-
towali zwłaszcza jego wzrost w 
stosunku do roku ubiegłego oraz 
proinwestycyjny charakter. NS 

Załoga kopalni „Budryk” podczas grudniowego protestu
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Jak wykorzystamy 
unijne fundusze 

w nadchodzących 
latach? Czy nowy rok 

dla Śląska oznaczać będzie 
postęp? Te pytania padają 

zwykle na przełomie 
lat, ale po raz pierwszy 

powodów do optymizmu 
jest naprawdę wiele.

tekst 
PIOTR GRAJDOŁ

Pozytywne zmiany wi-
dać już gołym okiem. 
Kierowcy narzekają 
wprawdzie na utrudnie-

nia, ale przejazd wyremontowa-
ną drogą rekompensuje wszel-
kie niedogodności. Na szczęście 
więcej pieniędzy będzie też na 
edukację i kulturę.

Po pierwsze fundusze
Kluczem do sukcesu mają 

być przede wszystkim unijne 
środki. W Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Śląskiego 
jednym z koordynatorów w tej 
dziedzinie jest Małgorzata Łą-
cka-Matusiewicz, dyrektor Wy-
działu Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W kraju istnieje 
49 Regionalnych Ośrodków EFS. 
Ułatwiają one zainteresowanym 
osobom i instytucjom dostęp do 
informacji o możliwościach wy-
korzystania środków z Europej-
skiego Funduszu Społecznego i 
wspierają potencjalnych projek-
todawców w trakcie przygoto-
wania wniosków. Współpracu-
ją także z innymi organizacja-
mi i instytucjami, tworząc lokal-
ne partnerstwa, które wspierają 
rozwój regionu i pomagają diag-
nozować problemy na lokalnym 
rynku pracy. – Pełnią one kluczo-
wą rolę w przygotowaniu ewen-
tualnych beneficjentów do ab-
sorpcji środków z Europejskie-
go Funduszu Społecznego – mó-

wi dyrektor Łącka-Ma-
tusiewicz. – Niezbędne 
jest stworzenie dla nich 
jednolitych standardów 
odnośnie do funkcjono-
wania, potencjału i rea-
lizacji działań. 

Jak podkreśla Paweł 
Chorąży, dyrektor De-
partamentu Zarządza-
nia Europejskim Funduszem Spo-
łecznym w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego, niezbędne jest 
zwiększenie wpływu samorzą-
dów na działanie funduszy. Do 
władz samorządowych powinna 
należeć ich lokalizacja i wsparcie 
w bieżącej pracy. 

Mega-Katowice
Media sporo uwagi poświę-

ciły tworzącej się aglomeracji 
śląskiej. W kończącym się ro-
ku zapadło pod tym względem 
wiele decyzji. Górnośląski Zwią-
zek Metropolitalny, utworzony 
przez 14 miast aglomeracji kato-

wickiej, zainaugurował 
swoją działalność. Wy-
brano też władze związ-
ku i nakreślono najważ-
niejsze i najpilniejsze 
zadania. Przewodniczą-
cym został Piotr Uszok, 
prezydent Katowic. W 
skład Zarządu GZM we-
szli: Marek Kopel – pre-

zydent Chorzowa, Zygmunt Fran-
kiewicz – prezydent Gliwic, Eu-
geniusz Moś – prezydent Świę-
tochłowic, Kazimierz Górski – 
prezydent Sosnowca, Zbigniew 
Podraza – prezydent Dąbrowy 
Górniczej i Andrzej Dziuba – pre-
zydent Tychów. W pierwszej ko-
lejności zarząd skupi się na opra-
cowaniu wspólnej strategii dzia-
łalności związku, promocji or-
ganizacji Euro 2012 na Stadio-
nie Śląskim, wprowadzeniu Ślą-
skiej Karty Usług Publicznych 
oraz usprawnieniu komunikacji 
publicznej. 

– Do tej pory aglomeracja 
śląska przysparzała wiele prob-

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  P R O G N O Z Y

Z NADZIEJĄ W 2008
JAN OLBRYCHT – POSEŁ 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

– Nasz region 
jest w dobrej sy-
tuacji, ponieważ 
z dużą dynami-
ką przechodził 
restrukturyza-

cję.  Obecnie jest miejscem 
sporego zainteresowania 
środowisk gospodarczych. 
Przede wszystkim to region, 
który się nie załamuje, nie 
cofa w rozwoju. Rok 2008 
powinien być dla nas udany, 
jeśli wykorzystamy nasz po-
tencjał. Wiąże się z tym nie 
tylko sprawa pieniędzy, ale 
również wiara w możliwości 
tego regionu. 

MIŁOSZ STAWECKI – DYREKTOR 
NACZELNY TELEWIZJI KATOWICE

– Mamy bardzo 
mocne górni-
ctwo. Chciałbym, 
żeby  te konflik-
ty, które dzieją 
się wokół niego, 

udało się jakoś załagodzić. 
Ale  Śląsk nie tylko węglem 
stoi. W Katowicach pojawia 
się coraz więcej inwesty-
cji, zmienia nam się oblicze 
miasta. Weszliśmy do stre-
fy Schengen, co dla regionu 
bardzo ważne, bo przylega-
my do granicy południowej. 
Jako telewizja współpracuje-
my już z telewizją ostrawską. 
Atutem są ludzie, którzy po-
trafią tu świetnie pracować, 
mają w sobie etos pracy. 

WOJCIECH JERZY POCZACHOWSKI 
– PREZES POLSKIEGO RADIA 
KATOWICE

– Jestem przeko-
nany, że wszyst-
kie starania po-
dejmowane w 
celu doskona-
łego skomuni-

kowania i inwestowania w 
regionie przyniosą ogrom-
ne korzyści. Dla aglomera-
cji nie ma innej drogi niż 
zacieśnienie współpracy. 
Myślę, że nauczeni błędami 
innych, jednocześnie kiero-
wani swoją własną mądroś-
cią, dobrze sobie poradzimy 
z tym wyzwaniem.

Przełom roku w regionie

Śląskie perspektywy
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Czy uda się 
włączyć Stadion 
Śląski do ME 
w 2012 r.? 
Z prawej 
marszałek 
Janusz 
Moszyński
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lemów wchodzącym w jej skład 
miastom. Jestem głęboko prze-
konany, że od dnia dzisiejszego 
zaczniemy korzystać z faktu, że 
jesteśmy zespoleni w Górnoślą-
skim Związku Metropolitalnym 
– powiedział prezydent Rudy 
Śląskiej Andrzej Stania. 

Nowy rozdział historii
Wielkim orędownikiem 

stworzenia aglomeracji jest by-
ły wojewoda śląski Tomasz Pie-
trzykowski. Jak podkreśla, je-
steśmy świadkami chwili histo-
rycznej, ale to dopiero początek 
drogi do osiągnięcia zamierzo-
nych efektów. – Powstanie GZM 
to początek przywracania właś-
ciwej pozycji regionu na mapie 
Polski i Europy – stwierdza Pie-
trzykowski. 

Dla marszałka Janusza Mo-
szyńskiego powstanie GZM to 
wydarzenie niecodzienne. – Dla 
śląskiego samorządu jest to po-
wód do dumy, związek miast 

rozpościerający się na 1,5 tys. 
kilometrów kwadratowych i li-
czący ponad 2 mln mieszkań-
ców jest w stanie z powodze-
niem konkurować w przyciąga-
niu inwestorów z innymi metro-
poliami, zarówno krajowymi, jak 
i europejskimi. To potencjał do-
strzegalny na mapie Polski i Eu-
ropy – stwierdził marszałek Ja-
nusz Moszyński. 

Nasze miasta mają większe 
możliwości działania niż mia-
ły samodzielnie – podkreślają 
członkowie związku. Skupio-
ne w GZM samorządy mogą 
m.in. poprzez związek wspól-
nie planować inwestycje, sta-
rać się o pieniądze na ich fi-
nansowanie. 

– Chodzi tu np. o kwestię 
budowy jednego z kilku pla-
nowanych w Polsce zakładów 
termicznej utylizacji odpadów 
czy modernizacji wspólnej infra-
struktury tramwajowej – twier-
dzi prezydent Katowic Piotr 
Uszok. 

Dla prof. Michała Kuleszy 
z Wydziału Prawa Uniwersyte-
tu Warszawskiego powołanie 
związku oznacza święto polskie-
go samorządu. 

–  Mam nadzieję, że po-
wstanie ustawa metropolitalna 
uwzględniająca śląską specyfi-
kę – mówi. 

Śląskie Euro
Ostatni mecz Polska–Belgia 

po raz kolejny ukazał magię Sta-
dionu Śląskiego. Na szczęście 
kwestia ewentualnej organizacji 
ME w piłce nożnej z uwzględ-
nieniem naszego giganta nie 
jest jeszcze zamknięta. Ruszy-
ła akcja Euro 2012. Ma na celu 
ukazanie, jak wielu kibiców po-
piera kandydaturę Stadionu Ślą-
skiego do organizacji spotkań 
podczas Euro 2012. To nie tyl-
ko największy stadion w Polsce. 
To również świetna infrastruktu-
ra całego regionu: dobrze roz-
budowane drogi, lotnisko w Py-
rzowicach, baza gastronomicz-
na i hotelowa oraz doświadcze-
nie w organizowaniu wielkich 
imprez, a tego nie ma nikt poza 
chorzowskim obiektem. 

Wbrew pozorom są jeszcze 
szanse na organizację spotkań 
podczas Euro 2012. Mimo zgło-
szenia przez Polskę 4 miast do 
organizacji meczy, UEFA będzie 
mogła według własnego uzna-
nia wybrać stadiony goszczące 
imprezę. Jeszcze do niedawna 
wydawało się, że Chorzów, któ-
ry przez polski sztab został oce-
niony najgorzej spośród wszyst-
kich miast kandydujących do 
przyjęcia imprezy, nie ma szans 
na ewentualną organizację pre-
stiżowych spotkań. Jednak to 
europejska federacja staje się 
głównym organizatorem impre-
zy i to ona będzie decydowała, 
gdzie odbędą się mecze. 

P R O G N O Z Y  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Przełom roku w regionie

Śląskie perspektywy

 R E K L A M A 

Z NADZIEJĄ W 2008

STANISŁAW KORFANTY
– PREZYDENT PIEKAR ŚLĄSKICH
– Przede wszyst-
kim rozpocznie 
się realizowa-
nie projektów 
finansowanych 
z Programu 
Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego. Wiele 
samorządów ma tutaj wy-
znaczone ambitne zadania. 
Poza tym, jako samorządy, 
liczymy na więcej sprzyjają-
cych praw. Czekamy na dal-
sze uregulowania ustawo-
we, które umożliwią prze-
kazanie środków finanso-
wych do poziomu gmin. 
Liczę również, że będą 
pierwsze efekty działalno-
ści Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego, w znacze-
niu promowania naszej aglo-
meracji czy pozyskiwania in-
westorów dla regionu.  

ADAM KRAŚNICKI – REŻYSER,
REDAKTOR TV KATOWICE
– Martwi mnie, 
że bardzo dużo 
młodych i do-
brze wykształ-
conych ludzi wy-
jeżdża, a część z 
nich nie zamierza w bliskiej 
przyszłości wrócić. Przez to 
następuje wyjałowienie do-
brej przyszłej śląskiej elity 
w deficytowych zawodach 
technicznych i medycznych. 
Natomiast z nadzieją pa-
trzę na opadające komplek-
sy dawnego śląskiego re-
gionalizmu. Młodzi ludzie, 
właściwie nie mają poczu-
cia, że to jest jakaś pro-
wincja. 
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– Ks. Władysław z dziecięcą 
wiarą powierzał się Matce Bożej. 
Zapamiętamy go jako kapłana 
wiernego i gorliwego – mówił 
w homilii pogrzebowej 
arcybiskup Damian Zimoń.

Ks. Władysława Studen-
ta, proboszcza piekarskiego 
sanktuarium w latach 1973– 
1998, żegnały tłumy kapła-
nów i mieszkańców miasta. 
Pogrzeb odbył się 20 grud-
nia w bazylice w Piekarach. 
Dzień wcześniej w Niedob-
czycach, z których pocho-
dził, miała miejsce eksporta-
cja. Mszy pogrzebowej prze-
wodniczył arcybiskup Damian 
Zimoń. Przypominając postać 
zmarłego kapłana, metropoli-
ta katowicki podkreślał jego 

żarliwość w pracy duszpaster-
skiej, zwrócił także uwagę na 
niezwykły początek jego ka-
płańskiej drogi. – Miał za-
wód, pracę, stopień wojsko-

wy i nagle zdarza się tak waż-
ny zwrot w jego życiu. W ta-
kich okolicznościach, w  wie-
ku 25 lat, ks. Władysław zo-
staje obdarzony łaską powo-
łania i wstępuje do semina-
rium w Krakowie – powie-
dział arcybiskup.

Ks. Władysław Student 
urodził się w Niedobczycach 
w 1931 roku. Miał siedmioro 
rodzeństwa. Po maturze, któ-
rą zdobył w rybnickim Liceum 
Administracyjno-Gospodar-
czym, odbył dwuletnią służ-
bę wojskową w Jarosławiu. 
Później przez osiem miesięcy 
pracował w Fabryce Maszyn w 
Rybniku. Wstąpił do Śląskie-
go Seminarium Duchownego 
w Krakowie, by w 1959 roku 
przyjąć święcenia z rąk bisku-
pa Herberta Bednorza. Jako 
wikariusz posługiwał w Ko-
chłowicach, Chwałowicach i 
Książenicach. 24 maja bp Bed-
norz mianował go probosz-
czem parafii Najświętszej Ma-
ryi Panny i św. Bartłomieja w 
Piekarach. W dekrecie nomi-
nacyjnym pojawiło się zada-
nie, by Piekary nadal zacho-
wały rolę przodującą w die-
cezji i stały się natchnieniem 
zarówno dla kapłanów, jak i 
wiernych pod opieką NMP, pa-
tronki parafii i całego Śląska. 

– Pobyt w Piekarach wy-
rzeźbił u niego duchowość o 
cechach wybitnie maryjnych. 
Duchowość ta miała charak-

ter tradycyjny i cechowa-
ła również pielgrzymów pie-
karskich. Ona sprawdzała się 
w trudnych dla Górnego Ślą-
ska czasach – mówił w trak-
cie pogrzebu metropolita ka-
towicki. – W swoim testa-
mencie ks. Władysław prosi o 
przebaczenie każdego, kogo 
w czymkolwiek, kiedykolwiek 
uraził – wyznał arcybiskup.

Abp Damian Zimoń przy-
pomniał również zaangażo-
wanie dawnego proboszcza z 
Piekar, z jakim pełnił wyzna-
czone funkcje, nie tylko w ba-
zylice i kalwarii, ale i na płasz-
czyźnie dekanalnej oraz die-
cezjalnej. Na kapłańską eme-
ryturę przeszedł ks. Student 
w 1998 roku, wracając jed-
nocześnie do rodzinnych Nie-
dobczyc. – Ostatnie lata je-
go ziemskiego życia upłynęły 
pod znakiem cierpienia i cho-
roby. Starał się i wtedy być 
aktywny, oddając się swej pa-
sji malowania obrazów – za-
pewnił arcybiskup. – Nieraz 
go odwiedzałem. Rozmawiali-
śmy zawsze o Piekarach, któ-
re nosił w sercu – dodał. 

– Ks. Władysław miał świa-
domość swojej służby Kościo-
łowi i oddania dla szerzenia 
chwały imienia Maryi. Stąd je-
go wielkie zaangażowanie w 
duszpasterstwo pielgrzymko-
we i troska o piękno bazyliki 
i kalwarii. Czynił to w sposób 
cichy i prosty. Dlatego może-
my powiedzieć, że żegnamy 
dzisiaj kapłana skromnego – 
mówił obecny proboszcz pie-
karskiej parafii, ks. Władysław 
Nieszporek.

Ks. Władysław Student 
pochowany został w kapli-
cy cmentarnej w Piekarach. 
– Zasłużył sobie u wszyst-
kich mieszkańców tego mia-
sta, stolicy katolicyzmu spo-
łecznego w naszym regionie, 
na wieczną pamięć i serdecz-
ną modlitwę. Pamiętajcie o 
nim, módlcie się za niego – 
zwrócił się do zgromadzo-
nych w bazylice wiernych me-
tropolita katowicki.

PIOTR SACHA

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  O S TAT N I E  P O Ż E G N A N I E

Ks. Władysław Student (1931–2007)

Sługa Matki Piekarskiej

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

– Wspominając ks. Władysława, przypatrujmy się również naszemu 
powołaniu – mówił podczas uroczystości pogrzebowych abp Damian Zimoń
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Serdeczne podziękowania  
wszystkim uczestnikom pogrzebu 

śp. Floriana Wrodarczyka
księdzu arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi

za łączność z rodziną w modlitwie  
oraz wyrazy nadziei i współczucia,

księżom biskupom Gerardowi i Józefowi
za łączność modlitewną,

księdzu prałatowi Krzysztofowi Gajdzie
za homilię pogrzebową,

księdzu Damianowi Wojtyczce,
proboszczowi parafii św. Wojciecha w Radzionkowie,

kapłanom seniorom, proboszczom i wikariuszom:  
Kapłanom rocznika święceń 1987,  

Kapłanom pochodzącym z Radzionkowa,  
Kapłanom dekanatu Ruda Śląska, Kapłanom z Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Ojcom Oblatom 
z Koszutki, pozostałym Kapłanom, Siostrom Zakonnym, 
Parafianom z Chorzowa Starego, Żor, Katowic, Lędzin, 

Parafianom z Rudy Śląskiej Goduli, Rodzinie, Przyjaciołom, 
Sąsiadom, pocztom sztandarowym, Orkiestrze, 

Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
za przekazane kondolencje, wyrazy współczucia,  

modlitwy i udział we Mszy św. pogrzebowej
składają

żona Weronika oraz synowie Grzegorz i ks. Krzysztof
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JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

F E L I E T O N  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Zwykle pod koniec ro-
ku dziennikarze dzwo-
nią do mnie z prośbą 

o krótki komentarz na te-
mat „śląskiego sylwestra”. 
Niestety, najczęściej po ta-
kiej rozmowie są zawiedze-
ni, bo przecież właściwie nie 
ma typowo śląskich tradycji 
związanych z zabawą sylwe-
strową, czy, precyzyjnie mó-
wiąc, z zabawą na przeło-
mie 31 grudnia starego ro-
ku i 1 stycznia nowego ro-
ku. Dawne Ślązoki skupia-
ły się głównie na świętach 
kościelnych. Tak więc ostat-
nie zabawy robiono dawniej 
na św. Marcina, czyli 11 li-
stopada, i wówczas rozpo-
czynał się dłuższy niż zwykle 
Adwent, a potem, od Bożego 
Narodzenia, zaczynał się kar-
nawał. Nie było więc powo-
dów kościelnych czy post-
nych, by z zabawami cze-
kać od 25 do 31 grudnia. 
Zresztą ludzie dawniej żyli 

według kalendarza świąt li-
turgicznych, a nie według ja-
kiejś kartki papieru z wypi-
sanymi dniami, tygodniami i 
miesiącami. 

Ogólnie rzecz biorąc, 
karnawał trwał od 
Bożego Narodzenia 

do wtorku przed Środą 
Popielcową. Był to czas zaba-
wy, ale co to znaczyło? Wtedy 
można było pójść sobie na 
muzykę do karczmy – bo tak 
nazywano wówczas dzisiejsze 
zabawy taneczne. W karna-
wale również urządzano we-
sela, które przecież były jed-
ną wielką zabawą taneczną i 
ucztowaniem. W tym karna-
wale jednak można wyróżnić 
dwa okresy szczególnie inten-
sywnej zabawy. Był to począ-
tek karnawału, zwany też cza-
sem kolędowania, oraz koniec 
karnawału, zwany mięsopu-
stem. Przyjrzyjmy się jednak 
bliżej początkowi karnawału. 

Wśląskiej trady-
cji Wigilia i święta 
Bożego Narodzenia 

były świętowaniem religij-
nym i rodzinnym. Religijnym 
– bo świętowało się naro-
dzenie Ponboczka. Ideałem 
było wtedy pójść cztery ra-
zy do kościoła: na Pastyrka, 
na Mszo w pierwszym i dru-
gim dniu świąt oraz na niy-
szpór kolyndowy w drugi dzień 
świąt. Świętowanie rodzinne 
rozumiane jest na Śląsku ra-
czej jako świętowanie kame-
ralne, wśród domowników, a 
rzadziej jako wielkie zjazdy 
wszystkich, dalekich i bliskich 
krewnych i powinowatych. 
Natomiast na odwiedzanie ro-
dziny poza domem, przykła-
dowo rodziny syna czy córki, 
mających już swoje rodziny i 
osobne domy, był przeznaczo-
ny czas od nieszporów dru-
giego święta do Trzech Króli. 
Wówczas chodziło się na wy-
siady, na odwiedziny z kolyn-
dowaniym.

Tradycyjnie też śląski 
czas od drugiego świę-
ta Bożego Narodzenia 

do Trzech Króli był okresem 
chodzenia księdza po kolę-
dzie oraz chodzenia kolęd-
ników-przebierańców. Takich 
kolędników na Śląsku nazywa-
no najczęściej pastuszkami al-
bo herodami. Niestety, nie ma 
kompleksowych badań tego 
śląskiego zjawiska, ale można 
chyba zaryzykować twierdze-
nie, że pastuszki to były tyl-
ko grupy śpiewające kolędy, 
a herody to krótkie przedsta-
wienia o okrutnym Herodzie, 
co chciał zabić Ponboczka, ale 
go za to diobli wziyni. Takie 
herody, przeszkolone przez 
Tomasza Wronę,  miałem oka-
zję podziwiać przed rokiem 
w Mysłowicach-Kosztowach. 
Grupa składała się z króla 
Heroda, Żyda, wojoka, śmiert-
ki, diobła, anioła…

Sylwester i herody

Kolędnicy chodzący z Herodem w Mysłowicach-Kosztowach.
Zdjęcie ze stycznia 2007 roku

Zapraszamy
  KONCERT

NOWOROCZNY
1 STYCZNIA o godz. 19.00 w koś-
ciele Najświętszych Imion Jezusa 
i Maryi w Brynowie rozpocznie 
się Koncert Noworoczny. Joanna 
Spandel (sopran) oraz Henryk 
Jan Botor (organy) zaprezentują 
utwory kolędowe oraz improwi-
zacje na ich temat. Wydarzenie 
organizuje parafia NIJM wraz ze 
Stowarzyszeniem PRO MUSICA 
ORGANA.

  SPOTKANIE Z KOLĘDĄ
W kościele św. Szczepana w 
Bogucicach 6 STYCZNIA odbę-
dzie się pierwszy koncert z 
cyklu Katowickich Spotkań 
Kolędowych, jakie organizu-
je w najbliższym miesiącu 
Estrada Śląska. Wystąpią Ewa 
Kopczyńska, Elżbieta Laskiewicz 
i Ewa Zug. Początek koncertu 
o godz. 16. Patronat medialny 
sprawują „Gość Niedzielny” oraz 
Radio eM. 

Wokół sprawy byłej 
posłanki

Będzie 
komisja
Sejm zadecydował: siedmiu 
parlamentarzystów zbada oko-
liczności śmierci Barbary Blidy.

Komisję śledczą, która zajmie 
się sprawą byłej posłanki SLD, 
sejm powołał 19 grudnia. Będzie 
ona złożona z siedmiu posłów, 
którzy po nowym roku spotka-
ją się, by zbadać, co wydarzyło 
się w kwietniu 2007 r. w domu 
Barbary Blidy w Siemianowicach 
Śląskich. Nie wiadomo jeszcze, 
którzy parlamentarzyści znajdą 
się w składzie komisji. Głoso-
wanie w tej sprawie ma się od-
być 8 stycznia. Wiadomo nato-
miast, że obrady komisji zareje-
strują kamery telewizyjne, za wy-
jątkiem tych dni, gdy zeznawać 
będą funkcjonariusze ABW. Bar-
bara Blida 25 kwietnia popełni-
ła samobójstwo, w czasie pró-
by zabrzymania jej przez ABW w 
związku z podejrzeniami o ko-
rupcję w handlu węglem. 
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19 grudnia o godzinie 12.00 
w Muzeum Śląskim wybrzmiał 
piętnastokrotnie dźwięk gongu. 
Dokładnie 15 lat temu w samo 
południe 50 osób zakładało 
Górnośląskie Towarzystwo 
Literackie. 

To pierwsze spotkanie nie-
przypadkowo odbyło się w 
1992 roku, ponieważ mija-
ła właśnie setna rocznica po-
wołania w Bytomiu organi-
zacji o tej samej nazwie. Ży-
cie tamtego historycznego to-
warzystwa wygasło jednak w 
1920 r. Obecnie towarzystwo, 
które kontynuuje przedwo-
jenną tradycję, liczy ponad 
140 członków i jest najpręż-
niej działającym i najliczniej-
szym regionalnym stowarzy-
szeniem literatów w kraju. 15 
lat jego działalności to zara-
zem 500 imprez kulturalnych 
oraz 146 numerów miesięcz-
nika „Śląsk”, którego GTL jest 
wydawcą. 

Podczas uroczystości w mu-
zeum chwilą ciszy upamiętnio-
no 23 zmarłych członków. Na 
wniosek towarzystwa Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego przyznał meda-
le „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”. Z ko-
lei medale „Zasłużony 
w Rozwoju Wojewódz-
twa Śląskiego” człon-
kom GTL wręczyła Lud-
garda Buzek w imieniu 
kapituły Sejmiku Śląskiego.  

Na tę okazję wybito rów-
nież medal Górnośląskie-
go Towarzystwa Literackie-
go. Odznaczenie, na którym 

widnieją sylwetki ks. 
Norberta Bończyka, 
Józefa Lompy i Ka-
rola Miarki, otrzymał 
m.in. biskup Kościo-
ła ewangelicko-augs-
burskiego Tadeusz 
Szurman. – Powsta-

nie towarzystwa było wypeł-
nieniem sporej luki, jaka by-
ła na Śląsku – powiedział bi-
skup, odbierając medal. – Ży-
czę nam, aby to wyróżnie-
nie służyło jeszcze większe-
mu zaangażowaniu dla na-
szej ziemi – dodał. 

Odznaczenie „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” odebrał ks. Je-
rzy Szymik, który do GTL-u 
wstąpił 10 lat temu. – Moja ro-
la w towarzystwie jest raczej 
symboliczna. To znaczy jako 
ksiądz, a jednocześnie poeta, 
dla całego środowiska jestem 
takim zwornikiem dwóch świa-
tów – teologii i literatury, któ-
rym zawsze w kulturze euro-
pejskiej było do siebie blisko – 
przyznaje ks. Szymik.

Z okazji 15-lecia śląskiej 
organizacji przeprowadzono 
konkurs literacki na utwór poe-
tycki i esej. Pierwszą nagrodę 
za wiersz „Notatki” otrzymał 
Marcin Chałaś z Bytomia. W 
kategorii eseju zwyciężył Cze-
sław Markiewicz z Zielonej Gó-
ry. Wydarzeniu towarzyszył Ze-

spół Muzyki Dawnej i Tańca Hi-
storycznego „Apella Nocopo-
lensis” z Mikołowa.

Jak przekonują członko-
wie towarzystwa, GTL po 15 
latach wciąż znacząco od-
działuje na życie kulturalne 
Górnego Śląska. – Towarzy-
stwo jest i stale sygnalizu-
je, że jest – mówi lapidarnie 
jego prezes Tadeusz Kijon-
ka. – To bezcenne zjawisko 
w tym znaczeniu, iż ma pod-
skórny wpływ na myślenie lu-
dzi w tym regionie. W makro-
skali nas, członków towarzy-
stwa, jest niewielu, ale każdy 
przecież ma kontakty z set-
kami czy nawet tysiącami in-
nych osób. Wpływ taki jest 
więc spory – stwierdza ks. Je-
rzy Szymik.

PIOTR SACHA

15-lecie Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego

Promotorzy słowa

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  R O C Z N I C A

 R E K L A M A 

NIEZAWODNI
TADEUSZ KIJONKA 
– PREZES GÓRNOŚLĄSKIEGO 
TOWARZYSTWA LITERACKIEGO
– Do organi-
zacji wstąpi-
ło na początku 
50 osób, obec-
nie jest ponad 
140. Już te licz-
by potwierdzają jej pre-
stiż, a podkreślić trzeba, 
że nie wstępują ludzie, 
którzy zawodzą. Ukazało 
się już 146 numerów mie-
sięcznika „Śląsk”. Co mie-
siąc, od 1995 r., wycho-
dzi pismo o zasięgu ogól-
nopolskim. Jakby na to nie 
patrzeć, to duże osiągnię-
cie. Przy okazji 150. nume-
ru miesięcznika, który uka-
że się w kwietniu, wydamy 
również księgę upamięt-
niającą 15 lat działalności 
towarzystwa. Na począt-
ku stycznia po raz kolej-
ny spotykamy się i wyzna-
czamy sobie program pra-
cy. Planujemy serię imprez 
literackich różnego rodza-
ju. Między innymi propo-
nujemy odbycie konferen-
cji literackiej na Zaolziu.
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Prof. Marianowi 
Kisielowi medal 
Zasłużonego 
dla Kultury 
Polskiej wręcza 
Ludgarda Buzek
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W Katowicach trwa śledztwo 
w sprawie zamachu na papieża 
Jana Pawła II z 13 maja 1981 r. 
Jak zapewniają prokuratorzy, 
w najbliższym czasie możliwe 
będzie przyśpieszenie. 

Priorytetami katowickich 
śledczych jest jak najszybsze 
przetłumaczenie otrzymanych 
z Włoch akt, zbadanie polskich 
wątków i przesłuchanie Ali Agcy.  
Przyspieszenie polskiego śledz-
twa w sprawie zamachu na Ja-
na Pawła II jest możliwe dzię-
ki przekazaniu przez włoski wy-
miar sprawiedliwości 20 tys. 
stron dokumentów i zapowiedzi 
przekazania dalszych 15 tys.

Z ziemi włoskiej...
Według prokuratora Mar-

ka Skwary, starania o przeka-
zanie dokumentów przez wło-
skie ministerstwo sprawiedli-
wości Instytut Pamięci Naro-
dowej prowadził od kwiet-
nia ub.r., czyli od momentu 
wszczęcia śledztwa przez Ko-
misję Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu Od-
działu IPN w Katowicach. Uza-
sadnieniem wszczęcia postę-
powania był fakt, iż poszkodo-
wany – Jan Paweł II – był oby-
watelem polskim, a przestęp-
stwo można zakwalifikować ja-
ko zbrodnię komunistyczną.

Dokumenty przekazało Po-
lakom włoskie ministerstwo 
sprawiedliwości w porozu-
mieniu z prokuraturą apelacyj-
ną w Rzymie. Podstawowym 
źródłem otrzymanych mate-
riałów były prace tzw. komi-
sji Mitrochina. Powstała ona 
w 2002 r. z inicjatywy prawi-
cowej partii Forza Italia ów-
czesnego premiera Silvio Ber-
lusconiego. Celem tej komi-
sji śledczej obu izb włoskie-
go parlamentu było zbadanie 
aktywności sowieckich służb 
specjalnych we Włoszech po 
II wojnie światowej, a zwłasz-
cza związków włoskich polity-
ków z KGB.

Dobra wiadomość
W końcowym raporcie z 

marca 2006 r. komisja uznała 
m.in., że za zamachem na Jana 
Pawła II stały sowieckie służ-
by specjalne. Nie poparła jed-
nak swoich zarzutów żadnymi 
dowodami. Wszczęcie śledz-
twa przez katowicki IPN włoski 
senator Paolo Guzzanti, prze-
wodniczący komisji Mitrochi-
na, uznał za wspaniałą wia-
domość. Zadeklarował przeka-
zanie wszelkich posiadanych 
przez siebie informacji na ten 
temat.

IPN zapoznał się najpierw 
z harmonogramem prac komi-
sji Mitrochina, zwłaszcza z me-
todami prac nad dokumentami 
niemieckiej STASI oraz bułgar-
skich służb specjalnych, prze-
słanymi wcześniej stronie wło-
skiej przez wymiary sprawied-
liwości Niemiec i Bułgarii. 

– Z materiałów wytypowa-
liśmy wówczas 43 interesujące 
nas pozycje, z których otrzy-
maliśmy 34, bez dokumentów 
uznanych przez stronę włoską 
za tajne – powiedział Skwara.

Wyjaśnił, że wśród 20 tys. 
kart przekazanych na pięciu 
płytach CD są trzy grupy akt – 

wyroki sądowe wraz z uzasad-
nieniami, dokumenty dyploma-
tyczne oraz materiały archiwal-
ne służb specjalnych Bułgarii i 
NRD. Są to wszystkie decyzje 
sądowe dotyczące wątków za-
machu na Jana Pawła II, w tym 
na 1197 kartach uzasadnienie 
wyroku uniewinniającego Buł-
gara Sergieja Antonowa, oskar-
żanego o zorganizowanie za-
machu na zlecenie KGB i GRU, 
wyrok zamachowca Ali Agcy 
zawarty na 50 kartach oraz 
m.in. liczne, mniej znane uza-
sadnienia o umorzeniu spraw 
z lat 90., a także stenogramy 
przesłuchań.

Przetłumaczenie nawet 
wszystkich dokumentów to 
dopiero początek prac. – Prze-
kazanie materiałów to wiel-
ki przełom, otwiera ono śledz-
two na nowe, kompletnie nam 
do tej pory nieznane wątki za-
machu na Papieża. Pomoże to  
prosić o pomoc prawną kolej-
ne kraje zaangażowane w ba-
danie historii zamachu – po-
wiedział prokurator.

Polski ślad?
Jednym z najbliższych prio-

rytetów IPN będzie zgroma-

dzenie jak największej liczby 
materiałów dotyczących pol-
skich wątków zamachu na Ja-
na Pawła II. – Do chwili otrzy-
mania dokumentów z Włoch 
nie było w Polsce na ten te-
mat niemal nic oprócz mate-
riałów prasowych. To u nas 
praca pionierska, podczas gdy 
Włosi wytworzyli bardzo bo-
gatą dokumentację – przyznał 
Skwara.

Drugim ważnym krokiem w 
śledztwie będzie przesłucha-
nie Ali Agcy. Prokuratorzy mu-
szą jednak najpierw otrzymać 
i zanalizować przetłumaczone 
wszystkie stenogramy przesłu-
chań tureckiego zamachowca. 
– Przed nami gigantyczna pra-
ca tłumaczeniowa, dlatego ter-
minu przesłuchania Agcy jesz-
cze nie ma – dodał prokura-
tor IPN.

Śledztwo jest tym trudniej-
sze, że obecnie prowadzi je 
jedynie dwóch referentów 
pionu śledczego katowickie-
go IPN. Oprócz Skwary jest 
to prokurator Tomasz Balas 
we współpracy z naczelnikiem 
oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu prokurator Ewą Koj. 
 NS

W Y D A R Z E N I E  G O Ś Ć  K AT O W I C K I

Włoskie akta do Katowic

Poszkodowany JPII

– Materiały, które dotarły do nas 
z Włoch, są niezwykle istotne 
– powiedziała prokurator Ewa Koj
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G O Ś Ć  K AT O W I C K I  P A N O R A M A  P A R A F I I

W tej górniczej 
osadzie chętnie 

pojawiają się 
przyjezdni. Bo 

chociaż w połowie 
przecina to miejsce 

autostrada A4, 
wciąż dobrze 

się tutaj 
wypoczywa.

tekst 
PIOTR SACHA

Wparafii li-
czącej zale-
dwie 1800 
osób trud-

no pozostać anonimo-
wym. W Makoszowach 
mieszkańcy oprócz te-
go, że świetnie się zna-
ją, są jeszcze ze sobą 
mocno związani. W tej 
górniczej osadzie, któ-
ra w 1951 roku stała się 
jedną z dzielnic Zabrza, 

pojawiają się nierzadko 
również przyjezdni. 

– Przed wojną, czy 
zaraz po niej, właści-
wie były to Makoszo-
wy Zdrój. W weeken-
dy na tutejszy dworzec 
podjeżdżały pociągi, z 
których wysypywali się 
ludzie. Oni odwiedzali 
Makoszowy, żeby posie-
dzieć nad naszymi je-
ziorami czy spacerować 
po lasach. Słychać tu by-
ło dźwięki zakładowych 
orkiestr – mówi ks. Hen-
ryk Iwański, proboszcz 
parafii.

Potop
O atrakcyjności tere-

nu decydują jednak nie 
tylko względy rekreacyj-
ne. W niedługim cza-
sie dojechać można stąd 
do Katowic, a nawet do 
Wrocławia. Może właś-
nie dlatego ostatnio co-
raz więcej rodzin stawia 
tu swoje domy. Miej-
sca na budowę jest spo-
ro, zwłaszcza że przed 
dwudziestu dwoma la-
ty parafię opuściła po-
łowa mieszkańców. Sta-

ło się tak na skutek po-
wodzi, która dotknę-
ła Makoszowy, podta-
piając wiele budynków 
mieszkalnych. Niektó-
re z nich nadawały się 
do rozbiórki. – Na wale 
na Sośnicy wszystko ob-
sadzone było materia-
łem wybuchowym. Cze-
kali w gotowości. Gdy-
by ta woda nie opadła... 
– urywa Jan Skrzypczak, 
który na co dzień poma-
ga przy kościele.

Chociaż mieszkańcy 
przenieśli się na osiedla 
w Zabrzu, wracają jed-
nak w swoje rodzinne 
strony. – Tu mają swo-
ich rodziców, rodzeń-
stwo. Widuję ich w koś-
ciele na Mszy, niektó-
rzy przychodzą regular-
nie – zapewnia ks. Iwań-
ski. – Trzeba też powie-
dzieć, że gdy tamci po-
wodzianie umierają, ich 
pogrzeby najczęściej są 
w Makoszowach – do-
daje.

Pamięć o tragedii 
sprzed lat jest wśród pa-

rafian wciąż żywa. Kilka 
lat temu efekty zbiórki, 
jaką przeprowadzono w 
kościele dla powodzian z 
Dolnego Śląska, przero-
sły oczekiwania nie tylko 
księdza proboszcza. Sal-
kę parafialną szybko wy-
pełniły produkty żywnoś-
ciowe, podobnie było w 
sali szkolnej. 

Stajenka 
z promocji
Pomoc charytatyw-

na to mocna strona pa-
rafii także w ciągu ca-
łego roku. Pięć kobiet 
z zespołu charytatyw-
nego organizuje pomoc 
dla najbardziej potrze-
bujących. – Zajmujemy 
się chorymi i rodzinami 
wielodzietnymi, odwie-
dzamy dom starców, a 
dzieciom w szkole opła-
camy mleko – wymie-
nia Weronika Twardawa 
z zespołu. W czerwcu 
odbywa się parafialny 
dzień chorych. W tym 
dniu po Mszy jest oka-
zja, by porozmawiać 
przy kawie. Starsi para-
fianie spotykają się rów-
nież od maja do paź-
dziernika po nabożeń-
stwach fatimskich. Do 
potrzebujących wspar-
cia mieszkańców trafi-
ło też 50 świątecznych 
paczek. 

W święta Bożego Na-
rodzenia w kościele po-
jawiła się całkiem no-
wa stajenka betlejem-
ska. Poprzednia, jak mó-
wią parafianie, była tu 
zawsze, czyli kilkadzie-
siąt lat. Podczas jedne-
go ze spotkań zespołu 
charytatywnego padła 
propozycja, żeby sprze-
dać stare figury, a pie-
niądze przeznaczyć na 
pomoc ubogim. W cią-
gu jednego dnia z 30 fi-
gur pozostało zaledwie 
kilka. – Ludzie mają te-
raz w domach pamiąt-
ki, a my środki na przy-
szłoroczne akcje – mówi 
Weronika Twardawa.

Śląski kołocz 
i pieśniczki
Oprócz zespołu cha-

rytatywnego przy para-
fii działa Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich, mod-
li się sześć róż Różańca, 
posługują ministranci i 
Dzieci Maryi. Gdy dziesięć 
lat temu miasto stworzy-
ło w Makoszowach budy-
nek socjalny, parafia po-
większyła się o 300 osób. 
Wśród nich było sporo 
dzieci. Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich otwarło 
z myślą o nich świetlicę, 
która funkcjonuje do dziś. 

Raz w miesiącu w 
budynku straży pożar-

Parafia śś. Jana i Pawła Męczenników w Makoszowach

Znają się po imieniu
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Wnętrze kościoła 
pw. śś. Jana i Pawła

Od lewej: Jan Skrzypczak 
na co dzień pomaga 

w pracy przy kościele
Obok: Weronika Twardawa 

z figurami szopki 
wystawionymi 

na sprzedaż
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nej spotykają się człon-
kowie Koła Emerytów i 
Rencistów. Wśród nich 
jest ks. Tadeusz Jaskół-
ka, który przed laty w pa-
rafii śś. Jana i Pawła był 
proboszczem. – To ta-
kie ściśle rodzinne spot-
kania. Przychodzi zwy-
kle około 60 osób, które 
przy dźwiękach akordeo-
nu wykonują makoszow-
skie pieśniczki i kosztują 
śląskiego kołocza – opo-
wiada emerytowany ka-
płan. 

W czwartki w szko-
le podstawowej i gim-
nazjum zajęcia zawsze 
rozpoczynają się dopie-
ro od drugiej lekcji. O 
ósmej rano w koście-
le odbywa się tego dnia 
Msza szkolna, na któ-
rą przychodzi stu, a cza-
sem nawet dwustu ucz-
niów.

Zamiast WF-u 

Zanim zaadaptowa-
no budynek starej szko-
ły na kościół, Makoszo-
wy należały do parafii w 
Przyszowicach. Stała tu 
jedynie kaplica. Najstar-
si mieszkańcy nie pa-
miętają jednak, żeby by-
ła w niej odprawiana Eu-
charystia. Wiedzą za to, 
że ich rodzice chodzili 
tam na Różaniec czy na-
bożeństwo majowe. Od 
1919 r. parafianie spoty-
kali się w niedużym koś-
ciele, którego główna 
nawa była jeszcze kilka 
lat wcześniej salą gim-
nastyczną. Budynek za-
czął się powoli rozra-
stać. – Jeżeli zburzymy 
stare probostwo, będzie 
miejsce na kolejną nawę 
z boku. I to w zupełno-
ści wystarczy na potrze-

by liczebne parafii – za-
pewnia ks. Iwański.

– Każdy, kto poja-
wi się w naszym koś-
ciele, mówi, że Mako-
szowy najlepiej śpiewa-
ją – przekonują z dumą 
parafianie. Ksiądz pro-
boszcz, który sam przy-
grywa im również na gi-
tarze i klawiszach, po-
twierdza te słowa. – 
Mocny śpiew to już tu-
tejsza tradycja – mówi. 

– Nie wszyscy wie-
dzą, że to właśnie w Ma-
koszowach urodził się 
Karol Godula. Pojawiła 
się niedawno propozy-
cja, by jedną z ulic na-
zwać jego imieniem. W 
okolicy nie ma niestety 
żadnego śladu po nim, 
ani pomnika, ani nawet 
tablicy – żali się ks. Ta-
deusz Jaskółka. 

P A N O R A M A  P A R A F I I   G O Ś Ć  K AT O W I C K I

HISTORIA
Kościół poświęcono w 1919 
roku. Parafia erygowa-
na została sześć lat póź-
niej. Budynek kościoła i 
plebanii przez lata pod-
legał szkodom górniczym. 
W latach 1982–83 prze-
prowadzono kapitalny re-
mont, a świątynia otrzy-
mała nową, stalową wieżę 
i dach kryty blachą cynko-
wą. Rozbudowany kościół 
11 grudnia 1983 r. poświę-
cił bp Herbert Bednorz.

KS. HENRYK IWAŃSKI

– Zdecydowanie więcej jest pogrzebów niż 
chrztów, ale zaledwie połowa z nich to pogrze-
by mieszkańców parafii. Sporo osób wraca na tę 
ostatnią drogę z Niemiec. Są również ci, którzy 
opuścili Makoszowy po powodzi. Żyje tu wielu 
starszych ludzi, ale przybywa też młodych mał-
żeństw. Coraz więcej osób się u nas buduje. 
Mam z nimi dobry kontakt. Od samego począt-
ku, gdy spotykam ich w kościele, pytają, kiedy 
przyjdę poświęcić im dom, bo do kolędy dale-
ko. Szybko wrastają w Makoszowy. Duży prob-
lem stanowią kradzieże, zarówno na cmenta-
rzu, jak i przy kościele. Wielką radością są z ko-
lei nieszpory, na które w niedziele przychodzi 
tłum, choć nie towarzyszy im popołudniowa 
Msza. Gdy trwają zbyt krótko, parafianie zwra-
cają uwagę. Nie przychodzimy tylko na 25 mi-
nut, chcielibyśmy jeszcze pośpiewać – mówią.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele o godz. 8.00, 10.00, 11.00; o 

15.00 – nieszpory
  Msze św. w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek, so-

bota – o 17.00; wtorek – o 7.00; czwartek – o 8.00 
(dziecięca)

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

Powyżej z prawej: Obraz 
przedstawiający

świętych Jana i Pawła 
znajduje się z boku ołtarza

Parafia śś. Jana i Pawła Męczenników w Makoszowach

Znają się po imieniu

Ks. Tadeusz Jaskółka
wróci na emeryturze
do Makoszów, w których
był wcześniej przez
7 lat proboszczem

Kościół parafialny 
przebudowano

z budynku dawnej szkoły
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TV Regionalna 30.12.2007– 5.01.2008
NIEDZIELA  30.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Nie tylko dla pobożnych – zamy-

ślenia
08.00 Śląski koncert życzeń
08.45 Góralska lista przebojów
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  Z życia Kościoła – magazyn 

katolicki
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Retransmisje sportowe
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Piłkarska Trójka
22.15 Aktualności sportowe 

PONIEDZIAŁEK  31.12

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Nie tylko dla pobożnych – zamy-

ślenia 
07.55 Kolędowanie z TV Katowice 
08.45 TV Katowice poleca
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Ślązak roku (powtórka)
17.00 TV Katowice poleca
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Rawa Blues (1)
19.20 Fajfy z jazzem
19.35 TV Katowice poleca
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda
21.55 Rawa Blues (2) 

WTOREK  1.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50  Nie tylko dla pobożnych – zamy-

ślenia
07.55  Ślązak roku – reportaż o boha-

terach
08.45  Schlesien Journal – magazyn 

mniejszości niemieckiej 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  Ślązak roku – reportaż o boha-

terach 
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Królewna Śnieżka – widowisko 
21.45 Fajfy z jazzem 

ŚRODA  2.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Gramy dla Was 
08.45  Raport z akcji – program o tema-

tyce policyjnej i strażackiej 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Gramy dla Was
17.00  Raport z akcji – program o tema-

tyce policyjnej i strażackiej 

18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Nasz reportaż
19.00 Okienko – magazyn
19.15 Wokół nas
19.35 Program publicystyczny
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe

+ Aktualności 

CZWARTEK  3.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.45 Ślązaków portret własny
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Gramy dla Was
17.00 Narciarski weekend
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.40  Ludzie i sprawy – magazyn repor-

terów TV 
19.15  Uwaga weekend – informator 

kulturalny 
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe

+ Aktualności 

PIĄTEK  4.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend
08.45 Gramy dla Was
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Program publicystyczny
17.00 To się wytnie – magazyn
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.45  Czwarta władza – program pub-

licystyczny 
19.15 Trudny rynek
19.35 Wokół nas
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe

+ Aktualności

SOBOTA  5.01

07.45 Aktualności Flesz + Pogoda
07.50 Narciarski weekend 
08.00 Magazyn hokejowy
08.45 Bajki dla najmłodszych
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Tygodnik Regionalny 
18.00 Aktualności 
18.24 Magazyn meteo 
18.30 Aktualności sportowe 
18.45 Narciarski weekend
18.55  Deskitu – magazyn snowbordowy
19.00 Jubileusz TV Katowice
19.30 Pora na kulturę – magazyn
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe
22.05 Sobotni Magazyn Sportowy

G O Ś Ć  K AT O W I C K I  K U L T U R A

Warto przeczytać

Śląskie tu i teraz
Kalendarz „Z 

tej ziemi” Wy-
dawnictwa św. Jacka 
jest pozycją, na któ-
rą się czeka. Dzięki 
niemu, z jednej stro-
ny można spojrzeć 
na miniony rok i jesz-
cze raz przypomnieć 
sobie najważniejsze 
jego wydarzenia. Z 
drugiej – kalendarz 
redagowany jest na 
następny rok, więc łączy w sobie 
przeszłość z teraźniejszością. 

Ubiegły rok minął pod zna-
kiem św. Jacka. Wspomniał o 
tym abp Damian Zimoń w sło-
wie wstępnym do kalendarza. 
W przyszłym roku na pewno 
wydarzeniem będzie 100-lecie 
urodzin bpa Herberta Bednorza, 
czego echem jest artykuł Alek-

sandry Klich o bi-
skupie robotników. 
Ponadto ciekawe 
jest opracowanie 
ks. Leszka Maków-
ki o tym, co kryją 
krypty śląskich koś-
ciołów. 

Kalendarz „Z tej 
ziemi” nawiązuje do 
tradycyjnych przed-
wojennych kalenda-
rzy domowych, któ-

re na stałe wpisane są w doro-
bek literacko-wydawniczy Gór-
nego Śląska i stanowią odzwier-
ciedlenie wszystkiego, co na Ślą-
sku dzieje się nie tylko w zakre-
sie życia religijnego, lecz także, 
a może przede wszystkim spo-
łecznego i kulturalnego. Przez 
wiele lat kalendarz zyskał zaufa-
nie Czytelników. 

 R E K L A M A 


