Czerwiec 2013
Lato w mieście
nie musi być nudne

wakacje,
wakacje!

T

radycyjnie już w naszym mieście organizowane będą
w czasie wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży pozostających w domu.

Wszystkim Nauczycielom,
Uczniom i Rodzicom
składam
najserdeczniejsze życzenia
z okazji
zakończenia roku szkolnego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował imprezy sportowe, takie jak pokazy nurkowania, łucznictwa,
samoobrony czy zajęcia fitness oraz turniej badmintona
i mistrzostwa w pływaniu.
Dla zainteresowanych stałymi zajęciami Zakład Placówek Oświatowych oraz Ośrodek Kulturalno-Oświatowy „Tęcza” organizują półkolonie, natomiast Centrum
Kultury „Karolinka” zaprasza do udziału w warsztatach
rękodzieła, konkursach gier planszowych oraz na występy zespołów młodzieżowych. Dodatkowo można będzie
wziąć udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych
do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Miejska Biblioteka
Publiczna przygotowała warsztaty quillingu, tworzenia
zakładek do książek czy zajęcia z origami. Szczegółowy
program dostępny jest na stronie internetowej www.radzionkow.pl, na ulotkach i citylightach ulokowanych na
wybranych wiatach przystankowych.

Dziękuję za to, że nasze szkoły uczą,
wychowują i kształtują charaktery,
na co składa się wysiłek
wszystkich Państwa.
Przed Wami czas
wyczekiwanego zapewne
odpoczynku,
który niech będzie bezpieczny
i wyjątkowy.
Życzę fantastycznej pogody,
niezapomnianych wrażeń
i wspaniałych przygód.
Gabriel Tobor
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Budujemy!
Centrum Dokumentacji Deportacji do ZSRR

P

od koniec zeszłego
roku rozpoczęły się
prace na terenie nieczynnego radzionkowskiego
dworca kolejowego, związane z przystosowaniem
budynku do powstania
tam placówki muzealnej. Przypomnijmy, że
radzionkowski samorząd
przejął budynek od PKP
na początku 2012 roku
i we współpracy z dyrekcją katowickiego oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej planuje zorganizować w nim wystawę
poświęconą deportacjom
Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku. Dofinansowanie na ten cel pozyskano ze środków unijnych.

Stacja Ekologiczna

R

ozpoczęły się już prace związane z budową budynku Regionalnej Stacji Ekologicznej w Radzionkowie. Stacja powstanie na
terenie Księżej Góry, w pobliżu wyburzonego budynku przy kąpielisku. W ramach projektu powstaną również ścieżki edukacyjne, nasadzenia kolekcji edukacyjnych, a także oświetlenie ścieżek dydaktycznych. Nasza gmina należy do mikołowskiego
Związku Stowarzyszeń Śląskiego Ogrodu Botanicznego, dzięki temu realizowany projekt oraz naturalne bogactwo Księżej Góry
będą wykorzystane do edukacji ekologicznej. Prace budowlane powinny zostać zakończone pod koniec 2014 roku. Inwestycja
dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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Nowe targowisko

N

a zakończenie tej inwestycji
czekają i kupcy, i wszyscy
odwiedzający radzionkowski targ.
Na terenie bezpośrednio przylegającym do obecnego targu,
wzdłuż ul. Unii Europejskiej trwa
budowa nowego placu targowego.
W ramach realizacji inwestycji powstanie 250 miejsc handlowych,
z czego 10 z nich będzie przystosowanych specjalnie do prowadzenia
sprzedaży z samochodu oraz około 196 miejsc parkingowych. Plac
targowy będzie ogrodzony i wyłożony kostką brukową. Na jego
terenie powstanie też węzeł sanitarny. Koniec prac przewidziano
na koniec tego roku.

Centrum Kultury „Karolinka”

T

o jedna z kluczowych inwestycji.
W lipcu ruszy przebudowa sali widowiskowej w Centrum Kultury „Karolinka”. Środki na remont pozyskano
z unijnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013. Sala zostanie dostosowana do wymogów przeciwpożarowych, zostaną wymienione instalacje
oraz krzesła na parterze i na balkonie.
Ponadto zmodernizowana zostanie scena z zapleczem i garderobami oraz pomieszczeniami technicznymi.

Przychodnia

T

o chyba społecznie najważniejsza inwestycja
w mieście. Nowy ośrodek zdrowia powstanie
w budynku mieszczącym się na terenie dawnych
Ogródków Jordanowskich. Budynek ten zostanie
wyremontowany. Prace będą obejmować m.in.
kompleksową termomodernizację, w ramach której wykonany zostanie remont dachu, docieplenie ścian, wymiana układu ogrzewania. Jesienią
planowany jest remont wewnątrz budynku. Plan
przewiduje powstanie ośmiu wyposażonych gabinetów lekarskich i dwóch gabinetów zabiegowych.
Projekt zostanie dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Łącznie na realizację wszystkich wspomnianych projektów Radzionków pozyskał kwotę w wysokości: 9.027.943,43 zł,
w tym 362.448,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przebudowa budynku ośrodka zdrowia) i 8.665.495,43 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (przebudowa dworca, CK Karolinka, budowa stacji ekologicznej).
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Niespokojna
W

Marek
Minas

obecnym odcinku chciałbym się zająć
małym epizodem z dziejów naszej miejscowości. Małym, ale takim, który był wszak
elementem, wydarzeń ogólnoeuropejskich,
czyli Wiosny Ludów z 1848 roku. Myślę, że
trzeba by pokrótce nakreślić, czym owo wydarzenie było. W niemal wszystkich krajach
europejskich doszło do wystąpień głodowych
najuboższych warstw, co było spowodowane
utrzymującym się od kilku lat nieurodzajem,
spowodowanym fatalną pogodą (deszcz, niskie
temperatury) oraz zarazą ziemniaczaną. Należy tu podkreślić, że ówczesne zarobki były
żałośnie niskie i wystarczające jedynie na najskromniejsze przeżycie, ówczesne państwa zaś
nie posiadały żadnych strategicznych rezerw
żywności na wypadek klęsk. Można więc sobie wyobrazić galopujące w tej sytuacji ceny
żywności. Do wystąpień ubogich dołączyli
wkrótce bogaci przedstawiciele mieszczaństwa – burżuazja. Ci z kolei domagali się władzy, płacili podatki, a w warunkach monarchii
absolutnej nie mieli żadnego wpływu na działalność państwa. Władza pod takim naciskiem
musiała pójść na ustępstwa. Powołano parlamenty, napisano konstytucje, zaczęły pojawiać
się zalążki partii politycznych.
W naszej miejscowości nieurodzaje zaczęły
się już w 1845 roku, czyli na trzy lata przed
kulminacją. Gniły na polach ziemniaki, zimne deszcze nie pozwalały zebrać i tak lichych
plonów. Najgorszy jednak okazał się rok 1847.
Wspomniany zimny deszcz padał nieprzerwanie od początków sierpnia do połowy września. Spichlerze były puste, zwierząt nie było
czym wykarmić. Biedniejsi mieszkańcy już
od dwóch lat nie dojadali, żywiąc się dosłownie czym popadnie. Ceny żywności kolosalnie
poszły w górę, w Bytomiu za pszenicę w 1843
roku płacono 1,14 talara a w 1847 roku 4,24.
Proszę sobie dziś wyobrazić taki wzrost cen
podstawowych artykułów, przy niezmienionych a nawet niższych dochodach. Panoszyły
się więc choroby układu pokarmowego –
głównie czerwonka. Ma to odbicie w księgach
pogrzebów z naszej parafii. W urodzajnym
jeszcze roku 1843 zmarły w sumie 93 osoby (liczba ludności w latach 30. XIX wieku
to powyżej 700 osób, w omawianym okresie mogło być przeszło tysiąc mieszkańców).
W krytycznym 1847 r. zmarło 158 osób w tym
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połowa XIX wieku

33 na czerwonkę. Jak się Państwo domyślacie,
pierwszymi ofiarami były małe dzieci: półtoraroczny Walenty Czarniecki i siedmioletni
Paweł Michalski, oraz osoby stare (ze względu
na inną średnią życia to pojęcie wówczas miało
inne znaczenie niż dziś), był to 60-letni Johann
Schulz i 58-letni Grzegorz Cichy. Czerwonce
towarzyszyła epidemia tyfusu: na tę chorobę
padali wszyscy bez względu na wiek, co widać
po rodzinie Kasprzyńskich. W ciągu kilku dni
zmarł ojciec, 39-letni Jan, 25-letnia żona Joanna i dwuletni syn Mateusz. Czasem w księgach
parafialnych jako przyczynę zgonu podawano
„wycieńczenie”, a więc po prostu śmierć z głodu. Tak zmarła trzyletnia Jadwiga Bieniek czy
młodszy od niej Franciszek Sadłoń. I tu pewna
ciekawostka: otóż pomiędzy Radzionkowem
a Bobrownikami, w zagajniku jest mała macewa, czyli żydowski nagrobek (na zdjęciu).
Czytelna jest tylko data 1847. Podobno w tym
miejscu popełnił samobójstwo lekarz Wittmann, zarażony tyfusem, na który wówczas
nie było lekarstwa.
Powołanie parlamentu i wybory do niego
wywołały falę aktywności społecznej, chyba
dotąd w monarchiach niespotykanej. W Bytomiu powstał Klub Narodowy i Klub Demokratyczny Niemiecki, popierające deputowanego
z naszych okolic, ks. Józefa Szafranka. Oba
kluby założyły „komitet strzegący praw ludu”,
w komitecie zasiadł nieznany z imienia nasz
mieszkaniec, który w Radzionkowie rozpoczął
akcję zbierania podpisów pod petycją, w sprawie wprowadzenia języka polskiego w szkołach, urzędach i sądach. Komitet wezwał też
do akcji niepłacenia podatków, w związku
z biedą i do bojkotowania poczynań poborców
podatkowych. Wspaniały przykład oddolnego

organizowania się naszej społeczności. O tej
działalności naszych mieszkańców wiemy
z artykułów wychodzącego w Bytomiu Dziennika Górnośląskiego.
Bieda, głód, osłabienie władzy centralnej, doprowadziły do wzrostu bandytyzmu. Mnożyły
się napady na bogatsze gospodarstwa. Nasi
mieszkańcy powołali Freikorps, czyli ochotniczą straż gminną. W jej skład weszli: Nowak,
Aleksa, Pietryga, Tobor, Matejczyk, Wojtasik,
Misch, Hajda, Słota, Binczyk, Dolibóg, Sowiński, Szastok, Kasperczyk, Kosz, Bujoczek. Dowódcą grupy był zarządca dóbr Bürkner. Patrolowali wieś i najbliższe okolice. Nic nie wiemy
o ich akcjach, ale musiały być skuteczne, skoro
sam starosta pisał o widocznych skutkach działalności naszych dzielnych chłopaków.
Pisałem dziś o wydarzeniach z historycznego
punktu widzenia nie tak odległych. I zawsze
narzuca mi się refleksja: jak w tym samym
punkcie geograficznym mogą zmienić się
realia życia, w krótkim, w sumie przedziale
czasu.
Marek Minas

Odezwa
do wszystkich Rzemieślników Majstrów i Towarzyszów Bytomskiego Obwodu.
Dyrektorynm Centralnego Stowarzyszenia Rzemieślników Szlązkich nas Deputowanych
z Szlązka d. 27 t.m. serdecznie i usilnie wzywa, aby się w każdym obwodzie tworzyło Stowarzyszenie związkowe w celu połączenia się z temże głownem stowarzyszeniem w Wrocławiu;
abyśmy wszyscy z jak największą liczbą podpisów petycyą do Zgromadzenia narodowego
wysłać mogli, a to w celu popierania tą petycyą wniosków szczegółowych komissyi, Zgromadzenia narodowego. Komitet w tej sprawie utworzony ma miejsce swych obrad w obwodowym mieście Bytomiu. Zapraszam przeto wszystkich rzemieślników, którzy się do tegoż
związku przyłączyć pragną, aby ze swego grona obrali deputowanych, którzyby z jak najwięcej podpisami, do wspólnej obrady na dzień 3 Grudnia br do Bytomia przybyli. Miejsce
Zgromadzenia jest tutejsza strzelnica (Schiesshaus). Posiedzenie rozpoczyna się o godzinie
1 w południe.
Bytom dnia 30 Listop. 1848
Deputowany z związku Piekarzy.
Mayer, Maister piekarski.

Dni Otwarte LO
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czerwca w naszym LO odbył się kolejny Dzień dla gimnazjalistów. W tym roku impreza
podzielona była na trzy etapy: poranny, południowy i popołudniowy. Na gimnazjalistów
czekały różnego rodzaju atrakcje. Po powitaniu w auli i po programie rozrywkowym w wydaniu licealistów, udawali się w grupach na wybrane przez siebie zajęcia, do poszczególnych
klas pod opieką „przewodników”. Do wyboru mieli: zawody sportowe, wampiriadę, zagadki
językowe (ang.), multimedialny tangram, puzzle, English speaking countries, grę w „Chińczyka”, modele cząsteczek, łamaniec językowy (niem.), komputerową grę sieciową, odgadywano
przysłowia. Wszystkie grupy zajrzały do klasy historycznej, gdzie był pokaz slajdów: „Zdarzyło się ostatnio” informujący o ostatnich imprezach i wydarzeniach z życia szkoły w wykonaniu pana Marka Minasa. Gimnazjaliści zawitali też do pracowni geograficznej, urządzonej
w stylu leśnego obozowiska, gdzie nauczyciel, pan Roman Holewa, częstował chętnych własnoręcznie przyrządzoną grochówką. Wszyscy goście byli zachwyceni przygotowanymi przez
licealistów atrakcjami. Uczniowie naszej szkoły mają nadzieję, że przekonali tym przyszłych
licealistów i w następnym roku szkolnym zawitają jako uczniowie do naszej szkoły.
Jagoda Bogusz, Marta Gendziwełna
Klasa IIa, LO Radzionków

Ucz się u nas
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Śląskich w Radzionkowie w roku szkolnym
2013/2014 otwiera cztery klasy pierwsze:
• I A – klasa ogólna
• I B – klasa ogólna z przedmiotem „dziennikarstwo z komunikacją społeczną”
• I C – klasa ogólna z przedmiotem „pedagogika z elementami psychologii”
• NOWOŚĆ: I D – klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.
1. W każdej klasie uczniowie samodzielnie
wybierają trzy przedmioty o rozszerzonych
treściach nauczania, spośród przedmiotów nauczanych w szkole.
2. Uczniowie, którzy wybiorą rozszerzenia
z przedmiotów ścisłych, tj. z matematyki,
fizyki, chemii, informatyki, uczestniczą, w ramach patronatu naukowego, w wykładach,
ćwiczeniach i laboratoriach organizowanych
przez Politechnikę Śląską – Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Skutkuje to
odpowiednim przygotowaniem do studiowania na kierunkach politechnicznych, w tym na
kierunkach „zamawianych”, czyli takich, które
dają gwarancję pracy.
Realizacja
rozszerzeń
przedmiotowych
z przedmiotów ścisłych jest niezbędna do studiowania na takich kierunkach jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka, elektronika,
automatyka, robotyka, mechanika, mechatronika, marketing i zarządzanie, transport, biotechnologia, nanotechnologia.
3. Uczniowie, którzy wybiorą dowolne trzy
rozszerzenia oraz przedmiot „pedagogika
z elementami psychologii” będą objęci patronatem naukowym Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
W efekcie będą uczestniczyć w wykładach
oraz ćwiczeniach organizowanych przez
ww. wydział.

Realizacja przedmiotu „pedagogika z elementami psychologii” oraz współpraca z UŚ Wydział Pedagogiki i Psychologii daje możliwość
studiowania psychologii, pedagogiki, socjologii oraz kierunków nauczycielskich wielu specjalności.
4. Uczniowie, którzy wybiorą dowolne trzy
rozszerzenia oraz przedmiot „dziennikarstwo
z komunikacją społeczną”, realizują współpracę z lokalnymi mediami i mają możliwość
umieszczania własnych artykułów w rodzimej
prasie. Redagują gazetkę szkolną o zasięgu powiatowym. Uczestniczą w warsztatach w Radiu Piekary i Radiu Katowice.
Realizacja przedmiotu „dziennikarstwo z komunikacją społeczną” daje możliwość studiowania dziennikarstwa i komunikacji społecznej, politologii, reżyserii, prawa, filologii
polskiej, historii, filozofii i innych kierunków
humanistycznych.
5. NOWOŚCIĄ jest klasa dwujęzyczna
z językiem angielskim. Zasady wyboru
rozszerzeń przedmiotowych są takie same
jak w pozostałych klasach. Istotną różnicą
jest nauczanie dwujęzyczne w języku angielskim np. – geografii, matematyki, fizyki, informatyki, WOS-u, WOK-u, podstaw
przedsiębiorczości, dziennikarstwa z komunikacją społeczną.
Patronat naukowy nad klasą dwujęzyczną
objął Uniwersytet Śląski – Wydział Filologii
i Kulturoznawstwa.
Do klasy dwujęzycznej obowiązuje test
uzdolnień językowych.
CO GWARANTUJE NASZE LICEUM?
• WYSOKI POZIOM NAUCZANIA – WYNIKI MATUR POWYŻEJ ŚREDNIEJ KRAJOWEJ I ŚLĄSKIEJ
• ZDAWALNOŚĆ MATUR NA POZIOMIE

OD 98,6% DO 100%
• WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
• DOBRĄ ATMOSFERĘ PRACY
• POPRZEZ SWOBODĘ WYBORU ROZSZERZENIA – AUTENTYCZNĄ REALIZACJĘ UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW
• REALIZACJĘ ROZSZERZEŃ PRZEDMIOTOWYCH PRZEZ ATRAKCYJNE
WYJAZDY I WYCIECZKI PROGRAMOWE
• DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH DODATKOWO – INDYWIDUALNE PROGRAMY
NAUKI Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW
ORAZ STYPENDIA I NAGRODY
• PATRONATY NAUKOWE – POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I METALURGII, UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO – WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ORAZ
WYDZIAŁU FILOLOGII I KULTUROZNAWSTWA
• POMOC MATERIALNĄ I PSYCHOLOGICZNĄ
• UCZESTNICTWO W OK. 30 ZAJĘCIACH
POZALEKCYJNYCH
(SPORTOWYCH,
PRZEDMIOTOWYCH), W TYM BEZPŁATNĄ NAUKĘ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO
• UCZESTNICTWO W KONKURSACH
I OLIMPIADACH RÓŻNEGO TYPU
• UDZIAŁ W WOLONTARIACIE NA
RZECZ DZIECI
Warto pamiętać!
Nasze Liceum ma 60-letnią tradycję i wykształciło wielu wybitnych ludzi (np. prof.
dr. hab. Karola Musioła, Rektora UJ w latach
2002 -2012), a to zobowiązuje...
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Nie

ośmieszajcie
Radzionkowa!

R

adzionkowskie
Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
swego
czasu było stowarzyszeniem, dzięki
któremu o Radzionkowie było głośno
– w pozytywnym tego słowa znaczeniu – i to nie tylko w Polsce. Dlaczego więc teraz ośmieszacie nasze
miasto w imię niespełnionych ambicji politycznych? Dlaczego kosztem
naszego ukochanego Radzionkowa,
w kraju znów śmieją się z Górnoślązaków? Wystarczy, że lokalni politycy słuchając poleceń „warszawki”
zniszczyli koleje śląskie, a remontu
Stadionu Śląskiego od lat nie mogą
dokończyć. Teraz jeszcze zaczynacie
waśnie i kłótnie w bastionie śląskości – Radzionkowie. Czy naprawdę
musicie niszczyć to, co przez lata

udało się osiągnąć? Czy nie lepsza
byłaby konstruktywna współpraca?
Przecież Radzionków za perfekcyjnie przeprowadzoną inwestycję
w ramach partnerstwa publicznoprywatnego był chwalony w całym
kraju, ba, jest wręcz stawiany za
wzór w jednym szeregu z Warszawą i Krakowem. To nasz wspólny –
mieszkańców sukces i zasługa władz
miasta. Wspomnę jeszcze, że udało
się pozyskać 4,5 mln zł dotacji na
ogród botaniczny z budynkiem na
Księżej Górze i blisko 3,8 mln zł na
remont Centrum Kultury „Karolinka”. To tylko najbardziej spektakularne osiągnięcia władz Radzionkowa. O innych nie będę mówił, bo są
widoczne gołym okiem. Zapewniam,

Andrzej
Sławik

że to dopiero początek i będzie ich
znacznie więcej...
Znam wielu działaczy RTSK, dlatego jeszcze raz pytam – w imię czego
chcecie zniszczyć to, co już udało
nam się osiągnąć? Kocham Radzionków, chcę dla niego jak najlepiej,
a WY?
Andrzej Sławik
Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego
z klubu Ruch Autonomii Śląska

Bombowy zamach...

C

o jakiś czas możemy usłyszeć w radio czy telewizji
informację o zamachach bombowych. Ich wykonawcami są przeważnie fanatycznie nastawieni młodzieńcy,
którzy wkładając za koszulę ładunki wybuchowe, udają
się w skupiska ludzkie i w samobójczej misji giną za Allacha.
Ofiary zamachów są długo opłakiwane, a świat po każdym takim ataku terrorystycznym nie jest już taki, jak
był wcześniej. Co ciekawe, po czasie okazuje się, że
mocodawcy zaślepionych młodych terrorystów poszukiwani przez służby specjalne całego NATO, nie żyją
bynajmniej ideałami Koranu. Bywają cyniczni. Pławią
się w luksusowych willach z basenami, jeżdżą drogimi
limuzynami, a do dyspozycji mają najlepszych kucharzy
i barmanów. Ich sposobem na życie okazuje się walka
z tymi, którzy potrafią coś stworzyć i dążą do rozwoju
cywilizacyjnego. Ich misją jest zaś zastraszanie i terroryzowanie opinii publicznej.
Obserwując od pewnego czasu wydarzenia w Radzionkowie nie mogłam się oprzeć pewnej analogii. Tu rów6

nież starzy, doświadczeni działacze partyjni, wykorzystując cynicznie młodzieńczy zapał nowych członków swojej
organizacji, próbują ugrać własne egoistycznie pojmowane interesy. Pod pozorem walki z wyimaginowaną butą
i arogancją lokalnej władzy (którą sami utracili w demokratycznych wyborach) leczą swoje zawodowe i polityczne kompleksy, wysyłając na front coraz to młodszych
gwardzistów opozycji. Nie mogę sie oprzeć przeczuciu,
że podobnie jak w przypadku Al-Kaidy po czasie okaże
się, że młodzi, bezkrytycznie słuchając rozkazów swoich
przywódców, stracili może nie życie, ale swoją reputację,
dobre imię i szacunek środowiska, czyli to, na co w Radzionkowie pracuje się latami. A starzy cóż... Pławiąc się
w luksusach, nadal będą straszyć w gazetach referendum,
niczym zamachem bombowym. Szkoda tylko, że po ich
działaniach Radzionków nie jest już taki sam, jak był
wcześniej...
Strziga z Wacmanu

„R

W rodzinie

odzina, rodzina, ach rodzina […], Lecz kiedy jej ni ma
Samotnyś jak pies” – tak żartobliwie
śpiewał niegdyś Kabaret Starszych
Panów. Dużo w tych słowach prawdy.
Dziś, w czasach relatywizmu moralnego i upadku wartości, rodzina powinna być otoczona szczególną troską, ponieważ jej byt jest zagrożony.
Każdego dnia media zalewa fala liberalnej ideologii, głoszącej hasła
związków partnerskich, prawa do
aborcji, konsumpcyjnego i hedonistycznego stylu życia oraz eliminowania wartości chrześcijańskich z życia
publicznego. Z głównego nurtu wypierane są natomiast kwestie związane z małżeństwem, rodzicielstwem
i wiarą. Rodzinnemu dobrobytowi nie
sprzyja też zła sytuacja gospodarcza.
Kryzys ekonomiczny i wzrastające
bezrobocie sprawiają, że młodzi ludzie emigrują za chlebem na Zachód
lub pozostając w kraju, nie decydują
się na założenie rodziny, tłumacząc to
brakiem środków na jej utrzymanie.
Jak alarmują statystyki, ponad 25%
młodych Polaków w wieku do 25 lat
jest bezrobotnych! Brak pracy powoduje frustrację, a ta często prowadzi
do uzależnień, z których najgroźniejsze wydają się uzależnienia od narkotyków i alkoholu...
Życie rodzinne – naprawdę – jest dziś
zagrożone, dlatego, jak wzywał podczas tegorocznej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich arcybiskup
Wiktor Skworc, „otoczmy troską rodziny”. To hasło ma szczególny wydźwięk na Śląsku, w którym od wieków wartości rodzinne były stawiane
na pierwszym miejscu. Tak powinno
być nadal. Życiu rodzinnemu realnie
może pomóc wprowadzenie w życie
idei regionalizmu. Ktoś może zapytać, w jaki sposób ta koncepcja pomoże rodzinom? Już odpowiadam.

Po pierwsze, Górny Śląsk posiadający
większą autonomię gospodarczą, stałby się miejscem, w którym sami kreowalibyśmy miejsca pracy. Po drugie,
w znacznie większym stopniu moglibyśmy inwestować w sektor mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw,
a więc firm, które bardzo często są
biznesami rodzinnymi. Co więcej,
mielibyśmy również większy wpływ
na to, w jaki sposób rozdysponowane
zostaną unijne dotacje. Te działania
miałyby przełożenie na realne życie:
młodzi ludzie nie musieliby wyjeżdżać i tu – na Śląsku – zakładaliby
swoje rodziny. To ważne, ponieważ
w społeczności, w której nie rodzą
się dzieci, niemożliwe jest przetrwanie społeczeństwa i jego kultury. A to
właśnie w domu rodzinnym, w pierw-

siła!

szej kolejności przekazuje się kultuę
i tradycję, a więc naszą tożsamość.
Najwyższy czas stanąć w obronie
rodziny! Jako katolik, Górnoślązak i Polak apeluję o zmiany. Tu nie
chodzi o czyjś partykularny interes,
ale o NASZE rodziny, nasze dzieci
i wnuki, a dla nich chcemy przecież
wszystkiego, co najlepsze. Zacznijmy
więc wspólnie walczyć o swoje. Czas
na rodzinę, czas na wartości, czas na
regiony! To jeden z priorytetów Stowarzyszenia RAŚ, a co w tym temacie proponują partie polityczne?
Andrzej Sławik
Radny Sejmiku
Województwa Śląskiego
z klubu Ruch Autonomii Śląska

Radzionków
i jego mieszkańcy

U

kazał się już kolejny album prezentujący nasze miasto na starych fotografiach pt. „Radzionków
i jego mieszkańcy XX wieku” autorstwa Marka Minasa i Jarosława Wrońskiego. Jego autorzy przygotowują się
już do wydania następnej publikacji
z tej serii. Wspierając akcję Urzędu
Miasta Radzionków, zwracamy się do
wszystkich Państwa z gorącą prośbą
o udostępnienie archiwalnych zdjęć
rodzinnych (wykonanych np. podczas
świąt i spotkań rodzinnych), prezentujących ówczesne zwyczaje i panującą modę. Zdjęcia zostaną skopiowane
i zwrócone właścicielom.
Zdjęcia można składać w Referacie
Promocji Miasta i Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radzionków przy
ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 19 lub kontaktować się drogą
elektroniczną: promocja@radzionkow.pl
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„W swoim życiu kapłańskim wiele pielgrzymuję. Pielgrzymowanie pozwala doświadczyć wspólnoty, pokonywać
słabości i doświadczać, jak Bóg na różnorodne sposoby trafia do człowieka.”

Ks. Krzysztof Wojciech Sykulski

U

rodził się 1 kwietnia 1971 r. Jego rodzicami byli Henryk i Emilia z domu Wysypoł.
Ojciec był przez 30 lat górnikiem w kopalni
„Powstańców Śląskich” w Radzionkowie,
zmarł w 1993 r. Matka zawsze zajmowała się
domem i dziećmi. Ks. Sykulski posiada trójkę
rodzeństwa: dwie siostry i brata.
– W dwunastym dniu po urodzeniu przyjąłem
sakrament chrztu św. z rąk ks. Jerzego Hojki – wspomina. – Natomiast do spowiedzi,
I Komunii św., bierzmowania i do seminarium
duchownego w Katowicach prowadził mnie
ks. proboszcz Ernest Grajcke.
Wpływ na wybór życia kapłańskiego mieli
rodzice oraz ciotka – Genowefa Wysypoł,
która przez wiele lat pracowała w kancelarii
parafialnej w Radzionkowie i w Rudzie Śl.
– Wirku. Ks. Sykulski w okresie szkolnym
nigdy nie był związany z żadną grupą parafialną, chociaż w każdą niedzielę uczestniczył
w nieszporach, regularnie w nabożeństwach
majowych, modlitwach różańcowych czy
w roratach. Najpierw uczęszczał do Szkoły
Podstawowej nr 11 (obecnie nr 1), którą ukończył w 1986 r. Później przez cztery lata uczył
się w radzionkowskim liceum, w którym
w 1990 r. zdał maturę. W tym samym roku
wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego w Katowicach. Po dwóch latach
studiów teologicznych na Śląsku został skierowany do Seminarium Polskiego w Paryżu.
Tam kontynuował studia, pogłębiał znajomość
języka francuskiego, poznawał Kościół we
Francji, życie i mentalność ludzi.
– Podczas weekendów posługiwaliśmy w Paryżu w dwóch parafiach polskich i dwóch
francuskich – wyjaśnia ks. Sykulski. Czas
przerw świątecznych, które trwają tam dwa
tygodnie, służył do przeżywania świąt w kościele francuskim, ale też do wyjazdów, aby
poznać piękno tego kraju. – Czas trzech miesięcy wakacji dzieliłem na miesiąc pobytu
w domu w Polsce i dwa miesiące pobytu we
Francji. Spędzałem je we Francji służąc jako
wolontariusz w różnych wspólnotach lub organizacjach kościelnych. Na przykład w miasteczku św. Piotra w Lourdes, w klasztorze
w Landevenec czy we wspólnocie w Uzes na
południu Francji – wylicza.
Ks. Sykulski zwraca również uwagę na różnice w edukacji teologicznej i charakterze
wspólnot. Nauka poszczególnych przedmiotów teologicznych różniła się od tej w Polsce
przede wszystkim otwartością na poszukiwanie czy wręcz nawet zmienianie tego,
co Kościół naucza. Wszystko bazowało na
zrozumieniu człowieka i jego postępowania.
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Msza św. Prymicyjna w dniu 17 maja 1998r. w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie.

Kościoły prowadzone przez polskich duchownych były nie tylko miejscem modlitwy, ale
również miejscem spotkań Polonii, wymiany doświadczeń, poszukiwania pracy, nawet
miejscem noclegowym dla bezdomnych Polaków przychodzących do polskiego kościoła
na Placu Zgody. Kościoły francuskie tworzyły
domową atmosferę: po każdej mszy św. kapłan wychodził przed kościół i z wszystkimi
się witał, pytał co dobrego słychać, liturgia
była zawsze dobrze przygotowana, zaangażowani świeccy, ale mało śpiewu, który byłby
udziałem samych wiernych.
– Po powrocie do Polski w 1994 r. przyjąłem strój duchowny oraz następne posługi:
w 1996 r. święcenia diakonatu w kościele
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach – relacjonuje. – W latach 1997-1998
posługiwałem jako diakon w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju.
Studia ukończył napisaniem pracy magisterskiej na temat: „Kult św. Wojciecha w parafii
św. Wojciecha w Radzionkowie”, która miała
przybliżyć religijność parafian w Radzionkowie. W katowickiej katedrze 16 maja 1998 r.
abp Damian Zimon udzielił mu święceń kapłańskich. Dzień później – 17 maja 1998 r.
w kościele pw. św. Wojciecha w Radzionkowie odprawił swoją mszę św. prymicyjną.
– Do ołtarza prowadził mnie ks. proboszcz
Jan Grzesica, który okazywał wielką troskę
nie tylko o życie parafialne, ale też o brać klerycką – podkreśla ks. Sykulski.
Jako wikariusz rozpoczął w 1998 r. posługę
w parafii św. Antoniego w Siemianowicach Śl.
W latach 1999-2001 był studentem najpierw
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
a po otwarciu Wydziału Teologicznego w Uni-

wersytecie Śląskim, studentem tegoż wydziału, studia ukończył licencjatem. Od 1997 r.
jest katechetą i uczył już w kilkunastu szkołach, w większości w klasach gimnazjalnych.
Od 2001 do 2005 r. duszpasterzował w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na
Osiedlu „Odrodzenia” w Katowicach. Następne trzy lata pracował jako wikariusz w parafii
św. Marii Magdaleny w Lubomi. W 2008 r.
został skierowany do parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła w Świętochłowicach, a od września 2012 r. jest wikariuszem parafii św. Stanisława na Osiedlu Jerzego Ziętka w Bytomiu.
W parafiach opiekował się najczęściej grupami dziecięcymi: ministranci, dzieci Maryi.
Od wielu lat przygotowuje również młodzież
do bierzmowania, a w świętochłowickiej oraz
bytomskiej parafii był także opiekunem parafialnego koła misyjnego.
Pobyt we Francji był początkiem poznawania
wiary i miejsc kultu w innych krajach.
– Chcę nawiedzić wszystkie Madonny koronowane w Polsce, ważne sanktuaria świętych
i te związane z kultem Jezusa Miłosiernego
czy Cierpiącego (Kalwarie). Nawiedziłem już
wiele miejsc, ale ciągle są takie, które czekają.
Również chciałbym odwiedzić najważniejsze
sanktuaria w poszczególnych krajach Europy
czy na świecie.
Do rodzinnego domu przyjeżdża przynajmniej raz w tygodniu, mieszka w nim mama
oraz siostra z mężem.
– Obecnie do domu chodzę pieszo co zajmuje
mi 25 minut.
Na zakończenie wyznaje:
– O każdej porze roku lubię ogródek, w którym znajduje się grota z Matką Bożą z Lourdes.
Oprac. Kornelia Banaś

