
„Nie ma drugiego takiego tytułu pośród miejscowych i wojewódzkich pism,
który by równie wiele i prawdziwie pisał o Siemianowicach Śląskich”. 

Trwajcie mocni w nadziei, 
miłości i wierze!

Choć się usiłuje wmówić człowiekowi, że 
pieniądz jest królem, że on sam jest wszyst-
kim i nie ma dla niego żadnych ograniczeń, 
tworzy własny dekalog, deklaruje najroz-
maitsze mity i choćby cały świat posiadł, 
zdaje mu się, że nic nie ma. Po drodze 
życia popełnia mnóstwo nieprawości, roz-
łamuje się rodzina i nie wystarczą słowa, 
obwarowanie murem, straże – wciąż jesz-
cze czegoś brak..., i nie wiadomo dlaczego, 
czuje się zagrożony. Dlaczego? Władza, 
panowanie – i to nie wystarcza?

Bo człowiek to nie tylko cielesna postać. 
Jest w nim, choć się tego zdaje nie odczu-
wać, odrobina boskości, którą przy stworze-
niu na swój obraz, obdarował go Bóg. I nie 
ma człowiek siły, żeby to wyrwać z siebie, 
pomimo największego wysiłku. I podświa-

domie czuje, że 
będzie musiał się 
kiedyś rozliczyć.

Biblia mówi, że 
gdy Chrystus po 
zmartwychwsta-
niu wstępował 
do nieba, zosta-
wiając apostołom 
polecenia, uniósł 
się w górę i zniknął z ich oczu. A oni stali na 
ziemi i patrzyli za Nim w niebo. 

I ta odrobina boskości, którą nazywa się 
duszą, zawsze niepokoi, zawsze upomina 
się o swoją pozycję.

I dlatego miliony ludzi udaje się na 
spotkanie z Papieżem, gorąco Go przyj-
muje, bo odzywa się to wołanie w nich, 
ta potrzeba duszy. Tam padają słowa 
dobroci, miłości, jakby drogowskaz życia – 
„trwajcie mocni w nadziei, miłości i wierze! 

Stojąc na ziemi, patrzcie w niebo!”. Odnaj-
dzie się dialog z człowiekiem i światem, 
który prowadzi do Boga. 

Trwajcie mocni w wierze! Wszystkie 
spotkania społeczeństwa z Papieżem były 
wzruszające – morze wiwatujących ludzi, 
las chorągiewek, bez końca kołysanych 
na wietrze i uśmiechnięty ciepło Bene-
dykt XVI z pięknymi homiliami.

Oświęcim – z godnością, w ciszy głę-
bokiej uczestniczyli ci, co te katorgi prze-
żyli. Papież był taki wzruszony, że widać 
było na Jego twarzy boleść. Przez chwilę 
kropił deszcz, gdy przemawiał przepięknie 
Papież i jakby Bóg w niebie mile odbierał 
modlitwy i pokorę wszystkich tu zebranych, 
rozpiął na rozpogodzonym już niebie wspa-
niałą tęczę – znak przymierza Boga z czło-
wiekiem. Papież wzywał do szczerego 
pojednania, żeby już wojen nie było między 
ludźmi, bo przemoc rodzi przemoc.

„Trwajcie mocni w nadziei, miłości 
i wierze!” – ta wizyta Papieża Benedykta 
XVI w Polsce przejdzie do historii.

Maria Sokołowa

Parafia pod wezwaniem Świętego Jana 
Sarkandra w dzielnicy Siemianowice Śląskie 
– Bańgów, pnie się w górę. Pnie się w górę 
w sensie dosłownym, gdyż poświęcony 

kościół wieńczy 
strzelista wieża, 
a także duchowo, 
bo akt ten został 
wpleciony w ciąg 
wydarzeń wręcz 
m i s t y c z n y c h 
w swej wymowie.

Pierwsza piel-
grzymka Bene-
dykta XVI do 
Polski, jubileusz 
25-lecia kapłań-
stwa budowni-
czego kościoła 
– księdza pro-
boszcza Kry-

stiana Bujaka i uroczystość konsekracji 
kościoła – te trzy wielkie wydarzenia uczy-
niły życie bańgowian lepszym między 22 
a 30 maja 2006 roku. 

Przygotowaniem do kulminacyj-
nego punktu było „Triduum parafialne”. 
Codziennie od 22 do 24 maja można było 
uczestniczyć w nabożeństwie majowym, 
mszy świętej, adoracji Najświętszego 
Sakramentu, skorzystać z sakramentu 
pokuty i wysłuchać konferencji – kolejne 
jej tematy to: „Kościół jako Lud Boży i jako 
miejsce święte”, „Patron św. Jan Sarkan-
der” i „Papież – następca Piotra, widzialna 
głowa Kościoła”. Każdy wieczór wieńczył 
Apel Jasnogórski. 

W samo południe, 27 maja została 
odprawiona uroczysta msza święta spra-
wowana w koncelebrze kapłanów z rocz-
nika ks. proboszcza Krystiana z okazji 25 
rocznicy przyjęcia święceń. 

Teraz można było już wyruszyć na spot-
kanie z Benedyktem XVI. Młodzież udała 
się na Błonia w Krakowie 27 maja na spe-
cjalnie dla niej przygotowane uroczysto-
ści; dorośli dołączyli następnego dnia, by 
uczestniczyć w papieskiej mszy świętej. 
„Trwajcie mocni w wierze” – to motto prze-
wodnie pielgrzymki będzie towarzyszyć 
uczestnikom zapewne jeszcze długo po 
tak głębokich przeżyciach. 

   Wśród autorów: B. Faszyńska-
Adamczak, M. Sokołowa, S. Wie-
czorek, J. Wywiórka

  Polecamy także: gody, kronika, 
ogłoszenia

 W NUMERZE M.IN.:

Wizyta Papieża

Bańgów pnie się w górę, czyli ALLELUJA!

Dokończenie na str. 4
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• Nasi mieszkańcy widząc jakie „dresz-
czowce” fundują sobie kierowcy i piesi, wnio-
skują aby wzorem innych miast umieścić na 
sygnalizatorach świetlnych tablice z wyraź-
nym napisem: TYLKO NA ZIELONYM 
ŚWIETLE DAJESZ PRZYKŁAD DZIECIOM. 
Być może trzeba jeszcze coś mocniejszego, 
co dotrze do wyobraźni jednych i drugich?

• Michałkowiccy parafianie z dużym 
zaciekawieniem patrzą na remontujących 
wieżę kościoła św. Michała Archanioła. 
Teraz robotnicy pracują na zewnątrz wieży, 
zawieszeni na linach. Wielu przechodniów 
przystaje i podziwia odwagę tych na wyso-
kości. Ze względów bezpieczeństwa doj-
ście na cmentarz jest tylko od ulicy Maciej-
kowickiej oraz z ul. Sikorskiego. 

• W sobotnie popołudnie 6 maja, prze-
chodnie ze strachem patrzyli jak silna 
wichura przewraca ogrodzenie placu 
budowy przy ul. Kościelnej w Michałko-
wicach. Niewiele brakowało do poturbo-
wania przechodzących w pobliżu osób. 
Okazało się, że przyczyną był brak zako-
twienia słupków w ziemi, a w blaszane 
przęsła ogrodzenia wiatr dmuchał jak 
w żagle. Ludzie powiedzieli, że ta pozorna 
oszczędność mogła się źle skończyć. 

• Od poniedziałku 8 maja br. mieszkańcy 
Michałkowic oraz kierowcy ze sporym zdzi-
wieniem patrzyli na dyndającego pluszo-
wego stworka – pingwinka na wysięgniku 
sygnalizatora na skrzyżowaniu ul. Kościel-
nej z Maciejkowicką. Wszyscy zastanawiali 
się jak on się tam dostał. A tę niespodziankę 
pierwsze spostrzegły dzieciaki. 

• Osoby korzystające z banku PKO przy 
ul. Kościelnej raczej z irytacją przyjęły nie-
dawną zmianę wystroju oraz obsługi klientów 
w głównej sali. Połowę okienek kasowych po 
prostu zalepiono reklamą co źle wpłynęło na 
wewnętrzną estetykę pomieszczenia. Obec-
nie czynne są tylko trzy okienka. Ludzie 
mówią, że opłaty za usługi rosną a bank 
jako instytucja oddala się od klienta. Nato-
miast wszyscy chwalą panie zza okienka 
za miłą i sprawną obsługę. Wielu klientów 
mówi, że wolą załatwiać sprawy finansowe 
z osobą a nie z automatem. 

• Nasi mieszkańcy narzekają na nie-
których właścicieli budynków za brak czy-
stości przed posesją. Śmieci i brud same 
wskazują ich adresy. Ale najgorsze jest 
to, że w przypadku silniejszego wiatru, 
nieczystości fruwają w powietrzu i rozno-
szone są po całej okolicy. Przechodnie 
z przekąsem powiadają, że sieci handlowe 
mają bezpłatną reklamę, która wręcz bije 
w takim momencie po oczach. A może 
jest to argument dla służb porządkowych 
do obciążenia ich za sprzątanie. Równo-
cześnie mieszkańcy zwracają uwagę na 
to, że w końcu te wszystkie brudy sprząta 

Pan Bóg, (bo dał ludziom czysty świat) 
zsyłając deszcz, wiatr i słońce. Wtedy jest 
schludnie. 

• „Pod latarnią najciemniej” – tak ludzie 
komentują wyczyny kierowców na odcinku 
ul. Świerczewskiego przed rondem, gdzie 
nagminnie zawracają przez podwójną ciągłą 
linię. Mało tego, bardzo często popełniają 
podwójne wykroczenie tzn. łamiąc zakaz 
skrętu w lewo i znowu podwójną ciągłą linię 
jadąc do pobliskiego marketu. Robią to kie-
rowcy aut oraz motocykliści. Ci na motorach, 
uatrakcyjniają czas osobom stojącym na 
przystanku, pokazując akrobacje na jednym 
kole. Taki mały cyrk i to za darmo! 

• Zaś przechodnie w Michałkowicach 
zgłaszają „najazd” samochodów na pie-
szych na przejściach jak i na chodnikach. 
Najciaśniej jest na ul. Kościelnej w okolicy 
apteki oraz przy poczcie. Niektórzy kierowcy 
zachowują się cynicznie jak „pan i władca”, 
na którego nie ma mocnych. Na przejściach 
dla pieszych dosłownie najeżdżają na palce 
i obcasy ludzi. Dla niektórych nie ma żadnej 
świętości. Przykład: obcy wykonawca 
budowy pawilonu handlowego przy ul. Koś-
cielnej z wielką pieczołowitością i troską 
przeniósł zabytkową kapliczkę w nowe miej-
sce. I co – część miejscowych kierowców 
parkuje niemalże na samej kapliczce. Być 
może mają napad ślepoty, zanik pamięci, 
zapaść, itp. Mieszkańcy zastanawiają się 
czy jest lek na tę chorobę?

• Mieszkańcy Michałkowic omawiając 
napad rabunkowy na SKOK „Jowisz” przy 
ul. Kościelnej dnia 9 maja, mówią, że to 
skutek zuchwałości i poczucia bezkarności 
ze strony napastników. Wynika to również 
z braku reakcji i obojętności mieszkających 
tu ludzi na tego typu nieprawidłowości. 
A przecież za okienkiem kasowym, za ladą 
sklepową, czy w innych miejscach pracy są 
nasi bliscy z rodziny tj. matka, ojciec, brat, 
siostra, kolega, koleżanka. Czy należy ich 
zostawić samych na pastwę bandytów? 
Jeśli tak to pozwalamy ich ranić i zabijać! 
Dlatego sprzedawcy, kasjerki apelują aby 
tutejsi mieszkańcy wchodzili do lokalu 
chociażby porozmawiać, pooglądać towar 
– to już poprawi bezpieczeństwo, zniechęci 
bandziora. To jeden z prostszych sposo-
bów, jest też wiele innych. 

• Nasi mieszkańcy z różnymi dolegliwoś-
ciami w większości leczą się w przychod-
niach i poradniach szpitalnych na terenie 

Siemianowic Śl. 
Ponieważ kolejki 
są dość długie, 
więc kwitnie 
w nich demokra-
cja w najlepszym 
wydaniu. Tutaj 
poznają się ludzie 
z różnych stron 
i wymieniają się 
doświadczeniami 
odnośnie stanu zdrowia. Okazuje się, że 
porady lekarskie znajdują wielki posłuch u 
pacjentów – po prostu nauka nie idzie w las. 
Ludzie mówią gdzie, co i jak kupić, co dobre, 
a co komu szkodzi i jakie są ceny. Dysku-
tuje się o racjach i wadach naszej służby 
zdrowia. Można usłyszeć o planach i spo-
sobach poprawy sytuacji. Z kolejkowej dys-
kusji wygląda to dość ciekawie, daje tu się 
słyszeć mądrość ludowa. Być może gdyby 
w takich kolejkach posiedzieli rządzący, to 
szybciej nastąpiłyby oczekiwane zmiany. 

• Z dużym zadowoleniem michałkowicza-
nie przyjęli wybudowanie nowego przejścia 
dla pieszych na ul. Orzeszkowej w rejonie 
przystanku autobusowego. O takie rozwią-
zanie tutejsi mieszkańcy wnioskowali już 
od kilku lat. Jednak wszyscy użytkownicy 
dróg tj. zmotoryzowani i piesi, muszą w tym 
miejscu zachować szczególną ostrożność 
ponieważ jest to węzeł komunikacyjny 
o dużym natężeniu ruchu. 

• Uważny obserwator pracy sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościelnej 
z Maciejkowicką spostrzegł niebezpiecznie 
krótki cykl zmian świateł. Skutkiem tego 
tylko dzięki dobremu refleksowi i opano-
waniu kierowców nie doszło tu do poważ-
niejszego wypadku. Było już kilkanaście 
stłuczek. Polecamy problem komisji bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 

• Mieszkańcy Michałkowic z zaintere-
sowaniem patrzą na rozpoczęcie drugiej 
budowy na ul. Kościelnej, przy pawilonie 
usługowo-handlowym na wprost poczty. 
Grupki ludzi przystają i z ożywieniem dys-
kutują o prowadzonych robotach. Mówią: 
przez tyle lat nic tu się nie działo a teraz 
widać wyraźne zainteresowanie inwestorów 
terenami w naszym mieście. W czasie tych 
robót mieszkańcy muszą się liczyć z utrud-
nieniami w ruchu pieszym oraz kołowym. 

Zebrał i opisał
Stefan Wieczorek

�

– Znowu przychodzisz do domu o trze-
ciej nad ranem – wrzeszczy żona na 
męża...

– Bo ja prowadzę regularny tryb życia! 
– odpowiada mąż.

Żona wraca z pierwszej jazdy samocho-
dem bez męża.

– Kochanie – mówi do męża – opowie-
dzieć ci jak było na pierwszej jeździe samo-

chodem bez ciebie, czy chcesz przeczytać 
o tym jutro rano w gazecie???

Mąż po powrocie z pracy chwali się żonie:
– Dostałem na budowie papierkową 

robotę, kochanie.
– Cudownie! Mów mi szybko, co teraz 

będziesz robił?!
– Trzepał worki po cemencie.

Nadesłał Marcin Jaroszek

Kąt humoru (małżeńskiego)
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W Gimnazjum nr 3 im. W. Korfantego 
odbył się II etap konkursu międzyszkol-
nego „Siemianowice Śląskie – moje 
miasto”. Konkurs przeznaczony był 
dla dzieci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych (klasy IV – VI), gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Całość konkursu, 
tj. I i II etap przygotowały nauczycielki 
historii: mgr Wanda Kreis (Gimnazjum 
nr 4), mgr Beata Opara-Naczyńska 
(Szkoła Podstawowa nr 3), mgr Beata 
Marczewska (SP nr 1), mgr Beata 

Faszyńska-Adamczak (G nr 3) oraz 
mgr Rafał Wolniczak (Zespół Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących). 

W II etapie konkursu wzięły udział 3-
osobowe drużyny (wyłonione w I etapie, 
który miał formę testu). Reprezentowały 
one 12 siemianowickich szkół: podsta-
wowe nr 1, 3, 4, 11, 13 i 20, gimnazja nr 1, 
3, 4 i 5, „Meritum” oraz II LO im. J. Matejki. 

Dla każdego etapu przygoto-
wano 10 zadań na podstawie 
zbioru „100 zadań o Siemiano-
wicach Śl.”, który opracowali 
nauczyciele z Gimnazjum nr 4. 
Drużyny uczestniczące w kon-
kursie zmagały się z różnymi 
pytaniami, m. in. dotyczącymi 
fauny i flory Siemianowic Śl., 
legend siemianowickich, położe-
nia geograficznego i miast part-
nerskich naszego miasta, kuchni i gwary 

śląskiej; pojawiły się także zada-
nia matematyczne, np. „Oblicz-
cie powierzchnię 
terenów zielonych 
w Siemianowicach 
Śl.”. Uczestnicy 
konkursu bardzo 
dobrze radzili 
sobie z zadaniami. 
Zachwyt publicz-
ności wzbudziły 
zwłaszcza wystą-
pienia poetyckie 
(lub prozą) ucz-
niów wykonane 
w gwarze śląskiej. 
Nauczyciele i ucz-

niowie, którzy przybyli na 
konkurs mogli podziwiać 
prace uczniów – rysunki, 
makiety, albumy, wyko-
nane w ramach konkur-
sów towarzyszących. Tutaj bezapelacyj-
nie wygrała SP nr 1, której uczniowie zro-
bili najwięcej prac plastycznych. Podziw 
wzbudzały makiety obiektów znajdują-

cych się w Siemianowicach Śl., wykonane 
przez uczniów szkół gimnazjalnych. Zma-
gania uczniów oceniało jury w składzie: 

mgr Agnieszka Nowicka (reprezentująca 
Wydział Edukacji), mgr Monika Pojda-
Dziekońska (reprezentująca Miejski 
Ośrodek Kultury), mgr Jan Pres (prze-
wodniczący Towarzystwa Przyjaciół Sie-
mianowic Śląskich), mgr Krystian Hadasz 
(dyrektor Muzeum Miejskiego) oraz mgr 
Beata Faszyńska-Adamczak (nauczy-
cielka historii w Gimnazjum nr 3). Zmaga-
nia uczniów przeplatane były występami 
dziewcząt z klasy II c (które przygotował 
mgr Marek Krawców, nauczyciel muzyki 
w Gimnazjum nr 3), a zakończone zostały 
grą Kingi Bochenek (klasa II e, Gimna-
zjum nr 3) na akordeonie. 

Serdecznie dziękujemy uczniom za 
wykazanie się dużą wiedzą na temat Sie-
mianowic Śl., a nauczycielom – za świetne 
przygotowanie uczniów do konkursu. 
Poniżej przedstawiamy szczegółową 
punktację oraz miejsca zdobyte przez 
poszczególne drużyny w konkursie „Sie-
mianowice Śląskie – moje miasto” oraz 
punktację i zdobyte miejsca w konkursach 
towarzyszących (lista uczniów nagrodzo-
nych w kategorii „praca multimedialna” 
zostanie ogłoszona oficjalnie 22 czerwca 
w Kinoteatrze „Tęcza”.

Tekst:
 Beata Faszyńska-Adamczak

 Zdjęcia: Wanda Kreis

III edycja konkursu międzyszkolnego
„Siemianowice Śląskie – moje miasto”

szkoły podstawowe
I miejsce: SP nr 3 i SP nr 13 – po 46 

punktów
II: SP nr 20 – 44
III: SP nr 11 – 42

gimnazja
I miejsce: G nr 3 – 53,5 punktów
II: G nr 1 – 51
III: G nr 4 – 48

szkoły średnie
I miejsce: II LO – 31 punktów
II: Meritum – 21

KONKURSY TOWARZYSZĄCE

szkoły podstawowe

kategoria „album”
I miejsce: Krzywoń Adam, Konowol 

Sebastian
II: Skolmowska Jagoda, Szczepa-

niak Daria oraz Salewski Damian
III: Szloser Łukasz, Respondek 

Mateusz

wyróżnienia: Mendak Martyna, Matu-
szewski Paweł oraz Broda Anna, 
Jureczko Monika

kategoria „ilustracja legendy”
I miejsce: Tomanek Magdalena
II: Rybarski Paweł oraz Siura Nicole
III: Kurowska Paulina oraz Gorczyń-

ska Magdalena
wyróżnienia: Kulig Michał oraz 

Studnicka A. oraz Michałek Karolina

gimnazja

kategoria „album”
I miejsce: Czernecka Joanna
II: Jurkowska Dominika 
wyróżnienie: Lichosik Jakub
kategoria „makieta”
I miejsce: Ponitka Anna, Ponitka 

Katarzyna, Nibisz Magdalena
II: Pustuł Kamila, Adamkiewicz 

Anna
III: Mól Sylwia
wyróżnienia: Capiga Agata, Coro-

nello Marta, Dębska Kamila oraz Górli-
kowska Wioleta, Strzelczyk Katarzyna 
oraz Stocki Daniel, Surdacki Łukasz 
oraz Kiera Sonia, Wiklińska Ina

KONKURS „SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – MOJE MIASTO” 
– II ETAP
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KONSEKRACJA KOŚCIOŁA ŚW. JANA SARKANDRA 
– 30 MAJA 2006 We wtorek 30 maja nastąpiła konsekra-

cja kościoła. Dokonał jej J.E. ks. arcybiskup 
Damian Zimoń, metropolita katowicki. 

Przypomnijmy, że zezwolenie na budowę 
wydano 15 września 1994 roku. Teraz, po 
prawie 12 latach pasterz lokalnego koś-
cioła mógł otrzymać symboliczny klucz 
do świątyni z rąk jej projektanta, Michała 
Kuczmińskiego. Początkowo ciemne 
wnętrze zostało zgodnie z ceremoniałem 
pokropione wodą święconą, namaszczone 
w wyznaczonych miejscach olejem i oka-
dzone. W ołtarzu umieszczono relikwie 
świętych; złożono liczne dary ofiarne. 
Wreszcie kościół rozjaśnił się w blasku 

światła. Rozpoczęła się liturgia. W homi-
lii abp Zimoń podkreślił, że poświęcenie 
kościoła to dopiero początek drogi, drogi 
budowy wspólnoty serc. 

Patron kościoła, św. Jan Sarkander został 
kanonizowany przez Jana Pawła II w maju 
1995 roku. 

Serwis fotograficzny z ceremonii konsekra-
cji publikujemy obok. 

Tak było. Bańgowianie jednak wiedzą, że 
kościół ich poświęcił i na jubileuszu ks. pro-
boszcza Krystiana był... Benedykt XVI! Oto 
bowiem w piątkowy wieczór, przy wtórze 
dzwonów, nad osiedlem widziano kolumnę 

śmigłowców z Papieżem 
na pokładzie jednego 
z nich, w drodze z Często-
chowy do Krakowa. 

Jan Wywiórka
Wykorzystano: 

www.siemianowice.pl, 
archiwum

Bańgów pnie się w górę, czyli ALLELUJA!

Dokończenie ze str. 1
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Mało Cię Ziemio 
Śląska wielbiono, 
mało doceniano... 
Piastowie zostawili 
na przetarg sąsia-
dom..., ci chcieli 
urządzić Cię każdy 
po swojemu, 
każdy dla siebie... 
Ludność – która 
jedyna była gorąco 
wierna Tobie, Bogu 
i wrodzonej mowie 
– prześladowano. 
Ale były wybitne 

jednostki, które Cię podtrzymywały w ślą-
skości, wierze i w polskości, nie pozwoliły 
Ci przestać być polską. Skarby ziemi rabo-
wano i bogacono się; ze skarbów intelektu 
i wiary nie udało się całkiem Ciebie ogo-
łocić. Świadomość śląskości w intelekcie 
nie była może zbyt wybitna, ale rodowód 
pozostaje. Różne są losy ludów, krajów 
i jednostek. Chyba już „in statu nascendi” 
los swój jak na loterii wygrywany. A myśmy 
Ciebie, Ziemio Śląska wygrali, wielbimy 
i oddajemy cześć, która Ci się należy. To 
Twój los i nasz los.

Najbliższy mi sentymentem, jak i cza-
sowo jest Gustaw Morcinek. Jego twór-
czość to właśnie hołd ziemi śląskiej.

To jakby pejzaż Śląska namalowany 
rozkochanym słowem. Urodził się w 1891 
r. w Karwinie (w Zagłębiu Ostrawsko 
– Karwińskim) w rodzinie górniczej. Nie-
łatwe miał Gustaw dzieciństwo. Ubogie, 
sieroce, obarczone ciężką pracą. 
Wczesną młodość nie pozbawioną dra-
matów. Jako młody chłopak przez trzy 
lata pracował jako górnik na kopalni. Znał 
pracę polewacza, tacznika i ładowacza. 
Nie była lekka. W roku 1910 towarzysze 
ojca z Socjalistycznego Stowarzyszenia 
„Siła” wysłali 19-letniego już chłopca na 
naukę do seminarium nauczycielskiego 
„Towarzystwa Szkoły Ludowej” w Białej, 
zauważyli bowiem zdolności literackie 

chłopca. Szedł więc Gustaw pieszo, 
samotnie przez góry, przez Frysztad, 
Raj, Pogwizdów, Dębowiec, Skoczów do 
Bielska i Białej. Zaznał wszystkich niedoli 
i doli górniczych. Zachował je wiernie od 
zapomnienia w swoich opowiadaniach 
i powieściach. Morcinek przekazał to 
życie górnika z sentymentem, podświet-
lone sercem i nostalgią. Dlatego jego 
książki są ciepłe, chwytają za serce, są 
jakby domowe i bliskie. Taka godność, 
miód w sercu, przyjaźń między sobą, 
przyjaźń do zwierząt i umiłowanie tej 
czarnej, surowej ziemi, pełnej skarbów, 
które nie na swoje bogactwo w pocie 
czoła wydobywali – jak nie ma czytelnika 
chwytać za serce?

Doceniły talent Gustawa ówczesne 
pisarki: Zofia Kossak i Maria Czesko-
Mączyńska i wspierały go radami. Dużą 
popularność zawdzięczał też poznań-
skiemu miesięcznikowi „Tęcza”. W okre-
sie międzywojennym, w latach 1932–1938 
wydał dwanaście książek dla dzieci, w tym 
6 powieści, m. in. „Narodziny serca”, 
„Gwiazdy w studni”, „Ludzie są dobrzy”, 
„W zadymionym słońcu”. 

Z moich szkolnych lat pamiętam, że 
uczennice Gimnazjum Żeńskiego im. 
Marii Konopnickiej we Włocławku kore-
spondowały z Morcinkiem. Gdy umarła 
mu matka, wysłały kondolencje. Podczas 
wycieczki na Śląsk spotkały się z nim 
w Wiśle. Jeden z krytyków literackich 
wyraził kiedyś opinię, że szkoda talentu 
Morcinka do zawężania się w pisarstwie 
do tematyki wyłącznie lokalnej. Powi-
nien sięgać do spraw ogólnoludzkich. 
Ale Morcinka serce dyktowało mu co 
innego. Robił wszystko, aby Śląsk zbli-
żyć jak najwięcej do całej Polski. Sądzę, 
że to właśnie szczęście. Jak wyglądałby 
etos Śląska bez tej właśnie twórczości? 
Zachował obraz tej ziemi od zapomnienia 
taką, jak lata, czy wieki była. Bo dziś jest 
już zupełnie inaczej. Już nie ta sama. Nie 
jest moim zamiarem, ani celem omówie-

nie całej twórczości Gustawa Morcinka, 
ale jej znaczenie. „Morcinek zapoznał 
przynajmniej dwa pokolenia Polaków ze 
Śląskiem, z egzystencją przemysłowego 
centrum Polski. (...) To on dokonał w poło-
wie lat międzywojennych tego cudu, 
który minister Eugeniusz Kwiatkowski 
nazwał patetycznie, ale z wielką słusz-
nością cudem nad Odrą, zasadzającym 
się na zbliżeniu Polski do Śląska i Śląska 
do Polski.

Czyż szukać można większej oceny 
pisarskiej nad tę właśnie?”

(Opierałam się na książce Witolda Nawro-
ckiego „O pisarstwie Gustawa Morcinka”)

Maria Sokołowa

Miejski Ośrodek Kultury
Town Culture Club

41-100 Siemianowice Śląskie, 
Al. Sportowców 3 

Tel. (0-32) 228-41-93, 
tel. fax (0-32) 229-26-46 

Program MOK w Telegazecie TVP 
Katowice, s. 171,

 www.mok.siemianowice.pl 
e-mail: mok@mok.siemianowice.pl 

lub moksiem@wp.pl

REPERTUAR 
– CZERWIEC 2006 r.

 19 czerwca, poniedziałek, g. 19.00 
siedziba MOK – z cyklu: Znani Siemia-
nowiczanie spotkanie z Franciszkiem 
Rzepczykiem i Bohdanem Wantułą.

Chwała Tobie Ziemio Śląska! – cz. 2

Przedszkolaki na festynie
V Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem” odbył się na tere-

nie Przedszkola nr 10. Gry, zabawy, konkursy, loteria, występy, 
pokaz mody, salon piękności, słodkości, kiełbaski – słowem: 
wiele radości.

Siemianowice
dynamiczne

„Za skuteczność 
i dynamikę w rea-
lizacji projektów 
inwestycy jnych 
na obszarach 
objętych Kato-
wicką Specjalną 
Strefą Ekono-
miczną”, jako 
jedną z pięciu 
gmin współpra-
cujących z KSSE, 
a zarazem naj-
prężniejszą spo-
śród nich, wyróż-
niono Siemia-
nowice Śląskie na obchodach 10-lecia KSSE. Na fotografii 
– zastępca prezydenta Dariusz Bochenek prezentuje otrzy-
mane przez miasto wyróżnienie. 

www.siemianowice.pl

SUBIEKTYWNA KRONIKA WYDARZEŃ
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Podręczna książka telefoniczna:

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Straż Miejska – 986
Pogotowie Gazowe – 992
Urząd Miasta – 7605200
Urząd Pocztowy – 2281502
PKO BP – 3580000
MOSiR Pszczelnik – 2280848
Radio-Taxi „Siemion” – 2281106
„Laura-Trans” Sp. z o. o. – 2204211
Biuro Podróży „La-Mark” – 2287688
Kawiarnia „Bohema” – 2284193
Miejski Ośrodek Kultury – 2284193
Miejska Biblioteka Publiczna – 

2281329
Muzeum Miejskie – 2285080
PZU S.A. – 2283231
Telekomunikacja Polska S.A. – 

2287575
Miejskie Centrum Informacji – 

7653588
Pogotowie Energetyczne – 3492200
Pogotowie Wodociągowe – 2937786

PAMIĘTAJ – KIERUNEK (032)

Powiatowy Urząd Pracy – 7652945
www.pup.siemianowice.pl

ul. Wyzwolenia 17
41-103 Siemianowice Śląskie

 * tu znajdziesz aktualne oferty pracy, 
także dla osób niepełnosprawnych, 
oraz informacje o szkoleniach reali-
zowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Urząd Skarbowy – 7660870
ul. Świerczewskiego 84

41-100 Siemianowice Śląskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
– 2281391

www.mops.siemianowice.pl
ul. Szkolna 17

41-100 Siemianowice Śląskie
* Potrzebujesz pomocy socjalnej – 
MOPS wyciąga do Ciebie rękę. Sięgnij 
po nią! 

WYMIEŃ DOWÓD
JEŚLI MASZ STARY, KSIĄŻECZ-
KOWY DOWÓD OSOBISTY, WYDANY 
W OKRESIE 1992 – 1995, MUSISZ GO 
WYMIENIĆ DO KOŃCA 2006 ROKU! 
W przyszłym roku wymianie będą podle-
gać te, wydane w latach 1996 – 2000. 
Potrzebujesz kontaktu z Urzędem 
Miasta!

ZAPRASZAMY
członków i sympatyków

WSPÓLNOTY
SIEMIANOWICKIEJ

do siedziby
przy ul. Barbary 7

w poniedziałki i czwartki
w godz. 18.00–20.00

Przyjdź!
Razem zdziałamy więcej!
U nas także otrzymasz

„Gazetę Siemianowicką”

W siedzibie 

„Wspólnoty
Siemianowickiej”

przy ul. Barbary 7

działa 

PUNKT POMOCY

KOLEŻEŃSKIEJ
dla osób poszukujących pracy.

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku!

Tu znajdziesz oferty i wsparcie 



WYTNIJ, ZACHOWAJ!
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Siemianowickiej ogłoszeń, reklam, 
gratulacji, zawiadomień, nekrologów 
i wszelkich  innych komunikatów. Ze 
względu na wielkie bezrobocie w Sie-
mianowicach Śląskich oferty pracy 
– w miarę wolnej powierzchni gazeto-
wej – publikujemy bezpłatnie. 

MECHANIKA POJAZDOWA 
Waldemar Nibisz

Naprawy główne i bieżące 
wszystkich podzespołów

WULKANIZACJA – WYMIANA OPON 
– WYMIANA TŁUMIKÓW

Tel.: (032) 228 55 01, 0601 370 456
ul. Dreyzy 17, Siemianowice Śląskie 

Michałkowice

Zapraszamy 
mieszkańców

PREZYDENT
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Zbigniew P. Szandar
przyjmuje mieszkańców 

w Urzędzie Miasta
(ul. Jana Pawła II 10)
w każdy poniedziałek

 w godzinach od 12.00 do 14.00 
oraz od 15.00 do 17.00.

RADNI „WSPÓLNOTY” 
Alfreda Barnaś 

i Franciszek Rzepczyk 
dyżurują w pokoju nr 14

na I piętrze w Urzędzie Miasta, 
w każdą środę 

w godzinach 13.00–15.00.
Zygmunt Jurowiec i F. Rzepczyk 

dyżurują w siedzibie
„Wzajemnej Pomocy” 

przy ul. Pszczelniczej 10, 
w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca w godzinach 
17.00–19.00.

A. Barnaś dyżuruje 
w Miejskim Ośrodku Kultury 

przy Al. Sportowców 3, 
w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–18.30.
A. Barnaś, Z. Jurowiec 

i F. Rzepczyk
dyżurują w siedzibie

 „Wspólnoty Siemianowickiej” 
przy ul. Barbary 7, w każdy 

ostatni poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–19.00.

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym

Przy Stowarzyszeniu działa Punkt 
Interwencji Kryzysowej oferujący 
pomoc osobom dotkniętym przemocą 
w rodzinie oraz różnymi zdarzeniami 
losowymi.

UDZIELAMY POMOCY:

1. PSYCHOLOGICZNO-
EDUKACYJNEJ OSOBOM Z 
PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ 
I PRZEMOCY W RODZINIE 
CODZIENNIE:

  poniedziałek, środa – godz. 12.00 
– 20.00

  wtorek, czwartek, piątek – godz. 8.00 
– 16.00

2. PRAWNIKA:
 Poniedziałek – godz. 16.30 – 19.30

We „Wzajemnej Pomocy” istnieją grupy 
samopomocowe:
AA  – dla osób uzależnionych od alkoholu
AL – ANON – dla członków rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu

Prowadzimy zajęcia profilaktyczne 
wśród dzieci i młodzieży oraz świetlicę 
środowiskową czynną w każdy:
  poniedziałek i piątek – godz. 16.00 

– 19.00

Proponujemy udział w spotkaniach 
oraz imprezach kulturalno-sportowych 
i terapeutyczno-wypoczynkowych dla osób 
uzależnionych i ich rodzin. 

Tutaj uzyskasz informacje o formach 
leczenia w ośrodkach odwykowych 
oraz o działalności innych grup 
samopomocowych.

TEL. 762-80-91
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów

WZAJEMNA POMOC
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pszczelnicza 10,
tel. 762-80-91

www.tpss.siemianowice.org.pl



W Urzędzie Stanu Cywilnego miały miejsce kolejne uro-
czystości jubileuszu 50-lecia małżeństwa („złote gody”). 
Zastępca Prezydenta Siemianowic Śląskich Jacek Guzy miał 
przyjemność złożyć gratulacje następującym parom: Magda-
lena i Alfons Paletowie, Krystyna i Edward Kincel, Janina 
i Michał Krochmalowie, Róża i Antoni Kasprzakowie, 
Janina i Jan Krzyżewscy, Krystyna i Stanisław Skrobek, 
Róża i Walter Sobotowie, Teresa i Kurt Wojtowie, Teresa 
i Konrad Wacławek oraz Aleksandra i Stanisław Leś. 

Jubilaci zostali odznaczeni Medalem Dwóch Róż nadawa-
nym przez Prezydenta RP. 

„Gazeta Siemianowicka” przyłącza się do życzeń – sto lat 
w zdrowiu! 

 www.siemianowice.pl

„Żelazne gody”, czyli 65 lat po ślubie (!) obcho-
dzili Jadwiga i Ernest Halembowie.  

60-lecie małżeństwa („diamentowe gody”) 
świętowali Wanda i Dymitr Dutkowie. 
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65 LAT

60 LAT

50 LAT


