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Zapraszamy na str. 19

Jak już zapewne wiecie, nasza restauracja znów nie może gościć 
Was „na miejscu”. Jeszcze nie pozbieraliśmy się po marcowych ob-
ostrzeniach a  dostaliśmy kolejny cios. Ale się nie poddajemy! Damy 
radę! Postanowiliśmy serwować Państwu dania na wynos. Wystarczy 
zadzwonić: 32/289-49-42 lub 605-344-605, zamówić i odebrać posiłek 
w restauracji „Figaro”. Szykujemy również dla Państwa możliwość do-
wozu gotowych dań, ale, musimy jeszcze chwilkę poczekać. Już nieba-
wem. Zapraszamy codziennie (prócz poniedziałku) od 13 do 20–tej!

Mario czy już wiesz,
Kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec?

Mario czy ty wiesz,
Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?

Czy ty wiesz,
Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr?

Że dałaś życie temu, kto tobie życie da?
Mario czy ty wiesz,

Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu?
Mario czy już wiesz

Że twój synek ma wybawić nas od złego?
Czy ty wiesz ze twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna?

Że patrząc w jego oczy – najświętszą widzisz twarz?
Ślepemu wzrok,

Głuchemu dźwięk,
Zmarłemu życia dar

Chromemu krok,
Niememu pieśń,

Przynosi Chrystus Pan
Mario czy ty wiesz

Kim naprawdę jest maleńki twój bohater?
Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem

Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć?
Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma „Jam jest”!

(Pentatonix)

SPOKOJNYCH ŚWIĄT 
I LEPSZEGO NOWEGO ROKU!

WARTO PAMIĘTAĆ, 150 LAT TEMU 
TAK SIĘ TO ZACZĘŁO I TRWAŁO… 

KWK „Radzionków” w historii naszego miasta odegrała niezwy-
kle istotną rolę, przyczyniając się do ukształtowania kultury górni-
czej i będąc miejscem pracy dla wielu mieszkańców. Kopalniane wła-
dze przez wiele lat, poprzez różne okresy historyczne naszego kraju, 
regionu i miasta rozwijały infrastrukturę socjalną dla pracowników, 
w tym i mieszkańców.

Czytaj na rozkładówce…

Śmieci nas zjedzą… Nieuchronność?
10 grudnia odbyła się kolejna sesja rady miasta, na której oma-

wiano sprawę podwyżek opłat od wywozu śmieci. Płacić będziemy 
od domownika – 25 zł miesięcznie za śmieci segregowane i 50 zł 
– za niesegregowane. O 5 zł mniej zapłacą rodziny wielodzietne – 
u nas dotyczy to 1247 osób.

Wcześniej radni uchwalili podatek od nieruchomości – wzrośnie 
w 2021 roku o 3,9% wobec cen tegorocznych, kalkulacja gminy została 
oparta wedle wskaźników GUS-owskich. O tyleż samo wzrosła stawka 
podatku od środków transportowych.

xxx
I co tu komentować, miasto potrzebuje pieniędzy, są także pewne 

uwarunkowanie, które gminy pasywne przyjmują jako oczywistość. Na 
razie tyle.                  Str. 3
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Kościół w Rojcy, 
niezrealizowany projekt 
z lat 30 XX wieku przy ul. Wandy...

Akwarela Mirosława Ogińskiego.
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Podatek od nieruchomości wzrośnie w 2021 roku o 3,9% wobec 
cen tegorocznych, kalkulacja gminy została oparta wedle wskaźni-
ków GUS-owskich. O tyleż samo wzrosła stawka podatku od środ-
ków transportowych – przy dwóch głosach wstrzymujących się. 

xxx
10 grudnia odbyła się kolejna sesja rady miasta, na której omawia-

no sprawę podwyżek opłat od wywozu śmieci. Płacić będziemy od 
domownika – 25 zł miesięcznie za śmieci segregowane i  50 zł – za 
niesegregowane. O  5 zł mniej zapłacą rodziny wielodzietne – u  nas 
dotyczy to 1247 osób.

W  głosowaniu wstrzymała się trójka radnych związana z  RTSK: 
Aneta Niedźwiecka, Krystian Strzelczyk i Karol Pietryga. 

xxx
Podwyżki nieuchronne, ale też nie drastyczne. Spodziewaliśmy się 

tego, jako konsekwencji tzw. ustawy śmieciowej z 2015 roku i  rozpo-
rządzenia ministra środowiska z 2017 r. Generalnie, ustawa śmieciowa 
odebrała nam, mieszkańcom możność wyboru firmy odbierającej nasze 
śmieci dając to rozwiązanie gminom. W efekcie „wykoszono” małe fir-
my z rynku:śmieciowego”, oferujące stawki realne i na owym rynku po-
zostali jedynie potentaci, którzy narzucają gminom reguły gry i ceny…

Tak więc niestety zapłacimy więcej, ale np. 9 grudnia przysłuchiwa-
liśmy się obradom rady gminy Świerklaniec, tam radni zdecydowali 
o 70 procentowej podwyżce opłat za wywóz śmieci, czyli: 36 złotych 
od osoby w  przypadku segregowania i  108 zł (!) za niesegregowane 
odpady domowe.

Nie ma się co pocieszać problemami sąsiadów, trzeba będzie płacić 
i najlepiej jednak segregować… 

Nie można jednak też utrzymywać a tak się dzieje w opiniach nie-
których radnych rządzących, iż cena odbioru śmieci nie zależy od 
miasta, iż miasto nie ma wpływu na stawki, bo był przetarg. Owszem, 
istniałaby groźba, że gdyby nie przyjąć warunków cenowych Remon-

disu, to w styczniu nie miałby kto naszych śmieci odbierać, to w teorii. 
Fakt, do przetargów, dwóch, stanęła tylko jedna firma, to więc dyktat. 
Ale nie znamy szczegółów negocjacji – kalkulacji obydwu stron. Jedno 
jest nieprzewidywalne, czy w marcu np. Remondis nie wystąpi z rosz-
czeniami o  nowe stawki. Tego nie wiemy. Owszem śmieciowy błąd 
leży w prawie opisanym przez nas powyżej, ale tak do końca nie ubez-
własnowolnia on gmin i radnych, są gminy, które oparły swe stawki 
np. o  ilość zużytej wody w  gospodarstwie domowym, są też spółki 
gminne jak nasza – PGK, które same śmieci wywożą, niektóre nawet 
na tym zarabiają, czyli zarabia miasto. Trochę pokory więc… 

red. 

Ponad 1,2 miliarda złotych wynosi w ramach Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Lokalnych budżet dla Śląska. Kolejne samorządy 
otrzymują dotację na realizację swych strategicznych inwestycji. 

Dzięki temu wsparciu uda się zrealizować kilkadziesiąt projektów 
w regionie, a w tym: Miasto Radzionków otrzyma 1,5 mln złotych 
na przebudowę ulicy Artylerzystów. Wsparcie to jest bezzwrotne.

xxx
„Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamiczne-

go rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny 
instrument podczas walki z  ekonomicznymi skutkami pandemii 
COVID-19” – powiadają rządowi urzędnicy. Pecunia non olet, ale 
daleko do harmonii we wzajemnych relacjach rząd – samorząd. 
Przychody samorządów zmalały drastycznie w tym czasie. RPIL to 
kropla w morzu potrzeb, a  rozmowy między partnerami dotyczące 
złagodzenia trudnej sytuacji samorządów skończyły się fiaskiem. 
Reforma systemu wyrównawczego, uzależnienie stawek podatku od 
nieruchomości od lokalizacji, bardziej intensywne starania o nowych 
podatników – to niektóre pomysły, które mogłyby poprawić sytuację 
samorządowych finansów. Samorządy przegrały batalię o  zabloko-
wanie ustawy w sprawie podatku zryczałtowanego, a to oznacza, że 
będą musiały radzić sobie same w nowych, trudniejszych warunkach. 
9 grudnia sejm przyjął rządowy projekt rekompensaty samorządom 
za utratę przychodów z tytułu zamknięcia targowisk. Wiele on pie-
niędzy gminom nie przyniesie, nam też nie… Samorządy muszą więc 
ograniczać wydatki. O nowych rozwiązań dla samorządów ze strony 
rządu nie należy się spodziewać w tej kadencji parlamentu… 

xxx
A jednak nie wszystko, przynajmniej „na papierze” jest tak 

bardzo niedobrze. „Mimo pandemii po III kwartale br. docho-
dy JST wzrosły o 10,5 proc., jednak wielu gminom trudniej było 
realizować plany dochodów budżetowych niż w  zeszłym roku 
– informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Według autorów 
opracowania, na uwagę zasługuje duża liczba JST, które reali-
zują dochody na poziomie 75 proc. do 80 proc. Czyli jednak nie 
realizują w pełni zaplanowanych działań.

Paradoksalnie brzmi opinia ekspertów:, „Mimo problemów go-
spodarczych wywołanych pandemią, w  pierwszych trzech kwar-
tałach 2020 r. dochody jednostek samorządu wzrosły o 10,5 proc. 
Po trzech kwartałach tego roku 449 gminy sprawozdały wykonanie 
dochodów na poziomie przekraczającym 80 proc. planu. 

Według autorów opracowania, na uwagę zasługuje duża liczba 
gmin, które realizują dochody na poziomie 75 proc. do 80 proc. 
(1046 po trzech kwartałach 2020 r. wobec 991 w  analogicznym 
okresie 2019 r.). Dane te mają pokazać, że chociaż części gminom 
trudniej realizować plany budżetowe, to jednak ogólna sytuacja nie 
zmieniła się radykalnie. 

Chyba jednak zmieniła się, nikt nas nie przekona, iż spad-
ki w  części PIT przypadającej samorządom oraz z racji spadku 
udziałów w CIT nie ma znaczenia dla samorządów. Owszem będą 
musiały ciąć wydatki i same jednocześnie szukać innych źródeł 
przychodu, najmniej jednak powinny kasy szukać w kieszeniach 
mieszkańców, choć to najłatwiejsze.                Red.

Sesja rady, zdalna, ważne decyzje

RZĄD DLA SAMORZĄDÓW, CO NIECO
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Otóż tamtego 8 grudnia wiele się działo w kościele, patrzymy na lekko pożółkłe już 
zaproszenie na uroczystości, zapraszający: przewodniczący rady miasta Michał Cyl, 
ksiądz proboszcz Damian Wojtyczka i burmistrz miasta Gustaw Jochlik: najpierw 
msza święta w intencji parafian, potem wykład dr hab. Marka Wrońskiego pt.”Piękno 
niezauważalne – kościół pw. Św. Wojciecha”. Doktor Wroński – architekt opowiedział 
o naszej świątyni w sposób wcale nie „techniczny”, ale też zauważył, iż przez te wszyst-
kie lata, cokolwiek się z kościołem działo, zachował do dziś swój piękny, neogotyc-
ki charakter… Mówili: ksiądz proboszcz 
Wojtyczka i ksiądz Ludwik Kieras.

I wreszcie kulminacja jubileuszowego 
wieczoru – słowo autorskie Marii Kie-
lar – Czapli o swej książce wydanej na-
kładem urzędu miasta – „Ojciec Ludwik 
Wrodarczyk OMI – portret duchowy”. 
Niezapomniana mowa, tyleż pasji i zaan-
gażowania, co teraźniejszych przesłań.

Jeszcze 11 grudnia, także w kościele – 
koncert jubileuszowy m.in. w wykonaniu 
orkiestry pod batuta prof. Jana Wincen-
tego Hawla… red. 

„Kościół pw. świętego Wojciecha w  Radzionkowie (Polska – 
Śląsk) 25 sierpnia 1871 roku, postanowiono zbudować nowy 
kościół. Stary kościół został rozebrany 21 czerwca 1872. Funda-
menty pod nowy kościół zaczęto kopać 24 czerwca 1872 roku. 
Pierwszy kamień położono 4 lipca 1872 roku, a 11 sierpnia 1872 
roku uroczyście położono kamień węgielny. Dzięki dotacjom 
hrabiego Henckel von Donnersmarck z  Nakła i  pracy parafian 
budowa kościoła trwała tylko 3 lata. Ze względu na trwający 
„kulturkampf”, uroczystą konsekrację zastąpiono prostym poświę-
ceniem, którego dokonał ks. dziekan Purkop z Piekar 8 grudnia 
1875 roku. Uroczysta konsekracja kościoła odbyła się dopiero 16 
czerwca 1896 roku z udziałem kard. Georga Koppa. Kościół para-
fialny został zbudowany w stylu neogotyckim, według projektu bu-
downiczego Herzoga z Tarnowskich Gór, pracę nadzorował Müler 
z Bytomia, roboty stolarskie i  rzeźbiarskie wykonał Buhl z Wro-
cławia, natomiast malowidła dokonał Scholz z Bytomia (zostały 
zamalowane w  latach 80. XX wieku). Witraże pochodzą od fir-
my Oidtmann spod Aachen. W czasie II wojny światowej witraże 
w prezbiterium uległy zniszczeniu. W 1958 roku wykonano nowe 
według projektu Wiktora Ostrzołka. Ołtarze w kościele wykonano 
w drewnie w stylu gotyckim w latach 1875-1880. Obraz św. Woj-
ciecha w głównym ołtarzu został namalowany przez artystę – ma-
larza Wintera we Wrocławiu.” 

145 rocznica poświęcenia radzionkowskiej świątyni

Z pamięci, 15 lat wcześniej… 
8 grudnia 2020 roku kościół parafialny pw. Św. Wojciecha 
obchodził 145 rocznicę poświęcenia. To wydarzenie w życiu 
parafii. Ale nam przywiódł na myśl jubileusz ten rok… 2005. 

M
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Wycięto dwie lipy na ulicy Szymały. W zeszłym roku miasto wycofało się 
z akcji wycinki 41 drzew, oddalając przynajmniej decyzję do wiosny 2020 roku. 
W końcu listopada dwie lipy jednak padły pod toporami, dokładnie – piłami 
elektrycznymi. Wzburzyło to część mieszkańców, sprawa odżyła na nowo. 

Podczas tegorocznej, listopadowej sesji rady miasta radny Karol 
Pietryga zadał pytanie burmistrzowi miasta dotyczące „kontynuowa-
nia wstrzymanej wycinki drzew na ulicy Szymały” i – czy tylko owych 
dwóch drzew ubyło, czy akcja będzie kontynuowana? Burmistrz Gabriel 
Tobor na to: „wycinka została wstrzymana, zostały usunięte dwa suche 
drzewa…” Radna Aneta Niedźwiecka – dopytała: „czy w miejsce usunię-
tych drzew będą nowe zasadzenia…” Burmistrz: na wniosek rady została 
wstrzymana koncepcja zagospodarowania ulicy Szymały, w związku z tym 
nie będą posadzone żadne drzewa w tym miejscu dopóki taka koncepcja 
nie powstanie…” Dodał jeszcze burmistrz słowo o pandemii i finansach 
samorządów… Sprawa jasna, prawie.

I tylko jeden, humorystyczny wpis na fb: Niedługo w Radzionkowie 
będą już tylko drzewa genealogiczne…

WYDAWCA:
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
ul. Zwiadowców 16, 41-922 Radzionków
Redaguje zespół, red. nacz. Grzegorz Bylica
przewodniczący kolegium redakcyjnego: 
Paweł Bomba

Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
Dział reklam i ogłoszeń: 507 437 036 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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Mamy szczepionkę na Covid-19! Wiwat! Nie mamy szczepion-
ki na siebie. Na siebie, to znaczy na nasze emocje. Czym dłużej to 
wszystko trwa, tym mniej mamy dla siebie zrozumienia. To śmiała 
teza, nie poparta badaniami naukowymi, a tylko obserwacją najbliż-
szych, dalszych, przypadkowych przechodniów, których mijamy co 
dzień nie rozpoznając ich następnego dnia. 

Jeśli chodzi o znajome postaci poznajemy je z  innej strony, ze strony 
dotąd nieznanej, czasem lepszej, czasem złej. Na ulicy zaś widzę, tu już 
przechodzę na skrajnie własne refleksje skryte, zakwefione twarze, ale 
w mowie ciał, w oczach: zatroskanie, frustrację, złość, całkowitą obojęt-
ność. Ta szarość ulicy uderza. A czym właściwie mamy się cieszyć, oba-
wiamy się o  nasze zdrowie, o  zdrowie naszych najbliższych, oderwano 
nas od relacji z innymi ludźmi, a przecież jesteśmy z natury zwierzętami 
stadnymi, grupa to dla nas punkt odniesienia, nie żyjemy sami, rodzina, 
koleżanki i koledzy, przyjaciele, znajomi to nasze naturalne środowisko! 
Czegoś nam zaczyna brakować, trudno nam nawet nazwać czego? – to nie 
jest ten świat! To nie jest mój świat. Nagle musieliśmy zmienić nasze życie, 
ograniczyć je i siebie, oddalić od siebie co akceptowaliśmy, zaakceptować 
paradoksalnie to, czego nie tolerowaliśmy. Zamknięci w czterech ścianach, 
samotni we dwoje, w czwórkę – bez większej możliwości zmiany, choć na 
chwilę – oczywiście to przesada w szczegółach – w normie – to fakt.

Rośnie w nas usprawiedliwiony, choć nie do usunięcia sprzeciw. I na-
miętności nie do pokonania. A przed nami dopiero sprawdzian państwa 
i nas w sprawie szczepień. A jeszcze wcześniej – święta, święta uświęcone 
tradycją rodzinną, powinnością, rytuałem, wynikające z wiary i obyczaju.

To niełatwa próba, kiedy słyszę pełne obłudy komunały naszych 
polityków, to krew mnie zalewa, tym bardziej, iż nawet nie starają się 
mówić ludzkim głosem, może przemówią o północy z 24 na 25 grud-

nia? Są zajęci przede wszystkim sobą, to jest ich problem, a nie ulicy; 
„ulica” staje ich problemem, gdy zaczyna się burzyć, bo to ona, choć 
nie bardzo ufam, może zagrozić ich stabilizacji. Jakoś marnie rozumie-
ją, politycy, nasze dylematy, to znamienne…

Idą Święta, emocje nie opadają. W Radzionkowie wciąż toczy się 
bezprzykładny konflikt w SP nr 4 w Rojcy, konflikt między dyrektorką 
a rodzicami. Przypoinam, mamy XXI wiek, szkoły, to nie tylko władz-
two władzy, rodzice wreszcie mają coś do powiedzenia. Opisywaliśmy 
go szczegółowo, sprawa się toczy, kolejne izby wraz z naszym samo-
rządem próbują ją rozwikłać. Albo to sprawa nie do rozwikłania, albo 
komuś – instytucjom i  ludziom brakuje zdrowego rozsądku. My nie 
rozstrzygamy, ale domagamy się szybkiego rozstrzygnięcia przez tych, 
którzy są władni. Nie widzimy rozsądku, widzimy procedury, terminy, 
prawo, którego i tak się nie przestrzega. Tak, bowiem Covid stał się ali-
bi dla niewidzenia sygnałów, niesłyszenia głosu rozsądku. On, Covid 
jest winny wszystkiemu, nie można inaczej, bo Covid; tak wiele dla 
nas istotnych spraw stało się nagle mniej ważnymi, bo jest ważniejszy 
– Covid. Oczywiście, że tak, ale to nie parawan dla niekompetencji, 
prywaty, braku dobrej woli, przymykania oczu na sprawy niegodziwe.

Toczy się niebotyczny spór w Tarnowskich Górach, pomiędzy po-
słanką tarnogórską a jednym z nauczycieli liceum im. Staszica, który 
przy okazji jest także radnym powiatowym. W  mediach społeczno-
ściowych aż huczy, walka toczy się na noże, posłanka pozywa nauczy-
ciela do jego władz zwierzchnich, grozi mu nawet zakaz wykonywania 
zawodu. Druga strona nie przebiera w słowach…

Wokół walka, toczy się walka, z frustracji, empatii w nas coraz mniej, 
a nie znajdujemy oparcia duchowego tam, gdzie moglibyśmy szukać…

Czy Covid z nami wygra? Nie wygra, bez względu na to, czy szczepie-
nia będą przymusowe, czy dobrowolne, czy przy Wigilii zasiądzie więcej 
niż 5 osób z naszej rodziny nie zamieszkującej z nami w chałupie, czy ga-
lerie się otworzą a dzieci wrócą do szkół i maseczki wyrzucimy do śmieci.

Czas próby jest istotny, ten czas prawdopodobnie wyciśnie piętno na 
dorastających pokoleniach, co we współczesnych? Nie tylko w Święta? 
Niech wróci normalność między nami, po prostu, na dobre i na złe… 

Grzegorz Bylica 

DWIE LIPY ŚCIĘTO NA SZYMAŁY, BYŁY USCHNIĘTE…

NA DOBRE 
I NA…COVID! 
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Kieruję te życzenia do Was w tej formie, gdyż nie było możliwo-
ści spotkania się na tradycyjnej Barbórce RTSK, czy Barbórce or-
ganizowanej przez Urząd Miast. Górnictwo od wielu lat przeżywa 
bardzo trudny okres związany z zmianami jakie zachodzą w ota-
czającym nas świecie. W przeszłości górnictwo było motorem roz-
woju gospodarczego i  społecznego na całym świecie. Dzisiaj jest 
w  Europie w  okresie schyłkowym. Gospodarka światowa stawia 
nowe wyzwania, stawia na nowe technologie i nowe źródła pozy-
skania energii. Energii przyjaznej środowisku, przyjaznej człowie-
kowi. Tego trendu nie jesteśmy w stanie zmienić. Z tym musimy się 

pogodzić. Co to dla nas oznacza dzisiaj, kiedy w naszych sercach 
zakorzeniona jest tradycja górnicza, etos górniczej pracy, trady-
cyjne wartości śląskiej górniczej rodziny? Oznacza to że możemy 
być dumni z tego co dało nam górnictwo przez tyle lat. Dało nam 
nie tylko pracę, rozwój gospodarczy, społeczny ale też było kuźnią 
kadr. To górnicy i ich rodziny kształtowali przez lata rzeczywistość 
naszego rozwoju społecznego. W kopalniach rozwijały się osobo-
wości z odpowiednim potencjałem, ludzie, którzy brali na swoje 
barki zadania bardzo poważne m.in. budownictwo mieszkaniowe, 
inwestycje w  ośrodki zdrowia, ośrodki wypoczynkowe, żłobki, 
przedszkola i  infrastrukturę. Na tym tle nasz Radzionków i  jego 
Kopalnia tworzyły prawdziwą symbiozę. W  tym miejscu tylko 
wspomnę o osiedlu domów na Rojcy, domu kultury „Karolinka”, 
Księżej Górze, szkole podstawowej nr 4, przedszkolach i  żłobku 
i wiele innych dziedzin, które finansowane były ze środków finan-
sowych kopalni – z górniczej pracy radzionkowskich górników. 

W 2021 roku obchodzić będziemy jubileusz 150 – lecie powsta-
nia Kopalni Radzionków. Ten jubileusz wymaga godnych obcho-
dów. Warto o tym pamiętać. 

Warto kultywować tradycje górnicze, tradycje naszych rodzin 
i naszej ziemi. Zawsze pamiętamy i oddajemy część tym górnikom, 
co odeszli na „wieczną szychtę „. Górniczy zawód to zawsze była 
niebezpieczna i odpowiedzialna praca. Praca, która wymagała nie 
tylko umiejętności ale przede wszystkim wrażliwości, poświęce-
nia i odwagi. Zawód górnika zawsze był i jest szanowany i dzisiaj 
wymaga szacunku. W Radzionkowie potrafimy to docenić i odpo-
wiednio wartościować. Potrafimy kultywować tradycje górniczego 
stanu i jego patronki – św. Barbary.

Niech Żyje nam górniczy stan!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wam gór-

nicy i  Waszym rodzinom życzymy przede wszystkim zdrowia, 
radosnych i  rodzinnych Świąt i  niech Boża Dziecina przyniesie 
Wam radość i nadzieję na lepsze jutro.

Paweł Bomba

Szanowni górnicy!
W  dniu 4.12.20 tradycyjnie obchodziliśmy górnicze święto  
Św. Barbary Wam i  Waszym rodzinom składam życzenia 
zdrowia i szczęścia górniczego, radości i dumy z wykonywanego zawodu,  
satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności na najbliższe lata. 
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Nie widzę groźby w  samej transakcji, biznes, to biznes, acz… 
Przecież Orlen kupił od Niemców owe tytuły za nasze pieniądze, za 
pieniądze, które nie wpłyną do kasy państwowej, choćby z racji dy-
widend państwu od zysku Orlenu należącym się. Repolonizacja więc 
ruszyła. Pytanie brzmi jednak – jakie skutki przyniesie? To pytanie 
rozciąga się na bardzo wiele wątków, wśród których najważniejsze 
wydaje się to: czy zrepolonizowane gazety, czasopisma, portale będą 
obiektywnie spoglądać na ręce władzy pełniąc funkcję kontrolną wo-
bec władzy, czy też staną się propagandowym narzędziem w rękach 
rządzących?.. Czy odwaga dzien-
nikarzy pracujących w  państwo-
wych tytułach stanieje? Zgaśnie?

Jestem we władzach Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy RP, z  tej 
racji i  pasji, i  zawodu – jestem 
analitykiem mediów - od lat 
przyglądam się sytuacji na na-
szym rynku informacji. To nie 
był idealny rynek, teraz także 
nie będzie idealny. Nieważne dla 
mnie, choć mam świadomość, iż 
istotne są kwestie własnościowe, 
czyli to w  czyich rękach media 
się znajdują, i  w  jakim stopniu 
właściciel wpływa na treści prezentowane w  nich, oczywiście, iż 
ten wpływ jest, acz niekoniecznie bezpośredni, to już subtelności. 
Ważne, czy dziennikarska rzetelność, nawet w zanikowej formie, 
przetrwa. 

„Obiektywne”, „niezależne” media nie istnieją albowiem zawsze 
jednak prezentują punkt widzenia właściciela, jakiś kierunek myślo-
wy, światopoglądowy. I bardzo dobrze, bo w mediach pluralizm jest 
niezbędny. Istnieje jednak jeszcze niezbędne kryterium – rzetelność…

Władza kocha „swoje” media, nie kocha nieswoje, to truizm.
Orlen przejął głównie tytuły lokalne, bardzo sprytne, bo tak się 

dzieje, iż bardziej swym, bliższym mediom ufamy niż ponadlokal-
nym. Popatrzmy wokół, jest prasa tarnogórska, bytomska, piekar-
ska, radzionkowska. Kilka gmin w naszym otoczeniu wydaje wła-
sne gazety, to temat na osobne opowiadanie, osobiście „dworskiej” 
prasy nie toleruję, choć nie jestem bez winy.

Wbrew pozorom, to sprawa poważna, bowiem rozpoczęła się 
walka o zbiorową świadomość, nikt nie wie jak – czym się skończy.

Jestem w pewnym komforcie, 
z  jednej strony mam przyjem-
ność redagować gazetę, która 
jest własnością społeczną, części 
radzionkowskiej społeczności 
skupionej wokół RTSK. Jest to 
jedna z  bardzo nielicznych ga-
zet stowarzyszeniowych, utrzy-
mujemy się sami, nie mamy 
zobowiązań, które należałoby 
spełniać, kiedy trzeba dołożyć 
do wydania numeru – dokłada-
my z  własnych środków… Zysk 
nie jest naszym celem, to nie jest 
biznes. Tu słowo o naszych rekla-

modawcach – dziękujemy za zaufanie – to wzajemne usługi przy 
sympatii dla nas. Tak to rozumiemy. Nie wszystko jest przeliczal-
ne w pieniądzu, a jeśli tej fenickiej formule się trzymać – to nasz 
wspólny interes. Dzięki. Mamy trudne czasy, wiemy, iż niektóre 
branże zostały „zamrożone” – nieważne, jakoś damy radę, reklam 
nie wstrzymujemy nie oczekując zapłaty. To tylko zwykły gest 
solidarności, zapraszamy innych – jeśli macie kłopoty a my mo-
glibyśmy pomóc – nie ma problemu. W tym czasie winniśmy się 
wspomagać nie licząc na kasę… Jesteśmy otwarci, owa solidarność 
nie jest wymierna w złotówkach… Wspomagajmy się w mediach 
społecznościowych, wspomagajmy każdego naszego, radzionkow-
skiego przedsiębiorcę. Przyjdą lepsze czasy, nikt nikomu nie bę-
dzie wystawiał rachunków, czy nie na tym polega wspólnota?   

Z drugiej strony, wracając do problemów mediów – w „Głosie” 
zachowujemy stosowny dystans między właścicielem - wydaw-
cą a redakcją. Jesteśmy po to, by przynosić informacje, dzielić się 
swymi refleksjami z  czytelnikami, edukować, by patrzeć na ręce 
władzy. Jesteśmy suwerenni w  podejmowaniu tematów, a  przede 
wszystkim – w ocenach. Dziennikarz nie może czuć stałej presji 
właściciela, aby móc swobodnie myśleć i działać. Owszem, jest coś 
takiego jak – linia programowa – to pojęcie intuicyjne. U nas jest to 
szanowane… To jest wartość. Paweł Bomba, jako przewodniczący 
zarządu RTSK w  tej roli spełnia się znakomicie, to nie jest pean 
w stylu: łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu! – z filmu 
„Ryś”, znakomitego zresztą filmu i aktorskiej kreacji Jerzego Turka. 
Przeciwnie, spieramy się nierzadko, ale jakoś się dogadujemy, to 
jest możliwe zawsze, gdy strony, ludzie wzajemnie się szanują. I to 
jest nasza normalność, czego redakcja i osobiście – wszystkim ży-
czymy, Dobrych dni! Dobrego przyszłego roku!

Grzegorz Bylica

TEGO DNIA ŚW. BARBARĘ CZCILIŚMY 
GŁÓWNIE W SERCACH…

Barbórka AD 2020`. Inna niż zwykle, a jednak niektóre 
symboliczne akty odbyły się. Wczesnym porankiem miesz-
kańców obudziły dźwięki górniczej orkiestry; o godzinie 8.30 w 
kościele Św. Wojciecha zostały odprawione godzinki do Św. Bar-
bary, a o godz. 9.00 msza św. w intencji górniczej braci. Po mszy 
zostały złożone kwiaty przed i w kaplicy Św. Barbary na terenie 
mini skansenu przy ul. Nałkowskiej. 

Skansen odnowiono, figura św. Barbary nabrała nowych barw, 
portret błogosławionego Jerzego Popiełuszki, sztandary, to dzię-
ki Klubowi Emerytów Górniczych. Także i z zewnątrz skansen 
prezentuje się w nowej, świeżej formie.

Modlitwę i błogosławieństwo poprowadzili wspólnie: ks. 
dziekan Damian Wojtyczka i ksiądz proboszcz rojczańskiej pa-
rafii Eugeniusz Krawczyk, którzy pamiątkowe tradycyjne laski 
sztygarskie otrzymali. Pod tablicą pamiątkową poświęconą Ma-
rianowi Czerwińskiemu, obrońcy kopalni w 1939 roku, zapalono 
znicze… red.

DOBRYCH DNI W ŻYCIU I …W MEDICH, 
MEDIA, TO TYLKO SKRAWEK ŻYCIA…
Wiele się dziś mówi o mediach, kontekst oczywisty – Orlen, państwowa spółka paliwowa przejęła wcześniej 
Ruch – dystrybutora prasy, teraz - dziesiątki tytułów prasowych i  portali, w  sumie jak się liczy ponad 17 
milionów czytelników. Potencjalnych rzecz jasna. Środowisko dziennikarskie, a przynajmniej jego większa 
część, jest poruszone. Istnieje bowiem całkiem realna groźba państwowego zwasalizowania prasy.
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Pyły zawieszone, smog, benzo(a)piren, kopciuchy – jeszcze do niedawna słowa te mogły 
być powszechnie znane co najwyżej mieszkańcom Śląska lub Krakowa. Dziś o negatyw-
nym wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i gospodarkę, wiedzą już chyba wszy-
scy. I dobrze, że tak jest, a o smogu głośno się mówi, bo problem z którym się mierzymy 
z powodu rokrocznych przekroczeń emisji w sezonie grzewczym jest na tyle poważny, że 
nie tylko rzutuje na naszą gospodarkę, ale też na długość i jakość życia. Nie możemy go 
ignorować – komentowali uczestnicy kolejnej debaty poświęconej modernizacji budow-
nictwa i walce z tzw. ubóstwem energetycznym. Kontrole ruszają w całej Polsce. Można za-
płacić nawet 5 tys. zł. Gdy temperatura na zewnątrz spada, strażnicy miejscy rozpoczynają 
kontrole. Za palenie śmieci można zapłacić 500 zł, a w najpoważniejszych przypadkach 
nawet dziesięć razy tyle. W niektórych polskich miastach kary już się posypały.

NIE WARTO…
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W 1865 r. hrabia Hugo Henckel I von Donnersmarck uzyskał kon-
cesję państwową na eksploatację węgla oraz pierwsze nadania górni-
cze. Nową kopalnię w Radzionkowie postanowiono zbudować właśnie 
w sąsiedztwie owego młyna w osadzie Buchacz; w miejscu porośnię-
tym do tej pory gęstym borem, w okolicy, w której w  trakcie badań 
geologicznych stwierdzono zaleganie bogatych złóż węgla.

Budowa kopalni rozpoczęła się 14 sierpnia 1871 r. od zgłębiania 
pierwszego szybu, któremu nadano nazwę „Gräfin Laura”. Kilka dni 
później przystąpiono do zgłębiania drugiego szybu, nadając mu nazwę 
„Graf Hugo”, a obszar górniczy objął wtedy 52 km2.

W 1874 r. ukończono głębienie i uruchomiono szyb „Gräfin Laura”, 
a jego głębokość wynosiła początkowo 150 m. 

Następne lata po uruchomieniu kopalni, to okres jej dalszej bu-
dowy oraz wzrostu 
wydobycia węgla. 
W  1879 r. ukończoną 
budowę drugiego szy-
bu, wspomnianego – 
„Graf Hugo”, a  załoga 
powiększyła się do 600 
pracowników.

Pierwsze poziomy 
wydobywcze udostęp-
niające złoże zlokalizo-
wano na głębokości: 90 
metrów i  115 metrów. 
Od 1878 r. węgiel za-
częto wydobywać tak-
że z poziomu 140 me-
trowego. Zwiększający 
się z  każdym rokiem 

stan wydobycia, zmusił zarząd kopalni do wybierania węgla z  niżej 
położonych pokładów. W związku z tym sięgnięto do pokładów poło-
żonych głębiej. W latach ok. 1885-1890 powstały kolejne poziomy: 183 
i 220 metrów, do których pogłębiono obydwa szyby. Także w latach 80. 
XIX w. zgłębiono na terenie kopalni nowy szyb „Wetter Schacht I” do 
poziomu 220, który to szyb był szybem wentylacyjnym. 

W 1895 r. wybudowano przy szybie „Graf Hugo” sortownię węgla. 
Na przełomie XIX i XX wieku powstał w kopalni nowy poziom wydo-
bywczy na głębokości 300 m. 

Rozbudowie ulegała parokrotnie sortownia węgla, powstała sta-
cja ratownicza, budynek kopalnianej straży pożarnej oraz magazyny. 
W latach 90. XIX wieku kopalnia została zaś zelektryfikowana. 

W  latach 1903-1906 w  zachodniej części pól górniczych w  lesie, 
niedaleko karczmy Wiktor zgłębiono do poziomu 220 nowy szyb wen-
tylacyjny „Wetter Schacht II”. 

W sierpniu 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Wówczas kopalnia 
„Radzionkaugrube”, podobnie zresztą jak i inne kopalnie, zaczęła fedro-
wać „pełną parą”. Wydobycie węgla na przestrzeni lat wahało się od 292 

RADZIONKOWSKIE    TRADYCJE    GÓRNICZE

ROK 2021, 150-LECIE POWSTANIA 
KOPALNI „RADZIONKÓW”

O PRZESZŁOŚĆI NIE ZAPOMINAJMY!
W sierpniu, 149 lat temu, rozpoczęła swoją działalność Kopalnia „Radzionków”. 

Już niebawem rok jubileuszowy. Nie zapominajmy o naszej przeszłości, 
ona to bowiem utrwala i wciąż buduje naszą wspólnotową tożsamość…

I TAK TO BYŁO…
W rejonie bytomsko–tarnogórskim pierwsze pokłady węgla odkryto już pod koniec XVIII w. Jedną z pierw-
szych na tym terenie uruchomiono niewielką kopalnię „Carlsglück” (Szczęście Karola) w pobliskiej Kozłowej 
Górze, która to kopalnia powstała ok. 1795 r. Czynna była do 1830 r.
Ponowne ożywienie w tym kierunku nastąpiło, gdy hrabiowie Henckel von Donnersmarck z linii bytomsko 
– siemianowickiej postanowili zbudować w okolicy Dąbrowy Miejskiej i Buchacza wielki kompleks przemy-
słowy. W związku z tym przeprowadzono badania geologiczne na obszarze pomiędzy Bytomiem a Tarnow-
skimi Górami. W Radzionkowie poszukiwania przyniosły oczekiwany skutek, natrafiono na pokłady węgla 
kamiennego. Najbogatsze znaleziono w sąsiedztwie starego młyna zwanego - Buchacz - i wystąpiono o nada-
nie temu miejscu miana – pól górniczych. 

Pocztówka z widokiem na kopalnię. 1902 r

Szyb Graf Hugo - późniejszy szyb Karol. 1927 r.



10 Głos Radzionkowski

www.rtsk.pl

tysięcy ton w  1895 
roku do 843 tysię-
cy ton w  1913 roku. 
W  tymże też roku 
zatrudnienie prze-
kroczyło 2050 osób. 
Głównym odbiorcą 
węgla była pobliska 
huta cynku „Łazarz”.

W  czasie  I  wojny 
światowej  wydobycie 

wynosiło od 657 tys. ton w 1915 roku do 797 tys. ton w 1917 roku, co 
wiązało się ze kolejnym wzrostem liczby zatrudnionych. 

W 1921 roku po plebiscycie Radzionków wraz z terenem kopalni 
znalazł się w  granicach Polski, właścicielem pozostali jednak Don-
nersmarckowie, który utworzyli w Polsce koncern o nazwie Dyrekcja 
Kopalń Księcia Donnersmarcka. Część pola górniczego kopalni zna-
lazła się na terenie Niemiec. Donnersmarck postanowił uruchomić po 
stronie niemieckiej drugą kopalnię Beuthen, która powstała z wyko-
rzystaniem istniejącego szybu wentylacyjnego kopalni „Radzionkau”.

W lipcu i sierpniu 1939 r. skierowane na granicę hitlerowskie oddzia-
ły ochotnicze „Freikorps Ebbinghaus” zaczęły powodować tzw. „incy-
denty graniczne”, które miały poprzedzić wybuch wojny. Organizowano 
wówczas wiele napadów, w tym również na kopalnię „Radzionków”. 31 
sierpnia zmiana popołudniowa zjechała na dół. W nocy Niemcy zaata-
kowali kopalnię, unie-
ruchamiając maszyny 
wyciągowe; doszło 
do strać, zginął wtedy 
m.in. Marian Czer-
wiński, strażnik, byli 
ranni…

Podczas okupacji 
zarząd kopalni starał 
się na wschodnim 
polu nadania górni-
czego wykorzystać 
wszelkie możliwości, 
by doprowadzić do 
większego wydoby-
cia z  tych terenów. 
Wykorzystano więc 
polski projekt z  1935 
r. dotyczący budowy 

nowego szybu wentylacyjnego w Piekarach Śl. o nazwie „Ost Schacht” 
(szyb Wschodni). W 1944 r. rozpoczęto prace nad jego budową, lecz 
szybko je porzucono, ze względu na zbliżające się wojska radzieckie.

Po zakończeniu wojny pełnomocnikiem władzy ludowej na Ra-
dzionków i majątki Donnersmarcków został mianowany Roman Taul. 
Na jego polecenie sztygar Jan Kurzeja wziął na siebie obowiązek uru-
chomienia kopalni „Radzionków”, ustępując to miejsce w marcu 1945 
r. pierwszemu powojennemu dyrektorowi inż. Witoldowi Wójcikowi. 
Została przywrócona polska nazwa kopalni, a szybom „Grafin Laura” 
i „Graf Hugo” nadano nowe nazwy: „Wit Stwosz” i „Karol”. 

20 marca 1945 r. kopalnia wchodząc w skład nowopowstałego By-
tomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, a w 1946 r. została zna-
cjonalizowana. 

W  1946 r. 
wprowadzono 
pierwszy plan 
g o s p o d a r c z y, 
tzw. Plan 3 letni. 
Według jednego 
z  założeń po-
wyższego planu, 
podstawowym 
surowcem ener-
getycznym kraju 

miał być węgiel i  tak się stało. Zadania nałożone w zakresie produk-
cji na kopalnię „Radzionków” były w ówczesnych warunkach bardzo 
trudne, ponieważ kopalnia od wielu lat nie była modernizowana i nie 
prowadzono robót przygotowawczych pozwalających na eksploatację 
nowych pokładów węgla. W związku z tym kierownictwo kopalni po-
łożyło główny nacisk na możliwie szybkie udostępnienie nowego po-
ziomu wydobywczego.

WARTO PAMIĘTAĆ…
KWK „Radzionków” w  historii naszego miasta odegrała nie-

zwykle istotną rolę, przyczyniając się do ukształtowania kultury 
górniczej i  będąc miejscem pracy dla wielu mieszkańców. Kopal-
niane władze przez wiele lat, poprzez różne okresy historyczne na-
szego kraju, regionu i miasta rozwijały infrastrukturę socjalną dla 
pracowników, w tym i mieszkańców. Wspierały budowę między in-
nymi Szkoły Podstawowej nr 4 w Rojcy, Szkoły Górniczej, Centrum 
Kultury „Karolinka”, mieszkalnictwo, aktywny wypoczynek naszych 
mieszkańców, edukację, kulturę, sport… Kopalnia była istotnym 
czynnikiem miastotwórczym, w  wielu dziedzinach wspomagając 
funkcje państwa i samorządu. Warto o tym pamiętać…

Widok na kopalnię od szarlejskich hałd. 1927 r.

Szyb Grafin Laura - późniejszy szyb Wit Stwosz. 1927 r.

Brama kopalni. Szyb Wit Stwosz. 1959 r.

Widok na bocznicę i zabudowania kopalni. 1927 r.

Widok z dziedzińca kopalnianego. Od lewej szyb Karol i nowa 
wieża szybu Wit Stwosz. 1963 r. 
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Aby osiągnąć 
zaplanowane na 
poszczególne lata 
wydobycie węgla 
w  okresie powo-
jennym, kopalnia 
przystąpiła do udo-
stępniania nowych 
partii pokładów 
eksploatacyjnych, 
co w  konsekwencji 
wymusiło rozbudo-
wę i  modernizację 
wielu urządzeń ko-
palnianych, głów-

nie szybów wydobywczych. 
Do pierwszych, zasadniczych zadań inwestycyjnych po zakończe-

niu wojny, należało wybudowanie nowego poziomu wydobywczego 
na głębokości 400 m., pogłębienie szybu „Wit Stwosz” oraz przebudo-
wa zainstalowanych w nim urządzeń wydobywczych. 

W 1945 r. rozpoczęto prace związane z budową nowego poziomu 
na głębokości 400 m i do kontynuowania realizacji dawnego projektu 
budowy nowego szybu wentylacyjno – zjazdowego w Piekarach Śl. 

Ostateczne uruchomienie pogłębionego i  przebudowanego szybu 

„Wit Stwosz” nastąpiło w sierpniu 1954 r. W 1960 r. podjęto także decy-
zję o rozpoczęciu głębienia nowego szybu na terenie kopalni – szybu V. 

Jednak ciągły wzrost wydobycia i  potrzeba dalszej moderniza-
cji urządzeń 
t e c h n i c z ny c h 
s p o w o d o w a -
ły, iż podjęto 
w  1963 r. decy-
zję o gruntownej 
m o d e r n i z a c j i 
i  przebudowie 
kopalni, któ-
rej zakończe-
nie ustalono na 
1972 r. Program 
m o d e r n i z a c j i 
zakładał przede 

wszystkim dokończenie budowy nowego szybu V, postanowiono po-
głębić i przebudować szyb „Karol”, który do tej pory był przeznaczony 
do likwidacji. Dalej, planowano uruchomić nowy poziom wydobywczy 
na głębokości 440 m i 630 m, budowę nowego szybu wentylacyjnego 

i  własnego urzą-
dzenia podsadz-
kowego oraz 
szereg innych 
p omnie j s z ych 
inwestycji zwią-
zanych z  rozbu-
dową kopalni. 

16 czerwca 
1967 r. nastąpiło 
uroczyste odda-
nie do eksploata-
cji nowego szybu 
V, nadając mu 
nazwę „Piotr”. 

Szyb ten umożliwił eksploatację rozbudowywanego właśnie nowego 
poziomu wydobywczego na głębokości 630 m oraz dawał bezpośred-
nie połączenie ze wszystkimi poziomami kopalni. 

W  styczniu 1969 r. w  sąsiedztwie szybu IV, uruchomiono nowy 
szyb VI, który pełnił funkcję szybu wydechowego. W 1970 r. oddano 

Górnicy i szyb Piotr. 1967 r.

Szyb Piotr. 1972 r.

Brama kopalni i szyb Piotr. 1967 r

Przodująca brygada na tle szybu Piotr 1967 r
Widok na kopalnię z dachu Karlika. 1972 r. Od lewej szyby 
Piotr, Karol i Wit Stwosz

Uroczystość uruchomienia nowego urządzenia wyciągowego 
w szybie Karol. 1972 r.
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do użytku urządzenie podsadzkowe wraz ze zbiornikami wody i szy-
bikiem „Komunikacyjnym” przy szybie VI. W 1969 r. rozpoczęto mo-
dernizację szybu „Karol”. Szyb został zgłębiony do nowego poziomu 
wydobywczego 630 m. Uroczyste oddanie szybu do eksploatacji odby-
ło się w sobotę 29 kwietnia 1972 r. 

1 stycznia 1975 roku kopalnia „Radzionków” została połączona z kopal-
nią „Bytom” pod nawą Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich”. 

Ostateczny kres dawnej kopalni Radzionków stanowiło zakończe-
nie wydobycia w rejonie Radzionków kopalni Powstańców Śląskich, 
które nastąpiło 31 grudnia 1995 roku. 1 stycznia 1996 roku rozpoczęto 
likwidację tegoż ruchu, a jej zakończenie przewidziano na 31 grudnia 
1998 roku, która trwała tak naprawdę trwała do 2001 roku…

xxx
Cóż, to tylko skrótowa kronika wydarzeń, tak trudno w niej oddać 

„ducha” historii. A to prawdziwy „kawał” historii Radzionkowa, na-
szych rodzin i naszych – współczesnych odczuć, bo pewnie dziedzi-
czymy w genach „górniczość”. Nikt nam tej historii nie zabierze. Pod 
tymi suchymi faktami kryją się dzieje naszej tożsamości, niezależnie od 

N O T K A
Materiał ten powstał przy współpracy z urzędem miasta, z radzionkowskim sa-

morządem. W  przyszłym roku, jak wiemy, minie 150 rocznica powstania KWK 
„Radzionków”. W związku z tym, Urząd Miasta planuje wydać specjalną mono-
grafię poświęconą kopalni. Jej autorem będzie Łukasz Stera. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców, którzy dysponują pamiąt-
kami, zdjęciami kopalni, a także przedmiotami, które łączą się z historią zakładu 
– o udostępnienie ich autorowi publikacji. 

Mieszkańcy i  wszystkie osoby, które chcą przekazać pamiątkowe przedmioty 
proszone są o  kontakt z  kierownikiem Referatu Promocji Miasta i  Aktywności 
Społecznej Urzędu Miasta Radzionków, Jarosławem Wrońskim, pod numerem te-
lefonu: 32 388 71 37 lub pisząc na adres: promocja@radzionków.pl, lub bezpośred-
nio z autorem piszącym kopalnianą monografię: baudrill@o2.pl2020...

Widok z hałdy na szyb Wit Stwosz. 1990

Widok od szarlejskich hałd. 1992

Widok na kopalnię z hałdy hutniczej. 1992

2000 r. maj, foto - J.A.Krawczyk...

czasów i uwarunkowań. Nasze radości, troski, tragedie. Nie można przypisać kopalni jakiegoś 
mistycznego znaczenia, ani też jednak nie dostrzegać, jak na losy nasze ona wpłynęła…

xxx
Górnicza historia Radzionkowa została upamiętniona poprzez utworzenie niewielkiego 

skansenu górniczego na dawnym terenie kopalni w 2001 roku. W skład ekspozycji wchodzą 
m.in.: połowa koła linowego z szybu, wagoniki do transportu węgla, kapliczka świętej Bar-
bary utworzona w dawnym budynku zabytkowej stacji transformatorowej, gdzie znajduje 
się figura tejże świętej przeniesiona z dawnej kopalnianej cechowni.
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"MAG" s.j.
 

Przerób złomu, handel wyrobami hutniczymi, roboty ślusarskie, 
tokarskie i spawalnicze, wykonywanie zbrojeń, 

demontaż konstrukcji przemysłowych, złomowanie 
samochodów, roboty budowlane, usługi dla ludności. 

Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

41-922 Radzionków, ul. Nieznanego Żołnierza 26a, 
tel. 32 289-04-53, fax 32 389-83-69   

Sklepy Wielobranżowe 
Marian Żurek

- ul.Kużaja,  - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk  

ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian 

Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz 

Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel 

Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona 

Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa – 

CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

Piekarnia Wylenzek – 
ul. Nieznanego Żołnierza

Korty tenisowe – ul.Hajdasa
Apteka u Laury, 

ul. św. Wojciecha
Sklep Dor-Ka ul.Sikorskiego

Firma Mazur – ul. Kużaja
Cukiernia – Piekarnia 

„Perełka”, ul. św. Wojciecha
Sklep spożywczy – Skołudek, 

ul. Męcz. Oświęcimia 4 
Studio Kwiatów „Oleander”, 

Sylwia Wicher, 
ul. św. Wojciecha 30 

TU OTRZYMASZ 
„GŁOS RADZIONKOWSKI”

BTW
BIURO RACHUNKOWE
- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów 
- prowadzenie:

• książki przychodów i rozchodów
• ewidencja ryczałtu
• deklaracje VAT
• deklaracje ZUS

oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków

ul.Studzienna 1   I piętro
godz. 900 – 1500

668 528 840  biurobtw@wp.pl
Nie dym...

„To, co jest bardzo ważne dla naszego miasta to lokalne wspieranie 
się firm” – powiedziała kiedyś Dominika Patoń. I słusznie – świetne 

jedzenie na wynos – 600-241-442, rekomendujemy!
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Choinka
Choinka, która przywodzi nam na myśl „drzewo życia” z raju. 

Ubiera się ją w  dniu, w  którym wspominamy naszych pierw-
szych rodziców – Adama i Ewę. Przypomina nam naukę o upad-
ku i  odkupieniu rodzaju ludzkiego. Drzewko bożonarodzeniowe 
z  wiecznie zielonymi gałązkami jest symbolem życia wiecznego, 
które wysłużył nam Jezus Chrystus. Światła umieszczone na cho-
ince przypominają światło jakie rozbłysło nad grotą betlejemską 
w dniu narodzenia Chrystusa. Ozdoby choinkowe symbolizują ła-
ski Chrystusowe zesłane na ludzi oraz nasze dobre uczynki.

Sianko wigilijne i wolne miejsce przy stole
Powszechnie zachowany jest zwyczaj wkładania sianka pod ob-

rus na stole wigilijnym, przy którym będzie spożywana uroczysta 
wieczerza wigilijna. Przypomina ono ubóstwo groty betlejemskiej 
i Maryi, która złożyła Dziecię na sianie w żłobie. Dodatkowe na-
krycie stawiamy dla podróżującego, przypadkowego gościa. Po-
zostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy serdeczną pamięć 
o naszych bliskich, także zmarłych, którzy nie mogą spędzić świąt 
razem z nami.

Opłatek wigilijny
Łamanie się opłatkiem oznacza poświęcenie się jednych dla 

drugich i uczy, że nawet ostatni kawałek chleba należy podzielić 
z bliźnim. Jest wyrazem miłości, przyjaźni, pojednania i pokoju.

Wieńce i  girlandy – to współczesna wersja starej, pogańskiej 
tradycji, zgodnie z którą na drzwiach i ścianach domów oraz zabu-
dowań gospodarskich umieszczano gałęzie drzew iglastych. Zwano 
je „czartopłochami”. Miały służyć ochronie przed złymi mocami.

Jemioła  wieszana nad wigilijnym stołem, nad źródłem ognia 
i nad drzwiami frontowymi – należało ją umieścić przed pojawie-
niem się pierwszej gwiazdki. Miała chronić m.in. przed pożarem 
i uderzeniem pioruna.

Choinka (niemiecka tradycja, w Polsce od końca XIX wieku) – 
symbolizuje Chrystusa i wiarę chrześcijańską.

Kolorowe lampki i bombki – chroniły dom od uroków, odwra-
cały od domowników ludzką nieżyczliwość.

Łańcuchy choinkowe – wzmocnienie rodzinnych więzi.
Ozdoby ze słomki, wydmuszek i ziarna – miały zapewnić do-

bre plony.
Wigilijny stół – obowiązkowo parzysta liczba gości. Nie wol-

no było zjadać potraw do końca (bo w  ciągu roku mogłoby ich 
zabraknąć). Symboliczne znaczenie mają też potrawy wigilijne; 

karp pomaga uzyskać długowieczność, mak symbolizuje płodność 
i  dostatek, a  miód zapewnia przychylność sił nadprzyrodzonych 
i osłodę życia.

Dzielenie się opłatkiem – tradycja XIX-wieczna, która służy 
zapewnieniu, że w domu nie zabraknie chleba. Symbolizuje zgodę, 
jedność, wybaczenie, puszczenie w niepamięć urazów.

Siano pod obrusem – zwyczaj starszy niż chrześcijaństwo. 

W czasach pogańskich siano było ofiara dla boga Ziemiennika, za-
pewniało dostatek. Służyło także wróżbom. Żeby sprawdzić, co nas 
czeka w przyszłym roku, trzeba wyciągnąć źdźbło. Zielone wróżyło 
zdrowie, z kłosami – dostatek, a suche – złe samopoczucie.

Gwiazda na czubku – symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, ma 
wskazywać drogę zbłąkanym wędrowcom.

Aniołki – opieka nad domem, zwiastowanie radosnych nowin.
Jemioła: Krzewince tej przypisywało się wiele magicznych wła-

ściwości. Całującym się pod jemiołą miała przynieść szczęście, 
bogactwo oraz spełnienie marzeń. Pędy włożone do wazonu lub 
zawieszone pod sufitem chroniły dom przed złymi mocami i po-
żarem. Tradycyjna polska dekoracja wieszana nad świątecznym 
stołem i nad drzwiami domu w celu zapewnienia spokoju i szczę-
ścia w czasie Świąt. Jemioła wieszana nad wigilijnym stołem miała 
przynieść dostatek i sprawić, że składane życzenia się spełnią. Wie-
szana nad drzwiami miała bronić przed złymi mocami i choroba-
mi oraz sprowadzać do domu życzliwe osoby.

Jabłka – na zgodę, miód na szczęście, grzyby na zdrowie, a faso-
la – na pieniądze! Każda potrawa wigilijna ma głębsze znaczenie.

Ryba – to wszyscy wiemy – symbolizuje Chrystusa, ale też po-
jednanie. Grzyby dają siłę i zdrowie, stąd tyle ich w uszkach, żurku 
i pierogach. Podobnie kapusta i buraki.

Płodnością i dobrobytem zajmie się mak. Z kolei orzechy do-
dadzą biesiadnikom rozumu. Miód przyciągnie szczęście, a faso-
la – pieniądze.

Kompotu z  suszu, gdzie pływają odpędzające złe moce  śliw-
ki oraz jabłka, które oznaczają grzech pierworodny, ale też zgodę, 
odkupienie i miłość. Do tego gruszki – podgrzeją uczucia, figi – 
zapewnią nieśmiertelność, a daktyle – dostatek. 

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia 

życzę Wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha, ra-

dości i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego, co najlepsze 

w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku. 

Niech Bóg Nam Wszystkim Błogosławi!

Aneta Niedźwiecka, radna

Adwent – przyjście Pana. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus” i oznacza „przyjście”, dlatego dla chrześcijan 
to radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. Adwent dzieli się na dwa podokresy: pierwszy obejmuje czas od pierwszej niedzieli 
Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata (Paruzja), 
drugi – od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia…

ŚWIĄTECZNA  SYMBOLIKA
To przeogromna dziedzina etnografii, obok bowiem uniwersalnych znaczeń zachowań i przedmiotów, uniwersalnych dla chrze-

ścijaństwa, dla katolicyzmu nieco odmienna, dla innych jego barw różni się w zależności od położenia geograficznego, czyli kultury 
narodów, doświadczeń, naturalnych uwarunkowań, ba, u nas w Polsce w zależności od regiony różne są insygnia tej chwili a także 
ich interpretacje. Nie sposób wszystkich dziś symboli Bożego Narodzenia spisać, zwyczajów, obyczajów, zachowań. Ważne to, iż choć 
bywają różne, to jedno zwiastują… 
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Nie tylko piłkarski świat jeszcze w pierwszym kwartale 2020 
nagle się zatrzymał (…) Żaden z podręczników metodyki szko-
lenia i żaden wykład w najlepszej szkole trenerów nie mógł prze-
cież przygotować ich na chaos, jaki w codzienne piłkarskie życie 
wprowadził wspomniany na wstępie intruz o egzotycznym imieniu 
SARS-CoV-2...

(…)- Ćwiczenia wzmacniające, stabilizacyjne, ale i... mentalne 
– wymienia zakres „zadań domowych” zleconych podopiecznym 
trener czwartoligowego Ruchu z Radzionkowa, Marcin Dziewul-
ski. Na jego drużynę przymusowa kwarantanna spadła zupełnie 
niespodziewanie w momencie, gdy – ze względu na udział w roz-
grywkach Pucharu Polski i Pucharu Stulatków – była w bardzo 
regularnym rytmie meczowym: sobota–środa–sobota. Okazała 
się – trzeba to podkreślić – również całkiem niezłym sprawdzia-
nem odpowiedzialności poszczególnych graczy oraz całego sztabu 
trenerskiego. Kiedy dzień po pucharowym starciu z Szombierkami 
dotarła do klubu informacja o pozytywnym wyniku badań na CO-
VID-19 u jednego z graczy, natychmiast zdecydowano o przerwa-
niu treningów, poinformowaniu najbliższego rywala (i Śląski ZPN) 
o konieczności przełożenia meczu, wreszcie – o wspomnianej kwa-
rantannie piłkarzy. A to wszystko – na cztery dni przed oficjalną 
decyzją Sanepidu o wysłaniu na nią członków zespołu... Dziewul-
ski: – Cały czas zdawaliśmy sobie sprawę, że wirus może dopaść 
i któregoś z nas; mam przecież w ekipie ludzi, którzy na treningi 
przychodzą po ośmiogodzinnej dniówce w swym zakładzie pracy, 
a także uczniów – a wtedy jeszcze szkoły były otwarte. Do pewnego 
stopnia byliśmy jednak przygotowani na to, co się stało. Już pierw-
szego dnia kwarantanny wykonałem telefon do każdego – każde-
go! – piłkarza i odbyłem z każdym 7-8-minutową rozmowę.

Nie chodziło w tych 
rozmowach o rozpiski 
zajęć indywidualnych, 
możliwych do wy-
konania w domu; te 
sztab szkoleniowy ro-
zesłał drogą mailową. 
Trener z podopieczny-
mi rozmawiał głównie 
o... korzyściach całej 
sytuacji. I o... trenin-
gu mentalnym. – Jako 
zawodnik też przy-
wiązywałem do niego 
dużą wagę, co w pewnym momencie pozwoliło mi zawędrować 
nawet do ekstraklasy – tłumaczy Dziewulski. Radzionkowianie od 
swego opiekuna usłyszeli więc, by przymusowe zamknięcie wyko-
rzystali – po pierwsze – na... wyspanie się. Po drugie – na pracę 
nad własną koncentracją. – Zaproponowałem wyłączenie na parę 
godzin dziennie telefonu, odcięcie od social mediów i od nad-
miaru bodźców, które nieustannie nas rozpraszają w codziennym 
życiu – wyjaśnia. Zamiast tego – dobra książka według własnego 
uznania; do tego konkretny film na jednej z platform telewizji in-
ternetowej. No i trochę... rozrywek umysłowych zmuszających do 
koncentracji; takich choćby, jak sudoku. Wszystkie sugestie – jak 
się okazało po powrocie drużyny do zajęć – zostały przyjęte bardzo 
ciepło. Dyskusja nad wspomnianym filmem (- Obejrzeli go wszy-
scy bez wyjątku – zaznacza szkoleniowiec) zakończyła się zaś pro-
pozycją obejrzenia kolejnej, podobnej produkcji, tym razem zło-
żoną przez drużynę. – Jestem więc pewien, że od strony mentalnej 
chłopcy wyszli z tej nieprzyjemnej sytuacji wzmocnieni – dodaje 

Dziewulski. A o skutkach fizycznych przymusowej kwarantanny... 
nie chce mówić. – Jedno jest pewne: na pierwsze „powirusowe” 
zajęcia na naszej sztucznej murawie zawodnicy wybiegali „jak do 
pożaru”; taki był u nich głód piłki. Urządziliśmy gierkę wewnętrz-
ną, w trakcie której „iskry szły” przy każdym kontakcie, a radość 
z gry była ogromna – opisuje entuzjazm podopiecznych. W sumie 
w przypadku „Cidrów” przerwa w treningach trwała 12 dni; po 
wspomnianym pierwszym przypadku, w ciągu kolejnych 96 go-
dzin pojawiło się bowiem parę kolejnych, co każdorazowo wydłu-
żało okres kwarantanny. (…)

W poszukiwaniu pozytywów
(…)Dziewulski – Już sama praca w IV lidze, gdzie trener czę-

sto myśleć musi o wielu innych sprawach, niż tylko sam trening, 
jest świetną nauką zawodu. A to, co dzieje się przy okazji pande-
mii: mecze przekładane czasem na dobę przed ich rozegraniem, 
kilkunastodniowe przerwy w treningach czy „wirusowe” absencje 
niektórych zawodników na zajęciach to bardzo przyspieszony kurs 
trenerski; i to najlepszy, bo w praktyce.

Gdyby spojrzeć tylko na owe podsumowania, można by nawet 
zacząć dopatrywać się w triumfalnym pochodzie SARS-CoV-2 
przez świat... pozytywnych elementów. Ale nie o takie wnioski 
nam przecież chodzi; raczej o to, by raz jeszcze przywołać może 
banalna, lecz przecież prawdziwą zasadę: „co nas nie zabije, to nas 
wzmocni”. Bo przecież odnajdujecie tę myśl w słowach każdego z 
cytowanych wyżej szkoleniowców, prawda?

autor: Dariusz Leśnikowski

NIE JEST ŹLE
Trzy tygodnie później niż to było w pierwotnym terminarzu, 

Ruch w końcu zakończy jutro jesienne rozgrywki pierwszej gru-
py śląskiej Zina czwartej ligi. Przed „Cidrami” wyjazdowy mecz 
z MKS Myszków. 

Jednego nie zmieni – żółto-czarni niezależnie od wyniku prze-
zimują na szóstym miejscu w tabeli. I  jest wyjazdowe zwycięstwo; 
w zaległym meczu piętnastej kolejki pierwszej grupy śląskiej czwar-
tej ligi, Ruch Radzionków wygrał na wyjeździe z MKS Myszków 2:0. 

W 24 minucie gry po zagraniu Kamila Kopcia jedyną bramkę 
pierwszej połowy strzelił  Michał Szromek. Wynik w  86 minucie 
strzałem z dystansu ustalił Kamil Banaś.

www.sportslaski.pl / Wyczytane u innych

Przyspieszony kurs trenerskiej dorosłości

 1. Unia Kosztowy 16 34 
 2. Warta Zawiercie 16 32 
 3. Unia Dąbrowa Gór... 16 32 
 4. Raków II Częstoc... 16 31 
 5. Gwarek Ornontowi... 16 27 
 6. Ruch Radzionków 16 26 
 7. Szczakowianka Ja... 16 22 
 8. Znicz Kłobuck 16 21 
 9. AKS Mikołów 16 21 
 10. Szombierki Bytom... 16 21 
 11. Sarmacja Będzin 16 19 
 12. Śląsk Świętochło... 16 19 
 13. Przemsza Siewier... 16 19 
 14. Polonia Łaziska... 15 18 
 15. MKS Myszków 15 16 
 16. Drama Zbrosławic... 16 11 
 17. RKS Grodziec 16 8 
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Młodzież potrzebuje autorytetów, a  przykłady inspirują do 
działania. Uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI wyrażają po-
dziw wobec ofiarności, odwagi oraz poświęcenia misjonarza. 
Dobrze, że ten konkurs się odbył, ponieważ był on bardzo owoc-
ny – zauważa filozof, teolog i poeta o. Andrzej Madej OMI peł-
niący funkcję przełożonego misji „sui iuris” w Turkmenistanie.

Dagmara Nawratek: Młodzi poeci pochodzący z różnych stron 
Polski nadesłali wiele pięknych wierszy na Ogólnopolski Kon-
kurs Poetycki im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Miasta 
Radzionkowa dr Gabriel Tobor oraz Prowincjał Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce o. prof. UAM 
dr hab. Paweł Zając OMI. Patronat duchowy objęła Delegatura 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie i  w  Ro-
sji na czele z Superiorem o. dr Pawłem Wyszkowskim OMI. Czy 
mógłby Ojciec podzielić się swoimi refleksjami na temat tego kon-
kursu i  podsumować go w  kilku zdaniach jako przewodniczący 
jury? Co najbardziej poruszyło Ojca podczas czytania wierszy 
uczestników? 

O. Andrzej Madej OMI: Witajcie, kochani Mieszkańcy Ra-
dzionkowa! Witajcie, drodzy Czytelnicy, gdziekolwiek na świecie 
żyjecie! To dla mnie zaszczyt, że mogę powiedzieć Wam jeszcze 
kilka słów. Ot, taki mały prezent pod choinkę ode mnie dla Was. 
Odpowiadając na pytanie, muszę przyznać, że ujęły mnie, a zara-
zem wzruszyły, przenikliwe spostrzeżenia i myśli zawarte w utwo-
rach nadesłanych na nasz konkurs. Spróbuję wyliczyć niektóre 
z  nich. Pierwszą sprawą jest to, że nawet bardzo młodzi autorzy 
odnoszą się do człowieczeństwa w człowieku. Owo człowieczeń-
stwo, godność każdego człowieka, to najszersza płaszczyzna, nie-
kwestionowany i powszechny fundament humanizmu. To wspólny 
mianownik wszystkich ludzi. Kolejną wartością, jaką podkreśliły 
wiersze, jest pojmowanie chrześcijaństwa jako religii miłości. Trze-
ci aspekt – trzeba odnieść wszystkie sprawy życia do własnego su-
mienia. Sumienie jest miarą… Mówił o tym święty nasz papież Jan 
Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Polski: „Bądźmy ludźmi 
sumienia”. Następnym przekonaniem zawartym w utworach mło-
dych poetów jest respektowanie inności narodowej i  religijnej – 
szeroko pojęty ekumenizm. Mocno wybrzmiało również wyznanie 
wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie 
razem z Nim. Wyrażano niezłomne przekonanie o tym, że dobro 
jest silniejsze od zła i że wszystko przetrwa. Jakże piękne Credo, 
wyznanie wiary w Kościół, stanowią słowa jednego z autorów, któ-
ry napisał: „Kościół jest domem człowieka”.

Niedawno otrzymałam piękny list od matki jednej z uczest-
niczek naszego konkursu. Pani, która pragnie pozostać incogni-
to, napisała: „Moja trzynastoletnia córka żywo zainteresowała 
się postacią o. Ludwika Wrodarczyka. Czyta o nim wszystko, co 
znajdzie i kończy pisać już trzeci wiersz. Myślę, że to wspaniała 
inicjatywa i dziękuję za to, że Państwo taki konkurs organizu-
ją”. Co stanowi o wyjątkowości Sługi Bożego o. Ludwika Wro-
darczyka OMI? Co sprawia, że młodzież znajduje w  nim tak 
wiele inspiracji?

Uczestnicy konkursu wyrażali podziw wobec ofiarności, odwa-
gi oraz poświęcenia Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. 
Jego wyjątkowość przejawiała się w  kapłańskiej i  farmaceutycz-
nej służbie innym ludziom. Stanął solidarnie po stronie chorych, 
a także tych, których życie było zagrożone z powodu napięć poli-

tycznych miedzy Ukraińcami a Polakami. Stał się znakiem pojed-
nania w trudnym czasie etnicznej czystki na Wołyniu. Jego odwaga 
i dobroć zrobiły duże wrażenie na dzieciach i młodzieży. Porów-
nywano go do tych, którzy w czasie wojny oddali życie za Żydów. 
Wiara uczy miłości do człowieka. Uczy też miłości do ojczyzny, ale 
sprzeciwia się wszelkiemu nacjonalizmowi. Ojciec Ludwik czynił 
dobro, więc jest on doskonałym przykładem nie tylko dla księży 
i misjonarzy, ale również dla wszystkich ludzi. Jest i będzie przez 
długie lata wspaniałym bohaterem akcji powołaniowej. 

Wielu rodziców i wychowawców zaangażowało się w przygo-
towanie dzieci do naszego konkursu. Nauczyciele przedstawiali 
młodzieży sylwetkę misjonarza na lekcjach religii. Rodzice zachę-
cali dzieci do lektury książki Marii Kielar-Czapli pt. „Ojciec Lu-
dwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy”. Wiele młodych osób 
zainspirował film dokumentalny Kamila Niesłonego i  Macieja 
Marmoli pt. „Z  Radzionkowa na ołtarze”. Czy możemy stwier-
dzić, że ziarno, które zostało zasiane kilka miesięcy temu, dzisiaj 
wydało plony?

Dobrze, że ten konkurs się odbył. Jest on bardzo potrzebny. Ze-
braliśmy różnorakie owoce, więc opowiem o kilku z nich. Pierw-
szym aspektem jest przybliżenie sensu męczeństwa. Żyjemy po to, 
aby dawać świadectwo prawdzie. Chrystus uczy nas tego słowem 
i przykładem. Istnieją takie wartości, dla których warto żyć, a nawet 
więcej, warto i trzeba poświęcić za nie życie, oddać swoje życie. Kie-
dy słowa nie wystarczają, wtedy przemawia przelana krew. Kolej-
nym owocem konkursu jest pogłębienie wiary w to, że życie ma sens. 
Potrzebujemy wzorców osobowych i autorytetów zwłaszcza dziś – 
w czasach, kiedy autorytety są niszczone celowo i programowo. Ła-
cińskie przysłowie mówi: „Exempla trahunt.” (Przykłady pociągają 
i inspirują do działania.). Człowiek został powołany przez Boga do 
świętości. W tradycji katolickiej najważniejszą lekturą oprócz Biblii 
były zawsze życiorysy świętych. Czytając dziś wiersze tych młodych 

o. Andrzej Madej OMI:
„Młodzi poeci poszukują ideałów”
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ludzi, dostrzegamy pragnienie ideałów i radość z tego, że ktoś taki 
jak o. Ludwik potwierdza ich ideały oraz wartości. Ważna jest księga 
Ewangelii, ale nie mniej ważne jest istnienie tych, którzy żyją Ewan-
gelią (wcielają ją w swe życie). Dziś, jak nigdy dotąd, współczesne 
pokolenie potrzebuje pozytywnych wzorców osobowych i przykła-
dów do naśladowania. Dzięki konkursowi uczestnicy mieli okazję 
lepiej poznać historię Polski oraz historię naszych sąsiadów. Okazu-
je się, że nieraz współżycie narodów ze sobą jest bardzo dramatycz-
ne, a nawet tragiczne. Jest to zarazem historia naszych Kościołów, 
historia zbawienia. W życiu świętych, w życiu oraz w śmierci mę-
czenników skupia się jak w soczewce wiele wartości takich jak: po-
wołanie człowieka do dobra i do świętości, sens służenia, dawanie 
świadectwa swej wierze… Paweł Apostoł uczy nas tego, że człowiek 
nie żyje dla siebie, ale dla Boga i dla innych ludzi. Brat Roger mawiał 
lapidarnie: „Sens życia – oddać życie!”. 

Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI w  jednym ze swoich 
listów do matki, sióstr i  braci z  Obry napisał: „Kochać Maryję 
i  Jezusa to znaczy znaleźć skarb droższy niż wszystko, wszystko 
złoto i  srebro, i  wszelkie klejnoty całego świata”. Czy czerpanie 
inspiracji z  wartości duchowych misjonarza może pomóc mło-
dym ludziom w odnalezieniu najcenniejszego skarbu, jakim jest 
miłość Maryi i Jezusa? 

Największą nagrodą dla każdego młodego poety jest spotkanie 
z o. Ludwikiem, nawiązanie znajomości z nim, a nawet przyjaźni, 
poprzez lekturę książki na temat jego życia oraz poprzez napisanie 
o nim utworu literackiego. Daj Boże, aby ta przyjaźń była długa 
i aby nie skończyła się nigdy. Jestem przekonany o tym, że z jego 
strony ta przyjaźń będzie zawsze wierna. On jest mieszkańcem nie-
ba! Oddał swe życie Jezusowi i  Maryi Niepokalanej, gdyż oddał 

się w ręce ludzi, którym służył. Oni byli mu wdzięczni i kochali 
go. Niestety, znaleźli się i tacy niewdzięcznicy, którzy nadużyli jego 
zaufania. Zabili go, ale przecież nie odnieśli nad nim zwycięstwa. 
W nim zwyciężyło dobro i miłość. W nim Jezus odniósł zwycię-
stwo. W męczeńskiej śmierci misjonarza jakby sam Jezus dał się 
ukrzyżować po raz wtóry! Ojciec Ludwik uśmiecha się dzisiaj do 
grona tych, którzy zechcieli zapoznać się z nim osobiście, a nawet 
chwycili za pióro po to, aby napisać o nim wiersz lub skierować 
do niego kilka życzliwych słów płynących prosto z serca. Męczen-
nik, któremu na imię Ludwik, wstawia się już za autorami w nie-
bie. Drodzy Uczestnicy naszego konkursu, jestem pewien, że nasz 
brat Ludwik będzie orędował za Wami. Macie wiernego przyjaciela 
w domu Ojca. Misjonarz jest przez męczeńską krew szczególnym 
przyjacielem Jezusa ukrzyżowanego, a skoro tak, to i my stajemy 
się teraz, jeszcze bardziej niż dotychczas, przyjaciółmi samego Je-
zusa! To wszystko działa wedle następującej zasady: „Przyjaciele 
naszych przyjaciół są także naszymi przyjaciółmi”. W tej przyjaźni, 
podobnie jak w każdej innej przyjaźni, z naszej strony ważne jest 
zaufanie, szczerość i wierność. Przyjaźń karmi się modlitwą. Na-
sza relacja z  Jezusem oraz z o. Ludwikiem może rosnąć, a nasza 
przyjaźń ma szansę umacniać się. Przyjaciele potrafią porozumieć 
się czasem nawet bez słów, poprzez serce. Nośmy o. Ludwika w na-
szych myślach. Zapraszajmy go do naszej modlitwy. Wspominajmy 
go także, patrząc na jego twarz widniejącą na otrzymanej fotogra-
fii. Pomoże on nam jeszcze nieraz w różnych trudnych sprawach. 
Bądźcie tego pewni. Ojcze Ludwiku, dodawaj nam w życiu odwagi. 
Pomóż kochać Pana Boga i  ludzi. Uczysz nas: „Jest coś ważnego 
w życiu człowieka, za co warto oddać swe życie!”. Podobnie jak ty, 
my również pragniemy służyć Bogu, pomagając ludziom. Maryja, 
matka Jezusa, kocha nas równie mocno, jak kochała swego Syna. 

Rozmawiała: Dagmara Nawratek 
/ ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com

Fotografie pochodzą z archiwum o. Andrzeja Madeja OMI.

KONKURS SZOPEK
Zachęcamy do wzięcia udziału w XXXVI edycji Konkursu 

na najpiękniejszą Śląską Szopkę Bożonarodzeniową.
Warunki uczestnictwa w konkursie:- uczestnikiem konkursu 

może zostać każdy, kto w okresie od 14 do 23 grudnia 2020 do-
starczy do Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, szop-
kę wykonaną dowolną techniką w dowolnych rozmiarach, szopki 
mogą wykonywać twórcy indywidualni lub w zespołach 2 oso-
bowych, przedszkola oraz placówki oświatowo – wychowawcze 
mogą zgłaszać szopki do kategorii prac zbiorowych; przyjmowa-
nie prac od 14 do 23 grudnia 2020 roku, wystawa pokonkurso-
wa od 27 grudnia 2020 roku do 29 stycznia 2021 roku, uroczyste 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 29 stycznia 2021 roku 
o godz. 17:00. Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury 
„Karolinka” w Radzionkowie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 
Koło PTTK nr 111 im. J. Lompy w Radzionkowie, Oddział PTTK 
im. S. Lachowicza w Bytomiu.
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FIKSUJEMY?..
 „My często szukając łóżek dla pacjentów, szczególnie właśnie 

OIOM-owskich, sięgamy już w tej chwili po inne województwa. Ta-
kim przykładem skrajnym było przekazanie pacjenta spod Często-
chowy do szpitala w Lublinie.  (…) My w tej chwili szukamy po 
całym kraju tych miejsc. (…) Największy oddział, czyli na Ochojcu 
całkowicie jest zarezerwowany dla pacjentów covidowych” – mó-
wił dr Jagodziński. „Myśmy się sfuksowali na jednej chorobie” – 
dodał. „Widzę w tym wszystkim bardzo niepokojący trend, że my 
dalej idziemy drogą zamiany oddziałów na covidowe. W naszym 
powiecie, w Pyrzowicach ma powstać szpital polowy, gdzie będzie 
ok. 150 miejsc. To jakbyśmy to zsumowali: Pyrzowice – 150, GCR 

– 130, my – 70, Kamilianie – 44 no to się okazuje, że powiat tar-
nogórski to tak naprawdę tj. blisko 400 łóżek coviodwych. Czy my 
się stajemy jako powiat zapleczem covidowym dla województwa 
Śląskiego?” – pytał. „Zamykamy normalne oddziały, a robimy tutaj 
taką kulturę covidową” – stwierdził dr Leszek Jagodziński.

Łukasz Dudek 

Na Święta i Nowy Rok!
W dniach tych radosnych, w oczekiwaniu na Jezusowe 
narodzenie, wtedy, gdy gasną spory, goją się rany, za-
pominamy choć na chwilę o troskach, by potem znów 

z nimi się zmagać, gdy śnieg spadnie, albo nie, gdy 
usiądziemy do wspólnej kolacji, gdy zabłyśnie pierwsza 
gwiazdka i życzyć sobie będziemy wspólnej szczęśliwości 

– pomyślmy o tym, co nas łączy, co jest pretekstem, iż 
jesteśmy dziś lepsi…

Lepsi bądźmy na co dzień, tego sobie życzmy bez wzglę-
du na przeciwności. Te dni to szansa, by wypełnić to 

życzenie, czy przy pełnym stole wigilijnym, czy kame-
ralnie. Dobre myśli przekażmy tym, z którymi przyszło 

nam nie być…

Dobrych Świąt, dobrego roku 2021 życzymy Radzionkowianom.
Zarząd RTSK, członkowie i redakcja „Głosu Radzionkowskiego”.

JAK CO ROKU – AKCJA ZIMA
Na razie piękna wiosna, a raczej jesień, ale wnet zima na-

dejść może, dobrze więc wiedzieć, iż na terenie Gminy Ra-
dzionków znajdują się drogi będące w różnych zarządach, oto 
ich zarządcy:

- droga wojewódzka nr 911 (Obwodnica) – Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 tel. (32) 781 92 11;

- drogi powiatowe – Urząd Miasta Radzionków- Referat In-
westycji, Remontów i Zarządzania Drogami, tel. (32) 38 87 131;

- Drogi gminne- Urząd Miasta Radzionków – Referat Inwe-
stycji, Remontów i Zarządzania Drogami.

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych wykonuje Zakład Ro-
bót Drogowych Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. 
Sikorskiego 5a w Radzionkowie. Osobą odpowiedzialną za ko-
ordynowanie utrzymania zimowego jest Mariusz Sójka, tel. 609 
692 005.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych kat. I, II oraz III, chodni-
ków i przystanków wykonuje Firma Wielobranżowa Fabian Ma-
teja z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 1 w Radzionkowie. Osoba 
odpowiedzialna za koordynowanie utrzymania zimowego – Fa-
bian Mateja, tel. 501 425 677.

Mamy złożone zamówienia na 45 mln dawek szczepionki 
przeciw Covid-19. Będą darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. 
Proces szczepień:

Rejestracja online.
Zgłoszenie do punktu szczepień.
Szczepienie i obserwacja.
Powtórzenie szczepienia po 21 dniach.
W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną:
pracownicy służby zdrowia
mieszkańcy DPS i pacjenci ZOL
osoby w wieku 60+
służby pracujące przy COVID-19

24 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Podczas obrad był omawiany temat zwiększania ilości łóżek covido-
wych w szpitalu powiatowym w Tarnowskich Górach. Dr n. med. Leszek Jagodziński jest prezesem tarnogórskiego szpitala. Lekarz 
zwrócił uwagę na niepokojący trend przekształcania oddziałów na covidowe.
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