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Gazeta „Nasza Wspólnota” powstała z  inicjatywy długoletniej 
polonistki II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, 
Barbary Stawowczyk, i jej ucznia, Mateusza Toborka, oraz ks. Pawła 
Buchty, proboszcza parafi i pw. Świętych Apostołów Piotra i  Paw-
ła w  Katowicach. W  parafi i wychodziła już cotygodniowa gazetka 
„Wspólnota”, dlatego pierwotnie zaproponowano tytuł „Wspólnota 
bis”, jednak ostatecznie zatwierdzono tytuł „Nasza Wspólnota”.

Na pierwszym zebraniu organizacyjnym ustalono skład redak-
cji: redaktor naczelna – Barbara Stawowczyk, polonistka; sekretarz 
redakcji – Teresa Kryjon, anglistka; redaktor techniczna – Barbara 
Gaworska, informatyk. Zaprojektowano również pierwszy numer 
pisma i określono wysokość nakładu.

„Nasza Wspólnota” ukazała się po raz pierwszy 29 czerwca 2008 
roku. Wydrukowano ją w Wydawnictwie „Pergamena” w liczbie 600 
egzemplarzy. Ksiądz proboszcz w artykule wstępnym wyraził pra-
gnienie, „aby laikat parafi alny przemawiał własnym głosem na ła-
mach powołanej do życia gazety”3, i zaprosił do jej współredagowania 
zarówno osoby młode, jak i starszych wiekiem parafi an. W numerze 

1 Parafi a pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
2 Parafi a pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła została erygowana w 1898 roku. Była to 

pierwsza prokatedra w nowo powstałej diecezji katowickiej.
3 P. Buchta, Drodzy parafi anie, „Nasza Wspólnota” 1 (2008), s. 3.
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pojawiła się również historia naszego kościoła oraz portret probosz-
cza „słowem pisany”, a także prezentacja ministrantów. Rozpoczęto 
cykl wywiadów (w tym numerze z katechetą, ks. Markiem Wójcic-
kim, i z organizatorem wyjazdów parafi alnych, Helmutem Zającem), 
jak również serię artykułów o św. Augustynie. Dziesięciolecie istnie-
nia chóru parafi alnego stało się okazją do przedstawienia jego dzia-
łalności, dość bogatej, gdyż chór występował również poza obrębem 
parafi i. Dał kilka koncertów w  parafi ach archidiecezji katowickiej 
oraz wziął udział w  wielu przeglądach i  konkursach śpiewaczych, 
zdobywając liczne nagrody.

Od numeru drugiego poziom czasopisma znacznie sie podniósł 
dzięki korekcie Marii Pietyry – korektorki „Gościa Niedzielnego”, 
ściśle współpracującej z wydawnictwem Jana Zająca.

Trzeci numer gazety w nakładzie 300 egzemplarzy wydrukowano 
w  nowym miejscu: w  Drukarni Archidiecezjalnej, natomiast skład 
i łamanie nadal odbywało się w Wydawnictwie „Pergamena”. Numer 
ten miał wyraźny charakter medytacyjny i zawierał sporo artykułów 
skłaniających do refl eksji, wśród nich rozważania o św. Augustynie, 
antropologiczne spojrzenie na Rodzinę Szkaplerzną oraz odpowie-
dzi na ważne pytania o rodzinę, o to, kim jest człowiek i jak rozpo-
znawać wolę Bożą. O pielgrzymowaniu do Ziemi Świętej opowie-
dział ksiądz proboszcz, organizator tej niezwykłej wyprawy.

Numer czwarty ukazał się z okazji święta patronalnego parafi i, 
stąd artykuły dotyczące odpustu i  przybliżające postać św. Pawła. 
Na okładkach pisma znalazły się witraże świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła, które widnieją w naszym kościele, oraz zdjęcia wnętrz 
Bazyliki św. Piotra oraz św. Pawła za Murami w Rzymie. Poza tym 
można było poznać opiekuna duchowego Rodziny Szkaplerznej, ks. 
Michała Macherzyńskiego, i przeczytać artykuły o tolerancji i o fi lo-
zofi i dialogu według ks. Józefa Tischnera, jak również bliżej przyj-
rzeć się Torze.

Piąty numer „Naszej Wspólnoty” nawiązywał do trzydziestej 
pierwszej rocznicy wyboru Papieża Polaka, dlatego pojawiły się ar-
tykuły Wspomnienie o Papieżu i Papież do nas… Od tego numeru 
następujące działy weszły już na stałe do gazety: artykuł wstępny do 
czytelników, Z teki proboszcza, U nas i wokół nas, W kręgu wartości, 
Duchowość. Inne działy były nazywane okazjonalnie, w zależności 
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od tematyki napływających artykułów, np. Religie, Ojcowie Kościoła 
czy Kultura.

W numerze szóstym, bożonarodzeniowym, ukazały się artykuły 
nawiązujące do narodzenia Jezusa, relacja z pielgrzymki parafi alnej 
do Ziemi Świętej, która zintegrowała parafi an wspólnie przeżywają-
cych odwiedzanie miejsc świętych, oraz teksty o nadziei i spotkaniu 
człowieka – daru Boga. W tym numerze zakończył się cykl artyku-
łów o św. Augustynie publikowanych od początku, natomiast poja-
wiła się kolejna część Rodziny Szkaplerznej. Do redakcji dołączyła 
Anna Nakonieczna, nauczycielka Technikum Poligrafi cznego, od-
powiedzialna za skład i łamanie tekstu.

Wielkanocny numer siódmy wyróżniał się pięknymi okładkami 
z wybranymi stacjami Drogi krzyżowej Jerzego Dudy-Gracza, będą-
cej darem autora dla klasztoru jasnogórskiego. Artysta – częstocho-
wianin z  urodzenia, a  Ślązak z  wyboru – stworzył dzieło niezwy-
kłe. Zaprezentowana Droga krzyżowa składa sie z osiemnastu stacji, 
a męka Chrystusa jest wpisana w historię naszego narodu. Ponadto 
w tym numerze szczególną uwagę przykuwają artykuły o związkach 
niesakramentalnych, o naprotechnologii i niepełnosprawności.

W  numerze ósmym przybliżyliśmy czytelnikom Rok św. Jaku-
ba. O codziennych sprawach parafi i opowiedział ksiądz proboszcz. 
W dziale U nas i wokół nas przedstawiliśmy skład parafi alnego ze-
społu liturgicznego, postać pana kościelnego oraz siostry karmeli-
tanki bose, które mieszkają na terenie naszej parafi i i modlą się za 
nas od wielu lat. Od tego numeru „Nasza Wspólnota” stała się kwar-
talnikiem i zaczęła wychodzić także po wakacjach, we wrześniu.

Numer dziewiąty wzbogacił się o  nowy dział: Nasi parafi anie. 
W  pierwszym artykule z  tej serii przedstawiono rodzinę państwa 
Borońskich, która budując swoje życie na fundamencie wiary i mi-
łości, pokazuje, jak być blisko Boga. Ogromna pasja działania pana 
Wojciecha i jego potrzeba tworzenia wspólnego dobra to prawdziwy 
przykład służby człowiekowi.

Swoje teksty zaczęli coraz częściej pisać młodzi dziennikarze 
– uczniowie klasy hiszpańskiej z  II LO w Katowicach. Dzięki nim 
powstał kolejny nowy dział Młodzi piszą i w numerze dziesiątym, 
oprócz omówienia przez księdza proboszcza fi nansów parafi i, po-
jawiły się artykuły: Pauliny Koncy o dokonywaniu wyborów przez 
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współczesną młodzież, Moniki Kurek o pielgrzymce do Santiago de 
Compostela oraz Dagmary Magryty, która podzieliła się wrażeniami 
ze zwiedzania kościoła Santa Maria del Mar w Barcelonie.

W  numerze jedenastym na okładce umieszczono Drogą krzy-
żową autorstwa Witolda Pałki z  kościoła pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Katowicach. W dziale Nasi parafi anie swoją rodzinę 
przedstawili Iwona i Krzysztof Kowalscy. O szlaku papieskim w gmi-
nie Ujsoły napisała B. Stawowczyk, podkreślając, że „piękny szlak pa-
pieski został oznakowany i otwarty 12 października 2006 roku. Roz-
poczyna się on w centrum Ujsoł, przy kościele św. Józefa Robotnika, 
i biegnie przez przysiółki: Głębokie, Złatną, Złatną Hutę, Kamieniec 
na szczyt Lipowski”4. W dziale Młodzi piszą swoimi przemyślenia-
mi dotyczącymi wartości ślubu kościelnego podzieliła się licealistka 
Dagmara Magryta. Do młodych dziennikarzy dołączyła gimnazja-
listka Hania Woźniak, która przedstawiła Katolickie Liceum Ogól-
nokształcące im. Emila Szramka, opisując jego niezwykłą atmosferę. 
Z kolei Maria Książek, emerytowana polonistka, podsumowała ar-
tykuły młodych, które dotykają „rzeczywistości nie wirtualnej, ale 
przeżytej, przemyślanej”5.

Od tego numeru czasopismo zaczęto drukować w Warsztatach 
Szkolnych Zespołu Szkół Poligrafi czno-Mechanicznych w Katowi-
cach, co znacząco obniżyło koszty jego wydawania.

Kolejne wydanie pisma zdominowały dwa ważne wydarzenia 
w życiu parafi i: czterdziestolecie posługi kapłańskiej ks. proboszcza 
Pawła Buchty i  wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez abp. 
Damiana Zimonia. Oba zostały upamiętnione w „Naszej Wspólno-
cie”. Ponadto w tym numerze ukazano związki Jana Pawła II z Kar-
melem, gdyż Ojciec Święty w  wieku dziesięciu lat zapisał się do 
Bractwa Szkaplerznego w Wadowicach, a nawet przez pewien czas 
zamierzał wstąpić do zakonu karmelitów bosych.

W  kolejnym wydaniu umieszczono relację z  koronacji repliki 
cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, która odbyła się 12 
września 2011 roku. Replikę oryginalnego wizerunku z Opola wyko-
nała siostra karmelitanka z klasztoru w Katowicach. W trzynastym 

4 B. Stawowczyk, Szlak papieski w gminie Ujsoły, „Nasza Wspólnota” 11 (2011), s. 10.
5 M. Książek, Młodzi piszą o wartościach, „Nasza Wspólnota” 11 (2011), s. 14.
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numerze pojawiło się jeszcze wiele innych artykułów, wśród nich 
wspomnienie o zmarłym Marianie Kopcu – kantorze i członku Do-
mowego Kościoła, mocno zaangażowanym w życie wspólnoty para-
fi alnej. W wywiadzie przeprowadzonym przez młode dziennikarki 
przedstawiono sylwetkę ks. Jerzego Wójcika, katechety w II Liceum 
im. Marii Konopnickiej. O Światowych Dniach Młodzieży w Madry-
cie napisała Paulina Konca, licealistka i wolontariuszka, która po raz 
pierwszy wzięła udział w tym wielkim wydarzeniu, by w ten sposób 
dać świadectwo swojej wiary.

W numerze czternastym nasza parafi anka Lidia Zając opowie-
działa, jak obchodzono Boże Narodzenie w jej rodzinie i o swoim 
stosunku do tradycji. Kult rodziny i pielęgnowanie tradycji to dla 
Ślązaków sprawa kluczowa i ważne jest, aby młode pokolenie znało 
oraz krzewiło te wartości. Podkreśliła przy tym, że „według trady-
cji czas Wigilii to czas zgody, pokoju, miłości, każdy więc stara się 
być uprzejmym i pomagać w miarę swych sił”6. Maturzyści z II LO 
w Katowicach postawili pytania o priorytety dzisiejszej młodzieży, 
o autorytety, o rozumienie szczęścia i o sprawy ostateczne. Atrak-
cyjności temu świątecznemu numerowi dodały okładki z ewange-
licznymi scenami z Muzeum Figur Woskowych „Vida de Christo” 
w Fatimie.

Numer piętnasty wyszedł 30 marca 2012 roku i zawierał relacje 
z pielgrzymki parafi alnej do Włoch, której trasa wiodła przez Mon-
te Cassino, San Giovanni Rotondo, Lanciano, Manoppello, Loreto 
i Rzym. Celem pielgrzymki było pogłębienie wiary i poszukiwanie 
śladów Boga. Wzbogaceniem tych relacji były osobiste refl eksje oraz 
zdjęcia uczestników. Atrakcję numeru stanowiła rozmowa ze stulet-
nią parafi ankę, która pracowała w czasie okupacji razem z Karolem 
Wojtyłą, wtedy młodym studentem. W związku z hasłem roku dusz-
pasterskiego Kościół naszym domem pojawił się artykuł ukazujący 
dom Boga zarówno jako miejsce sacrum, jak i wspólnotę ludzi wie-
rzących, ponieważ „istotą Kościoła jest tworzenie głębokich więzi 
z Panem Bogiem, który daje człowiekowi to wszystko, co rodzina, 
ale w większej jeszcze obfi tości”7. Ciekawymi artykułami okazały się 

6 L. Zając, Nasze święta Bożego Narodzenia, „Nasza Wspólnota” 14 (2011), s. 5.
7 A.M. van der Cohen, Kościół naszym domem, „Nasza Wspólnota” 15 (2012), s. 8.
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również teksty o czystości, wartości przyjaźni oraz recenzja książki 
Szymona Hołowni Bóg – życie i twórczość.

 W numerze szesnastym pojawiło się wiele interesujących artyku-
łów. Jubileusz 400-lecia obecności sióstr karmelitanek bosych w na-
szym kraju był okazją, aby się dowiedzieć, że „do Polski karmelitanki 
bose przybyły z Belgii 26 maja 1612 roku i osiadły w Krakowie przy 
kościele św. Marcina, znajdującym się na ulicy Grodzkiej. Dały po-
czątek długiej i bogatej obecności duchowych córek św. Teresy od 
Jezusa (inaczej Teresy z Ávila) na ziemiach polskich”8. O najświętszej 
relikwii z Lanciano i o wizerunku Chrystusa z Manoppello napisa-
ła B. Stawowczyk. Problem współczesnego chrześcijaństwa podjęła 
P. Konca, a T. Kryjon próbowała odpowiedzieć na pytanie: Ile kultu-
ry jest w kulturze? D. Magryta zapoznała czytelników z nową książką 
Andreasa Englischa Uzdrowiciel Jan Paweł II.

Numer szesnasty wyszedł 23 czerwca 2012 roku, jeszcze pod au-
spicjami ks. proboszcza Pawła Buchty, który 28 sierpnia odchodził 
na emeryturę. To dzięki jego opiece i  przyjaznej atmosferze, jaką 
tworzył na zebraniach redakcji, gazeta ukazywała się systematycznie 
w liczbie 300 egzemplarzy. 

Gazeta w  takim kształcie wychodziła od 29 czerwca 2008 do 
23  czerwca 2012 roku, łącznie ukazało się szesnaście numerów. 
Redakcję tworzyli głównie nauczyciele i uczniowie – parafi anie za-
angażowani w życie lokalnej wspólnoty. Mamy nadzieję, że kolejne 
numery będą dalej ukazywać się regularnie, dostarczając bieżących 
informacji i poruszając sprawy istotne dla wszystkich wierzących.

Dla zainteresowanych życiem parafi i pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Katowicach komplet roczników „Naszej Wspólno-
ty” jest dostępny w Bibliotece Parafi alnej oraz w Bibliotece Teolo-
gicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

8 Tenże, Jubileusz 400-lecia przybycia sióstr karmelitanek bosych do Polski, „Nasza Wspól-

nota” 16 (2012), s. 6.


