ks" Jan TWARDOWSKI
Honoraugy obywatel Miasta Tarnowskie Góry

z dniem 2 lipca 2003 roku

Ksiądz Jan Twardowski naleŻy do najwybitniejszych polskich poetow
wspołczesnych. Były zołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania
Warszawskiego. Swięcenia kapłańskie przyjął w 1948 roku. obecnie rektor
kościołasiosfr Wizytek w Warszawie, autor kilkudziesięciu zbiorkow poezji,
nazywany arystokratąducha, pnełamującym kanony liryki religijnej, a przy tym
obdarzony humorem i ciepłą ironią. Doctor honoris Causa KUL, patron

kilkunastu szkoł w roŻnych miejscach Polski.
od blisko dziesięciu juŹ lat związany z miastem gwarkow jako patron
TarnogÓrskiego Konkursu Poetyckiego, konkursu o zasięgu ogÓlnopolskim.
ldeą Konkursu, adresowanego do młodych ludzi od szkół podstawowych po
młodzieżstudiującą i pracującą do 25 roku życia, jest poszukiwanie i pisanie
o wszystkim co Dobre i Piękne, co kultura wspołczesna często deprecjonuje.

Kiedy Ks. Jan Twardowski zaakceptował przed laty patronowanie

tej

tarnogorskiej inicjatywie kuituralnej nie przypuszczał, podobnie zresztą jak ijej
inicjatorzy, że będzie ona tnuała tak długo i pozwoli tylu młodym wrazliwym
wyrazić poetycko światwartości poszukiwanych i odkrywanych.
Nikt nie przypuszzzał wtedy' ze Tarnowskie Gory będą nieodłącznie wiązane
z nazwiskiem wybitnego poety wspołczesnega _ Jana Twardowskiego, choć
jego wybor nie był przypadkowy. Trzeba zaznaczyć, Że W świecie
przewartościowującym wartości osoba Ks. Jana i Jego poezja, wyczulona na
paradoksy psychiki wspÓłczesnego człowieka rozmijającego się z wiarą,
a zarazem odczuwających instynktownie jej potrzebę odpowiada na pytania
czlowieka w kaŻdym wieku'
Rodzi się pytanie, pytanie zresztą retoryczne, jak, bądź na ile Ks. Jan
Twardowskiego jest zrośniętyz naszym miastem? Chciałoby się odpowiedzieć
słowami Księdza - poety, że nieobecni są najbliŻej. I choc trudno mowić
o wymiernych warflościach działań kulturalnych, bądź kulturotworczych, to na
pewno bez patronatu Ks' Jana Twardowskiego nie byłoby Tarnogorskiego
Konkursu Poetyckiego (ogolnopolskiego) jako zjawiska kulturalnego, ktore
doczekało sie dwoch prac magisterskich oraz pracy licencjackiej.

*s, dr Gustaw KLAPUCH
Honorouty Obywatel Miasta Tarnowskie Gory
z dniem 15 października 2003 roku

Ksiądz dr Gustaw Klapuch urodził się 27 sierpnia 1929 r. w Wodzisławiu Sl.
od blisko 4a ht związany z Ziemią Tarnogorską. od wczesnych lat pracy
duszpasterskiej, pełniąc posługę kapłańską, pnejawiał Żywe zainteresowanie
prawami człowieka W powiązaniu z moralnoscią chnescijańską' Był
pracownikiem Akademii Teologii Katolickiej w warszawie i wyzszego

W 1970 roku objął ptacÓwkę
ktorą prowadził do 2002 roku, do Czasu przejścia na emeryturę.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangaŻował się W obronę osób
Seminarium Duchownego W Krakowie'

duszpasterską w Tarnowskich Gorach pod wezwaniem Św. JÓzefa Robotnika,

represjonowanych politycznie olroz iCh rodzin' organizował akcję niesienia
pomocy materialnej ludności Garnego S/ąska. Zajmował wysokie stanowiska
W organach doradczych biskupow' katowickiego i gtiwickiego Pełniłfunkcję
dyrektora Caritas w Tarnowskich Gorach. organizował pomoc materialną dla
Ukrainy i .Białorusi' We wneśniu2000 roku otrzymał złoty medal Zarząclu
Regionu Sląsko- Dąbrowskiego Soticlarności'
Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii Kościoła'
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Joachirn JANIK
Honorouly obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniem 15 października 2003 roku

Joachim Janik urodził się W Tarnowskich Gorach 24 października
w 1936r. w robotniczej rodzinie, kultywującej tradycje sląskie. Z miastem tym
jest związany uczuciowo i rodzinnie do dnia dzisiejszego Tu ukonczył naukę
w Liceum ogolnokształcącym im. St' Staszica oraz W Państwowej Szkole

Muzycznej W klasie fońepianu. Studiował prawo na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. od ponad 20 lat jest sędzią Sądu okręgowego

w opolu. W tym sądzie przez dwie kadencje był wiceprezesem, a obecnie jego

prezesem. Pnez osiem ostatnich lat był z wyboru członkiem Krajowej Rady
Sądownictwa, W ktorej przez szesÓ lat pełniłfunkcję jej wicepnewodnicząCego.
Przez okres sześciumiesięcy był doradcą Ministra Sprawiedliwości'
Jest stałym wykładowcą prawa karnego dla aplikantow sądowych, adwokackich
iradcowskich.
opublikował w prasie profesjonalnej szereg większych i mniejszych tekstÓw
prawnych.

Posiada liczne odznaczenia panstwowe i regionalne. Za wieloletnią pracę
w wymiarze sprawiedliwości i Krajowej Radzie Sądownictwa otłzymałKrzyŻ
oficerski orderu odrodzenia Polski z rąk Prezydenta RP. Pan Joachim Janik
posiada rownież odznakę Przyjaciela Dziecka i Zasłużonego dla WojewÓdztwa

Katowickiego.

Żona Jadwiga jest Tarnogorzanką. W mieścieTarnowskie Gory mieszka
znaczna częśćjego rodziny i pnyjaciÓł' Tu rownieŻ spoczywająJego najbliŻsi.

ffs. RemigiuszSOBAruSrc
Honorgvry obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniem T grudnia 20A5 roku
Ks' Remigiusz Sobański urodził się 1 sierpnia 1930 roku w Miasteczku
Sląskim' Jesf aósolwentem Liceumim Si. Staszica, gdzie w r9k'u.194? złoŻył
egŻamin maturalny. W 1g54 roku otrzymał święceniakapłanskie i został
iikariuszem kobjńo w Szopienicach i Zebrzydowicach. W tym samym roku
uzyskał tytuł dr teologii na'LJniwersytecie Jagieltonskim , a dalsze osiągnięcia
niut<owó potwierdzfią nadane tytuły: dr hab' nauk prawnych' Papieskiej
Akademii Teotogii Ka1olickiei w 1-97i roku, dr teol. h.c' W 1992 roku, prof'
nadzwyczajnegó w 1974 raku oraz prof. zwyczajnego nauk prawnych w 19B2
roku. od ioku 1957 Ks' Remigiusz Sobański wykonywał zawody notariusza,
sędziego, a od 1989 roku peńi funkcję Przewodniczącego są1, Biskupiego
od lósz Metropotitalnego') w Katowićach. Wybitne osiągnięcia w dziedzinie
1'prawa
kanonicznego pótwierdzają zajmowane przez księdza Sobańskiega
'stanowiska:
t<ieńwniixa Katedry Kościelnego Prawa Publicznego
a po
i Międzynarodowego Papieskiej Akademii Teologii Katolickiej, Prawa
reorginiźacji kabdry Teorii Prawa Kościelnego na Wydziale
Kanónicznógo Akadómii, dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiej
_
Akademii Tóotogii Katolickiej, następnie jej prorektora, a w latach 1981 1987
jest
profesorem
rektora' Ponadło od roku 1991 Ks. Remigiusz Sobańs.ki
a od roku
Sląskiego,
zwyczajnym Wydziału Prawa i Administracji aniwersytetu
2Ob0 w Wyższej Szkołe Ekonomii i Administracji w Bytomiu.
Peinienie najwyŻszych stanowisk akademickich nie wyczerpuje jednak
szerokiego spectrum dziaialnościnaukowej Księdza Remigiusza Sobańskiego.
SpośróJ pozostałych pełnionych funkcji wymienic należy: członkostwo
dnia
w komitecie Nauk'Prawnych P'otskiej Akademii Nauk (od 1993 roku do
_
1984
dzisiejszego ) oraz członk'ostwo w Prezydium Komitetu (w latach 1.981
i1gg3 _ 1ggg ), stanowisko redaktora,, Sląskich StudiÓw Historyczno
Prawa
_
naczelnego
,,
redaktora
zastępcy
"'(1968
1976
Teologicznych
),
Kanońicznego " ( 1973 _ 1977 ), ćzłonkostwo w zespole redakcyjnym
_ 1g8g ), członkostwo w zespole
,, Monitora Ecclesiasf i1tls " w Rzymie ( 1976

redakcyjnym ,, Concilium " w Nijmegen ( 1983 - 1990 ), konsultora Kongregacji
d/s Kleru w Watykanie (1976 _ 1983 ), członkostwo w Radzie Naukowej
konferencji Episkopatu Polski ( w latach 1975 - 1978 oraz 1981 - 1987 ),
konsultora Rady Prawnei Konferencji Episkopatu Polski ( od roku 19Bg ),
członkostwo W Radzie Głownej Nauki i Szkolnictwa WyŻszego ( 1992
* 1993, a w latach 1990 - 1993 w Kamisji Dyscyplinarnej przy Radzie ),
członkostwo w Kościelnej Komisji Konkordatowej ( od roku 199B)'
Ponadto Ks' Remigiusz Sobański pozostaje członkiem wielu organizacji
takich jak: Consociatio lnternationalis Studio luris Canonici promovendo
w Rzymie ( od 2001 roku jako członek zanądu), Associazione Canonistica
w Rzymie, Societe de Droit des Eglises Orientales w Wiedniu, Towarzystwo

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Towarzystwa Łącznaści
z Zagranicą,, Polonia " ( 1984 _ 1989 ), a takŻe jest założycielem Sociefas

Sclenflls Favendis Siiesiae Superiosis w Katowicach"
W uznaniu wybitnych zasług Ks. Remigiusz Sobański został wyroŻniony
wieloma odznaczeniami _ Krzyżem oficerskim i Komandorskim ooP; Złotym
KnyŻem Zasługi, Ehrenkreuz fur l4ł'ssenschaft und Kunst / K/asse, Goldenes
Ehrenzeichen der Steiermark, tytułem Kawalerem Bizantyjskiego Zakonu
Grobu Swiętego oraz Protonotariusza apostolskiego, a takŻe Honorowym
obywatelstwem Miasteczka Sląskiego' Ponadto Ks. Remigiusz Sobański został
uhonorowany tytułem Doktora honoris Causa Uniwersytetu w Bonn. a papież
Jan Paweł ll nadał mu tytuł infułata. W dniu 11 pazdziernika 2005 roku
Ks' Remigiusz Sobański otrzymał nagrodę Lux et Si/esia przyznawaną
osobisfościom, ktÓre w swej pracy naukowej wykazująwysokie walory moralne
i wnoszą wkład w kutturę duchową Gornego S/ąska _ fundatorem wyroŻnienia
jest metropolita katowicki abp Damian Zimoń.
Wobec tak imponujących osiągnięć Ks. Remigiusza Sobańskiego,
nadanie przez Radę Miejską W Tarnowskich Gorach tytułu Honorowego
obywatela Miasta pozostaje Wyrazem najgłębszego szacunku i uznania dla
jego wybitnej osobowości
.

Raymond WAWZYNIAK
Honorowy obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniem 7 grudnia 2005 roku
Pan Raymond Wawzyniak urodził się 2 lutego 1940r' w Mericourt,
we Francji. W 1959 roku ukończył liceum * Lycee Pasteur w Henini-Beaumont,
a następnie w 1964 roku ukończył szkołę pedagogiczną. W latach 196a-1997

był nauczycielem w szkołach podstawowych w Mericour7' Przez 5 lat prowadził
bezpłatne kursy języka polskiego w gimnazjum w Mericourt'
Podpisane w 1987 roku porozumienie o partnerstwie pomiędzy
Tarnowskimi Górami, a Mericurt zapoczątkowało działalnoścPana Raymonda
Wawzyniaka w naszym miescie . Od roku 1989 Pan Raymond Wawzyniak
prowadzi działalnosć na rzecz wymiany oŚwiatowo _ kulturalnej dzieci
imłodzieży obu miast, ktorąkontynuuje do dziś.
Pan Raymond Wawzyniak jest bardzo zaangaŻowany w związki
partnerskie łączące Mericourt i Tarnowskie Góry' Wspołpraca Pana Raymonda
Wawzyniaka z naszym miastem nabiera szczegółowego znaczenia
zawłaszcza teraz, gdy nastąpiło poszerzenie granic Unii Europejskiej. Pan
Ray mo n d Wawzyniak o rg an izuje spotka niawładz sam orządowych Tarnow skich
Gor i Mericourt, ktore przyczyniają się do wymiany doswiadczeń

w rozwiązywaniu lokalnych problemow społeczno _ gospodarczych, a tym
samym pomnażają możliwościnawiązywania kontaktów z instytucjami
i organizacjami z Mericourt. W sferze społecznej jest to zbliżenie do
społecznościlokalnych naszych miast szczegolnie istotne W sytuacji
zamieszkiwania W Mericoułt i jego okolicach licznej Polonii, a ktorego
odzwierciedleniem s/aie się nawiązanie bezpośrednich kontaktow pomiędzy
placowkami oświatawymi, grupami młodziezowymi i roŻnymi grupami
społecznymi. Przykładem tych działań jest partnerstwo szkoł tarnogorskich
i Mericourt' W tym kontekscie podkreślic należy równieŻ jego otwarty i ciepły
stosunek do dzieci i młodzieżytarnogorskiej. D;zięki Panu Wawzyniakowi
uczniowie tychŻe szkÓł odwiedzają się wzajemnie. Podczas tej wymiany Pan
Wawzyniak sfaie się jednocześnie tłumaczem, opiekunem i przewodnikiem
lJczniow, a także delegacji samonądowych. Wyjazdy młodzieżyze szkoł

tarnogorskich do Mericorurź często są połączone z kursami nauki języka
francuskiego.
Warto zaznaczyć, Że Pan Raymond Wawzyniak jest propagatorem wiedzy
o Polsce, a W szczegolności a Tarnowskich Gorach wśrÓd radnych i rÓŻnych
grup społecznych Mericourź. DziałalnoścPana Raymonda Wawzyniaka
kształtuje pozytywny wizerunek Polski i Polaków w świadomościFrancuzÓw,
co jest istotnym elementem procesu integracii europeiskiei.
Zarówno swoją działalnością,jak i osobowościąpodnosi prestiż naszego
miasta, a W szczegołnościprzyczynia się do upowszeChnienia dorobku, historii
i tradycji Tarnowskich GÓr, co przejawia się rownieŻ jego czynnym udziałem
W organizowaniu wielu wystaw polskich W Mericourt. DziałalnośćPana
R. Wawzyniaka zyskała wysokąocenę wśrÓd mieszkańcÓw Tarnowskich GÓr.
Wniosek o nadanie tytułu Honorowego obywatelstwa Miasta Tarnowskie
Gory Panu Raymondowi Wawzyniakowi złozyłarÓwniez Rada Dzielnicy
Lasowice.
Całokształtpracy Pana Wawzyniaka na rzecZ wspÓłpracy partnerskiej
pomiędzy Mericourt i Tarnowskirni Gorami zasługuje na nadanie tak wybitnej
osoble tytułu honorowego obywatelstwa naszego miasta.

Ks" sfefan VWLĘZEK
Honorowy Obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniem 7 grudnia 2005 roku
Ks' S/efan WylęŹek urodził się 3 września 1948 roku w Bobrownikach
Stąskich. W 1966 roku zdał maturę W Liceum ogolnokształcącym im.
Stanisława Sfaszica w Tarnowskich Górach' W tym samym roku razpoczął

studia filozaficzno - teologiczne' ukończone w 1973 roku. Swięcenia kapłańskie
otrzymał w Katowicach 19 kwietnia 1973 roku. Jako młody kapłan pracował
.'.
,.
1
w parafii -Trojcy Swiętej w Rudzie Sląskiej - Kochłowicach. W latach 1977 _
1982 odbywał studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie W Louvain
w Belgii
Do 1985 roku pracował w Belgii iwe Francji' od 1986 roku pracuje
w Fundacji Jana Pawła tl w Rzymie. Jest to instytucja religijna, charytatywna,
a więc niedochodowa. Jej głownymi celami są: troska o rozwoj i zachowanie
dziedzictwa polskiej kultury chrześcijańskiej, gromadzenie dokumentacji
i rozpowszechnianie nauczania Jana Pawła ll , zacieśnianietradycyjnych więzi
między Stolicą Apostolską, a narodem palskim, słuŻenie pomocą
przybywającyrn do Rzymu z Polski i Polonii. Pracę w Fundacji Ks. Stefan
Wylężek rozpoczął jako wicedyrektor Polskiego lnstytutu Kultury
ChrzeŚcijańskiej, a od 1995 roku pełni funkcję dyrektora Fundacji'
W roku 1996 Ks. Stefan Wylężek został mianowany administratorem
Fundacji Jana Pawła ll. W latach 1987 _ 2003 był redaktorem naczelnym
,, Kroniki Rzymskiej " - organu prasowego Fundacji. Jes/ autorem artykułow
i wspołredaktorem 3a ksiąŻek, wśród których wymienić naleŻy: ,, Dziedzictwo
Chrześcijanskie w Życiu wspÓłczesfiYffi", ,, Tradycja 100a _ bcia Rusi Kijowskiej
", ,, Wiara i Kultura ", Współorganizatorem 16 sympozjow naukowych
poświęconych problematyce wiary i kultury. od roku 1987 kieruje organizacją
Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie. W roku 1998 otrzymał
nominację kapelana Jego Swiątobliwości'
Nadanie Ks' Sfefanowi Wylęzkowi tytułu Hońorowego obywatela Miasta

jest wyrazem uznania Rady Miejskiej w Tarnowskich Gorach dla jego
Ogromnego wkładu w knewienie kultury chnescijańskiej.

Łeandre Letoquart
*$onorauły Qbywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniem 26 hłvietnia 20a6 roku

9 lutego 1937 roku W Mericourt'
Po ukończeniu szkoły podstawowej kształcił się w profilu technicznym. W roku
zawarcia związku małŻenskiego W 1957 został wcielony do armii
Leandre Letoquań urodził się

francuskiej' Słuzbę odbywał w Algierii' W 1962 roku rozpoczął działalnoŚć
politycznąw województwie Pas de Calle' W 1970 roku został wybrany radnym,
a pozniej merem Mericouń. Piastował tę funkcję przez kolejne 32 tata. Był też
radnym W powiecie Lens liczącym 28a $sięcy mieszkańcow, był jego
wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za sprawy społeczne, między innymi
za tak zwanych ,, nomadóW'' - ludzi bez stałego miejsca zamieszkania,
poruszających się W Wozach campingowych. W roku 1986 po raz pienuszy
został wybrany do Rady Regionu Lille, w której działał do 2002 roku. Został

niej wicepnewadniczącym i był w niej odpowiedzialny za sprawy socjalne'
Jak z powyższych faktow wynika, jest osobą niezmiernie cenioną
i zasłuŻoną w tak Waznym regionie Francji jakim jest Lille. W Mericourt jest zaś
osobą _ instytucją. Zainspirowany doradztwem swojego wspołpracownika _
Pani Marii Rozpłochowskiej _ zainteresował się sprawami mieszkańcÓw swego
w

miasta pochodzenia polskiego. W 1987 roku została podpisana urnowa
o wspołpracy i przyjaźni między miastem Mericourt, a Tarnowskimi Gorami.
od tego Czasu datuje się wspołdziałanie naszych miast, które mażna stawiać
jako wzor pałźnerskiejwspÓłpracy. Częstym gościem w Mericourt byli i są
pnedstawiciele władz naszego miasta' Brali oni udział w uroczystym otwarciu
ulicy Generała Władysława Sikorskiego oraz w poświęceniuodbudowanej
swiątyni Sw. Barbary - podarowano wtedy reptikę rzeźby Chrystusa, stojącej
w kościele w Lasowicach. Co roku kilkanaście osob realizuje po obu stronach
wymianę dzieci, młodziezy i unędnikow' Tarnowskie Góry są reprezentowane
w Komitecie Przyjaźni, ktory grupuje miasta paftnerskie z Mericourt. owocnie
rozwijają się kontakty z tarnogorskimi parafiami, niektorzy z ich proboszczow
nawiązali we Francji serdeczne więzi przyjaźni.
Ta owocna wspÓłpraca, rozwijana przez takich ludzi jak Honorowy
obywatel Tarnawskich Gor Raymund Wawzyniak, nie miałaby miejsca bez
patronatu i przychylności Pana Leandra Letoquań' Jego osobowośc umozliwiła

i

gwarantowała pełen sukces nawiązanej wspołpracy. Jesf powszechnie
Iubiany za swoją życzliwość,otwartośći wraŻliwośćna knywdę ludzką.
Nadanie przez Radę Miejską W Tarnowskich Górach tytułu Honorowego
obywatela będzie choć w częścizadośćuczynieniemza jego stosunek do
naszego miasta ijego mieszkańcow.

Piotr GUZY
Hanarawy obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniern 26 kwietnia 2006 roku

Piotr Guzy urodził się 15 maja 1922 roku w Zawadzkiem. Dzieciństwo

i młodośćspędził w mieście gwarkow, gdzie w latach 1934-193B uczęszczał do
męskiego Gimnazjum ogolnokształcącego im. Księcia Jana opolskiego (dziś
Liceum ogólnokształcące im. Stanisława Staszica). W latach 1938-1939

kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym W Tarnowskich Garach' Po
wybuchu ll wojny światoweji klęsce wrzesniowej uciekł z obozu jenieckiego,
pnedostał się przez Rumunię, Jugosławię i Grecję do Francji, gdzie wstąpił do
Wojska Polskiego. Przeszkolony w Coetqidan w Bretanii został przydzielony do
cięŻkiej ańyłerii' Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii,
gdzie jako starszy strzelec z Cenzusem słuŻyłw l Pułku Lekkiej Artylerii
Przeciwlotniczej na terenie Szkocji. W 1942 zdał egzamin maturalny.
W 1944 roku _ jako Żołnierz 1 ' Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka
brał udział w walkach we Francji, potem w Belgii i Holandii, gdzie został ranny.
Przewieziono go do Anglii i amputowano nogę. Po wyjściu ze szpitala w 1946
roku podjął studia w zakresie ekonomii i nauk politycznych na Uniwersytecie
Londyńskim.

Poźną jesienią 1949 roku pawrocił do Polski i wraz z maŁżonką _ Angielką,
zamieszkał w Tarnowskich Gorach' W 1950 roku przeprowadził się do
Poznania i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uzyskał stopien magistra
k

ko no m i czno- po itycznych.
Debiutował w 1952 opowiadanie,m W dodatku ,,GłosLl Wielkopolskiego''.
W 1955 roku wydał dwie powieści' Rok później ukazały się równieŻ dwie jego

nau

e

I

powieści. W 1957 roku Piotr Guzy, zagrozony oskarŻeniem

gO

o nieprawomyślność,przez Berlin uciekł do Anglii. Pracował w BBC'
W 1968 roku otrzymał obywatelstwo brytyjskie. W grudniu tego roku przeniosł
się do Monachium i podjął pracę w Rozgłosni Polskiej Radia Wolna Europa na

stanowisku redaktora radiowego. Pracował w niej do 197B roku. Publikował
w paryskiej ,,KlJlturze" i londynskich,,Wiadomościach". od 1966 roku ukazywały
sięiego kolejne powiesci. o ich znaczeniu i poziomie świadcząsłowaHerlinga-

Grudzińskiego:" Jest to jedna z najwybitniejszych książek poIskich, jakie
ukazały się ostatnio i w kraju i na emigracji. Witam w Pżnu nowego piśarza
o wielkim taIencie" (o powieści,,KrÓtki żywot bohatera poz/tywnego,,).
Za powieść,,Stan wyjątkowy" londyńskie ,,Wiadomości'' przyznaiły w 'lgaT roxu
Piotrowi Guzemu.1agPdę za najwybitniejszą książkę pisana polskiego wydaną
na emigracji. W kilku powieściach Piotra Guzego akcja rozgrywa się
w Tarnowskich Gorach ( w jednym przypadku nazwane są tam eo'rcryrańi
Tarnowskimi). Tarnogorzanie bez trudu odnajdą na stronacń powieści,,'.Zwidy
na wysokoŚciach" (1994) najbardziej charakterystyczne miejsca i nudynki
swojego miasta. odniesienia do naszego miasta pojawiają się'zresztąw wielu
innych tekstach.
Pzyjaźniłsię m.in. z Markiem Hłasko. Skrypty audyc| racliowych, notatki
prasowe, korespondencja z wydawcami polskimi i zagranicznymi, tłumaczami
znajdują się w archiwum Biblioteki tJniwersyteckiej w Toruniu'
Obecnie, od 1977 roku, pisarz mieszka w Hiszpanii, nieopodal Walencji.
W Tarnowskich Gorach mieszkają jego siostry _ Klara i {Jrszula' Autor
odwiedził Tarnowskie Gory w 1996 roku, a po raz drugi we wrześniu 2OO4 roku.
Przekazał wtedy Bibliotece Miejskiej egzemplarze swoich powieści.odbyło się
z nim spotkanie ,,Pad Renesansowym Stropem" w Muzeum oraz z młódziezą
w Liceum ogolnokształcącym im' St' Staszica.
Nazwisko Piotra Guzego moŻna odnateźć w najbardziej prestiżowych
antologiach i leksykonach. Jego spuściznaliteracka predestyni1e go do grona
najwybitniejszych pisaĘY emigracyjnych Gdyby najkrÓcej uzasadnić piwody
uhonorowania Pana Piotra Guzego tytułem Honorowego abywatela Miasta
Tarnowskie Gory, nalezałoby uwypuktić dwa' niezwykle wysoki-poziom titeracki
jego tekstow oraz fakt częstego odnoszenia się w jego tworczości do
Tarnowskich Gor. Połączenie dwóch tych aspektów daje, 1óx wiemy z histor1
literatury, niezwykle tnuałe i nobilitujące miasto efekty' ZałowaĆ należy niestety
tego, że tworczośćPiotra Guzego nie stała się tak popularna, jak na to
zasługuje.

Najpienw sfalo się tak ze względów potitycznych, póŹniej _ z braku
jakiejkolwiek promocji. Pozostaje żywić nadzieję, Że z dz'tsiejszym dniem
uczynimy wszystko, by tę sytuację odmienić'

ANDRZEJ KWOLEK
Hanarovly Obywatel Miasta Tarnowskie Gory
z dniem 3 grudnia Z0AT roku
Andnej, Jozef Kwolek urodził się 1O marca 1942 roku w Łańcucie'
Wykształcenie oraz stopnie naukowe iolejno osiągane:
1959 r. - Liceum ogotnokszlałcące im. Hónryka ś|enkiewicza w Łańcucie,
1966 r 'Wydział Lekarski Sląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
1971 r. - Doktor na-uk medycznych _ Stąska Akaóemia'Medyczna,
1972, 1975 r' - Specjalizacja łitl siopnia w neurologi' xtiniit<a Neurotogii
w Zabrzu,
1979, 1982 r. - Speciatizacia ti l) stopnia w rehabititacji medycznej, Gornicze
centrum Rehabilitacl Leczniczej iZawodowej ,,Repty,,w-Tarnowskic'h Gorach,
1995 r' - Doktor habilitowany nauk ,ra/"rr'yón Akademia Medyczna
w Warszawie, l Wydział Lekarski,
1996 r. - Profesor nadzwyczajny WSp w Rzeszowie,
2001 r. - Profesor nadzwyczajny tJR
Przebieg pracy zawodowej :
1964 _ 1973 r. - zakład Anatomii Prawidłowej iTopograficznej St' Akademii
Medycznej w Zabrzu _ technik, asystent, starszy asysteńt,
1966 _ 1967 r. - 2 letni staż podyplomowy,
1968 _ 1975 r. _ W ramach wspołpracy katedr
'kl!1ika.neurologii w Zabrzu
teoretycznych z klinikami
i wolontóriat,
1973 _ 1976 r' - obwÓd Lecznictwa Kolejowego PKP w Tarnowskich
Gorach _
s pe cj a iza cj a n e u rolag,
1976 - 1983 r. - Gornicze Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej
,'Repty" w Tarnowskich GÓrach,
1983 -1989 r - Wojewodzki szpital Zespolony w Rzeszowie
- Ordynatar
oddziału Rehabilitacji od 1g85, w latach 198ó
1990 Z-ca Dyrektora ds.
lecznictwa,
1989 r. - nadal ordynator oddziału Rehabilitacji w szpitalu Wojewódzkim
Nr 2
w Rzeszowie, obecnie Kliniczny oddział nenanifitacji z pododdziałem
Wczesnej
I

i N e u ro to g i czn ej,
1994
r. - Dyrektor szpitara wojewodzkiego Nr 2 w Rzeszowie,
1.986 _ 2000 r. - specjgtista wojewÓd;ki as. renibititacji
w woj' podka'rpackim,
1996 r. - profesor nadzwyczajny WSp w Rzeszowie,
2001 r. - profesor. nadzwyczajny w IJniwersyte'cie Rzeszowskim, dyrektor
n styt utu F izjote ra p i i,
2007 r. - Dziekan Wyc|ziału Medycznego IJniwersytetu Rzeszowskiego,
Zainteresowania naukowe oraz dorobók naukowy to:
Re

h a b i I itacj

1991

I

Rehabilitacja W udarach mozgu, nowe techniki biologicznego spnęŻenia

zwrotnego, rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym, rehabiitacja
fio urźzacn
rdzenia kręgowego, rehabilitacja w zespołach iótowych kręgósłupa,
li
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łącznie
Organizacja rehabilitacji medycznej, rehabilitacja środowiskowa'
L,fiit tłxońał230 prac iieferatÓw'
ĄĄ )-',:',^;n im
im dr.
Ąr Andrzeja
A
Podczas ,łiaio, aktywnie działał W 32 drużynie przekształconej
uięte.*iego zwi-iiiu uaróę1s!t1a, Polskiego, następnie
u?av'1:"!^^'y:,?
w Studenct<i xrą{ tnśtruiktorskiZHP w Stąskiej Akademii
^':
roz'Wl].a9 sWoJą
mogła
wówczas jedyńź organizacja młodzieżowa w ktorej
Już
studiująca młodzieŻ'
aktywnośc, prr*,drińi" ,półurrrą i patriotyczną
a od 1961 roku
Grunwalcl,
w 1960 ,ox, uiiistniczył w harćerskir1 ,xr11
corocznie przez wiele lat w harcerskiei AkciiZAMqN{I
Schorz-eń Układu
W latach 1976 _ lóas nył ordynatore'n oddziału Rehabititacji
NeruvowegoWGorniczymCentrumRehabititacjiLeczniczejiZawodowej
,,REPTY" w Tarnowskich Gorach'
r', między innymi z Jego inicjatywy powstał pientvszy na
Dnia 5 września1sóo
Samonądawego Związku
Ś/ąsku Komitet żałozyciótst<i Ńiezateznógo dta
innych zakładow SłuŻby
Zawodowego Solidarność,ktory sfal się wzoiem
Zdrowia w całym regionie'

ZostałwybranypierwszymPrzewodniczącymNsZZ,,soLlDARNosC"
w Reptach.

Porozdzieleniuspecjatisty)znegoZespołu.REPTYP|EKARYzostał
n a d y re kto ra G C RyZ,, Re pty"

ijiJźi

Ń śzz,,sbL D A RNos C"
ow ołany i a xo xu
w Tarnowskich GÓrach.
z tego stanowiska
JuŻ w pienuszych dniach stanu wojennego został-odwołany
z funkcji.ordv1aj9ra,i'zwolniony
a następnie na p,oizątxu 1983 roku zwo"inionypracy
na terenie S/ąska'
prrry' W tym oxresie nie mógł też otrzymać
od 1g83 roxu po'a1ął pral1ę wfuo1ewoaźxim Szpitatu Zespolonym w Rzeszowie
Kierownika Działu Rehabilitacji'
1aio pełniący obowiązki
po powołaniu
W 1996 ,oxu ,orp,oł/ą,łpiurę w WSP w Rzeszowie a następnie
gdzie jest
|Jniwersytetu neii)ońśxi"go od 2aO1 rokt] , w tym uniwersytecie,
trrtytri, Fizjóterapii, a od stycznia 2OO7 roku Dziekanem Działu

p

t

,

dyrektorem

Rehabilitacii.
nadzwyczajny w WyŻszej Szkole
od 2001 roku pracuje teŻ jako profesorKatedrze
Fizjoterapii'
żalnądzania i Adminiśtracji w Zamosciu w
i tntegracji Społecznej,
Fizycznej
Kultury
Jest członkien komitetu Rehabititacji,
pełni funkcję' przewodniózącego Komisji Rehabilitacji
gdzie od 2003

Medycznej

,ri,

l,amiłałonhii radach
rer]aah naukowych
natlkowvc Czasopsm netukowych
[Jczóstnicźy W komitetach
Postęp rehabilitacji'
czasopism medyczńly|ch takich jak: Rehabititacja Medyczna,
Przegląd Medyczny
Fizjoterapia, uaii ńorg, _ Problemy lnterdyscyplinarne,
Traumatologia'
Uniwersytetu nies,zińśxi"go _ neaóxtor Naczelny, ońopedia, Neurologia Et
Medica,
Rehabititacia, A;i; Bio : aptica et lnformati-ca
Neurogeriótiiu, N"rrologia i Neurochirurgia Polska.'
Za pracę ,uro"dr*ą, naukową organizacja i społeczną otrzymał
n a stęp uj ące wy roŻn e n ia :
Złotą odznakę AZs'
Srebrny i Złoty KnyŻ Zasługi, Krzyż Zasługi dta 'ZHP,
dla Rozwoju
odznakę za WzorCoWą pracę w służbieżdrowia, Zasłużony
Zdrowia i opieki
Wojewodztwu ń)"sro,iriiugo, Nagroda Zespołowa Ministra
Szpitatnego' nagroda
Społecznej za opracowanie i wdrótenie Receptariusza
i Techniki
NOr ll stopnia, nagroda miasta Rzeszowa w dziedzinie Nauki
l stopnia za ,Ałoxrźlułdziałalnosci naukowej i dydaktycznej w dziedzinie
i

reh ab
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itacii
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edYczn ei'

W 20a5 roku otrzymał Złoty Medal Regionu S/ąsko
,,soLlDARNosĆ" z okazji 25 - lecia Związku.
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Dąbrowskiego NSZZ

Książę

GAWOTTO HENCKELVON
Do'vń/ERsMARcK
Honorowy Obywatel Miasta Tarnawskie Góry
z dniem 3 grudnia 2007 roku
KsiąŻę Guidotto l"'łenckel Von Donnersmarck 7esf głową rodL],
składającego się z wielu linii, wyznającego rozne retigie. Jego kolebką były
ziemie spiskie (obecn.a Słowacja), szybko jednak losy rodu związały się
z historią GÓrnego S/ąska' Jedna z linii rodu Hencklow siedzibę miała
w Siemianowicach i była właścicielemokolicznych ziem (obecne Zabrze,
Chorzow), reszta rodu swe rezydencje miała na Ziemi TarnogÓrskiej
(Swierklaniec, Nakło Siąskie, Repty, Brynek). od połowy XVtt wieku
Donnersmarckowie są Wolnymi Panami Stanowymi (czyti władcami) ziemi
bytonsko - tarnogórskiej. Wykorzystując rewolucję przemysłową na GÓrnym
S/ąsku niebywale powiększyli swbj mająie"k, stając śę jednymi
z najbogatszych ludzi w Europie' Dbałi też jednak o rozwoj powienonej im
ziemi i dobro ludzi na niej mieszkających. Budowali kopatnie (min'
w Radzionkowie), huty (w Strzybnicy, Czarna Huta), fabryki (w Kaletach) lecz
także i osiedla dla pracownikow' Wznosili wspaniałe rezydencje ale także
kościołyi szpitale ( na Gallenbergu, na rynku w Tarnowskich Górach i prawie
w każdej miejscowosci obecnego Powiatu Tarnogorskiego' lch własnością
były lasy, ktore dobrze zarządzane, są teraz ozdobą naszej ziemi. To, że
Ziemia Tarnogorska słynie z licznych pięknych buclowli to zasługa tego rodu,
gdyŻ albo zostały one przez Dannesmarckow wzniesione, albo do budowy ród
ten znacznie się dołoŻył,albo pod budowę grunt przez nich przekazany został
za darmo. Bezstronne, pozbawione ideologiczno szowinistycznych
uprzedzen badania, prowadzone przez historykow (głównie przez dr
Arkadiusza Kuzio-Podruckiego) co roku dostarczają nowych dowodow na
pozytywną i znaczącą rolę przedstawicieli tego radu w dziejach Ziemi
Tarnogorskiej.

obecnie utrzymywane są bliskie i ciepłe kontakty z przedstawicielami każdej
linii rodu' Młodzieżgimnazjum Jana Pawła ll ze Swierklanca regularnie
o.dwiedza i hrabiego Andrzeja (linia NakieIska) i księcia Guidotto (tinia
Swierklaniecka).

Zygłnunt PEJ$AK
Honorowy obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniełn 25 maja 2011 roku
Zygmunt Pejsak urodził się w Tarnowskich Gorach 17'O4.1948r' Szkołę
podstawową i średnią'ktorą było Liceum ogÓtnokształcące im' Stanisława
Staszica ukończył W 1966r. W tym roku pocljął studia na Wydziale
Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku kierownika punktu
weterynaryjnego W Złotoryi w 1972r' Po pięciu latach objął stanowisko zastępcy
dyrektora Oporowskiego Kombinatu Rolnego ds. Fermy Przemysłowej Trzody
Chlewnej
w Miękini koło Wrocławia. W międzyczasie był na trzynastomiesięcznym
stypendium naukowym, zakończonym obroną pracy doktorskiej W 1977r.
W 1980r. został przyjęty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chorob Swin
Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego w Puławach, a po dwoch latach został
jego kierownikiem do dzisiaj Ciągłe doskonalenie na zagranicznych stazach
w USA, Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Korei Połnocnej

jak. doktora
habilitowanego w 1985r., profesora nauk weterynaryjnych :u 1gg0r., a w 2004r.
otrzymał tytuł doktora honoris Causa Akaclemii Rolniczej w Lubtinie'
W 1998r. został powołany na członka korespondenta PAN, a w 201Or.
Został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk^
Napisał 26 książek,7 monografii, 170 prac badawczych ikitkaset innych
publikacji naukowych.
Jesf twórcą szczepionek: Rhinovac, Rhinovac _ P, Suimastivac, Celpest.
Aptovac, Pleurovac, Streptovac' Stworzył tek Karno _ Pig.
Wynalazł zestaw Elisa do wykonywania i rÓżnicowania zakazeń wirusami
PRRS.
Był nagrodzony m.in'''
6 razy nagrodą l' Ministra Rolnictwa za stworzenie i wdrozenie do
produkcji szczepionek, leku i zestawu diagnostycznego,
nagrodą ll' Prezesa Rady MinistrÓw Za osiągnięcia naukowo
techniczne,
nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego za wybitne osiągnięcia
naukowe w kategorii badan na rzecz rozwoju gospodarki
zaowocowało zdobywaniem dalszych stopni naukowych

trzema nagrodami Polskiego Towarzystwa Nauk weterynaryjnych za
najlepsze publikacje,
Medalem Honorowym Bene de Veterinaria Meritum - zasłuzony dła
srodowiska lekarzy weterynarii nadany przez Krajową lzbę
Weterynaryjną'
odznaczony Drzez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Pro
Scientia Veterinaria Polonia,
Krzyz Kawalerski Orderu adrodzenia Polski nadany w 2003r. przez
Prezydenta RF,
został wyrożniony przez Prezydenta RP i Marszałka Sejmu nagrodą
,,H o n o rowego Ag rob izn es m e n a roku 200 3".
Profesor Zygrnunt Pejsak jest wybitnym naukowcem i dydaktykiem
Sw i atowej S p ołec zn o sc i Wete ry n a ryj n ej
Jesf międzynarodawym eksperłem Swiatowej organizacji Zdrowia
Zwierząt i organizac| NarodÓw Zjednoczonych ds' Wyzywienia i Rolnictwa od
1991r
Jest Światov/ym tworcą szkoły zapobiegania i leczenia chorob świn.
Jest Prezesel7r Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych PAN,
Członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych'
Jesf Członkiem Komitetow redakcyjnych naukowych pism
vteterynaryjnych.

Jes/

organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych

dotyczącyc h trzody

ch

lewnej.

Profesor Zygmunt Pejsak odwiedza swoje rodzinne Miasto Tarnowskie
gdzie
Gory,
rtieszka Jego siostra Ludmiła Swiderska, kalegow oraz groby

rodzicow.
Tarnogorzanie są clunlni z tak wietkiego naukowca, czławieka jakim jest
Pan Profesor, ktÓry' swoją działalnościąsławi tmię Polski i Tarnowskich Gor na
are n ie m iędzy n arodowej
Pan Profesor Zygmunt Pejsak w pełni zasługuje na nadanie tytułu
,,Honorowego obyvłatela Miasta Tarnowskie Gory".

Sfanisław HAGER
Honorowy obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniem 26 października 20'|1r.
Stanisław HAGER uradził się W Tarnowskich Gorach 9'05.1925r. w rodzinie
dr Bronisława i Ludmiły z Rudzkich' ojciec doktor wszech nauk lekarskich, działacz
ptebiscytowy, poseł na Sejm Stąski, zastępca burmistrza Miasta Tarnowskie Gory.
Szkołę podstawową tzw ,,Ćwiczeniówkę" ukończył W 1937r. Dalszą naukę
kontynuował w Liceum ogolnokształcącym im. Księcia Jana opolskiego. Wybuch ll wojny
światowej przerwał naukę. ojca wcielono jako oficera do wojska polskiego. Matka z trojką

dzieci wyjechała do ojcowa, poźniej zamieszkała w Bronowicach w domu Lucjana Rydla.
W 1943r' młody Stanisław probował uciekać na zachod chcąc wstąpić do połskich sił
zbrojnych' Złapany w Nadrenii w Niemczech został osadzony w obozie koncentracyjnym
W Dorze, skąd pnekazano go do Bergen _ Belsen. W 1945r. wyzwolony przez wojska
amerykańskie, skierowany został do Szkocji na rekonwalescencję skąd wrocił do
Tarnowskich Gor iw pazdzierniku 1945r. rozpoczął dalszą naukę w Liceum
ogolnokształcącym im. ks' Jana opolskiego' Maturę otrzymał w 1946r. Na studia wyjechał
do Krakowa, gdzie rozpoczął naukę na Wydziale Architektury Akademii Gorniczo
_ Hutniczej' Dyplom uzyskał w 1951r.
W latach 1952 _ 1957 pracował na stanowisku projektanta istarszego projektanta
W Miastoprojekt Krakow. Wykonał plan szczegołowy i plany realizacyjne Dzielnicy
18 stycznia - obecnie przy ul. Krolewskiej w Krakowie.
W latach 1958 _ 1967 pracował w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie
na stanowisku kierownika' Był głownym projektantem pienuszego zatwierdzonego Planu
Zag o s p od a row a n i a P rze st ne n n e g o M i a sta Kra kow a.
od 1967 do 1968r' był Głownym Architektem Krakowa. Było to stanowisko
zastrzeżone dla Członkow PZPR. Stanisław HAGER był i nadaljest bezpartyjny.
Po zanegowaniu przez niego, proponowanego projektu budowy domÓw systemem
potokowym w technologii tzw. ,,Wielkiej płyty" został zmuszony do rezygnacji po 15 tatach
pracy w Magistracie.
Na prosbę pracownikow Miastoprojektu' od 1973 do 19B9r' zaczął pracowac
w krajach arabskich: lrak, Syria, Libia' Brakowało w nich specjalistow z zakresem
planowa
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Był kierownikiem pracowni i wspołautorem w zespole projektowym odbudowy
i. rozbudowy Bagdadu do 3,5 milionowego miasta. opracowan'o pro1ekt dotyczący
|ltltestycii mieszkaniowych w perspektywie 20 tat dla obszarow miejskich i wiejskich.

W. ramach tego opracowania zostały wykonane projekty
budowlane dja 5 miast w lraku
tJeono wzorcowe dla terenu wiejskiego. Opracowano normatywy mieszkaniowe i zasady
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W latach 19B3
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1985 pracował.w
otrzymał zlecenie na opracowanie planow
szczegÓłowych i reallzacyjłlycłłrJla osiedti'Syri!
mieszkaniowych w Palmyrze
strefie {
r i Dimas w e"e/'u
'
podmiejskiej Damaszkt:
t
opracował plany szcz-egołowe i ogotne dla miast satelitarnych Damaszk(l,
lat<',!
Dariya, Ashra - Fiya i Sahnaya
]{

_...^:
W roku 19B9 zaczął pracować
W Libii. otrzymał
Iu vyt
opracowanie
uwvvvdl lI€
" -'l "'"' zlecenie na
clokumentacji dla budowy portu wojennego.
__
-1gg1
Po powrocie do kraju w
1994r" został zastępcą GłÓwnego Architekta
]

Krakowa, Dyrektora Wydziału Architektury, a następnie GłÓwnyin Archibktem. W
tiń
czasie wykonano pIan miejscowy obszaru sołectw Bóilechowice, Brzezie. tJjazd i Zetkoń

gminie Zabierzow.

ń,

Za swoją działalnośćzostał oclznaczony wieloma wyrożnieniami w tym Złotym
Krzyżem Zasługi (1964 r.), Nagrodą Panstwową Drugiego Stopnia w dziedzinie'techniki
za
opracowanie planu ogolnego Mia2ta Krakowa (1968 r), Złotą odznaką za pruri
społeczne dla Miasta Krakowa (1968 r.), odznaką Ministia Kuttury i Sportu
,,zasłLzóny
Działacz Kultury" ( 981r.)"
Po przejŚciu na emeryturę został wykładowcą planowania przestrzennego
w Krakowskiej Szkole Wyzszej.
W czasie swojego pracowitego Życia znajdował Czas na odwiedziny swojej matki
Ludmiły, rodziny swojej siostrzenicy oraz spotkań z mieszkancami miasta Tarnowskie
Gory w Muzeum,,Pod Renesansowym Stropem,'.
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Biskup Adaln WoDARczYł(
Honorowy obywatel Miasta Tarnowskie Góry
z dniem 2o października 2016 roku

w

Adam Wodarczyk urodził się 3 st1lcznia 1968 roku w Tarnowskich Gorach
rodzinie Henryka iŁucji z d' Cichy'
Edukacja szkolna - droga naukowa.

W latach 1975-1983 uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich
Gorach, a patem do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Tarnowskich

GÓrach. które ukonczył w 19BB r.
Po maturze podjął studia filozoficznołeologiczne W Wyzszym Sląskim Seminarium
Duchownym w Katowicach, uzyskując magisterium z historii Kościołana papieskiej
Akademi! Teologicznej W Krakowie. Kontynuował naukę na studiach
specjalistycznych z liturgiki i teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, otrzymując licencjat kanoniczny tejze uczelni z liturgiki' W 1998 r. podjął
studia doktorskie w tym kierunku. Po uzyskaniu licencjatu kanonicznego z teologii
pastoralnej w 2000 r., podjął kolejne studia doktorskie w tej dziedzinie'
W 2001 r. po ukanczeniu ,,Studium Kanonizacyjnego" w Kongregacji do Spraw
Kanonizacyjnych W Rzymie, uzyskał licencję Kongregacji do Spraw
Kanonizacyjnych

Dorobek naukowy.

W związku Ze sWą pracą naukową pubtikował ańykuły W Sląskich Studiach
Historyczno-Teologicznych, Rocznikach Naukowych Wyzszej Szkoły Studiow
Społecznych, biuletynie ,,Anamnesis", WiadomościachArchidiecezjalnych
Archidiecez| Katowickiej, W czasopismach" ,,oaza", ,,Wieczernik", ,,GoŚć

Niedzielny''. Jesf wspołautorem wielu prac zbiorowych, takich jak m.in'.' ,,Słownik
biograficzny katolickiego duchowienstwa stąskiego XtX i XX wieku", ,,Gorny S/ąsk
na pzełomie wiekow", ,,50 lat Teologii Pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim im. Jana Pawła ll", ,,KośCiołnaszym domem , Program duszpasterski
Koscioła w Polsce 2011/2O12", ,,NoWa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła
w Polsce''' Jest autorem ksiąŻki ,,Prorok Zywego KoŚcioła" , pientvszej naukowej
biografii jednego z najwybitniejszych potskich teologow i duszpasterzy drugiej
połowy XX wieku - ks. prof . Franciszka Blachnickiego.

Swięcenia i praca duszpasterska.
Swięcenia prezbiteratu przyjął 14 maja 1994 r' z rąk ks. abpa Damiana Zimonia
13 grudnia 2014 r' ogłoszona została Jego nominacja na biiskupa pomocniczego
w archidiecezji katowicklej, ze stolicą tytularna w Pomezani. {Jroczysfa konse prać1a
biskupia, ktÓrej dokonał abp Wiktor Skworc, miała miejsce w Ka{edrze Chrystuśa
Krola w Katowicac!ł w dniu 6 stycznia 2015 r. Za swą dewizę nawy biskup'plzyjął
słowa Lux * Vita (Światło - Zycie)
Jako duszpasten był wikariuszem parafii św.Jadwigi w Chonowie (w tym
katechetą)' Wspomagał duszpastersko parafię sw' Jana Nópomucena W Bytomiu
parafię św'Jozefa w Chorzowie oraz polską wspolnotę Cdnowy w Duchu świętym
,,Salwatof' przy kosciele polskim Sw. Stanisława w Rzymie. Prowadził rowniez
kilkaset rekołekcji i wykładow we wszystkich potskich diecezjach'
od 1982 r. jest głęboko zaangaŻowany w działanie Ruchu Swiatło-Zycie.
W naszynl miescie od 19B5 r' był odpowiedzialnym za Rejonawą Diakonię
Ewangelizacji. od tego roku prowadził kitkaset oazowycn rekólekcji w. Polsce,
Ukrainie. Słowacji, Czechach, Niemczech, Chinach, Fitipinach, Ausiratii, Stanach
zjednoczonych, Włoszech, Litwie i Szwecji' W związku Z pracą z Ruchem SwiatłoZycie sprawował wiete funkcji, m.in." był oclpowiedziatny za se'minaryjną wspotnotę
Ruchu w Wyzszym Stąskim Seminarium Duchowym-w Katowirur'ń, ucze,stniczył
w pracach Nadzwyczajnej Kongregacji Ruchu, był delegatem podczas l Kongreśu
Ruchow w Warszawie, moderatorem rejonowym Ruchu w Chorzowie, moderatorem
Wspólnoty Akademickiej i diakonii ewangelizacji Ruchu na K|JL' a w latach 2OO7 _
2015 moderatorem generalnym Ruchu Swiatło-Zycie' Przyczynił się do załozenia
wspolnot Ruchu w Chinach, Australii i na Fitiptnach.
od 2001 r. jest postulatorem rzymskiej fazy procesu beatyfikacyjnego sługi
BoŻego ks. prof. Franciszka Blachnickiego' W wyniku jego prac i dzia-łan, dnia 50
wrzeŚnia 2015 r., ojciec Swięty ogłosiłheroicznośc crot [i"*'ryrh tego wybitnego
tarnogorzanina.
Biskup Adam Wodarczyk, przeZ lata swej duszpasterskiej działalnosci
i aktywności, sprawował i sprawuje wiele innych zaszczytnych -funkcji, m.in.;
Audytora Rady ds. Spraw MłoclzieŻy Konferencji Episkopatu Poiski, Człon-ka. Rady
Programowej ogolnopolskiej Rady Ruchow Katolickich, Rady ds. Nowej
Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Potski, Krajowój
Rady M isyinej Konferencji Epi sko patu Pol ski, Wikari u sza Gene ral nego Arch idiecezj i
Katowickiej. Jesf odpowiedzialny za sprawy życia konsekrowanego, katechizaóji
oraz Za ruchy kościelne archidiecezji katowickiej'

Jesl osobą duchowną silnie związaną z Tarnowskimi Gorami, w ktorych
odwiedza rodzicow i przyjacioł. Tarnowskie Gory to miejsce, gdzie doswiadczał
rodzinnej miłosci, szaCLlnku, dojnewał W wierze. opartej na wartościach
fundamentalnych' Tutaj odkrył tez źroclłoswego powołania clo kapłanstwa
izainspirował się Życiem sługi Bozego ks' prof. Franciszka Blachnickiego'
Przez wiele lat w tarnogorskich parafiach głosiłsłowa BoŻe i prowadźiłrekotekcje,
propagując postaĆ ks. prof' Franciszka Blachnickiego i jego icteę, ktorą ksiądz
profesor powołałdo istnienia w okresie rewolucji Solidarnosci pn' ,,Prawda'_ Krzyz
Wyzwolenie". Wzywała ona do dztałania W duchu chrzescijanskiej nauki
społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy'
czctgodny Biskup promuje Tarnowskie Gory podczas licznych wypraw
po Polsce, ale i poza jej granicami.

