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Z okazji Z³otego Jubileuszu 
Œwiêceñ Kap³añskich  

ks. pra³at Gerard Sobota 
udzieli³ nam wywiadu.  

Z ksiêdzem rozmawia³a 
Weronika Halenka. 

 
WH: Co takiej osobie jak 
ksi¹dz pra³at, daje najwiêksz¹ 
radoœæ w powo³aniu? 
Ks. Sobota: Có¿, cz³owiek 
czuje siê potrzebny. S¹ 
miejsca, gdzie ludzie ksiêdza 
nie maj¹ i robi¹ wszystko, by 
ksiêdza sprowadziæ, albo te¿ 
pokonuj¹ nieraz wielkie odle-
g³oœci, by z ksiêdzem siê spot-
kaæ. Ksi¹dz wiêc nie jest tym, 
który siê narzuca, tylko tym, 
który wychodzi naprzeciw lu-
dziom i ich potrzebom. To on 
g³osi Ewangeliê, prowadzi, po-
maga, wspiera…  
Radoœæ daje oczywiœcie ca³a 
praca duszpasterska – to, ¿e 
nie natrafia siê na œcianê, 
pustkê, ale na ludzk¹ pomoc. 
Jak wiadomo bywa ró¿nie – 
nadal jednak wiêkszoœci nie 
stanowi¹ ci, którzy mówi¹: jest 
ksi¹dz to dobrze, nie ma 
ksiêdza, te¿ dobrze. Nie, nie 
jest tak. Na razie, Panu Bogu 
dziêkowaæ, ludzie chc¹, ¿eby 
jednak na ich wsi by³ ksi¹dz.  
Wa¿ne jest te¿ niew¹tpliwie 
to, czy jest siê ksiêdzem z po-
wo³ania – bo na pewno  ina-
czej robi siê coœ z zami³owa-
nia, a  inaczej z musu, gdy jest 
tylko nakazane. 
WH: Czy ksi¹dz zdaje sobie 
sprawê z tego, ¿e jest jednym  
z najbardziej lubianych kap³a-
nów w dekanacie? A m³odzie¿ 
z sentymentem wspomina 
przeprowadzane przez ksiêdza 
egzaminy przed bierzmowa-
niem? 
Ks. Sobota: Nie, absolutnie 
nie. Pierwsze o tym s³yszê.  
A mo¿e jestem za bardzo, jak-
by to powiedzieæ, wyrozumia-
³y, za bardzo patrzê przez pal-
ce? 
WH: Na pewno nie o to cho-
dzi – po prostu wszyscy wspo-
minaj¹ ksiêdza z przyjem-
noœci¹... 
Ks. Sobota: No tak, staram siê 
nie wprowadzaæ jakiegoœ pe-
symizmu, tylko jak najwiêcej 
radoœci. Ewangelia to jest Do-
bra Nowina i nie mo¿e 
odstraszaæ, tylko przyci¹gaæ. 
Œwiêty ojciec Hieronim te¿ 
zawsze podkreœla³, ¿e radoœæ 

to jest cecha bardzo istotna  
u ludzi. 
WH: A jak to siê sta³o, ¿e 
ponad 50 lat temu postanowi³ 
ksi¹dz, wtedy jeszcze m³ody 
ch³opiec, wst¹piæ do semina-
rium? Jak do tego dosz³o? 
Ks. Sobota: Có¿, to nie by³o 
tak „od razu”. Najpierw 
mia³em, mo¿na powiedzieæ, 
okres przejœciowy. Wiêkszoœæ 
chodzi³o bowiem do normal-
nych pañstwowych szkó³, wte-
dy gimnazjów, dziœ liceów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ja mia³em to szczêœcie, ¿e 
dowiedzia³em siê o istnieniu 
konwiktu – takiego „ma³ego 
seminarium”. Na same lekcje 
wprawdzie te¿ uczêszcza³o siê 
do gimnazjum, ale to w³aœnie 
tam, w konwikcie, przebywa-
liœmy, tam mieliœmy dodat-
kow¹ formacjê. By³ ojciec za-
konny, który rzeczywiœcie po-
trafi³ z m³odzie¿¹ mêsk¹  pra-
cowaæ – by³ wymagaj¹cy, ale  
i zarazem potrafi³ siê z nami 
bawiæ. Ró¿ne rzeczy siê tam 
wyrabia³o miêdzy innymi by³y 
wycieczki ró¿nego rodzaju. To 
w³aœnie z tego okresu gimnaz-
jalnego, gdy cz³owiek by³ 
jeszcze m³ody, pozosta³o 
stwierdzenie, ¿e siê „jedzie na 
Zawrat”... To by³ taki czas – 
cztery lata - podczas którego 
mo¿na siê by³o zastanawiaæ. 
Przejœcie z ma³ego seminarium 
do wy¿szego nie by³o bowiem 
obowi¹zkowe. Ja jednak do-
szed³em do przekonania, ¿e 
warto dalej pójœæ t¹ drog¹. 
Zg³osi³em siê, przyjêli mnie, 
choæ to te¿ nie jest powie-
dziane, ¿e ka¿dego zg³aszaj¹-
cego siê przyjm¹, no ale przy-
jêli mnie – i od tego czasu jes-
tem… Seminaria, i ma³e i du-
¿e, znajdowa³y siê w Nysie, 

choæ bywa³y roczniki, które 
przebywa³y w Opolu. W Nysie 
nie starcza³o dla wszystkich 
miejsca, a niektóre roczniki 
by³y bardzo du¿e. Nasz co 
prawda nie by³ najliczniejszy, 
ale te¿ na pocz¹tku by³o nas 
przesz³o szeœædziesiêciu. A by-
wa³y i takie, w których by³o 
ponad stu kleryków. Tak wiêc 
tak¹ armiê wy¿ywiæ nie by³o 
³atwo, chocia¿ seminarium 
trwa³o wtedy tylko piêæ, nie 
jak dziœ szeœæ, lat. Z powodu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tak licznych wtedy roczników, 
nas te¿ wys³ano do Opola – ale 
tylko jeden, ostatni, rok. 
WH: To by³o w 1958 roku. 
Wspomina³ ksi¹dz, ¿e wyst¹-
pi³y wtedy jakieœ problemy 
zwi¹zane z ksiêdza wiekiem? 
Ks. Sobota: Jest taki przepis 
prawa kanonicznego, ¿e nale¿y 
mieæ dwadzieœcia cztery lata 
ukoñczone, nie rocznikowo, 
by zostaæ ksiêdzem. Jeden rok 
mo¿na dostaæ dyspensy. Ale 
mimo tego roku, ja w mo-
mencie œwiêceñ wiêkszoœci 
mojego roku, w czerwcu, nie 
mia³em ukoñczonego wyma-
ganego wieku – tak siê sk³ada, 
¿e jestem z sierpnia. Dlatego 
przez te dwa miesi¹ce, wraz 
jeszcze z jednym koleg¹, mu-
sia³em czekaæ. Ale byli te¿ 
jeszcze m³odsi, z póŸniejszych 
miesiêcy, których czekanie by-
³o d³u¿sze. Sam nie wiem, jak 
to siê sta³o, ¿e tylu nas wtedy 
pokoñczy³o szko³y przed cza-
sem. Mo¿e by³o to zwi¹zane  
z okresem powojennym? Nie-
którzy przeskoczyli klasy, nie-
które roczniki po³¹czono – w 
ka¿dym razie zabrak³o mi do 
tych dwudziestu czterech lat 
nieca³ych trzech miesiêcy…  
A seminaria nie wygl¹da³y 

wtedy tak jak teraz. Bywa³o, 
¿e mieszka³o siê po 
dwudziestu nawet w jednym 
pokoju. Mo¿na powiedzieæ, ¿e 
w seminarium panowa³a wów-
czas dyscyplina wojskowa – z 
t¹ ró¿nic¹, ¿e do seminarium 
sz³o siê dobrowolnie, a do 
wojska przymusowo. 
WH: Pewnie zachowa³y siê 
jakieœ znajomoœci z tamtych 
czasów? 
Ks. Sobota: Zosta³y znajo-
moœci, jak najbardziej – my siê 
trzymamy razem, ca³y rocznik. 
Oczywiœcie ci, którzy jeszcze 
¿yj¹, bo niektórzy ju¿ pomarli. 
Ale z tych, którzy pozostali, 
niektórzy s¹ ju¿ na emerytu-
rze, bo przebywaj¹ zagranic¹ 
albo w innych diecezjach, du-
¿o zale¿y te¿ od stanu zdrowia 
– ale niezale¿nie od tego zaw-
sze siê spotykamy. Albo tutaj, 
albo zagranic¹. Teraz te¿,  
z okazji obchodów jubileuszu, 
byliœmy razem z biskupem 
Wieczorkiem. Jak wiadomo na 
co dzieñ biskup jest w Gli-
wicach, dlatego te¿ tam odby³y 
siê centralne uroczystoœci 
zwi¹zane z jubileuszem. 
WH: A jak to siê sta³o, ¿e 
trafi³ do parafii w K¹tach? 
Ks. Sobota: Có¿, to nie by³a 
pierwsza parafia na któr¹ mnie 
wys³ano – wiadomo, najpierw 
musia³em byæ jeszcze Wika-
rym. Na wikariacie nie by³em 
jednak zbyt d³ugo. Bardzo 
piêknie wspominam jednak 
parafiê œw. Piotra i Paw³a  
w Opolu, gdzie by³o nas wtedy 
razem trzech m³odych Wika-
rych. Potem przez jakiœ czas 
przebywa³em w Pilchowicach 
pod Katowicami. To by³a 
dosyæ trudna parafia, sporo 
chorych, bo na jej terenie 
mieœci³ siê szpital chorób p³uc, 
do którego przyjmowano ciê¿-
kie przypadki. Ale póŸniej by-
³a ju¿  Ligota Prószkowska, no 
i K¹ty. Jak to siê sta³o, ¿e tutaj 
trafi³em, pozostanie dla mnie 
tajemnic¹. Ligota i K¹ty nale-
¿a³y wtedy do jednego deka-
natu, wiêc mo¿e ksi¹dz pro-
boszcz Jañski szepn¹³ jakieœ 
s³ówko biskupowi Jopowi? 
Nie wiem. W ka¿dym razie po 
czterech latach dosta³em dek-
ret i przenieœli mnie z Ligoty. 
Na pocz¹tku jeszcze by³em 
razem z ksiêdzem Jañskim, 
który mi pomaga³, a póŸniej…                                    
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