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17 września w kościele 
św. Stanisława Kostki 
w Lublińcu bp Jan 
Wieczorek poświęcił 
figurę św. Eugeniusza 
de Mazenoda, dar 
od rodzin, z których 
pochodzą lublinieccy 
oblaci.

O blaci Maryi Niepokalanej obecni 
są w Lublińcu od prawie 90 lat. 

W tym czasie z ich parafii wyszło 26 
misjonarzy, którzy pracują bądź pra-
cowali w Polsce i w wielu krajach na 
świecie. Z okazji przypadającej w tym 
roku 150. rocznicy śmierci założycie-
la zgromadzenia, rodziny, z których 
pochodzą lublinieccy oblaci, posta-
nowiły ufundować przedstawiającą 
go figurę. – Chcemy prosić, aby za 
wstawiennictwem św. Eugeniusza 
de Mazenoda Bóg wysłuchał każdej 
modlitwy zanoszonej do Niego w tym 
kościele – mówił o. Waldemar Janecki, 

od kilku miesięcy proboszcz i przeło-
żony domu zakonnego. Poświęcenie 
figury zbiegło się z odpustem para-
fialnym ku czci św. Stanisława Kostki, 
do którego parafia duchowo przygoto-
wywała się przez trzy dni modlitwy. 
W uroczystości wzięło udział wielu 
oblatów z prowincjałem o. Ryszardem 
Szmydkim na czele. – Święci Euge-

niusz de Mazenod i Stanisław Kostka 
wskazują nam drogę, która prowadzi 
do komunii z Bogiem i ludźmi – nawią-
zał w homilii bp Wieczorek do hasła 
tegorocznego roku duszpasterskiego 
w polskim Kościele. – Niech w tych 
trudnych czasach staną się dla nas 
wzorem do naśladowania – dodał.

Ks. Waldemar Packner

By serce nie zarosło chwastami

Z tej ziemi wyrasta nasze dziedzic-
two. To są korzenie nie tylko na-

szych drzew, krzewów, ziół i płodów 
rolnych, ale naszej kultury. Dlatego 
tu jesteśmy, żeby podziękować Panu 
Bogu, od którego pochodzi wszyst-
ko, co dobre. Żebyśmy o Nim nie za-
pomnieli – mówił bp Gerard Kusz 
w  homilii podczas diecezjalnych 
dożynek. Zachęcał w niej do dbania 
nie tylko o powierzoną ziemię, ale 
i o swoje serce, by też nie zarastało 
chwastami. W Sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej w Rudach co roku 
spotykają się przedstawiciele rolni-
ków, ogrodników, sadowników i le-
śników, by dziękować za plony. Tym 
razem uroczystość przyćmił pożar 
jednego z gospodarstw w Stanicy. 
Ksiądz Rafał Wyleżoł, proboszcz 
w Rudach, zaapelował do rolników 
o solidarną pomoc.
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Rudy, 18 września. Biskup Gerard Kusz święci korony żniwne przyniesione przez delegacje 
gospodarzy
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Figura dobrze komponuje się z całym wystrojem świątyni

W 150. rocznicę śmierci założyciela zgromadzenia

Ojciec misjonarzy
krótko

Pamięci 
górników
Zabrze. Tablica 
pamiątkowa poświęcona 
14 górnikom, ofiarom 
katastrofy w szybie 
Carnall, została 
odsłonięta 17 września, 
w 50. rocznicę tragedii, 
na terenie skansenu 
Górniczego „Królowa 
luiza”. Był to jeden 
z punktów „Karbomanii” 
– obchodów europejskich 
dni dziedzictwa 2011, 
przygotowanych przez 
muzeum Górnictwa 
węglowego w Zabrzu. 
Z tej okazji otwarto 
w mieście aż trzy wystawy.

Patron dla placu
Bytom. Plac na skwerze 
u zbiegu ulic Jana 
smolenia i wojciecha 
Korfantego otrzymał 
imię andrzeja Hiolskiego, 
artysty przez wiele lat 
związanego z operą 
Śląską.
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Gość Gliwicki

Gliwice. Najnowocześniejsza 
w województwie śląskim i jedna 
z najnowocześniejszych w kraju 
Stacja Pogotowia Ratunkowego 
została otwarta 16 września przy 
ul. Konarskiego 26. Wybrano cen-
trum miasta, w pobliżu planowa-
nej Drogowej Trasy Średnicowej, 
by skrócić czas dojazdu ambulan-
su. Stacjonować tu będzie 5 zespo-
łów ratownictwa medycznego 
(3 podstawowe i 2 specjalistyczne), 
wchodzących w skład Państwowe-
go Systemu Ratownictwa Medycz-
nego, oraz jeden specjalistyczny 
ambulans transportu medyczne-
go. Każdy posiada system pozy-
cjonowania GPS i sprzęt do komu-
nikacji z ośrodkami kardiologii 
interwencyjnej. SPR w Gliwicach 
będzie siedzibą jednej z sześciu 
Zintegrowanych Dyspozytorni 
Systemu Państwowego Ratownic-
twa Medycznego w województwie 
śląskim dla miast: Bytom, Gliwice, 
Knurów, Pyskowice, Radzionków, 
Tarnowskie Góry, Zabrze i Piekary 
Śląskie.

Adres redakcji:
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice 
Telefon (32) 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner
– dyrektor oddziału tel. 664 006 683, 
Klaudia Cwołek tel. 664 006 681, 
Mira Fiutak, tel. 664 006 682

gliwice@gosc.pl

Rudy. Do sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej 17 września przy-
szło około 750 młodych osób, 
a razem z nimi 40 księży, klery-
ków i siostra zakonna. Podzieleni 
na pięć grup wyruszyli o północy 
spod gliwickiej katedry, zatrzy-
mując się po drodze w Ostropie, 
Smolnicy i Pilchowicach. Na rowe-
rach dojechały grupy z Lublińca 
i Pyskowic. – Pogoda nam dopisała 
i nie było żadnych problemów po 
drodze. Dużo uczestników szło po 
raz pierwszy, zwłaszcza gimna-
zjalistów. Dla wielu ta pielgrzym-

ka może być atrakcyjna tylko ze 
względu na to, że odbywa się nocą, 
ale tu mogą złapać prawdziwego 
bakcyla pielgrzymkowego – mówi 
ks. Artur Pytel, diecezjalny dusz-
pasterz młodzieży. – Ta wasza noc-
na droga nie jest łatwa, ale wysiłek 
się liczy, to ma znaczenie w życiu – 
powiedział do pielgrzymów bp Jan 
Wieczorek, który przewodniczył 
Mszy św. w  bazylice. Młodzież 
razem z  o. Tomaszem Maniurą 
opowiadała o wyprawie rowero-
wej do Madrytu, a potem do Fati-
my i Maroka.

Pielgrzymowali nocą

Sebastian Łacny z Jawiszowic startował z numerem 946, na który 
padł los

W sobotę rozegrane zostały zawody sportowe

Po nocnej wędrówce młodzież uczestniczyła w Mszy św. w rudzkiej 
bazylice
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Bobrowniki Śląskie. Od 16 do 
18 września w  parafii Przemie-
nienia Pańskiego w Tarnowskich 
Górach-Bobrownikach trwało 
Triduum ku czci św. Stanisława 
Kostki. W tym roku spotkanie dla 
młodzieży pod hasłem „Miłość 
i Kościół” zorganizowane zostało 
w ramach obchodów 100. rocznicy 
poświęcenia kościoła. Konferencje 
do młodych na temat Kościoła gło-
sił salezjanin ks. Janusz Kamiński 
z Częstochowy. – Każdego roku 
zapraszamy księży, którzy działają 

wśród młodzieży, znają ją i mają 
jej coś do powiedzenia. Mówią 
językiem dla niej zrozumiałym – 
wyjaśnia proboszcz ks. Piotr Ciba. 
W  sobotnie popołudnie odbyły 
się zawody sportowe. Rozegrane 
zostały mecze siatkówki i koszy-
kówki, a  rywalizacji szachowej 
przyglądał się Dariusz Świercz, 
mieszkający w Bobrownikach mło-
dy mistrz w szachach. Wieczorem 
wystąpił zespół Kadosz, a w nie-
dzielę odprawiona została Msza 
w intencji młodzieży.

Trzy dni dla młodzieży

Bytom. Przy pięknej pogodzie 
odbył się 18 września III Bytom-
ski Półmaraton. – W  tym roku 
wystartowało ponad 1000 biegaczy 
z całej Polski oraz zagranicy, m.in. 
z Ukrainy, Niemiec, a nawet Anglii 
– powiedział ks. Marcin Kaza-
nowski, pomysłodawca imprezy. 
Dystans ponad 20 km pokonało 
również siedmiu księży z naszej 
diecezji, a najszybciej na mecie zja-
wił się ks. Leszek Skorupa z rewe-
lacyjnym czasem 1 godz. 48 min. 
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce 
zajął Mykhajlo Iveruk z Ukrainy, 
z pań pierwsza dobiegła do mety 

Lilia Fiskowicz. 
Najwięcej emocji 
towarzyszyło loso-
waniu nag rody 
głównej – skody fabii, którą ufun-
dował Autosalon Śliwka z Zabrza. 
Szczęśliwcem okazał się Sebastian 
Łacny z Jawiszowic koło Oświęci-
mia. Ma 26 lat, pracuje na budowie, 
a w styczniu zostanie ojcem. – Bar-
dzo cieszę się z wygranej. W pół-
maratonie startowałem pierwszy 
raz i choć miałem cichą nadzieję 
na wylosowanie samochodu, to ten 
fakt jeszcze do mnie nie dotarł – 
powiedział po losowaniu.

Skoda wylosowana
pod
patronatem
„Gościa”

Nowoczesne pogotowie

Nowa stacja znajduje się 
przy ul. Konarskiego
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– Dziękuję 
wszystkim, którzy 
się tu modlą, czasem 
przyjeżdżają późno 
wieczorem, klękają 
i medytują. To piękne 
świadectwo, bo to 
znak naszej wiary 
– powiedział ks. 
Andrzej Mikuła.

W święto Podwyższenia Krzy-
ża Świętego, 14 września, 

mieszkańcy miasta i księża za-
brzańskich parafii modlili się przy 
krzyżu papieskim stojącym obok 
kościoła św. Wojciecha. Spotkanie 
rozpoczęło się Drogą Krzyżową, 
a zakończyło nabożeństwem pod 
krzyżem. – Dla nas, mieszkańców 
Zabrza, to znak bardzo szczegól-
ny, bo znajduje się w najwyższym 
punkcie miasta – krzyż, który 
przed 12 laty stał na gliwickim 
lotnisku, kiedy do naszej diece-
zji przybył papież Jan Paweł II. 
Możemy powiedzieć, że jesteśmy 
jego stróżami. Jako strażnicy tego 
miejsca pamiętajmy, żeby zaszcze-
pić to umiłowanie krzyża również 
młodemu pokoleniu – powiedział 

do zebranych ks. Andrzej Mikuła, 
proboszcz parafii św. Wojciecha, 
który przewodniczył Mszy św. 
w intencji mieszkańców Zabrza.

Spotkania przy krzyżu pa-
pieskim zawsze są nawiązaniem 
do postaci Jana Pawła II. – W na-
szych czasach nikt tak jak on nie 
podkreślał, że życie człowieka ma 
sens, gdy potrafi ofiarować je Bogu 
i ludziom. Jan Paweł II nigdy nie 
uciekał od wejścia w ofiarę Jezusa 

Chrystusa. Warto o tym pamiętać, 
zwłaszcza wtedy, gdy nasza wiara 
jest wystawiana na próbę – powie-
dział w homilii ks. Marian Krojen-
ka, dziekan dekanatu Zabrze-Mi-
kulczyce. Wierni spotykają się tu, 
prosząc najpierw o beatyfikację, a 
teraz o kanonizację Jana Pawła II. 
W każdą pierwszą sobotę miesiąca 
o godzinie 21 zbierają się na Apel 
Jasnogórski przy krzyżu papie-
skim. mf

Modlitwa mieszkańców Zabrza

Stróże papieskiego krzyża

Pracownicy i  wolontariusze 
Caritas oraz inne osoby zaanga-
żowane w posługę charytatywną 
Kościoła spotkają się 1 paździer-
nika w sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej.

P ielgrzymka w Ru-
dach rozpocznie 

się o 11.00. Do udzia-
łu w  niej zaprasza 
biskup gliwicki Jan 
Wieczorek w liście na 67. Tydzień 
Miłosierdzia odczytywanym w ko-
ściołach diecezji 25 września. „Cieszę 
się oraz dziękuję Bogu, że również 
i nasza diecezja żywo odpowiada 
na ewangeliczne wezwanie do 
miłosierdzia, gdyż i tu nie braku-
je wspaniałych dzieł miłosierdzia 
dedykowanych osobom potrzebu-
jącym. Oczywiście, nie sposób tu 
wymienić wszystkich inicjatyw 
jakie są skierowane do ludzi po-
szukujących pomocy. Niemniej 
jednak są to ogromne i liczne dzieła, 
podejmowane zarówno przez Cari-
tas, jak też przez liczne wspólnoty 
kościelne i stowarzyszenia świec-
kie” – czytamy. Biskup szczególnie 
dziękuje w nim wolontariuszom. 
 k

Biskup gliwicki 
zaprasza do Rud

Żywa 
odpowiedź

Późnym wieczorem na koniec spotkania wierni zapalili znicze 
przy krzyżu
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O statnio wielkie muzycz-
ne lub sportowe wyda-
rzenia, jeżeli już docie-
rały na Śląsk, to gościły 

zazwyczaj w katowickim Spodku 
lub na Stadionie Śląskim w Cho-
rzowie. Teraz jest duża szansa, by 
część tego „imprezowego tortu” 
przejęły miasta diecezji gliwickiej.

W Gliwicach na finiszu
Jako pierwszy z  wielkich 

obiektów powstał stadion miejski 
w Gliwicach. Jest już niemal goto-
wy, choć wciąż czeka na oficjalne 
otwarcie. – Problemem jest system 
identyfikacji kibica i monitoring. 
W tym czasie zmieniły się przepi-
sy, które zmusiły nas do przepro-
jektowania instalacji – wyjaśnia 
Piotr Wieczorek, wiceprezy-
dent Gliwic. Jeszcze w tym roku 
na  obiekcie powinno  się odbyć 
pierwsze piłkarskie spotkanie. 
Na razie pierwszoligowe, bo mimo 
wielkich ambicji i planów piłka-
rzom Piasta nie udało się powró-
cić do ekstraklasy. Obiekt jednak 
jest  przystosowany do  spotkań 
zarówno w najwyższej klasie roz-
grywkowej, jak i w europejskich 
pucharach.

W ostatnich miesiącach głośno 
było o możliwej przeprowadzce 
do Gliwic piłkarzy ekstraklaso-
wego Górnika Zabrze. To tu czter-
nastokrotni mistrzowie Polski 
mieli rozgrywać mecze podczas 
przebudowy swojego stadionu. 
Równolegle pojawiły się protesty 
wśród kibiców. W obu miastach 
oficjele twierdzą, że sprzeciwia-
ły się niewielkie grupy i nie były 
one decydujące. Mimo to zabrzanie 
pozostali na własnym, remonto-

wanym stadionie. Ich mecze może 
chwilowo oglądać tylko 3,5 tys. 
osób.

W Zabrzu na starcie
Podczas gdy oficjalne zakoń-

czenie prac na stadionie w Gliwi-
cach jest kwestią dni, w Zabrzu 
dopiero wbito pierwsze łopaty. 
Tu  wysłużony stadion przy ul. 
Roosevelta zmieni się nie do po-
znania. W ciągu 20 miesięcy zosta-
nie niemal od nowa wybudowany. 
– To będzie jeden z najładniejszych 
stadionów w  Polsce – zachwala 
projekt Tadeusz Dębicki, prezes 
spółki „Stadion w Zabrzu”, która 
odpowiada za zarządzanie obiek-
tem. – Ogłaszając postępowanie 
przetargowe, zawarliśmy jeden 
ostry warunek. Wymagaliśmy, 
aby podczas całego procesu inwe-
stycyjnego Górnik miał możliwość 
gry na istniejącym stadionie. Dla-
tego, że płyty głównej nie rusza-
my. Ona została niedawno wybu-
dowana. Jest płytą nowoczesną, 
sprawną technicznie, podgrzewa-
ną. Jednocześnie zostaje istniejąca 
trybuna zachodnia, bo budujemy 
trybuny północną, południową 
i wschodnią – dodaje.

Inwestycja zabrzańska jest pra-
wie czterokrotnie droższa od gli-
wickiej. Obiekt Górnika ma kosz-
tować 192 miliony złotych. Ale, jak 
mówią w Zabrzu, piłkarska trady-
cja zobowiązuje. – Miasto Gliwice 
wybudowało stadion na 10 tysięcy 
osób z  możliwością rozbudowy 
do 15 tysięcy. My mamy w planach 
stadion 30-tysięczny. Standard 
tych obiektów jest również zupeł-
nie inny – przekonuje Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. 
– Jeżeli Górnik Zabrze chce na-
wiązać do swoich tradycji, to musi 
mieć obiekt co najmniej taki, jakie 
mają inne kluby o podobnych aspi-

racjach. A my takie aspiracje cały 
czas mamy – zapewnia.

Zdanie to podziela Jan Kowal-
ski, legendarny piłkarz Górnika 
Zabrze, obecnie prezes i  trener 
młodzieży w zabrzańskim Gwar-
ku. – Kiedy podpisano umowę 
na wykonanie stadionu, to mocniej 
zabiło serce, bo Górnik zasłużył 
sobie na taki obiekt. To czterna-
stokrotny mistrz Polski i siedmio-
krotny zdobywca Pucharu Polski – 
przypomina. – Za naszych czasów 
stadion Górnika był pełny, a jak 
graliśmy w  pucharach europej-
skich, to na trybunach było nawet 
120 tys. osób [na Stadionie Śląskim 
– przyp. red.]. To, czy nowe trybu-

ny na modernizowanym stadio-
nie zapełnią się w całości, zależy 
od piłkarzy. Muszą dobrze grać 
i najlepiej awansować do europej-
skich pucharów – mówi Kowalski.

Podium wciąż niepewne
Trzeci z nowoczesnych obiek-

tów sportowych powstać ma 
w Gliwicach. Hala Podium istnie-
je jednak nadal tylko na papierze. 
Ze względu na odwołania, ciągle 
toczy  się procedura przetargo-
wa. – Lada moment zakończy się 
pozytywnie, ale to nie przesądza 
o realizacji tego przedsięwzięcia. 
Pozostał nam jeszcze problem sfi-
nansowania całości. Mamy nieroz-

Na razie 2:1
Inwestycje sportowe. Lekkoatletyczne 
mistrzostwa świata w Gliwicach, ważny 
mecz piłkarskiej reprezentacji w Zabrzu, 
a może koncert światowej gwiazdy 
lub bokserska walka dziesięciolecia?

tekst
Paweł Jurek

gliwice@gosc.pl
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strzygniętą kwestię współfinanso-
wania inwestycji przez Komisję 
Europejską – mówi Piotr Wieczo-
rek, wiceprezydent Gliwic.

Jeżeli sprawy finansowe zo-
staną rozwiązane, to w Gliwicach 
powstanie jedna z najładniejszych 
i najbardziej funkcjonalnych hal 
w kraju. Pod jej dachem będą mo-
gły odbywać się wielkie koncer-
ty i zawody sportowe światowej 
rangi. Obiekt wyposażony będzie 
w boisko do piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki, bieżnię lekkoatle-
tyczną, skocznię do skoku w dal 
oraz skocznię do skoku o tyczce 
i skoku wzwyż, rzutnię do pchnię-
cia kulą, salę treningową, ścianę 

wspinaczkową, szatnie, sanita-
riaty, pomieszczenia dla komen-
tatorów. Hala będzie mogła zostać 
przekształcona w lodowisko. Poza 
imprezami sportowymi Podium 
ma być też miejscem widowisk 
operowych, koncertów i targów. 
Integralną częścią obiektu będzie 
zespół komercyjno-usługowy 
z centrum fitness, SPA i lokalami 
gastronomicznymi. Projekt obej-
muje również przygotowanie tere-
nu wokół hali: budowę parkingów 
podziemnych i naziemnych. •

Na razie 2:1 Obiekty XXI wieku
Hala Podium w Gliwicach
Powstanie pomiędzy 
ulicami akademicką 
i Kujawską. w miejscu, 
gdzie obecnie straszy 
wspaniały niegdyś 
stadion XX-lecia. 
na jej trybunach 
będzie mogło zasiąść 
ponad 16,5 tysiąca 
osób. dodatkowo 
w mniejszej hali, która 
wejdzie w skład wielkiego kompleksu, przygotowane zostaną 
3 tysiące miejsc. Zgodnie z założeniami, Podium ma spełniać 
wymagania międzynarodowych związków i federacji sportowych. 
dzięki temu możliwa będzie organizacja imprez rangi mistrzostw 
europy i świata. od momentu podpisania umowy wykonawca 
będzie miał 27 miesięcy na wybudowanie obiektu. według 
kosztorysu, inwestycja pochłonie około 365 milionów zł.

Stadion Miejski w Gliwicach
niebiesko-czerwona 
piłkarska arena 
jest już właściwie 
gotowa. stadion 
powstał przy 
ul. okrzei, dokładnie 
w tym samym 
miejscu, gdzie istniał 
stary obiekt „Piasta”. 
na razie budowlę 
można oglądać 
tylko z zewnątrz. data piłkarskiego debiutu nie została 
jeszcze wyznaczona. stadion w chwili otwarcia będzie 
najnowocześniejszym na Śląsku i jako jedyny w regionie 
będzie spełniał surowe wymogi ueFa. obiekt będzie miał 
raczej kameralny klimat. Trybuny pomieszczą 10 tysięcy osób. 
na nowym obiekcie mecze w roli gospodarza rozgrywał 
będzie pierwszoligowy obecnie Piast Gliwice. władze miasta 
nie ukrywają, że jeśli będzie taka potrzeba, będą tu gościć także 
inne śląskie kluby, których droga do nowych stadionów jest daleka. 
wartość inwestycji to 54 miliony złotych.

Stadion im. Ernesta Pohla w Zabrzu
w tym przypadku 
jest to bardziej 
modernizacja niż 
budowa. ma jednak 
sprawić, że obiekt 
czternastokrotnych 
mistrzów Polski 
będzie jednym 
z najładniejszych 
stadionów w kraju. 
Pierwszy, najbardziej 
skomplikowany etap 
przebudowy, ma zakończyć się wiosną 2013 roku. Finalnie obiekt 
pomieści 32 tysiące kibiców. Pod trybunami powstaną podziemne 
parkingi na około 1400 samochodów. stadion będzie spełniał 
wymogi najwyższej, czwartej kategorii standaryzacji ueFa. obiekt 
będzie przede wszystkim areną występującego w ekstraklasie 
Górnika Zabrze. Jednak równocześnie ma pełnić funkcje kulturalne 
i rozrywkowe. Koszt przebudowy wyniesie 192 miliony złotych.
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PlStadion Miejski w Gliwicach 
na przełomie września 
i października zostanie 
udostępniony zwiedzającym
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W jego pogrzebie 
wzięło udział około  
8 tys. wiernych 
oraz 150 księży, 
a uroczystość 
celebrował bp Alfons 
Nossol. W 1990 roku 
teren wokół kościoła 
św. Anny został 
nazwany placem  
jego imienia.

U rodził się 24 stycznia 1904 
roku w  Ocicach koło Ra-
ciborza. Po  święceniach, 

które przyjął 29 stycznia 1928 
roku z rąk kard. Adolfa Bertrama, 
kapłańską posługę rozpoczął jako 
wikariusz w parafii św. Mikołaja 
w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie 
w zabrzańskiej parafii św. Francisz-
ka. W 1934 roku rozpoczął budowę 
kościoła w Ozimku. Cztery lata póź-
niej został przeniesiony do Zabrza, 
gdzie został mianowany następcą 
proboszcza ks. Jana Peschki.

Po  wojnie, 26 czerwca 1954 
roku, w wyniku akcji usuwania 
księży autochtonów oskarżanych 
o germanizację i wrogi stosunek 
do nowych władz został usunięty 
ze stanowiska proboszcza parafii 
św. Anny i zmuszony do opusz-
czenia Śląska. W  tym okresie 
przebywał w klasztorze karme-
litów w Czernej, a w końcu został 
mianowany administratorem pa-
rafii Gronków na Podhalu. W 1956 
roku otrzymał unieważnienie 
dekretu sprzed dwóch lat i  zo-
stał przywrócony na stanowisko 
proboszcza w Zabrzu. Otrzymał 
godność prałata, był członkiem 
Sądu Biskupiego oraz Rady Diece-
zjalnej i zabrzańskim dziekanem. 
Te  nominacje sprawiły, że  po-
wtórnie stał się obiektem bacznej 
obserwacji, przesłuchań i szykan 
ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, 
który jeszcze przed wygnaniem 
księdza Pieruszki zbierał informa-
cje na jego temat. Mimo to kapłan 
był stanowczy i nigdy nie przystał 

na jakiekolwiek ugody z władzami. 
Bronił parafii, własności kościel-
nej oraz prawa do nauki religii.

W sierpniu 1986 roku ze wzglę-
du na jego stan zdrowia admini-
stracja parafii św. Anny została 
powierzona byłemu wikariuszowi, 
ks. Józefowi Kuschemu. Miesiąc 
później, 23 września, ks. Franci-
szek zmarł i  został pochowany 
na cmentarzu parafialnym.

Niepospolicie pobożny
W  pamięci ludzi pozostał 

jako człowiek pełen serdeczno-
ści, życzliwości i pogody ducha. 
Niepospolicie pobożny i wrażli-
wy na ludzkie potrzeby. Otwarty 
na nowe pomysły, inicjował i koor-
dynował pracę wspólnot, których 
na  terenie jego parafii działało 
bardzo dużo. Potrafił słuchać czło-
wieka. Był wdzięczny za inicjaty-
wy duszpasterskie, a  udzielane 
przez niego wsparcie sprawiało, 
że u parafian budził ogromny en-
tuzjazm i chęć działania. Dzięki 
temu prężnie działała grupa Dzieci 
Maryi, funkcjonował 100-osobowy 
chór dziecięcy i zespół „Dziecięca 
Radość” zdobywający nagrody 
na festiwalach piosenki religijnej.

W  okresie rządów komuni-
stycznych, mimo zakazów władz, 
organizował regularne spotkania 
młodzieży i dorosłych. Był orga-
nizatorem wielu pielgrzymek 

do sanktuariów w Polsce, osobi-
ście poprowadził pielgrzymkę 
na beatyfikację o. Maksymiliana 
Kolbego w Rzymie. Wielokrotnie 
podczas spotkań kapłańskich 
i konferencji poruszał temat ka-
techizacji, był też orędownikiem 
Wczesnej Komunii Świętej. – Kie-
dy w  1970 roku ks.  prałat Fran-
ciszek Pieruszka zaprosił mnie 
na rozmowę, chciał, żebym zosta-
ła katechetką w parafii św. Anny. 
Wiedziałam o tym, ale chciałam 
odmówić, bo  bałam  się pracy 
w wielkomiejskiej parafii. Mimo 
to zgodziłam się, ponieważ w trak-
cie rozmowy zrozumiałam, jak 
bardzo ksiądz prałat przeżywa 
fakt, że nie może zapewnić dzie-
ciom nauki. Płacząc, błagał, abym 

podjęła się katechizacji najmłod-
szych. Nie zapomnę tej rozmowy 
i jego łez. Przez 16 lat współpracy 
byłam traktowana przez niego 
z wielkim szacunkiem i wiedzia-
łam, że  nie  mogę zawieść jego 
zaufania – wspomina katechetka 
Róża Szlisz.

Długie spowiedzi
Codziennie wysyłał sporo wła-

snoręcznie pisanych listów, był też 
znany jako gorliwy spowiednik. 
Szczególnie owocne były spo-
wiedzi po wieczornych nabożeń-
stwach, kiedy miał nieograniczony 
czas na rozmowy. Po jego śmierci 
w konfesjonale w bocznej nawie 
pojawiały  się bukiety kwiatów 
od wdzięcznych penitentów.

Ponadto uważano go za księdza 
apolitycznego. W parafii w Ozim-
ku wprowadził zwyczaj odpra-
wiania Mszy zarówno w języku 
niemieckim, jak i polskim. Szcze-
gólnie wdzięcznie wspominają 
przyjęcie do parafii repatrianci 
ze Wschodu, którym ks. Franci-
szek pomógł w dostosowaniu się 
do nowych warunków.

Agnieszka Wloka

W 25. rocznicę śmierci ks. prałata Franciszka Pieruszki

Pasterz i wygnaniec

„Podhalańczyk”, ksiądz 
Franciszek Pieruszka

 Złoty jubileusz kapłaństwa 
obchodził 29 stycznia 1978 r. 
Uczestniczyły w nim tłumy 
parafian oraz biskup opolski 
Alfons Nossol
z lewej: Prawie 50 lat był 
proboszczem zabrzańskiej 
parafii św. Anny
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Czy Platforma 
Obywatelska utrzyma 
swoją pozycję na 
naszym terenie? 
Jak zwykle wiele 
zależeć będzie od 
frekwencji. Można 
też przypuszczać, 
że klimat kampanii 
wpłynie na decyzje 
wyborców.

W okręgu gliwickim od lat 
w  w yborach prowadzi 

Platforma Obywatelska. W tych 
prezydenckich też zwyciężył tu 
Bronisław Komorowski. Wydaje 
się, że na naszym małym podwór-
ku stosunkowo mniej jest emocji 
i walka nie jest aż tak zacięta, jak 
to wygląda w mediach ogólnopol-
skich. Patrząc na to, co się dzieje, 
można się zastanawiać, czy sto-
imy przed wyborami posłów czy 
mistrzów elokwencji, wizerun-
ku, przebiegłości i  sprytu. Czy 
widzowie, słuchacze i czytelnicy 
nie są już tym zmęczeni? Do tego 
dochodzi niefortunna ordynacja 
wyborcza, która zmusza nas do 
wyboru partii. A jak w dyscypli-
nie partyjnej konkretni posłowie 
się zachowają, tak naprawdę nie 
wiadomo.

Gdy zapytaliśmy w  zaprzy-
jaźnionym radiu Plus Śląsk w Gli-
wicach, czy możemy jak zwykle 
spodziewać się debat wyborczych 
na ich antenie, usłyszeliśmy, że 
tym razem nie. Doświadczenie 
radiowców wskazuje, że cieszą 
się one zainteresowaniem tylko 
w  przypadku wyborów do sa-
morządu. – Oczywiście tematem 
wyborów będziemy się zajmować. 
Właściwie już to robimy, informu-
jąc choćby o możliwościach głoso-
wania. W naszych ogólnopolskich 
wiadomościach mówimy także 
o trwającej kampanii wyborczej. 
Lokalnie nie przewidujemy jednak 
specjalnych audycji poświęconych 
wyborom – wyjaśnia Paweł Ju-
rek, redaktor naczelny rozgłośni.  
– Mimo to i tak w ostatnim czasie 
pojawiły się informacje, że może-

my sprzyjać jednej z partii. Zbież-
ność nazwisk sprawiła, że naszego 
redakcyjnego kolegę Krzysztofa 
Kosińskiego (prowadzącego za-
wsze audycje wyborcze) potrak-
towano jako rzecznika sztabu 
wyborczego PSL. Imię i nazwisko 
faktycznie się zgadzały, wiek już 
zupełnie nie – dodaje.

Gliwice wchodzą w skład okrę-
gu wyborczego nr 29, obejmują-
cego ponadto Bytom, Zabrze oraz 
powiaty: gliwicki i tarnogórski. 
Część wyborców mieszkających na 
terenie diecezji gliwickiej będzie 
głosować także w  okręgu nr 28 
(Częstochowa oraz powiaty: czę-
stochowski, kłobucki, lubliniecki, 
myszkowski) i okręgu nr 30 (Ja-
strzębie-Zdrój, Rybnik, Żory oraz 
powiaty: mikołowski, raciborski, 
rybnicki, wodzisławski). Pewną 
niespodzianką jest niestartowa-
nie w wyborach Mirosława Sekuły 
z PO, który odniósł dotkliwą po-
rażkę w rywalizacji o fotel prezy-
denta Zabrza. Jesienią ubiegłego 
roku przegrał w pierwszej turze 
z Małgorzatą Mańką-Szulik („Sku-
teczni dla Zabrza”). W okręgu 30. 
natomiast jedynką na liście PO jest 
Joanna Kluzik-Rostkowska, której 
przedstawiać nie trzeba. Więcej 
o kandydatach w następnym wy-
daniu gliwickiego GN.

Klaudia Cwołek

Wybory 2011: Sejm

Pojedynek wizerunków?

W każdym lokalu wyborczym można zapoznać się z listą kandydatów i zasadami wyborów
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serdeczne podziękowanie 
za udział w uroczystościach pogrzebowych

ś†p.

ks. prałata 
Gerarda Kałuży

za odprawioną Mszę św., za modlitwy, 
za wyrazy współczucia składamy:

ks. arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi, 
ks. biskupowi Janowi Wieczorkowi, 

ks. biskupowi Bonifacemu Antoniemu Reimannowi, 
ks. biskupowi Pawłowi Stobrawie, 

ks. infułatowi Helmutowi Janowi Sobeczce,

a także: kapłanom, siostrom zakonnym, 
licznie zgromadzonym wiernym, 

pocztom sztandarowym, delegacjom, orkiestrom, 
służbie liturgicznej, 

parafianom z Górek Śl. z ks. proboszczem.
Ponadto: ks. proboszczowi parafii św. Jana 

Chrzciciela w Ozimku, 
wikariuszom i parafianom, 

ks. proboszczowi, siostrom franciszkankom 
i parafianom z Dobrzenia Wielkiego, 
oraz przedstawicielom gminy Ozimek 

i powiatu opolskiego
za udział w pogrzebie, przygotowanie 

i wszelką pomoc. „Bóg zapłać”

Rodzeństwo z rodzinami
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Soboty z muzyką
Tarnowskie GÓry. VIII Tarnogórskie 
Wieczory Muzyki Organowej i  Kameral-
nej w  kościele ewangelickim przy rynku.
24 września o 18.00 – Jaroslav Tůma (orga-
ny), 1 października – Joanna Luto (sopran), 
Dariusz Hajdukiewicz (organy). Sobotnie wie-
czory muzyczne potrwają do 29 października.

Dwa koncerty
Zabrze. XVI Międzynarodowy Zabrzański 
Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlon-
dowskiego. 24 września o 19.00, kościół Wnie-
bowzięcia NMP (Biskupice) – Hana Bartošova 
(Czechy), 25 września o  16.00, kościół św. 
Macieja – Przemysław Kapituła (Warszawa), 
Alina Urbańczyk-Mróz, sopran (Katowice).

Odpust i festyn
Rusinowice. 25 września o 15.00 – Msza 
św. pod przewodnictwem bp. Jana Wieczorka 
w  Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym. 
Od 14.30 – koncert „Trąbek Jerycha”. Po Eucha-
rystii otwarcie festynu z licznymi atrakcjami, 
m.in: koncert gwiazdy festynu, zespołu Kry-
wań (o 18.00). Zakończenie Apelem Jasnogór-
skim i pokazem pirotechnicznym.

Muzyka w Starym Opactwie 
Rudy. 25 września o 17.00, sanktuarium Matki 
Bożej – koncert muzyki chorałowej. Wystą-

pią: Zespół Chorałowy pod dyr. 
ks.  Franciszka Koeniga, Chór 
Parafi i Świętej Anny w Babicach 
pod dyr. Brygidy Tomali, Brygi-
da Tomala (organy).

Peregrynacja
Diecezja. 25 września po  nabożeństwie 
o 16.00 w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Zabrzu uroczyste przekazanie obra-
zu Ecce Homo oraz relikwii św. Brata Alberta 
i bł. siostry Bernardyny do koła bytomskiego 
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 
W kościele św. Wojciecha w Bytomiu, o 18.00 
– Msza św.

Msza o uzdrowienie
Gliwice. 29 września o 18.30, kościół Chry-
stusa Króla. Homilię wygłosi oraz modlitwę 
o uzdrowienie poprowadzi ks. Jan Kruczyński, 
pionier odnowy charyzmatycznej w Polsce.

Krąg biblijny
Tarnowskie GÓry. 29 września o 19.00, 
parafi a w Opatowicach – medytacja przed Naj-
świętszym Sakramentem na podstawie Pnp
1, 5-8. Prowadzi ks. dr Wacław Borek, diecezjal-
ny moderator Dzieła Biblij nego. 

Rekolekcje dla nauczycieli
Repty Śląskie. Od 30 września do 2 paź-

dziernika, Salezjański Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy – rekolekcje dla katechetów, 
nauczycieli i wychowawców pod hasłem „Nie-
doważona nauka oddala od Boga, nauka zaś 
zupełniejsza czyni serce i umysł prawym”. 
Rozpoczęcie w  piątek o  17.00, zakończenie 
w  niedzielę ok. 13.00. Prowadzi ks.  Maciej 
Sasiak CR. Koszt: 140, 100 i 90 zł. Informacje 
i zgłoszenia: ks. Adam Spałek, tel. (32) 230 71 
42, e-mail: adam@kuria.gliwice.pl.

Pielgrzymki
GÓra ŚwiĘtej Anny. 1 i 2 października 
odbędzie się pielgrzymka orkiestr kalwaryj-
skich, a 2 października – hodowców gołębi 
pocztowych. Więcej: www.swanna.pl.

Święty Kamil dla miasta
Zabrze. 2 października o 12.15, kościół św. 
Kamila – Msza dziękczynna pod przewodnic-
twem bp. Gerarda Kusza z okazji 15. rocznicy 
ustanowienia św. Kamila patronem Zabrza, 
o 16.00 – Różaniec w intencji miasta. W koście-
le okolicznościowa wystawa, a 19 października 
o 18.00 – koncert w Filharmonii Zabrzańskiej.

Chrzest dorosłych
Gliwice. 2 października o  16.00, para-
fi a Chrystusa Króla – pierwsze spotkanie 
w ramach katechumenatu dla dorosłych, któ-
rzy chcieliby przyjąć sakrament chrztu św. 
Informacje i zapisy: tel. (32) 231 52 72. •

Na zlecenie marszałka 
powstała fi liżanka, 
która ma promować 
nasze województwo.

Z ostała zaprezentowana 
w Galerii „Zmiękczalnia” 
Muzeum Górnictwa 

Węglowego w Zabrzu. 
Filiżankę Błękitną 
zaprojektował Bog-
dan Kosak, ceramik 
i miłośnik porcelany. 
Jej kształt nawiązuje 
do buncloka produko-

wanego w Fabryce Porcelany Gie-
sche w Katowicach i ludowych 
naczyń glinianych. Jest również 

odniesieniem do se-
cesji o  rodowodzie 
wiedeńskim, widocz-
nej w architekturze 

Bielska i  Cieszyna, 
oraz do modernizmu 

Katowic. Błękit to 
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W Bytomiu rozpoczęła się 
5. edycja zbiórki zniczy 
na opuszczone polskie groby 
na ziemi drohobyckiej, w Stryju 
i w Łanowicach.

B ędą przyjmowane do  21 października, 
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, 

w Biurze Organizacji Pozarządowych w Bytomiu 
(Rynek 26/5). Organizatorem akcji jest Koło Ślą-
skie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyc-
kiej w Bytomiu, a partnerami Wspólnota Polska 
i Gmina Bytom. Podarowane znicze zapłoną 
1 listopada na polskich grobach na Ukrainie. 
Telefon informacyjny: (32) 388 33 47. •

Prezentacja w Zabrzu

Błękitnie śląska
Pamięci zmarłych
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na Kresy
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Katowic. Błękit to 
oczywiście śląski 
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Na zlecenie marszałka 
powstała fi liżanka, 
która ma promować 
nasze województwo.
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