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W kościele św. Anny 
w Babicach  
biskup gliwicki Jan 
Kopiec pobłogosławił 
nowe organy. 
Z inauguracyjnym 
koncertem wystąpił 
ich twórca prof. Julian 
Gembalski.

U roczystość odbyła się w pierw-
szą niedzielę Wielkiego Po-
stu. W homilii bp Jan Kopiec 

mówił, że jest to czas, gdy z tęsknotą 
staramy się powrócić do szczęścia 
pierwotnej harmonii. Żeby się jednak 
tak stało, musimy nabrać dystansu 
do codzienności, by we właściwy spo-
sób spojrzeć na siebie, swoje zadania 
i otaczający świat. – Wszyscy potrze-
bujemy nawrócenia i wszyscy – bez 
wyjątku – nowej refleksji nad nami 

samymi i przechodzenia przez etap 
oczyszczania – mówił bp J. Kopiec. 
Podkreślił przy tym, że istotą Wiel-
kiego Postu nie jest poszukiwanie 
czegoś nadzwyczajnego, ale  przy-
wracanie porządku, jaki powinien 
w nas trwać.

Nowe organy dla parafii zapro-
jektował prof.  Julian Gembalski 
z  Akademii Muzycznej w  Katowi-
cach, a wybudował mgr inż. Henryk 
Hober z Olesna. Autorem prospektu 
organowego jest ks. dr Franciszek 
Koenig z kurii diecezjalnej w Gliwi-
cach. W wydanej na tę okoliczność 
książeczce czytamy: „Nowe organy, 
15-głosowe są instrumentem o traktu-
rze elektropneumatycznej (…). Obec-
ność nowych głosów zdecydowanie 
powiększa możliwości brzmieniowe 
instrumentu i pozwala na pełniejsze 
wykorzystanie ich jako instrumentu 
liturgicznego, a także artystyczne-
go”. To bardzo ważne dla babickiej 
parafii, która – choć liczy zaledwie 
około 670 mieszkańców – wypromo-

wała i wykształciła wielu muzyków 
kościelnych. Wielka w tym zasługa 
proboszcza ks. Bogdana Kicingera, 
wykładowcy Studium Muzyki Ko-
ścielnej najpierw w Opolu, a później 
SMK i Diecezjalnej Szkoły Organi-
stowskiej II stopnia w  Gliwicach. 
On  też ufundował nowe organy 
z otrzymanego spadku rodzinnego 
po śp. Gertrudzie, która była bardzo 
związana z muzyką kościelną. Parafia 
ma swój chór i zespół instrumental-
ny, prowadzone przez znakomitą or-
ganistkę Brygidę Tomalę, również 
wykładowcę SMK i DSO i nauczyciela 
PSM II stopnia w Katowicach.

Parafialne uroczystości uświet-
nia często pochodząca z Babic Klaudia 
Romek, sopran, na co dzień związana 
z krakowską filharmonią i tamtejszą 
Akademią Muzyczną, która zaśpie-
wała także podczas Mszy z pobłogo-
sławieniem organów.

4, 11 i 18 marca o 15.00 odbędą się 
tu Wielkopostne Koncerty Organowe.

Klaudia Cwołek
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Nowe organy w kościele św. Anny w Babicach poświęcił biskup gliwicki

Dar dla parafii

Porządek i harmonia
krótko

Zbiórka dla Togo
Diecezja. Tradycyjnie 
w Środę Popielcową 
w kościołach diecezji 
przeprowadzona została 
zbiórka pieniężna 
na misje w Togo w afryce. 
w tym kraju od lat pracuje 
ks. Zygmunt Perfecki 
z naszej diecezji.

O religii i etyce
Zabrze. 
„Światopoglądowa 
neutralność czy religijna 
tolerancja?” – to temat 
spotkania z udziałem 
prelegentów z Polski 
i Niemiec, w tym 
przedstawicieli różnych 
Kościołów i wspólnot, 
które odbyło się  
23 lutego w Gimnazjum 
nr 24 na Helence. Była 
to czwarta konferencja 
w ramach cyklu 
„Między wolnością 
a bezpieczeństwem 
w szkole”. Z programem 
artystycznym wystąpił 
zespół Gwiazdy Romskie 
z Gimnazjum nr 16 
w Zabrzu.

Dla hospicjum
Koncert. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” z Gliwic 
organizuje 1 kwietnia 
o 18.30 w domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu koncert 
charytatywny. wystąpi 
zespół Zakopower, który 
promuje nową płytę 
„Boso”. dochód zostanie 
przeznaczony na zakup 
specjalistycznego sprzętu 
medycznego, w tym 
m.in. aparatu do uSG 
i koncentratorów tlenu. 
Kontakt w sprawie 
biletów w cenie 
45 i 55 zł: Bożena 
Niemczynowicz, e-mail: 
b.niemczynowicz@
hospicjum.gliwice.pl, tel. 
607 378 234.
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Bp Jan Kopiec
Dał nam Pan czas, 

kiedy mamy dojrzewać 
do naszej doskonałości 

i poprawności wobec 
porządku, który 

On włożył w nasze 
serca i do którego nas 
ustawicznie zaprasza. 

(…) W nawracaniu 
trzeba nam spojrzeć 
na całą naszą drogę, 
bo na nic się zdadzą 

nawet bardzo piękne 
gesty, jeśli pozostaną 

tylko pojedynczymi 
wydarzeniami, a za nimi 
nie będzie stało życie. (…) 
To jeden z trudniejszych 
motywów naszej pracy 
jako chrześcijan i pracy 

Kościoła jako całej 
wspólnoty – zachęcić 

ludzi i zaprosić do tego, 
żeby zmienili swój sposób 

myślenia, patrzenia 
na siebie, na drugiego 

człowieka i na cały 
świat. (…) Stąd wezwanie 

„rozdzierajcie serca wasze, 
a nie szaty”, abyśmy 

mogli dostrzec twarz 
Zbawiciela, który ciągle 

na nas czeka. W centrum 
wszystkiego, cokolwiek 

czynimy, zwłaszcza 
w tym czasie nawrócenia 
i postu, jest spotkanie się 

ze Zbawicielem, 
ale to od nas będzie 

zależało, czy tak się stanie.
Z homilii wygłoszonej w Środę 

Popielcową w gliwickiej katedrze
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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

Ewangelizacja w parafii
Zabrze. Pięć dni od Środy Popiel-
cowej do niedzieli trwały rekolek-
cje ewangelizacyjne w parafii św. 
Wojciecha, w których uczestniczy-
ło około 150 osób. Były to pierwsze 
tego typu rekolekcje od powstania 
diecezji. Prowadzili je ks. Krzysztof 
Antoniewicz, jezuita, oraz małżeń-
stwo Marzena i Maciej Petelowie 

z  diakonią ewan-
gelizacyjną Ruchu 
Światło–Życie. Część 
spotkań odby wa-
ła się w kościele, a część 
w Szkole Podstawowej nr 42. 
Na program rekolekcji skła-
dały  się Eucharystia, modlitwy, 
sakrament pokuty, konferencje, 

ale  także rozmowy 
w  grupach, wspólne 
posiłki i  świadectwa. 

Owocem było między 
innymi podpisanie 11 dekla-

racji Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, przez które osoby 

zobowiązały  się do  abstynencji 
rocznej lub do końca życia.

Skupienie z testem
Zabrze. 25 lutego w Domu Rekolek-
cyjnym w Biskupicach odbyło się 
skupienie członków Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Diece-
zji Gliwickiej. – Ten dzień ma nas 
przygotować na dobre przeżycie 
Wielkiego Postu. Zawsze z tej oka-
zji organizujemy konkurs. W tym 
roku jest  on  poświęcony życiu 
naszego nowego biskupa ordyna-
riusza Jana Kopca. Kulminacyjnym 

punktem tego spotkania jest oficjal-
ne podziękowanie wieloletniemu 
prezesowi diecezjalnego KSM, 
Kasi Kłysik, za jej posługę – mówi 
ks. Jacek Płachta, diecezjalny asy-
stent kościelny KSM, który prowa-
dził skupienie. Nowym prezesem 
jest Agnieszka Czarnecka. W kon-
kursie pierwsze miejsce zajęła Kata-
rzyna Kłysik, drugie Magdalena 
Klein, a trzecie Michał Kocur.

                                                                                                                                                         Terapia z Jezusem

Gliwice. Dwóch członków wspól-
noty Cenacolo 26 lutego opowiadało 
w katedrze o swoim wychodzeniu 
z  uzależnienia od  narkotyków. 
Rozprowadzali książki i własno-
ręcznie wykonane dewocjonalia 
i zbierali pieniądze dla wspólnoty. 
– Siostra Elwira Petrozzi, założy-

cielka, chciała, byśmy utrzymywa-
li się z własnej pracy i ofiar ludzi 
dobrej woli. I tak przekonali się, 
że to Bóg się nami opiekuje – mówi 
Dawid Sudoł, od 5 lat we wspólno-
cie. I dodaje: – Wcześniej miałem 
jakieś doświadczenie Pana Boga, 
ale na maksa pogubiłem się w życiu. 

W internecie przeczytałem świa-
dectwo chłopaka z Cenacolo i sam 
zacząłem wołać do Boga. Tu naszym 
terapeutą jest Chrystus, a wspól-
nota jest odpowiedzią miłosierne-
go Boga na nasz krzyk rozpaczy. 
Piotr Jacyno mówi: – Żyjemy jak 
w  rodzinie. Prawda, szczerość 
i  przyjaźń, jakiej nie  znajdziesz 
na ulicy, bo tam zawsze jest jakiś 
interes – to mnie tu zatrzymało – 
wyjaśnia i opowiada o tym, jak każ-
demu przychodzącemu na początku 
towarzyszy „anioł stróż”, chłopak 
z dłuższym stażem w ośrodku, któ-
ry jest z nim cały czas. Wspólnota 
Cenacolo powstała w 1983 r., dziś 
na całym świecie ma 60 domów, 
z  tego trzy w  Polsce, najbliższy 
– w Jastrzębiu-Zdroju.

Portret 
demograficzny
Gliwice. Pracownicy USC i 
Wydziału Spraw Obywatelskich 
UM w Gliwicach sporządzili 
obszerny raport demograficzny za 
rok 2011. Możemy się z niego dowie-
dzieć między innymi, że w Gliwi-
cach ubywa mieszkańców. Rok 2012 
przywitało 186 267 gliwiczan. Przed 
rokiem mieszkało tu 187 569 osób 
(zarówno tych zameldowanych na 
pobyt stały, jak i czasowy), a przed 
dwoma laty – 189 502. Najwięcej 
osób mieszka w Sośnicy (20 039), 
Zatorzu (17 672) i Łabędach (16 151). 
Najmniej mieszkańców mają Cze-
chowice (683 gliwiczan), Wilcze 
Gardło (1178) i Ligota Zabrska (2048). 
Zmniejsza się też liczba ślubów i 
rozwodów, więcej ludzi umiera, 
niż się rodzi. Nowo narodzonym 
dzieciom rodzice najczęściej nada-
wali imiona Julia i Jakub. Najstarszy 
mieszkaniec obchodził w ubiegłym 
roku 109. rocznicę urodzin.
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Kamil  
Wojcik 
w trakcie 
rozwiązy- 
wania 
konkursu 
o nowym 
biskupie 
gliwickim
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Dawid i Piotr 
przy stoisku 
z książkami 
i wykona-
nymi przez 
wspólnotę 
różańcami 
i krzyżykami
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Dzień skupienia dla proboszczów

Szukanie nowych impulsów
– Chciałbym, abyśmy 
pomyśleli o zwołaniu 
pierwszego synodu 
diecezjalnego.  
Byłaby to okazja  
do podzielenia się  
naszymi 
doświadczeniami 
oraz wytyczenia 
wizji i zadań, 
które Kościołowi 
gliwickiemu niesie 
współczesność – 
powiedział  
bp Jan Kopiec.

G liwicki ordynariusz pierw-
szy raz przewodniczył 
Wielkopostnemu Dniu 

Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. 
W sobotę 25 lutego do katedry przy-
jechało prawie 200 księży, w więk-
szości proboszczów. Dzień skupie-
nia dla wikarych odbędzie się 10 
marca.

Zapowiedź zwołania synodu 
zaskoczyła księży, jednak pod-
kreślali, że  może on  być okazją 
do poszukiwania najlepszych od-
powiedzi na wyzwania współcze-
sności. Biskup Jan Kopiec dodał, 
że  nie  jest  to  kwestia najbliższej 

przyszłości. – Za pięć lat będziemy 
obchodzili jubileusz ćwierćwiecza 
naszej diecezji. Może to być okazja 
do rozpoczęcia lub zakończenia sy-
nodu naszej diecezji – mówił.

Biskup Jan Kopiec podkreślił, 
że  w  historii synody zawsze od-
bywały  się w  momentach prze-
łomowych dla Kościoła. – Sobór 
Trydencki w trudnych chwilach 
reformacji zalecił, aby w diecezjach 
synody odbywały się każdego roku, 
a w metropoliach co trzy lata. Są-
dzę, że nasza diecezja, choć młoda, 
dojrzała już do tego, aby odbył się 
synod. Nie ma to być żaden ekspe-
ryment, ale okazja do poszukiwa-
nia nowych impulsów w głoszeniu 
Chrystusowej Ewangelii – mówił 
o swoich planach pasterz Kościoła 

gliwickiego. Podkreślił również, 
że kapłanem jest się nie dla siebie, 
ale dla Chrystusa i dla prowadze-
nia Jego misji w Kościele. – Przede 
wszystkim Chrystus, ale  także 
wierni oczekują naszego dojrza-
łego trwania w przekazie wiary. 
Wszystko inne może być gdzieś 
obok. Najważniejszy jest szacunek 
dla wiernych, którym na co dzień 
posługujemy, oraz uczciwość 
w tym, co robimy – mówił hierar-
cha. Biskup Jan Kopiec zachęcił 
również kapłanów do refleksji nad 
tym, czy Kościół gliwicki jest przez 
nich kochany i czy do końca z nim 
się utożsamiają. – Dopiero pełna 
identyfikacja rodzi poczucie od-
powiedzialności – mówił. Obecni 
na spotkaniu proboszczowie mó-

wili o znaczeniu tego typu spotkań. 
– Cały rok jesteśmy zajęci pracą 
nad uświęceniem innych, a w tym 
wszystkim można zaniedbać tro-
skę o swoją świętość. Stąd takie spo-
tkania są konieczne – podkreślił 
ks. Rafał Wyleżoł, proboszcz parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Rudach.

Z kolei ks. Sławomir Tomik, pro-
boszcz parafii Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych 
w Gliwicach-Sośnicy, powiedział: 
– To takie rozpoczęcie tego nowego 
etapu w diecezji, kiedy biskup chce 
ze swoimi księżmi podzielić się spo-
strzeżeniami i programem działa-
nia, zachęcić i dodać nowego ducha 
do wspólnej pracy.

Wcześniej w katedrze probosz-
czowie uczestniczyli w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej oraz modli-
li się o nowe powołania kapłańskie. 
Tej części spotkania przewodniczył 
ks. Jerzy Krawczyk, ojciec duchow-
ny z  Międzydiecezjalnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Opolu. Powiedział, że obecnie 
w seminarium do kapłaństwa przy-
gotowuje się 116 kleryków, w tym 
47 z diecezji gliwickiej. – Sami wie-
my, ilu nas było, gdy sami przygo-
towywaliśmy się do kapłaństwa. 
Stąd praca duszpasterska w parafii 
nie może obejść się bez stałej troski 
o nowe powołania kapłańskie i za-
konne – powiedział ks. Krawczyk.

Ks. Waldemar Packner
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Wspieramy potrzebujących

30 tysięcy skarbonek
Pomagam starszym – to tego-
roczne hasło jałmużny wiel-
kopostnej, do  której zachęca 
Caritas.

Ak c j a  p r z e p r o w a d z a n a 
jest co roku i polega na roz-

prow ad zen iu tek t u row ych 
skarbonek, do  których dzieci, 
młodzież i  dorośli mają wrzu-
cać zaoszczędzone na przyjem-

nościach i  przez umartwienia 
pieniądze. Jest  to  odpowiedź 
na ewangeliczne wezwanie do jał-
mużny i konkretna forma pomocy 
potrzebującym. W tym wypadku 
złożona ofiara ma pomóc w lecze-
niu dzieci i osób starszych.

Każdego roku Caritas w Pol-
sce rozprowadza około miliona 
skarbonek. Na tegoroczny Wielki 
Post Caritas Diecezji Gliwickiej 

przygotowała ich 30 tysięcy, moż-
na o nie pytać w swojej parafii. 
Przed Wielkanocą wypełnione 
skarbonki przynosi  się do  ko-
ścioła, w  terminie i  sposobie 
ustalonym przez proboszcza. 
Równocześnie można wesprzeć 
działania Caritas w Polsce, wy-
syłając SMS o treści „POMGAM” 
na nr 72052 za 2,46 zł.

 k

Od kilku lat księża diecezji gliwickiej spotykają się w Wielkim 
Poście na dniu modlitwy i pokuty
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P oniszowice leżą pomiędzy 
Pyskowicami i Pławnio-
wicami. Miejscowość 
może poszczycić się tym, 

że jest jedną z najstarszych na na-
szym terenie. Istnienie wioski po-
twierdził papież Hadrian IV w do-
kumencie z 1145 roku, gdy wraz 
z dwoma folwarkami (Niewiesze 
i  Niekarmia) przekazał ją  kurii 
wrocławskiej.

Budowę pierwszego kościoła 
rozpoczęto w  1175 roku i  trwa-
ła ona zaledwie kilka tygodni. 
Niewielka świątynia wzniesio-
na przez miejscowych chłopów 
przetrwała ponad 200 lat. – Zapis 
kroniki z 1404 roku podaje, że zo-
stała zniszczona podczas wielkiej 
nawałnicy, która nawiedziła Poni-
szowice. Ocalał jedynie mur obwo-
dowy, a z pierwotnego kościoła za-
chowały się ściany tylnego chóru 
obecnej świątyni – wyjaśnia pro-

boszcz ks. Jan Palus. Kościół trzeba 
było więc odbudować, wtedy też 
postanowiono go powiększyć.

Stojąca trumna 
i piaskowe nisze

Now y kościół zbudowano 
na miejscu starego, którego funda-
menty dzięki ostatnim badaniom 
odkryto we  wnętrzu świątyni. 
W Poniszowicach georadarowe po-
miary na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków rozpo-
częto już w 2010 roku, a kontynu-
owano je w listopadzie ubiegłego 
roku. Przeprowadził je  Zakład 
Badań Nieniszczących KPG Sp. 
z o.o. z Krakowa. Rezultat badań, 
zawarty w  szczegółowej doku-
mentacji, przeszedł oczekiwania 
i konserwatorów, i proboszcza. – 
To stara świątynia. Z pewnością 
kryje jeszcze niejedną tajemnicę 
i być może wiele razy nas zadziwi 
– mówi ks. J. Palus.

W  wyniku badań odkryto 
zarys fundamentów pierwsze-
go kościoła z 1175 roku, a także, 

co było swego rodzaju sensacją, 
krypty i nisze piaskowe. – Nisze 
piaskowe można porównać do ka-
takumb, czyli otworów wydrążo-
nych w skale, gdzie składano ciała 
zmarłych. Nisze są wcześniejsze 
od krypt. Dzięki tym badaniom 
dotarliśmy do niezwykle starych 
i rzadko spotykanych obiektów 
archeologicznych – wyjaśnia pro-
boszcz. Po badaniach georadarem 
w kościele wykonano 24 odwier-
ty, aby kamerą zajrzeć w odkryte 
miejsca. Zachowane nisze piasko-
we są tak duże, że przy ich zawale 
mogłoby dojść do  uszkodzenia 
prezbiterium obecnego kościoła. 
W jednej z nich widać prawdopo-
dobnie ludzkie szczątki.

W Poniszowicach została od-
kryta jedna drożna krypa z trum-
ną w środku. – Byliśmy zdumieni, 

że znajduje się ona w pozycji pio-
nowej, a wieko obok. Odpowiedź 
na pytanie, dlaczego tak właśnie 
została ułożona trumna w podzie-
miach naszego kościoła, domaga się 
kolejnych badań archeologów – 
opowiada proboszcz. Zarwanych, 
czyli zasypanych krypt, odkryto 
dwie, a nisz piaskowych znaleziono 
dwie duże i jedną zasypaną. Przez 
specjalne odwierty kamera mogła 
zajrzeć do ich środka. Proboszcz 
wspomina, że było to niesamowite 
doświadczenie – zobaczyć miejsca, 
w które od wieków nie zaglądało 
ludzkie oko. – To bogata historia 
i wspaniałe dziedzictwo przeszło-
ści. My jesteśmy tylko pokornymi 
następcami i dziedzicami – powie-
dział proboszcz, gdy dzięki kame-
rze zajrzał pod posadzkę swojego 
kościoła.

Historia pod podłogą
Odkrywanie przeszłości. Ostatnie 
badania georadarowe pozwoliły zajrzeć 
do nieznanych krypt pod posadzką 
kościoła w Poniszowicach. Z pewnością 
zabytkowa świątynia ma jeszcze niejedną 
tajemnicę...

tekst i zdjęcia
Ks. Waldemar Packner

waldemar.packner@gosc.pl

Niedawno wyremontowano tzw. soboty, ale kościół 
w Poniszowicach czeka jeszcze wiele prac renowacyjnych.  
Dzięki badaniom georadarowym w środku odkryto fundamenty 
pierwszego kościoła z 1175 roku oraz krypty i nisze piaskowe
poniżej z lewej: Ks. Jan Palus pokazuje nadmurówki, które będą 
usunięte i zostaną zastąpione belkami. W tym celu cały kościół 
trzeba będzie podnieść na kilka centymetrów
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To dopiero początek
Osobna historia to  cztery 

krypty znajdujące się przy bra-
mie głównej prowadzącej na teren 
przykościelny. Tam zostały odkry-
te zarwane katakumby, a krzyże 
z cynkowych trumien przed laty 
wydobyto na zewnątrz. Proboszcz 
wspomina, że żyją jeszcze parafia-
nie, którzy pamiętają z lat 50. XX 
wieku zagłębienia terenu i wejścia 
do  podziemnych grobów. Przy 
okazji remontu nawierzchni 
przykościelnej 
zostały one za-
walone, a teren 
wyrówna-
ny. Były 
to  czasy, 
gdy nikt 
nie przejmo-
wał  się tym, 
że niszczy się 
w  ten sposób 
wiekowe dzie-
dzictwo prze-
szłości. Dopiero 
o d  n ied aw na 
znaczące pienią-

dze z różnych instytucji pozwalają 
na skuteczną i prowadzoną często 
na wielką skalę renowację śląskich 
zabytków.

Jaki los czeka poniszowickie 
odkrycia? Wszystko jest w rękach 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Niedawno ks. Jan Palus spo-
tkał się z konserwatorem, ale kon-
kretne decyzje jeszcze nie zapadły. 
Jeśli zleci on przeprowadzenie do-
kładniejszych badań, być może trze-
ba będzie w samym kościele doko-

nać głębokich wykopów. 
Na ostateczne 

r o z s t r z y -
gnięcie trze-
ba jeszcze 

poczekać.
K o ś c i ó ł 

w Poniszowi-
cach wymaga 

także radykal-
nych działań 

kon s er w ator -
skich. Niedawno 

ukończona zosta-
ła rekonstrukcja 

tzw. sobót, które 
otaczają świątynię. 

Teraz na swoją kolej czeka zabyt-
kowa kaplica, która mocno znisz-
czona „odchodzi” od bryły świąty-
ni. – To nasz absolutny priorytet. 
Potem przyjdzie kolej na ratowa-
nie fundamentów samej świątyni 
– zdradza plany ks. Palus.

Podnieść cały kościół
Przez długie lata zgniłe belki, 

tworzące fundament kościoła, zwy-
czajnie usuwano, a brakujące miej-

sca wypełniano cegłą i cementem. 
Obchodząc kościół, ma się wraże-
nie, że drewniana świątynia wzno-
si się na betonowym fundamencie. 
Plany renowacji przewidują usu-
nięcie murowanych elementów 
i  zastąpienie ich  drewnianymi 
belkami. W tym celu cała świąty-
nia zostanie podniesiona na kilka 
centymetrów, aby usunąć nadmu-
rówkę i włożyć wcześniej przygoto-
wane belki. – To potężne przedsię-
wzięcie logistyczne, które na razie 
jest w fazie projektu – wyjaśnia 
proboszcz. Problemem jest rów-
nież znalezienie ogromnych belek 
podwalinowych, które zostałyby 
podłożone pod kościół. Być może 
trzeba ich będzie szukać w Biesz-
czadach lub w lasach Słowacji.

Fundusze na dotychczasowe 
prace i badania pochodziły z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz 
z  dotacji powiatu gliwickiego 
i gminy Rudziniec. – Podziwiam 
także wielką ofiarność moich para-
fian, ale bez zewnętrznej pomocy 
przeprowadzenie tak wielkich 
inwestycji byłoby niemożliwie – 
powiedział proboszcz.

Z pewnością kościół w Poni-
szowicach kryje wiele innych ta-
jemnic, ale ks. Jan Palus nie boi się 
związanych z  tym problemów 
i prac. – Od pierwszego dnia, kie-
dy tu przyszedłem, pokochałem 
tę świątynię. Z dumą patrzę na wie-
ki, przez które służyła tu miesz-
kającym. Tak samo kochają ją pa-
rafianie, którzy zawsze są chętni 
i do pracy fizycznej, i do pomocy 
finansowej. Jeśli ten kościół oto-
czony jest taką miłością, to czeka 
go tylko wspaniała przyszłość – 
dodaje poniszowicki proboszcz. 
 •

Historia pod podłogą

Jak to działa?
Badanie georadarem pozwala „zobaczyć”, co kryje podłoże, bez 
konieczności jego rozkopywania. Ta nowoczesna metoda ma 
zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie wykonanie wykopu mogłoby 
być uciążliwie, a i często wręcz niemożliwe, jak w przypadku 
wnętrza kościoła. Sam pomiar polega na przesuwaniu anteny 
nadawczej wraz z anteną odbiorczą wzdłuż badanego terenu. 
Z anteny wysyłany jest impuls elektromagnetyczny o określonej 
częstotliwości. odbity od podłoża, wraca do anteny odbiorczej, 
ale część sygnału wędruje jednak głębiej i odbija się później 
od kolejnej warstwy. aparatura rejestruje zmiany sygnałów 
powracających w różnym czasie, przetwarza je elektronicznie 
i rejestruje. w ten sposób powstaje dość dziwny i kolorowy wykres 
przekroju podłoża, który laikom nic nie mówi, specjalistom zaś 
pozwala powiedzieć niemal o wszystkim, co kryje się pod ziemią.

Najpilniejszego remontu wymaga kaplica, której fundamenty 
„odchodzą” od bryły kościoła
poniżej: Rezultat badań georadarowych w Poniszowicach, które 
przeprowadzono w 2010 i 2011 roku, to obszerna dokumentacja. 
Może ona pomóc przy renowacji zabytkowej świątyni
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Pasja Rafała Piernikarczyka

Ziemia usłana krzyżami

– Już jako dziecko 
pochłaniałem 
książki historyczne, 
ale obecnie  
fascynują mnie 
dzieje mojej małej 
ojczyzny – mówi 
gliwiczanin.

Rafał Piernikarczyk mieszka 
w Gliwicach od pięciu lat, pra-

cuje w Przedsiębiorstwie Energe-
tyki Cieplnej. Kiedy później zaczął 
interesować się fotografią, posta-
nowił jedno połączyć z drugim.  
– Od dwóch lat robię zdjęcia sta-

rym poniemieckim krzyżom, któ-
rymi dosłownie usłana jest ziemia 
gliwicka – opowiada.

Były czasy, gdy niemieckie 
napisy na krzyżach, pomnikach, 
a  nawet grobach niszczono lub 
tynkowano. Teraz, często nakła-
dem dużych kosztów, przywra-
ca  się je  do  stanu pierwotnego. 
Tak było choćby z krzyżem przy 
kościele św. Bartłomieja w Gliwi-
cach. Dzięki staraniom proboszcza 
ks. Andrzeja Pluty zdjęto z niego 
tynk na napisie Es ist vollbracht! 
(Wykonało się). Niedawno władze 
Gliwic odnowiły pomnik św. Je-
rzego przy kościele św. Antoniego 
– również odsłonięto oryginalne 
napisy w języku niemieckim.

Pan Rafał informacje o krzy-
żach zbierał od ludzi lub wyczy-
tywał z  różnych źródeł, inne 
znalazł przypadkowo; jak choćby 
te  o  krzyżu stojącym w  polach 
pomiędzy Przezchlebiem a  Zie-
mięcicami. – Zdziwiło mnie, jak 
jest zadbany – wspomina chwilę, 
gdy zobaczył go pierwszy raz.

Zaciekawił go również krzyż 
stojący w polu, obok CH Auchan. 
Przy okazji budowy supermarketu 
został odnowiony i przesunięty. 
– Dlaczego ktoś postawił go wła-
śnie w tym miejscu z napisem: Alle 
die ihr hier vorübergehet, seht, 
ob eure Leiden den meinigen gle-
ichen (Wszyscy, którzy tu prze-
chodzicie, zobaczcie, czy  wasze 
cierpienie równe jest  mojemu). 
Z pewnością i ten krzyż ma swo-
ją fascynującą historię – docieka 
Rafał Piernikarczyk.

Więcej zdjęć można zobaczyć 
na stronie: www.piernikarczyk.net.

Ks. Waldemar Packner

Rafał Piernikarczyk przed odnowionym pomnikiem św. Jerzego 
w Gliwicach-Wójtowej Wsi, któremu przywrócono oryginalne 
napisy w języku niemieckim (przez długie lata były zatynkowane)
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Przy drodze z Gliwic do Rybnika, 
obok CH Auchan, stoi w polu duży 
kamienny krzyż z niemieckim 
napisem. Przy okazji budowy 
supermarketu został odnowiony 
i przeniesiony w inne miejsce.  
Dziś nie wiadomo, z jakiej okazji 
krzyż został postawiony

Stojący w polach obok Ziemięcic krzyż jest starannie zadbany, 
pochodzi z 1865 roku. Na dole napis: Der Du für uns gelitten hast 
Herr Jesus Christus erbarme Dich unser (Ty, któryś za nas cierpiał, 
Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami)
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Od 9 do 12 marca 
w Willi Caro 
w Gliwicach można 
składać prace 
do kolejnej  
edycji popularnego 
konkursu.

W tym roku „Górnośląskie 
Kroszonki” Muzeum w Gli-

wicach organizuje wspólnie z Mu-
zeum Górnośląskim w Bytomiu. 
– Wzrastające zainteresowanie 
górnośląskimi kroszonkami 
powoduje, że  konkurs staje  się 
przedsięwzięciem na skalę wo-
jewódzką, dlatego począwszy 
od  przyszłego roku pieczę nad 

jego kolejnymi edycjami obejmie 
Muzeum Górnośląskie podle-
gające marszałkowi wojewódz-
twa śląskiego – poinformował 
organizator.

Konkurs skierowany jest do do-
rosłych mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego. Osoby, które chcą 
wziąć w nim udział, muszą przygo-
tować pięć zdobionych naturalnych 
jaj wielkanocnych. Prace oceniane 
będą w czterech kategoriach wg 
technik wykonania: rytownicza 
(drapane), batikowa (pisane wo-
skiem), inne tradycyjne techniki 
(np. oklejane) oraz techniki nowa-
torskie. Za najlepsze prace zostaną 
przyznane nagrody: I  miejsce –  
300 zł, II – 250 zł, III – 200 zł, przy 
czym jury zastrzega sobie prawo 
innego podziału nagród.

Prace przyjmowane są  od   
9 do 12 marca w Dziale Etnogra-
fii Muzeum w Willi Caro w Gli-
wicach (ul. Dolnych Wałów 8a), 
w piątek od 9.00 do 18.00, w sobotę 
i niedzielę od 12.00 do 16.00 i w po-

niedziałek od 9.00 do 16.00. Wysta-
wa nagrodzonych kroszonek po raz 
pierwszy odbędzie się w Muzeum 
Górnośląskim w  Bytomiu (od  24 
marca do 21 kwietnia).

 k

Zaproszenie na warsztaty teatralne  
dla terapeutów

Jak przygotować spektakl?
To oferta dla osób pracujących 
z niepełnosprawnymi. Zajęcia 
poprowadzi Michał Stanowski, 
twórca Nieprzetartego Szlaku.

N a  metodyczne warsztaty 
teatralne zaproszeni są  te-

rapeuci, pedagodzy oraz opie-
kunowie pracujący z  osobami 
niepełnosprawnymi. To  jedna 
z propozycji Międzynarodowego 
Nieprzetartego Szlaku, ruchu słu-
żącego edukacji i integracji tego 
środowiska poprzez całoroczny 
cykl imprez artystycznych.

Warsztaty odbędą się 13 mar-
ca (w godz. 9–14) w Starej Kotłow-
ni MDK w Gliwicach przy ul. Bar-
lickiego 3. Poprowadzi je Michał 
Stanowski, inicjator i  główny 
organizator Międzynarodowego 
Ruchu Artystów Nieprzetartego 
Szlaku, socjolog, instruktor te-
atralny, oligofrenopedagog, twór-
ca Międzynarodowego Ośrodka 
Teatralnego w  Skrzy niach, 
a w Lublinie – Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Akademia 
Artystyczna” i Centrum Artete-
rapii. Jest też inicjatorem ruchu 

teatralnego osób niepełnospraw-
nych na  Ukrainie i  Białorusi, 
konsultantem teatralnym oraz 
współorganizatorem konferencji 
„Od teatru do terapii”.

Koszt udziału w jednym spo-
tkaniu warsztatowym to  70 zł 
(dla delegowanych przez insty-
tucje) i 30 zł (dla indywidualnych 
uczestników). Kontakt: Adam 
Kasperek – tel. 504 509 977 lub 
Wojciech Kotylak – tel. 662 263 
455, 669 998 621. Szczegółowe in-
formacje na: www.slaskinieprze-
tartyszlak.com.

 m

Nowy adres diecezjalnego duszpasterstwa LSO

Z powrotem w sieci
Po dłuższej przerwie związanej 
z zawirowaniami na stronie ku-
rii diecezjalnej ministranci mają 
swoje własne miejsce w inter-
necie.

N owy, niezależny adres Li-
turgicznej Służby Ołtarza 

to www.lso.gliwice.pl. Ks. Jacek 
Skorniewski, diecezjalny dusz-
pasterz LSO, zwrócił się równo-
cześnie do dekanalnych duszpa-
sterzy z prośbą o włączenie się 
we  współredagowanie strony. 
Został w  tym celu stworzony 
oddzielny dział: wiadomości 
z  dekanatów, gdzie mogą być 
zamieszczane ogłoszenia i infor-
macje nadesłane z terenu. Nowa 
strona będzie rozbudowywana, 

ale  już  oferuje wiele nowości. 
Oprócz aktualności i  planów 
na  najbliższe miesiące można 
tu przeczytać wiadomości doty-
czące np. formacji czy aktywności 
sportowej ministrantów. Poprzez 
stronę można też zgłaszać  się 
na  obozy i  turnieje. Znajdzie-
my tu także teksty liturgii dnia, 
a w dziale „Co słychać u naszych 
kolegów” – łącza do  duszpa-
sterstw ministrantów w innych 
diecezjach. Przy tym wszystkim 
cieszy ładna strona graficzna 
i przejrzystość. Wiele radości za-
pewnia galeria, gdzie ministranci 
mogą poszukać siebie na zdjęciach. 
Bardzo cenna jest też możliwość 
zadawania pytań w różnych dzie-
dzinach. k

Pod
patronatem
„Gościa”

Kroszonki Górnego Śląska

Czas na zdobienie
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Katechezy  
neokatechumenatu
Gliwice. W Wielkim Poście w poniedziałki 
i środy o 18.30 (po Mszy o 18.00) w katedrze 
gliwickiej odbywają się katechezy Drogi Neo-
katechumenalnej dla młodzieży i dorosłych, 
których celem jest prowadzenie do wiary doj-
rzałej. Więcej: www.katedra.gliwice.pl.

Mammografia za darmo
Lubliniec. 5 marca (od 10.00 do 17.00), rynek 
– bezpłatne (raz na dwa lata) badanie piersi dla 
kobiet od 50. do 69. roku życia. Należy zabrać 
ze sobą kartę chipową NFZ, dowód tożsamo-
ści z numerem PESEL i zdjęcie z poprzedniej 
mammografii.

Klub Inteligencji Katolickiej
Gliwice. 7 marca, kaplica św. Jadwigi w para-
fii Wszystkich Świętych – o 18.05 – nieszpory, 
o 18.30 – Msza św. i wykład dr. Anny Piekacz, 
psychologa z Politechniki Śląskiej, pracow-
nika ośrodka adopcyjnego i domu dziecka 
„Rodzina zastępcza – zrozumieć sieroctwo 
społeczne”.

Zabrze. 7 marca o 18.45, dom parafialny św. 
Anny (ul. 3 Maja 20) – Msza św. i wykład dr. 
hab. Mariusza Wojewody z Uniwersytetu Ślą-
skiego „Normy życia społecznego w nauczaniu 
bł. Jana Pawła II”.

O uświęcenie kapłanów
Gliwice. 10 marca, Centrum Edukacyjne im. 
Jana Pawła II i gliwicka katedra – Dzień modlitw 
o uświęcenie kapłanów (dla wikarych) z udzia-
łem bp. Jana Kopca. Rozpoczęcie o 10.00.

Forum Kobiet
Gliwice. 10 marca, od 16.00 do 19.00, Gimna-
zjum nr 10 (ul. Lipowa 29) – spotkanie „Ja i moja 
kobiecość: dar i odpowiedzialność”. Wstęp 10 
zł. Zapisy: e-mail: forumkobietgliwice@gmail.
com, tel. 696 478 868, (32) 270 38 95. Więcej: 
www.forumkobiet.pl.

Adoracja o powołania
Leśnica. 10 marca, ośrodek „Betania” przy 
klasztorze sióstr służebniczek – adoracja dla 
młodzieży w intencji powołań. Rozpoczęcie 
o 19.00, zakończenie o północy. Informacje: 

s. M. Laureta i s. M. Edyta, e-mail:betania@
sluzebniczki.pl, 514 347 268. Można zapisać się 
na nocleg.

Śląskie śpiewanie
Region. Rozpoczął się nabór do XIX edycji 
Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpie-
wanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Karty zgło-
szeń przyjmowane będą do 18 marca. Pierwsze 
eliminacje rejonowe rozpoczną się pod koniec 
marca i potrwają do 19 kwietnia. Przegląd fina-
łowy odbędzie się w maju w Piekarach Śląskich, 
a koncert galowy laureatów i wręczenie nagród 
– 2 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Więcej informacji: www.zespolslask.pl 
w zakładce: Aktualności – zapraszamy.

Rekolekcje wielkopostne
Wadowice. Od 23 do 25 marca w ośrodku 
pallotynów w Wadowicach-Kleczy odbędą się 
rekolekcje organizowane przez Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej. 
Prowadzi ks. Tadeusz Hryhorowicz z sekcji 
szkolno-katechetycznej kurii diecezjalnej. 
Koszt 110 zł. Informacje i zgłoszenia: Paweł 
Stempski, tel. (32) 276 13 94, 601 579 689. •

zapowiedzi

Cały dzień poświęcą na ważne 
dla nich sprawy, o których 
będzie mówił o. Ksawery 
Knotz OFMCap, zaproszony 
na spotkanie do Gliwic.

K onferencja dla małżeństw „Seks jest bo-
ski, czyli erotyka katolika” odbędzie się w 

sobotę 10 marca w Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry). Spo-
tkanie rozpocznie się o 9.30 i potrwa do 17.30. 
Poprowadzi je o. Ksawery Knotz, kapucyn, 
który zajmuje się duszpasterstwem rodzin, 
prowadzi rekolekcje dla małżeństw. Jest re-
daktorem naczelnym portalu internetowego 
www.szansaspotkania.net oraz autorem ksią-
żek o tematyce małżeńskiej, m.in.: „Seks jest 
boski, czyli erotyka katolika”, „Seks, jakiego 
nie znacie”, „Akt małżeński. Szansa spotkania 
z Bogiem i współmałżonkiem”.

Na spotkanie dla małżeństw zaprasza 
Inicjatywa MISSIO. Szczegółowe informacje 
o konferencji można znaleźć na www.inicja-
tywamissio.pl.

 m

Trwają przygotowania do  X Rejonowego 
Przeglądu Inscenizacji Wielkanocnych.

U czestnikami przeglądu mogą być grupy 
teatralne, nie większe niż 20 osób, repre-

zentujące wszystkie typy szkół. Organizatorem 
imprezy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 – II LO w Gliwicach, doradca metodycz-
ny katechezy i Sekcja Szkolno-Katechetyczna 
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Jej celem jest  
m.in. rozwijanie wrażliwości duchowej po-
przez pogłębienie przeżyć religijnych zwią-
zanych z  Misterium Wielkiej Nocy oraz 
nabywanie umiejętności pracy w  zespole 
i wymiana twórczych doświadczeń. Organi-
zatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnie-
nia w następujących kategoriach: przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, 
szkoły specjalne i Domy Pomocy Społecznej.

Pisemne zgłoszenia grup przyjmowane 
będą do 20 marca w ZSO nr 3 – II LO przy ul. 
Wróblewskiego 9 w Gliwicach, tel. (32) 231 12 
13. Przegląd inscenizacji odbędzie się od 2 do 4 
kwietnia, a gala finałowa i wręczenie nagród 
po Wielkanocy – 17 kwietnia o 10.00 w ZSO 3 – II 
LO w Gliwicach. Regulamin przeglądu znajdu-
je się na stronie www.ii-lo.gliwice.pl. k

Zaproszenie  
dla grup szkolnych

Teatr na święta

Konferencja dla małżeństw

Erotyka katolika

Ojciec Ksawery Knotz spotka się 
z małżeństwami w Gliwicach
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