
–  Jest to nagroda dla zwykłych 
ludzi, którzy stają się niezwykli 
– mówił o. Wojciech Węglicki, 
proboszcz parafii św. Kamila 
w Zabrzu i członek kapituły 
przyznającej wyróżnienia 
św. Kamila. 

15 lipca w Muzeum Górni-
ctwa Węglowego w Zabrzu sta-
tuetki św. Kamila odebrali ks. pra-
łat Józef Kusche, wieloletni pro-
boszcz parafii św. Anny w Zabrzu, 
i w imieniu Zakładów Metalo-
wych „Postęp” SA – Jerzy Cieślar, 
prezes zarządu. Uroczystość od-
była się po raz szósty, ale pierw-
szy raz wśród laureatów znalazła 
się instytucja i to w dodatku fir-
ma prowadząca działalność go-
spodarczą.  

Laudację na cześć nagrodzo-
nych wygłosili Krystyna Partuś (dla 
ks. Józefa Kuschego) i Zbigniew 
Krzyżanowski (dla Zakładów „Po-
stęp”). W ponad 25-minutowym 
wystąpieniu Krystyna Partuś wy-
mieniła osiągnięcia ks. Józefa Ku-
schego, kapłana, proboszcza, 

opiekuna licznych grup i 
stowarzyszeń, inicjatora 
wielu ważnych dla mia-
sta przedsięwzięć. Wy-
różnienie – jak podkre-
ślił o. Węglicki – jest do-
cenieniem nie tylko jego pracy 
duszpasterskiej, ale także szero-
kiej działalności społecznej.     

Zakłady Metalowe „Postęp” 
zostały z kolei nagrodzone za 
stwarzanie szczególnie przyjazne-
go klimatu dla osób niepełno-
sprawnych, które wśród zatrud-
nionych stanowią 43 procent (125 
pracowników).  Pozycja firmy na 

rynku i jej liczne sukcesy 
dowodzą, że można po-
łączyć cele biznesowe z 
rozwojem pracowników. 
Zakłady „Postęp” wspie-
rają też liczne organiza-

cje działające na rzecz niepełno-
sprawnych.

Wyróżnienia im. św. Kamila, 
patrona Zabrza, opiekuna bied-
nych i chorych,  nadawane są od 
2001 roku mieszkańcom miasta i 
instytucjom, które swoją działal-
nością świadczą, że trzeba i war-
to myśleć także o potrzebach in-
nych ludzi.  KC 

Postać świętej Anny tak 
bardzo wpisana jest w 

pobożność śląską, że mó-
wimy o niej „nasza świę-
ta”. I choć mamy do tego 
prawo, warto pamiętać, 
że podobnie myślą i czują 
także ludzie w innych rejo-
nach Europy i świata. Nasza 
„góra ufnej modlitwy” na 
Opolszczyźnie nie jest jedy-
nym miejscem, gdzie Babka 
Pana Jezusa odbiera szcze-
gólną cześć. Na stronach 
IV–V przedstawiamy mini- 
-przewodnik po miejscach, 
szczególnie związanych z 
jej kultem.  

GLIWICKI
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G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

23 lipca 2006

I

Mamy już za sobą pierwsze wydarze-
nia poprzedzające główne obcho-

dy 10. rocznicy ogłoszenia św. Kamila 
patronem Zabrza (1 października). Po 
triduum w kościele jemu poświęco-
nym,  16 lipca odbyły się uroczystości 
odpustowe, którym przewodniczył o. 
Arkadiusz Nowak, jeden z najbardziej 
znanych kamilianów polskich, pracujący 
z narkomanami i chorymi na AIDS. Przed 
Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych 
mieszkańców,  przy wejściu do kościoła 
została poświęcona pamiątkowa tablica, 

przypominająca, że św. 
Kamil jest patronem mia-
sta. Pod koniec września 
natomiast z Rzymu spro-
wadzone zostaną tutaj 
na dziewięć dni relikwie  
Świętego. 

  

ŚWIĘTO PATRONA ZABRZA

Procesja 
eucharystyczna 
z obrazem 
św. Kamila 
na zakończenie 
Mszy św.
odpustowej

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  WEEKEND DLA NARZECZONYCH. 

Intensywne przygotowa-
nie do sakramentu małżeń-
stwa.

  NA FILM DWIE ULICE DALEJ. Sce-
na Bajka – kino Amok. 

  TRASA ROWEROWA do Piekar. 
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Wyróżnienia św. Kamila

Nagrody po raz szósty

Nagrody 
odebrali 
Jerzy Cieślar 
i ks. Józef 
Kusche
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Jadłodajnia Caritas
GLIWICE. Już trzy tygodnie 
wydawane są posiłki w jadłodaj-
ni Caritas przy ul. Ziemowita 2. 
Przez 7 dni w tygodniu, od 11.00 
do 15.00, jednodaniowe obiady 
otrzymują najbiedniejsi miesz-
kańcy miasta. Jednorazowo 
posiłek może tutaj spożyć 60 
osób. Potrzebujący kierowani są 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.

Jadłodajnia może pomieścić 60 osóbAR
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OŁDRZYCHOWICE KŁO- 
DZKIE. „Twoje powołanie, 
Twoja przyszłość” – to temat re-
kolekcji w duchu św. Franciszka, 
które odbyły się od 10 do 14 lip- 
ca w domu prowincjalnym 
sióstr franciszkanek szpitalnych 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich.  
Uczestniczyło w nich 28 dziew-
cząt od 16. roku życia, m.in. z 
Zabrza, Gliwic, Pyskowic, Wie- 
szowej, Dobrzenia Wielkiego i 

Opola. Rekolekcje głosił o. Wal- 
demar Polczyk, franciszkanin 
z Góry Świętej Anny, razem 
z s. Michaelą Szpulak i inny-
mi siostrami, które przyjecha-
ły specjalnie z klasztorów w 
Gliwicach i Opolu. Centrum 
każdego dnia była Eucharystia, 
a w programie znalazły się tak-
że konferencje, praca w gru-
pach, warsztaty muzyczne i 
wycieczki. 

Rekolekcje franciszkańskie

Dziewczęta z s. Rufiną Maksymiuk z Opola
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Ratownicy apelują o rozwagę

GLIWICE. Kąpielisko Leśne 
oraz kąpielisko nad jeziorem 
w dzielnicy Czechowice  za-
notowały rekordy frekwencyj-
ne. Ilość osób, niestety, powo-
duje wzrost różnego rodza-
ju zagrożeń. Na szczęście do 
tej pory nie doszło do żad-
nej tragedii, a jedno toną-
ce dziecko udało się odrato-
wać. Ratownicy Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego apelu-
ją o przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa. Przede wszystkim 
trzeba pamiętać, że przed wej-
ściem do wody należy schło-

dzić pod prysznicem głowę 
oraz okolice serca. – Rodzice 
nie mogą zapominać o swo-
ich dzieciach. To szczególnie 
ważne. Przebywające nad wo-
dą maluchy w wieku do lat 7 
nie powinny być ani na chwi-
lę pozbawione opieki doro-
słych. Moment nieuwagi może 
zakończyć się prawdziwą tra-
gedią – przestrzega Bartłomiej 
Toporek, wiceprezes Oddziału 
WOPR w Gliwicach. Jest też 
oczywiste, że na terenie kąpie-
liska nie wolno przebywać w 
stanie nietrzeźwym. 

Ratownikami są wyłącznie osoby noszące ubiór z napisem „RATOWNIK” 
i emblematem „WOPR”
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MUZEUM. „Gliwice 1945–
1956” to tytuł wystawy, któ-
rą można zwiedzać w muze-
um w Gliwicach. Pokazuje ona, 
jak wyglądało życie w mie-
ście w pierwszej dekadzie po 

II wojnie światowej.  W Willi 
Caro znajduje się część eks-
pozycji, ujmująca problem od 
strony politycznej, a w Zamku 
Piastowskim – od strony co-
dzienności. Wystawie towa-
rzyszy publikacja Bogusława 
Tracza pt. „Pierwsza dekada. 
Gliwice 1945–1956”. Jest to ro-
dzaj kalendarium, zestawiają-
cego chronologicznie najważ-
niejsze fakty i wydarzenia z 
dziejów miasta na szerszym tle 
historii regionu i kraju. 

Gliwice powojenne

Zamek Piastowski w Gliwicach, 
gdzie znajduje się część wystawyKL
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Parafialne wakacje
SOŚNICA–ŁEBA. 15-oso-
bowa grupa dzieci i młodzie-
ży z parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych w Gliwicach Sośnicy 
od 30 czerwca do 8 lipca prze-
bywała nad Bałtykiem w Łebie. 
Wyjazd pod opieką ks. wikarego 
Piotra Szczygielskiego był moż-
liwy dzięki rodzicom, Caritas 
Diecezji Gliwickiej,  a także fun-
duszom, które młodzież zbiera-
ła podczas kiermaszy świątecz-

nych.  W Łebie był czas na wy-
poczynek, codzienną Mszę św., 
modlitwę, spotkania w grupach, 
wspólne wycieczki i plażowanie. 
Podstawą wakacyjnych rozwa-
żań był tekst Magnificat, zaczerp-
nięty z Ewangelii św. Łukasza. 
Szczególną atrakcją była jazda 
konna, godzinny rejs statkiem 
po morzu, zabawy na krytym ba-
senie oraz pływanie na kajakach i 
rowerach wodnych.

Grupa długo zbierała pieniądze na wyjazd
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Spod kościoła w Drutarni wyrusza 
niewielka grupa. Zanim dojdą  
do Bruśka, procesja rozciągnie  
się na kilkadziesiąt metrów.  
Drogę tę 16 lipca mieszkańcy 
miejscowości przechodzą  
już od stuleci.

Drutarnia od Bruśka oddalo-
na jest o 4 kilometry. Po drodze 
przyłączają się kolejne osoby i 
wraz z pokonywanymi metrami 
procesja rośnie. Parafia Matki Bo-
żej Fatimskiej w Kaletach Drutar-
ni należy do najmniejszych w die-
cezji gliwickiej, liczy tylko oko-
ło 600 wiernych. Dokładnej da-
ty, kiedy po raz pierwszy wyru-
szyli tą trasą, nikt tu nie zna. W 
przekazach poprzednich poko-
leń zachowały się różne wersje. 
Na pewno wiadomo, że proce-
sja była prośbą tutejszych miesz-
kańców o zachowanie od zarazy. 
Na tę modlitwę wybrali 16 lipca, 
dzień Matki Bożej Szkaplerznej. 

Dawniej, jeśli procesja przy-
padła w dzień pracy, wielu bra-
ło urlop. – Kiedy miałem sie-
dem lat, zacząłem cho-
dzić, i tak jest do dziś, 
z  wyjątkiem tego, jak 
byłem w wojsku. Pro-
cesja była ślubowana 
dawno i tak już u nas 
zostało. Na początku 
ludzie chodzili przez 
pola – objaśnia Ste-
fan Lange. Teraz trasa 
prowadzi przez las. Za-
pach żywicy miesza się 
z zapachem sosnowe-
go igliwia. W drodze 

orkiestra z Tworoga in-
tonuje pieśni. – Jak dłu-
go chodzimy już w tej 
procesji? Tego nikt do-
kładnie nie wie. Nawet 
przed wojną, jak była 

tu granica, to 
przekraczali ją nielegal-
nie, żeby na szesnaste-
go zagrać – mówią star-
si członkowie orkiestry. 
Idą razem z wiernymi 
do Bruśka, tam grają w 
czasie Mszy odprawia-
nej przed zabytkowym 
drewnianym kościołem 
z XVII wieku, a potem 
towarzyszą mieszkań-
com Drutarni w drodze 
powrotnej. 

– Jako dziecko cho-
dziłam w procesji z 
obrazami i poduszka-
mi. Dzisiaj moja cór-
ka niesie poduszkę ze 
szkaplerzem. A to mój 
chrześniak, mieszka w 

Pniowcu, ale przyjechał właśnie 
do nas na wakacje – mówi Ewa 
Wiatrek o Wojtku, który idzie 
obok. Jej 11-letnia córka, Domi-
nika jest na czele procesji.

Najstarsi mieszkańcy pamię-
tają jedną przerwę w historii pro-
cesji, kiedy w 1961 roku władze 
komunistyczne zakaza-
ły jej organizowania. – 
Tyle wiem o tej naszej 
tradycji, co opowiada-
ła matka. Od bajtla się 

chodziło do Bruśka na procesję 
i jestem tu co roku, nawet teraz, 
kiedy mieszkam u córki w Żygli-
nie – mówi Józef Porczek, który 
lato spędza w swoim rodzinnym 
domu w Drutarni. Pracował jako 
kierowca, dlatego uściśla, że pro-
cesja przechodzi dokładnie 5 ki-
lometrów, tyle wskazuje licznik 
samochodu, kiedy przemierza tę 
trasę. Pan Józef ma 71 lat i poko-
nuje ją razem z grupą rowerzy-
stów zamykających procesję. 

– Podobno swego czasu za-
niechano tej tradycji i w parafii 
znowu zaczęło się źle dziać. Po-
jawiły się zarazy, bieda, głód – 
tłumaczy ks. Marian Krawczyk w 
czasie chwili postoju w lesie. W 
procesji idzie po raz drugi, od-
kąd jest proboszczem tej parafii. 
– Ta nasza lokalna tradycja wyma-
ga szczegółowego opracowania 
naukowego, bo wiemy tylko ty-
le, co z przekazów przodków, a 
te są bardzo różne. Dzisiaj w tym 
miejscu spotykają się już dwie tra-
dycje – rdzennych mieszkańców 
Drutarni, w dużej części wywo-
dzących się z Bruśka, i tych, któ-
rzy się tutaj osiedlili. W ostatnich 
latach wiele osób się tu przepro-
wadziło, np. z Siemianowic czy 
Chorzowa – mówi proboszcz. 

Po południu w Drutarni, jak 
co roku, rozpocznie się festyn 
rodzinny. A za tydzień, w sobo-
tę, parafia będzie pielgrzymo-
wała do sanktuarium Matki Bo-
żej w Lubecku. Ci, którzy pójdą 

tam pieszo, wyruszą już 
o piątej rano. Potem do-
łączy do nich reszta pa-
rafian. 

MIRA FIUTAK

Z Drutarni do Bruśka

Ślubowali i tak zostało

Po przyjściu do 
Bruśka na chwilę 
można wstąpić 
do kościoła
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Po lewej: 
Przed 
drewnianym 
kościołem  
z XVII w. zaraz 
rozpocznie się 
Msza św. 

Po prawej: 
Tradycyjnie 
obrazy  
w procesji 
niosą młode 
dziewczęta

Co roku procesji  
towarzyszy 
orkiestra  
z Tworoga
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Wnaszej diecezji św. 
Anna jest patron-
ką ośmiu kościo-
łów: w Gliwicach, 

Zabrzu, Bytomiu, Tarnowskich 
Górach, Lublińcu, Babicach, 
Dziergowicach oraz Hadrze. Na 
całym Śląsku ku jej czci wznie-
siono ponad 50 świątyń, w 
Polsce prawie 190. Tylko te licz-
by świadczą o tym, jak wielką 
popularnością – i to od wieków 
– się cieszy. 

Anna znaczy łaska

Imię Anny, jako matki Maryi, 
przekazuje tradycja. W języku 

hebrajskim Anna znaczy tyle, co 
łaska, a apokryfy podają, że jej 
dom miał znajdować się w Betle-
jem. Ta sama tradycja mówi, że 
Anna poczęła Maryję w późnym 
wieku. Gdy Maryja miała 3 la-
ta,  Jej rodzice mieli oddać Ją do 
służby przy jerozolimskiej świą-
tyni. Tam Maryja, razem z inny-
mi rówieśnicami, zajmowała się 
studiowaniem Pisma Świętego 
oraz haftowaniem szat kapłań-
skich. Najwięcej czasu poświę-
cała jednak modlitwie i śpie-
wom psalmów. Według tradycji, 
rodzice Maryi mieli rozstać się z 
Nią na zawsze, gdy ta była jesz-
cze dzieckiem.

Św. Anna, 
jako matka Mat- 
ki Zbawiciela, 
czczona była 
od wieków, za-
równo w Koś-
ciele na Wscho-
dzie,  jak i na 
Zachodzie. Jej 
cześć była o 

wiele większa niż św. Joachima, 
który, według tej samej tradycji, 
miał był mężem św. Anny. 

Patronka 
„watykańskiej parafii”
Już w 701 roku powstał we 

Floriak koło Rouen (Francja) 
pierwszy klasztor ku czci św. 
Anny. Tam też miały znajdować 
się przyniesione ze Wschodu re-
likwie świętej. O zaszczyt posia-
dania relikwii św. Anny ubiegały 
się także miasta Apt oraz Marsy-
lia (Francja). Autentyczność tych 
relikwii budzi poważne zastrze-
żenia, są jednak dowodem, jak 
żywy i wielki był kult świętej. 

Najsłynniejsze 
sanktuarium 
św. Anny 
znajduje się 
w Beaupré 
(Kanada). 
Pierwszy kościół 
wzniesiono tam 
już w 1661 roku

Nie sposób sobie wyobrazić 

religijności Ślązaków 

bez św. Anny. Jej sanktuarium 

na Opolszczyźnie 

należy do najważniejszych 

miejsc kultu matki Maryi 

w Polsce. Jednak 
św. Anna czczona 

jest w wielu 
miejscach Europy 

oraz poza 
jej granicami, 

czego dowodem jest bogata 

ikonografia i liczne miejsca 

pielgrzymkowe. 

tekst 
KS. WALDEMAR 

PACKNER

Tzw. Memorare matki Anny. Apoteoza 
św. Anny i św. Joachima (postacie z lewej) i innych 
świętych pochodzi z kościoła w Seelisbergu

Przy tzw. kolumnie św. Anny 
(sanktuarium w Beaupré) bezdzietne 
małżeństwa proszą o potomstwo

Relikwie ręki św. Anny 
z sanktuarium 
w Beaupré

Św. Anna czczona jest daleko poza granicami Europy 

Święta nie tylko śląska

Tzw. święty pocałunek, czyli spotkanie Anny 
z Joachimem pod Bramą Złotą. 
Obraz Giotto di Bondone (ok. 1266–1337)
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„SAMOTRZECIA”
Rzeźba przedstawia trzy posta-
cie. Pośrodku w postawie stoją-
cej ukazana jest starsza niewia-
sta. To św. Anna, która na le-
wym ramieniu trzyma swoją Córkę 
– Najświętszą Maryję Pannę oraz 
na prawym ramieniu Chrystusa – 
swojego Wnuka. Ukazywanie po-
staci trzymanych na rękach jest 
typowe dla średniowiecznych kon-
wencji, aby przez to podkreślić 
najbliższe stopnie pokrewieństwa 
i uczucia rodzinne. Wymagało to 
znacznego pomniejszenia posta-
ci Maryi. Postać Maryi jest nawet 
mniejsza od postaci Jezusa. 
„Samotrzecia” – tak często mówi 
się o tej figurze. „We troje razem” 
– jak interpretowano to połącze-
nie w średniowieczu. Można też po-
wiedzieć o św. Annie, że „sama jest 
trzecia”, gdyż na pierwszym pla-
nie jest Jezus i Maryja. Figurka ma 
52 cm wysokości i wykonana jest
z drewna lipowego. Papież Bene-
dykt XV zezwolił na koronację sły-
nącej łaskami figury, która odbyła 
się 14 września 1910 roku. 



Św. Anna czczona jest daleko poza granicami Europy 

Święta nie tylko śląska
Dziś relikwie św. Anny czczo-
ne są również w Rzymie (Bazyli-
ka św. Pawła za Murami), Düren 
(Niemcy), a także w Wiedniu, 
Neapolu oraz Kolonii. 

Można zaryzykować stwier-
dzenie, że obok św. Antoniego 
Padewskiego właśnie św. An-
na odbiera największą cześć u 
wiernych. Świadczą o tym licz-
ne sanktuaria i miejsca pątni-
cze, rozsiane po całej Euro-
pie i nie tylko. Do najważniej-
szych należą Düren oraz Anna-
berg (Niemcy), Auray w Breto-
nii (Francja), Annaberg koło Ma-
riazell (Austria) oraz najsłynniej-
sze w Beaupré (Kanada), zało-
żone w 1661 roku przez francu-
skich emigrantów. Również w 
Stanach Zjednoczonych znajdu-
ją się dwa sanktuaria św. Anny – 
w Nowym Orleanie oraz Scran-
ton. Każdego roku odwiedzają 
je tysiące pielgrzymów. Nawet 
„kościół parafialny” w Watyka-
nie jest pod wezwaniem św. An-
ny (!), a za swoją patronkę obra-
ła ją Gwardia Szwajcarska. 

W Polsce Święta posiada kil-
kanaście miejsc pielgrzymko-
wych, wśród których najważ-
niejsze znajduje się na Górze 
Świętej Anny. Od ponad pię-
ciu wieków Ślązacy, i nie tylko, 
odwiedzają to miejsce. Wśród 
znanych pielgrzymów byli m.in. 
pruscy królowie (protestan-
ci) oraz nuncjusz Achille Ratti, 
późniejszy papież Pius XI. Na 
Górze Świętej Anny modlili się 
kardynałowie Stefan Wyszyń-
ski oraz Karol Wojtyła, który ja-
ko papież odwiedził to miejsce 
w 1983 roku. 

Decyzją prezydenta RP z 2004 
roku miejscowość Góra Świętej 
Anny została uznana za pomnik 
historii, tym samym znalazła się 
wśród 30 obiektów i zespołów 
zabytkowych w Polsce uznanych 
za najcenniejsze i godne najwyż-
szej troski o ich zachowanie dla 
przyszłych pokoleń.

W Beaupré, gdzie znajdują 
się relikwie ręki św. Anny, czczo-
na jest jako patronka małżeństw, 
zwłaszcza starających się o po-

tomstwo. Ten fakt związany jest 
ze św. Brygidą (1303–1373), któ-
ra modliła się do św. Anny,  pro-
sząc ją o potomstwo. Brygida 
miała ośmioro dzieci, a jej cór-
ka Katarzyna też została świętą. 
Według tradycji, Brygidzie mia-
ła objawić się św. Anna i powie-
dzieć: „Jestem Anną, którą ty tak 
kochasz, pełną miłosierdzia i ła-
ski, szczególnie dla małżonków, 
którzy mojej dobroci powierzają 
swoją przyszłość”. Dziś przy ko-
lumnie św. Anny w Beaupré mał-
żeństwa proszą o dzieci lub dzię-
kują za otrzymane potomstwo. 

Trudno zliczyć tłumy, które 
każdego roku odwiedzają roz-
siane po całym świecie sank-
tuaria św. Anny. Jeszcze trud-
niej zliczyć cuda i łaski, które 
pielgrzymi wypraszają u Boga 
przez jej wstawiennictwo. Mi-
łość i zaufanie do matki Maryi 
najlepiej wyrażają słowa starej 
pieśni, od pokoleń śpiewanej 
na Śląsku: „Niech się ze mną co 
chce dzieje, w tobie św. Anno 
mam nadzieję”.  

Tzw. święty pocałunek, czyli spotkanie Anny
z Joachimem pod Bramą Złotą.
Obraz Giotto di Bondone (ok. 1266–1337)

Przystrojona figura św. Anny z Cusco
niesiona jest każdego roku
podczas procesji Bożego Ciała 

Posiadaniem relikwii św. Anny szczyci się kilka 
miast. Na zdjęciu relikwiarz ręki św. Anny
z kościoła w Wiedniu

Rzeźba
z Góry

św. Anny



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

23
 li

pc
a 

20
06

VI

Ogłoszenia parafialne w e-mailu

Najświeższy news z kościoła
Co niedzielę, dwie minuty
po północy, w skrzynkach 
mailowych internautów
pojawiają się ogłoszenia parafialne, 
które większość wiernych wysłucha 
dopiero przed południem.

Św. Jacek NEWS – tak na-
zywa się subskrypcja ogłoszeń 
parafialnych, wysyłanych co ty-
dzień z parafii św. Jacka w Soś-
nicy. Dla chętnych przygoto-
wuje ją Rafał Kotoński, admini-
strator i autor strony, tegorocz-
ny maturzysta. Dzięki niemu, 
niezależnie od tego, gdzie ak-
tualnie przebywamy lub gdzie 
byliśmy w niedzielę na Mszy, 
na bieżąco możemy śledzić, co 
dzieje się w parafii. – Strona in-
ternetowa powstała w czerwcu 
2003 roku, jak tylko nasza pa-
rafia została erygowana. Rok 
temu, przy okazji jej przebu-
dowy, zastosowaliśmy wysyła-
nie informacji duszpasterskich 
na skrzynki mailowe zaintere-
sowanych internautów – tłu-
maczy Rafał. 

Z subskrypcji korzysta na 
razie 66 osób (na 10 tys. wier-
nych), ale wśród odbierających 
ogłoszenia są także byli para-
fianie, mieszkający obecnie w 
Niemczech i Kanadzie. 

– O takiej możliwości do-
wiedziałam się, przeglądając 
stronę internetową naszej pa-
rafii, i mimo że mam stały 
dostęp do Internetu, zdecy-
dowałam się właśnie na ta-
ką formę otrzymywania infor-
macji: szybko, bezpośrednio i 
bez konieczności sprawdzania, 
czy zdarzyło się coś nowego 
– mówi Angelika Kucharz, pa-
rafianka. Według niej ci, któ-
rzy chcą uczestniczyć w życiu 
parafii, mogą dzięki temu ła-
twiej zaplanować sobie wol-
ny czas. – Poza tym wiadomo-
ści przeczytane pozostają dłu-
żej w pamięci niż usłyszane. A 
za najbardziej przydatne uwa-
żam oczywiście te, które do-
tyczą bieżących wydarzeń. O 

uroczystościach i świętach ro-
ku liturgicznego można dowie-
dzieć się z innych źródeł. Nato-
miast o tym, że gościć będzie 
u nas jakiś misjonarz, organi-
zowana jest pielgrzymka, czy 
też na Mszę przyjedzie grupa 
motocyklistów, wygodnie jest 
dowiedzieć się właśnie z ser-
wisu internetowego parafii – 
dodaje. 

Św. Jacek NEWS wysyła-
ny jest przez cały rok, tak-
że w czasie wakacji, bo Rafał 
praktycznie nie rozstaje się ze 
swoim laptopem. – Dzień bez 
komputera jest dniem stra-
conym – powtarza z uśmie-
chem na twarzy, co nie zna-
czy, że wszystko załatwia dro-
gą elektroniczną. Co sobotę 

rano idzie do kancelarii para-
fialnej.

– Ksiądz proboszcz zajmu-
je się ogłoszeniami, a ja przy 
okazji przygotowuję intencje 
mszalne i zapowiedzi przed-
małżeńskie, które też później 
są dostępne na stronie. Ma-
teriały kopiuję na przenośny 
dysk, w domu obrabiam pod 
względem technicznym i wysy-
łam na serwer. 

Informacje pojawiają się w 
skrzynkach mailowych wszyst-
kich zainteresowanych dokład-
nie o godz. 00.02, ale nikt nie 
zarywa z tego powodu nocy. 
Przygotowane wcześniej ogło-
szenia system wysyła automa-
tycznie o nastawionej porze.

KLAUDIA CWOŁEK

Diecezjalne Studium Życia 
Rodzinnego ogłasza kolejny 
nabór na nowy rok nauki. 
Zgłaszać mogą się chętni do 
pracy w duszpasterstwie ro-
dzin.

Studium kształci parafial-
nych doradców życia rodzin-
nego i osoby, które będą przy-
gotowywać młodzież ponad-
gimnazjalną do małżeństwa w 
ramach katechez przy para-
fii. (Spotkania formacyjne dla 
młodzieży rozpoczną się w 
naszej diecezji we wrześniu 

2007 roku). Do studium 
przyjmowani są 
także małżon-
kowie i rodzice, 
chcący zdobyć wie-
dzę przydatną w lepszym 
pełnieniu swojej roli w 
rodzinie, a także  inne 
osoby zainteresowane tą 
problematyką. 

Zajęcia w studium od-
bywają się w każdą drugą 
sobotę miesiąca (od godz. 
9.00 do 17.00) przez 2 lata 
(4 semestry), od września do 
czerwca. Program nauki zawie-

ra się w pięciu blokach tema-
tycznych:  Nauka Koś-
cioła o małżeństwie i 
rodzinie, Wybrane za-

gadnienia z psycho-
logii małżeństwa 
i rodziny, Etyka i 
seksuologia, Za-
gadnienia z fizjo-
logii płodności i 

planowania rodzi-
ny, Komunikacja in-

terpersonalna i metody-
ka prowadzenia zajęć z grupą. 

Zajęcia odbywają się w Cen-
trum Edukacyjnym Jana Pawła 

II w Gliwicach. Odpłatność: 
200 zł za semestr (możliwe 
zniżki dla małżonków i osób 
blisko spokrewnionych,  które 
podejmą posługę jako doradca 
życia rodzinnego lub członek 
zespołu pastoralnego). 

Termin składania podań 
upływa 1 września. Więcej in-
formacji:  www.dorodzin.gli-
wice.opoka.org.pl, Katarzyna i 
Michał Jurkiewiczowie 

tel. 032 279 03 67, 507 38 99 
48,  e-mail: dorodzin@gliwice.
opoka.org.pl 



Zapisy na Studium Życia Rodzinnego

Pomóż rodzinie!
2007 roku). Do studium 

dzę przydatną w lepszym 
pełnieniu swojej roli w 
rodzinie, a także  inne 
osoby zainteresowane tą 

Zajęcia w studium od-

ra się w pięciu blokach tema-
tycznych:  Nauka Koś-
cioła o małżeństwie i 
rodzinie, Wybrane za-
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RAFAŁ KOTOŃSKI

ukończył Technikum Elektroniczne 
o specjalności systemy i sieci kom-
puterowe w Zabrzu. Zamierza stu-
diować informatykę. Jest autorem 
trzech stron katolickich: www.sw-ja-
cek.gliwice.opoka.org.pl, www.par-
chrystuskrol.gliwice.opoka.org.pl, 
www.ksm.kuria.gliwice.pl oraz kilku 
firmowych stron internetowych.
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Zapowiedzi
  ODPUST 

NA MAGDALENCE
23 LIPCA, kaplica św. Marii 
Magdaleny w Goszycach 
Lesie (parafia Sośnico- 
wice) – Msza św. o godz. 
11.00
  MUZYKA 

W STARYM 
OPACTWIE

23 LIPCA, godz. 17.00, 
sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej w Rudach – kon-
cert organowy Marioli 
Brzoski.
  W KRAINIE 

OPERETKI 
I MUSICALU

23 LIPCA, godz. 20.00, 
dziedziniec Pałacu w 
Pławniowicach – kon-
cert w wykonaniu: Vio-
letta Białk (sopran), Mie-
czysław Błaszczyk (tenor) 
i Orkiestra Salonowa prof. 
Hilarego Drozda z Cieszyna. 
Prowadzenie: Małgorzata 
Mendel. Karty wstępu – ce-
giełki w cenie 10 zł do na-
bycia w Pałacu i w para-
fiach dekanatu pławniowi-
ckiego.
  ODPUST 

KU CZCI ŚW. ANNY 
I PIELGRZYMKA 
KOBIET – 
29–30 LIPCA, 
GÓRA 
ŚWIĘTEJ ANNY

Ramowy program: 
29 LIPCA, godz. 18.00 – 
Oratorium „Św. Piotr” o. 
Paula Hartmanna w wy-
konaniu orkiestry Filhar-
monii Opolskiej i chóru 
Filharmonii Śląskiej oraz 
solistów (w grocie lurdz-
kiej). Godz. 20.00 – Koronka 
do św. Anny w bazy- 
lice.
30 LIPCA, godz. 10.45 – pro-
cesja z figurą św. Anny do 
groty, godz. 11.00 – Suma 
pontyfikalna w grocie, 
godz. 14.00 – nieszpory. 
  ODPUST 

PORCJUNKULI
2 SIERPNIA, sanktuarium 
Matki Bożej w Lubec- 
ku, rozpoczęcie o godz. 
10.00, Eucharystia o godz. 
11.00.

Matury na Śląsku

Przepustka na studia
Z Romanem Dziedzicem, 
dyrektorem Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Jaworznie, 
rozmawia Dobromiła Salik.

Dobromiła Salik: – Jak ocenia 
Pan tegoroczną maturę?

ROMAN DZIECIC: – Byliśmy 
przyzwyczajeni do tego, że nie-
mal wszyscy maturę zdawali. Te-
raz trzeba przyjąć do wiadomo-
ści, że matura stanie się rzeczy-
wistą przepustką na wymarzo-
ny kierunek studiów, tak jak to 
jest na Zachodzie. We Francji ni-
kogo nie dziwi, że zwykle zda-
je niewiele powyżej 50 proc. 
uczniów. W tym roku, wyjątko-
wo, było to aż 80 proc. Pojawi-
ły się komentarze, że być może 
oceniający byli zbyt tolerancyj-
ni! Natomiast co do narzekań na 
czas oczekiwania na wyniki, w 
krajach zachodnich podawane 
są one również w późniejszym 
terminie. Z istoty tego systemu 
wynika, że nie można uzyskać 
rzetelnych wyników szybko. 79 
proc. zdanych matur w skali kra-
ju czy 81 proc. w naszym regio-
nie to wynik dobry i prawdzi-
wy – taka jest moja ocena rze-
czywistości.

– Nie powinniśmy więc być pe-
symistami?

– W żadnym wypadku. Na Ślą-
sku tym bardziej. Po pierwsze, 
osiągnęliśmy jedne z najlepszych 
wyników na tle kraju. Po drugie, 
w śląskich liceach kształci się 56 
proc. uczniów, podczas gdy w 
innych województwach jest to 
65 proc. (mazowieckie), 64 proc. 
(łódzkie) czy 60 proc. (lubelskie). 
Mamy więc wyższą niż gdzie in-
dziej liczbę uczniów techników, li-
ceów profilowanych i uzupełniają-
cych, którzy teoretycznie powinni 
zaniżyć naszą średnią – a tak się 
nie stało. Natomiast średnie wy-
niki z poszczególnych przedmio-
tów są podobne albo trochę wyż-
sze niż w kraju, co też przemawia 
na naszą korzyść. 

– Często za słabsze niż w po-
przednich latach wyniki ma-
tur wini się nauczycieli…

– Nie mam wątpliwości, że 
nauczyciele ciężko pracują. Twór-
cą sukcesu jest jednak przede 
wszystkim uczeń. Nauczyciel po-
maga, ale jeśli nie będzie współ-
pracy i odpowiedzi – nie będzie 

rezultatów. Dyrektorzy podkreśla-
ją, że spory procent młodzieży po 
prostu nie uczęszcza na zajęcia. 
Nie da się uzyskać satysfakcjonu-
jących efektów od ucznia, któ-
ry opuszcza średnio co trzeci ty-
dzień zajęć szkolnych!

Ostrzegałbym także przed 
bezkrytyczną wiarą w statystyki 
i rankingi. Załóżmy, że w jakiejś 
szkole do matury podszedł jeden 
uczeń i ją zdał. O czym będzie 
świadczyła informacja, że szko-
ła ta ma 100-procentową zdawal-
ność? Ponadto ważne jest rów-
nież, ilu uczniów w danej szkole 
zdawało maturę na poziomie roz-
szerzonym, a także ilu przystąpi-
ło do egzaminu nadobowiązko-
wego. Proste statystyki takiej wie-
dzy nam nie dają. Wykazywałbym 
również zrozumienie dla tych, 
którzy muszą połączyć kształce-
nie ogólnokształcące i zawodo-
we. Uczeń, który zdał dwa egza-
miny ustne i trzy pisemne, a po-
tknął się na jednym, zdał cztery 
piąte matury! 

Ks. biskupowi Gerardowi Kuszowi, duchowieństwu, 
krewnym, przyjaciołom, znajomym, wszystkim 

uczestnikom uroczystości pogrzebowych naszego Ojca

ŚP. STANISŁAWA RABIEJA
za modlitwy, złożone kwiaty i słowa współczucia

dziękuje 
najbliższa rodzina Zmarłego

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

SPRAWDŹ, 
JAK ZDAŁEŚ 

Na stronach interneto-
wych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej oraz Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej (www.
oke.jaworzno.pl) można znaleźć 
informacje, które pozwolą po-
równać indywidualny wynik eg-
zaminu maturalnego z wynikami 
w kraju i w województwie. 
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Kolejna z propozycji rowerowych 
wycieczek będzie prowadziła 
wokół miasta Gliwice. Odwiedzimy 
miejsca, których na co dzień 
nie zauważamy, a jest co pokazać 
i co zwiedzać.

Z rynku w Gliwicach udaje-
my się w kierunku Teatru Muzy-
cznego przy ul. Nowy Świat i 
dalej rowerową trasą nr 6 przez 
os. Sikornik aż do rozstaju pol-
nych dróg – za osiedlem, gdzie 
skręcamy w lewo do ul. Rybnick-
iej, którą przecinamy na wprost, 
aż do końcowego narożnika płyty 
lotniska. Tu skręcamy w pra-
wo i podążamy polną drogą do 
skrzyżowania, gdzie odbijamy w 
prawo i jedziemy pod wiaduk-
tem autostrady do dawnej dol-
nej stacyjki w Bojkowie z zacho-
wanym peronem. Stąd już blis-
ko do kościoła pw. Narodzenia 
NMP w Bojkowie. Tu skręcamy w 
lewo i zjeżdżamy ul. Rolników w 
dół. Mijamy po drodze drewnianą 
wieżę Remizy Strażackiej i 
ceglaną kapliczkę z XX wieku. 
Nieopodal,  po lewej pod nr. 
91, stoi zabytkowa drewniana 
chałupa z 1870 roku. Gospodarz 
Jan Ciupiński nie rozebrał jej, po-
mimo braku opieki konserwato-
ra. Zjeżdżamy do skrzyżowania, 
za którym jedziemy prosto, 
mijając po prawej kapliczkę św. 
Jana Nepomucena. Na kolejnym 
skrzyżowaniu skręcamy przy 
krzyżu w prawo do Przyszowic, 
gdzie zwiedzamy kolejno kościół 
św. Jana Nepomucena i stojący 
w ogrodzie drewniany spichlerz 
plebański z 1829 roku. 

Z ogrodu wyjeżdżamy przez 
bramę na drugą stronę ulicy – do 
parku podworskiego, w którym 
stoi neobarokowy pałac z lat 1890–
1895. Z parku wracamy na główną 
drogę, na której skręcamy w prawo 
do skrzyżowania drogi Gliwice–
Mikołów, które przejeżdżamy na 
wprost, w kierunku Zabrza, do 

górniczej dzielnicy Makoszowy. 
Jedziemy ul. Makoszowską przez 
most nad Autostradą A4, obok 
ponad 100-letniej kopalni Mako-
szowy, wzdłuż torów tramwajow-
ych, aż do skrzyżowania z ul. 3 
Maja, gdzie skręcamy w prawo 
pod wiadukt, za którym po lewej 
w parku stoją dwa lwy. Wjeżdżamy 
pomiędzy lwami do parku im. gen. 
K. Świerczewskiego. Z głównej 
alejki, obok pomnika, skręcamy 
w lewo, i tuż przy stawie znów 
w lewo do nasypu, za którym 
przejeżdżamy tory kolejowe. 
Dalej koło nowego osiedla  w 
dzielnicy Zaborze,  ul. Jodłową 
dojedziemy do skrzyżowania, 
na którym skręcamy w lewo do 
ul. Wolności. Na skrzyżowaniu, 
obok kościoła św. Franciszka 
z 1890 r., skręcamy w prawo i 
jedziemy wzdłuż torów tramwa-
jowych ok. 1 km do drewniane-
go kościoła św. Jadwigi Śląskiej 
z 1929 r. (po lewej). Ponownie 
wracamy do kościoła św. Francisz-
ka i dalej prosto – po prawej mi-
jamy krzyż przydrożny z 1890 r. 
Tuż za Elektrownią skręcamy 
w prawo do Skansenu Górnic-
zego Królowa Luiza  (ul. Wolności 
410). Znajduje się tu jedyna w 
Europie czynna parowa maszyna 
wyciągowa o mocy 2 tys. KM,  wy-
produkowana w 1915 r. w Eisen-
hütte Prinz Rudolf w Dülmen w 
Niemczech. Dostępna jest też 1,5 
km podziemna trasa. Po zwied-
zaniu wracamy ponownie do ul. 
Wolności i skręcamy w prawo. 
Ulicą Wolności dojedziemy do 
skrzyżowania ze światłami, gdzie 
skręcamy w lewo pod górkę, 
przecinając tory tramwajowe. 
Aleją Bohaterów Monte Cassino 
zjeżdżamy w dół do skrzyżowania 
z ul. 3 Maja, które przecinamy 
na wprost. Dalej ul. Roosevelta 
jedziemy prosto obok stadionu KS 
Górnik Zabrze. Za stadionem na 
skrzyżowaniu koło Ogrodu Botan-
icznego skręcamy w lewo i przez 
most wiodący do Sośnicy wraca-
my do Gliwic. LESŁAW DYNAK
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Neobarokowy pałac z lat 1890–1895 w Przyszowicach

TRASA WYCIECZKI 
TRASA: Gliwice–Sikornik–Trynek 
–Bojków–Przyszowice–Zabrze
Makoszowy–Zabrze Zaborze– 
Gliwice Sośnica–Gliwice; 
ok. 38 km.
CHARAKTER TRASY: łatwy teren, 
asfaltowe drogi, miejscami leśne, 
polne i parkowe odcinki.

Parowa maszyna wyciągowa 
z 1915 roku, najcenniejszy zabytek 
skansenu
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Rowerowe wycieczki po diecezji gliwickiej (4)

Skansen Królowa Luiza i inne atrakcje


