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GLIWICKI

P

ZA TYDZIEŃ
  Ewangeliczne rozliczenie, 

czyli SYLWESTROWA ZABAWA 
NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY

  Przegląd NAJWAŻNIEJSZYCH 
WYDARZEŃ w diecezji gliwickiej

  Studenci przyjmują księdza 
– o KOLĘDZIE W AKADEMIKU 

Wigilijny wieczór. Oświetlone, puste 
ulice. To bodaj najszczególniejszy 

dzień w roku. W obrocie roku naturalne-
go – nowy dzień. W obrocie roku duszy 
– światło nowej łaski. Nowa łaska i no-
we narodzenie – słońce sprawiedliwości – 
Chrystus. Takie pojęcie Bożego Narodzenia 
spotykamy już w połowie IV wieku, gdy to 
święto powstało. Pogańskie święto „naro-
dzin słońca niezwyciężonego” (natalis so-
lis invicti) chrześcijanie obchodzą jako na-
rodzenie Boga na ziemi, jako nowy dzień, 

który nie dozna zachodu, 
ani zmierzchu. „Chcemy 
więc dzień ten uroczyście 
obchodzić, nie jak nie-
wierni dla przyrodzonego 
słońca, lecz ze względu 
na Tego, który to słońce 
stworzył” (św. Augustyn). 
 

Oświetlone 
miasta i wioski. 
Boże Narodzenie 
zawsze kojarzy 
się ze światłem. 
Na zdjęciu  
ul. Wolności  
w Zabrzu
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MIMO NOCY – ŚWIATŁO 

Życzenia gliwickich biskupów 

Na Boże NarodzenieKS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

Pielęgnowanie tradycji 
to rzecz święta. Dzięki 

temu kolejne pokolenia 
zachowują w sercu, pa-
mięci i codzienności to, co 
najcenniejsze w pokole-
niach ojców, dziadków… 
Śląska tradycja to nie 
tylko wigilijna obrzędo-
wość, związana z Bożym 
Narodzeniem. To także 
szczególne umiłowanie 
piłki nożnej, do której 
ogromna sympatia idzie 
często z ojca na syna, nie-
rzadko z matki na córkę. 
O kopaniu piłki na Śląsku 
więcej na str. IV i V.  
 

Pan Jezus, 
przychodząc na ziemię, 
wyrzekł się wielu rzeczy. 

Zrezygnował 
z ziemskiego splendoru, 

z wygodnego mieszkania, 
wyzbył się chwały majestatu, 

jaka przysługiwała tylko Bogu.  
Ale nie wyzbył się 

ziemskiej, ludzkiej miłości. 
Nie wyrzekł się 

miłości Matki Najświętszej, 
miłości opiekuńczej św. Józefa, 
życzliwości pasterzy i mędrców.

W Wigilię, 
kiedy składamy sobie życzenia, 
nie może w naszych parafiach 

zabraknąć ludzkiej miłości, 
która przez przyjście Syna Bożego 

stała się Bożą miłością. 
Nieśmy tę Bożą miłość 

do naszych domów. 

Dzielimy się z Wami 
– Drodzy Diecezjalnie – tą Bożą miłością 

i z serca błogosławimy.
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Będzie bezpieczniej
ZABRZE. Bezpieczne ulice i bez-
pieczne dzielnice. W Zabrzu po-
wołano do życia Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Dzięki 
inicjatywie prezydent miasta 
Małgorzaty Mańki-Szulik w mo-
mencie jakiegokolwiek zagro-
żenia odpowiednie służby będą 
współpracować na bardzo wyso-
kim poziomie. Wszelkie sprawy 
związane z zagrożeniem bezpie-
czeństwa można przez całą dobę 
zgłaszać telefonicznie pod nume-
rem telefonu: 032/ 373-33-88.

W razie zagrożenia mieszkańcy 
Zabrza mogą przez całą dobę 
dzwonić do Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
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Prof. Jerzy Buzek wyróżniony
GLIWICE. Tytuł doktora honoris 
causa został nadany prof. Jerze- 
mu Buzkowi na wniosek Rady 
Wydziału Inżynierii Środowiska i 
Energetyki Politechniki Śląskiej. 
Prof. Buzek jest absolwen-
tem Wydziału Mechanicznego 
Energetycznego Politechniki 
Śląskiej. Stopnie doktora i dok-
tora habilitowanego uzyskał na 
Wydziale Technologii i Inżynierii 
Chemicznej Politechniki Ślą- 
skiej. Przez wiele lat wykła-
dał na politechnice. Był prze-

wodniczącym Stowarzyszenia 
Absolwentów Politechniki Ślą- 
skiej. W uroczystości, która od-
była się 10 grudnia w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym PŚ w 
Gliwicach, uczestniczyło wiele 
osób ze świata nauki i polity-
ki, m.in. marszałek Sejmu RP 
Bronisław Komorowski, marsza-
łek Sejmiku Śląskiego Janusz 
Moszyński, wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk oraz mi-
nister szkolnictwa wyższego 
Barbara Kudrycka.

Byłemu premierowi wyróżnienie wręczył prof. dr hab. inż. Wojciech 
Zieliński, rektor Politechniki Śląskiej 
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Świąteczne spotkanie sióstr
GLIWICE. O potrzebie wyci-
szenia i pokornej postawy mó-
wił ordynariusz gliwicki pod-
czas spotkania świątecznego 
z siostrami zakonnymi i oso-
bami życia konsekrowanego. 
Tradycyjnie spotkanie rozpo-
częła Msza pod przewodnic-
twem bp. Jana Wieczorka. W 
homilii biskup gliwicki podkre-
ślił potrzebę pokornej posta-

wy osób życia konsekrowane-
go, która ma być drogowska-
zem dla pozostałych wiernych. 
– My dla innych będziemy rów-
nali ścieżki po których Bóg bę-
dzie przychodził do ludzi – 
powiedział bp. Wieczorek. W 
spotkaniu opłatkowym uczest-
niczyło ponad 50 sióstr zakon-
nych i osób życia konsekrowa-
nego z diecezji gliwickiej.
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W tradycyjnym spotkaniu świątecznym uczestniczyło ponad 50 sióstr 
zakonnych

Budowali ją góralscy cieśle
GLIWICE. Na gliwickim 
Rynku stanęła drugi raz miej-
ska szopka, którą w tym ro-
ku budowali góralscy cie-
śle. Od 17 do 24 grudnia na 
Rynku w Gliwicach realizo-
wany był projekt Samorządu 
Miasta Gliwice, Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach 
oraz Teatru Nowej Sztuki pt. 
„Pójdźmy wszyscy… Pójdź 
i Ty”, polegający na wspól-
nym tworzeniu przez gliwi-
czan i mieszkańców powiatu 
gliwickiego szopki betlejem-

skiej. Dzień po dniu miesz-
kańcy Gliwic i gmin powiatu 
gliwickiego wspólnie tworzy-
li szopkę wzbogacając ją o ko-
lejne elementy. Od 18 grudnia 
harcerze z Hufca ZHP Ziemi 
Gliwickiej przekazywali koło 
szopki Betlejemskie Światło 
Pokoju. 23 grudnia o godz. 
12.30 w katedrze śś. Piotra 
i Pawła odprawiona zostanie 
Msza w intencji gliwiczan i 
mieszkańców powiatu gliwic-
kiego, której przewodniczyć 
będzie ksiądz biskup.

Z jednej strony sztandaru umieszczony został wizerunek Jana Pawła II, 
a z drugiej godło państwowe

Szkoła Jana Pawła II ma swój sztandar
GLIWICE. Szkoła im. Jana 
Pawła II bez sztandaru to jak bi-
skup bez mitry – żartował bp 
Gerard Kusz podczas uroczysto-
ści w kościele Chrystusa Króla. 
14 grudnia uczniowie, nauczy-
ciele i rodzice uczestniczyli  w 
Mszy św.,  podczas której ksiądz 
biskup poświęcił nowy sztandar.  
– Chciejcie zawsze gromadzić 
się w imię nauki Jana Pawła II, bo 
jest to nauka Jezusa Chrystusa, 
przez niego interpretowana w 
naszych współczesnych czasach.  

Niech on jako patron szkoły za-
wsze was jednoczy wokół  tej 
idei  centralnej, jaką jest służba 
Bogu i człowiekowi – mówił bp 
Kusz. Po uroczystościach w koś-
ciele Rada Rodziców przekaza-
ła sztandar szkole, gdzie ucz-
niowie przedstawili program na 
podstawie tekstu Horsta Bienka, 
który był także jej uczniem. Do 
SP nr 18 przy ul. Okrzei uczęsz-
cza obecnie ok. 600 uczniów, a 
zatrudnionych jest w niej 42 na-
uczycieli. 
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– Jeszcze staliśmy na granicy w 
dużej kolejce. Mam nadzieję, 
że wracając do domu, nawet 
nie zatrzymamy samochodu – 
nie kryje zadowolenia Andrzej 
Tomanek z Gliwic, który z 
rodziną przyjechał na święta 
do Polski. Od siedemnastu lat 
mieszka w Niemczech, nieda-
leko Kolonii.

– Zwłaszcza przed święta-
mi, czy wracając wkrótce po 
nich, czasem staliśmy po kilka 
godzin na granicy polsko-nie-
mieckiej – mówi A. Tomanek. 
– Nie zapomnę, kiedy z mały-
mi dziećmi wracaliśmy do do-
mu prawie 18 godzin. Teraz te 
problemy odchodzą na szczęś-
cie do historii.

Od kilku dni Polska jest już 
w układzie z Schengen. Ozna-
cza to, że do większości państw 
Unii możemy podróżować bez 
zatrzymywania się na granicy. 
Zniknęły szlabany, blokady, na-
wet ograniczenia prędkości. O 
przekroczeniu granicy dowie-
my się jedynie z tablic informa-
cyjnych, flag narodowych oraz 
napisów w obcym języku. – Na-
reszcie mamy jedną Europę bez 
granic. Tyle lat na to czekaliśmy. 
Myślałam, że już tego nie doży-
ję – cieszy się Zofia Krauze, któ-
rej dzieci i wnuki od lat miesz-
kają w Niemczech. 

W przyszłości zostaną ro-
zebrane budynki graniczne, na 
niektórych zostaną tylko nie-
wielkie posterunki. Wejście do 
grupy Schengen oznacza rów-
nież, że przekraczanie grani-
cy będzie możliwe o każdej 
porze i w każdym miejscu, a 
nie jak dotychczas, tylko w wy-
znaczonych przejściach. Znie-

sienie kontroli 
nie spowodu-
je, że znikną 
zakazy wwo-
zu niektó-
rych towarów, 
zwłaszcza ak-
cyzowych. Te 
przepisy nadal 
obowiązują. 

Do końca 
marca pozo-
stanie jednak 
kontrola pasz-
portowa na lotnisku w Pyrzo-
wicach, choć nowy terminal B 
jest przygotowany do obsłu-
gi pasażerów podróżujących do 
państw grupy Schengen. Za trzy 
miesiące ruch pasażerski zo-
stanie podzielony na tych, któ-
rzy będą odlatywać do strefy 
Schengen (terminal B) oraz po-
zostałych państw (terminal A). 
Kontrole nie ominą jednak od-
latujących do Wielkiej Brytanii i 
Irlandii. Oba państwa, choć na-
leżą do Unii, nie przystąpiły do 
układu z Schengen w pełnym 
zakresie. Nadal jednak pozosta-
nie na lotnisku kontrola bezpie-
czeństwa. Oznacza to, że bagaż 
będzie musiał zostać przeświet-
lony, a każdy pasażer będzie na-
dal musiał przechodzić przez 
bramki bezpieczeństwa. 

Policja radzi, aby zawsze 
mieć przy sobie jakiś doku-
ment tożsamości – dowód czy 
paszport. Może się okazać, że 
będziemy poproszeni o ich po-
kazanie w którymś z państw 
strefy Schengen. Ich brak mo-
że nas narazić na niepotrzeb-
ne kłopoty, a samo prawo jaz-
dy nie wystarczy, gdy zostanie-
my poproszeni o wylegitymo-
wanie się. WP

– Cieszę się, 
że przekraczając 

granicę, 
nie będę musiała 

pokazywać ani 
paszportu, ani 

dowodu, 
ani nawet 

się zatrzymywać 
– powiedziała 

Katarzyna Kurek 
z Gliwic

Na granicy bez kontroli

Nareszcie jedna Europa

Kościół w Karchowicach 
od dawna wymagał remontu. 
Dzięki zaangażowaniu ks. Romana 
Dembożyńskiego, proboszcza, 
oraz parafian zabytek staje się 
coraz piękniejszy. Remont nie 
byłby jednak możliwy w takim 
zakresie, gdyby nie pomoc gminy 
Zbrosławice.

Karchowice to niewiel-
ka parafia licząca niecałe 800 
wiernych. Oprócz zabytko-
wego kościoła, pochodzące-
go z przełomu XV i XVI wie-
ku, remontu wymaga również 
kościół filialny w Zawadzie. – 
Przeprowadzenie tak dużych 
inwestycji, jak choćby wymia-
na dachu kościoła w Karchowi-

cach, nie byłoby możliwe tak 
szybko, gdyby nie pomoc gmi-
ny Zbrosławice – powiedział 
ks. Dembożyński. – Chciałbym 
przy tej okazji podziękować 
wójtowi gminy Pawłowi Ko-
wolikowi oraz radnym za życz-
liwość i przekazanie dotacji, 
która pomogła w remoncie na-
szej świątyni.

Dzięki zaangażowaniu 
wiernych i dotacji gminy za-
bytkowy kościół, jeden z nie-
licznych zbudowanych wów-
czas z kamienia, odzyskuje 
dawną świetność. – Liczę, że 
dzięki ofiarności moich wier-
nych oraz dalszej życzliwości 
gminy zabytek za kilka lat sta-
nie się jedną z turystycznych 
atrakcji całej gminy i nie tyl-
ko – powiedział ks. R. Dembo-
żyński.  WP

Remont kościoła w Karchowicach

Pomogła gmina
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Eksperci twierdzą, że 
po futbolowym kryzy-
sie, związanym z upad-
kiem przemysłu cięż-

kiego, śląską piłkę znów czeka 
świetlana przyszłość. Aby wiel-
ki futbol wrócił na Śląsk, po-
trzebni są mądrzy ludzie i mą-
dre działania.

Tradycyjnie najlepsi
Niewiele jest miejsc w Pol-

sce, które mogłyby pochwalić się 
tak bogatą piłkarską tradycją jak 
Górny Śląsk. Jak w każdym spor-
cie, bywały wzloty i upadki. Piłka 
nożna wśród Ślązaków należała 
do tak zacnych fascynacji jak ho-
dowla gołębi, królików czy słyn-
na gra w karcianego skata. Dosko-

nale ujął to Francek Chwila w in-
ternetowym wydaniu „Echa Ślon-
ska”: „Ślonzok jak prziszeł z gruby 
do dom, to zajmowoł sie swojimi 
»ptokami«. A wiymy, że mioł jich 
pora. Roz tym ptokym było cho-
wanie gołymbi, roz królików, roz 
ino łogródek przi lałbie, ale noj-
wiyncyj chopów miało dwa ptoki: 
szkat i fusbal. We fusbalu Ślonsk 
był richtik fest potyngom”. 

Od wielu pokoleń piłka nożna 
na Śląsku jest zakorzeniona w lo-
kalnej społeczności. Zdarzało się, 
że sport nieraz dzielił, a nieraz łą-
czył wielonarodowe tradycje re-
gionu. Dla większości nie miało 
znaczenia to, czy klub był polski, 
czy niemiecki, czy nawet śląski – 
ważne, aby kibicować i fascyno-
wać się grą. Podwórka były peł-
ne dzieci biegających za szmacia-
ną futbolówką. Zapotrzebowanie 
rosło, więc pojawiły się pierwsze 
kluby zrzeszające zawodników i 
uczestniczące w systematycznych 
rozgrywkach. Futbolowa inicja-
tywa leżała po stronie niemiec-
kiej. Pierwszym typowo piłkar-
skim klubem był Fusballklub 03 
Ratibor, założony w 1903 roku w 
Raciborzu. Potem powstało jesz-
cze wiele drużyn, takich jak: Dia-
nie Kattowitz, Borussia Zaborze,  
Vorwärts-Rasensport Gleiwitz. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości rozwój sportowy regio-
nu zaowocował utworzeniem w 
1919 roku klubu Szombierki By-
tom. Rok później powstały: Ruch 
Chorzów, Śląsk Świętochłowice, 
Naprzód Lipiny, Strzelec Pszów 
i wiele innych. W sumie na po-
czątku lat 20. XX wieku powstało 
na Śląsku ponad sto drużyn. Pro-
fesjonalne, ogólnopolskie ligowe 
rozgrywki po raz pierwszy zorga-
nizowano w 1921 r. Pierwszy ty-
tuł Mistrza Polski dla śląskiej zie-
mi w 1933 r. zdobył Ruch Haj-
duki Wielkie (obecnie Ruch Cho-
rzów). W 1948 r. powstała wielka 
„piłkarska firma” – Górnik Zabrze. 
Dziewięć lat później Górnik po 
raz pierwszy zdobył mistrzostwo 

kraju. Od tej pory nastał 
czas wielkiej rywalizacji 
między Górnikiem a Ru-
chem Chorzów o miano 
najlepszego klubu w Pol-
sce. Bilans jest remisowy 
– zarówno Górnik, jak i 
Ruch zdobyły na prze-
łomie kilkudziesięciu lat 
po czternaście tytułów 
mistrzowskich. Były se-
zony, że w piłkarskiej ekstrakla-
sie śląskie drużyny stanowiły jed-
ną trzecią wszystkich drużyn. To 
dowód, że nasz region od da-
wien dawna należy do najbogat-
szych piłkarsko. Po sukcesach kra-
jowych przyszedł czas na podbój 
boisk zagranicznych. 

Na arenie 
międzynarodowej
Bezsprzecznie najbardziej 

utytułowanym śląskim i pol-
skim klubem grającym w roz-
grywkach międzynarodowych 
jest Górnik Zabrze. Do dziś wie-
lu kibiców wspomina wielkie 
mecze zabrzan z Mancheste-

rem City, Tottenhamem 
czy AS Romą. Górnik 
Zabrze jako jedyny pol-
ski klub zagrał w fina-
le Pucharu Zdobywców 
Pucharów. 29 kwietnia 
1970 roku na stadio-
nie w Wiedniu niezna-
ny zagranicznym kibi-
com klub z Zabrza za-
grał w finale z Manche-

sterem City. Do pełni szczęścia 
zabrakło niewiele. Górnik prze-
grał z Manchesterem 1:2. Go-
la w tym wielkim meczu strzelił 
legendarny obrońca i wielokrot-
ny reprezentant kraju Stanisław 
Oślizło. – To był dla mnie jeden 
z najważniejszych goli w karie-
rze. Gdyby to była druga, trze-
cia, czy po prostu zwycięska 
bramka, radości byłoby z pew-
nością o wiele więcej – wspo-
mina po latach Stanisław Ośli-
zło, który obecnie pracuje w 
klubie jako rzecznik prasowy. 
Występy Górnika na arenie mię-
dzynarodowej dostarczały pol-
skim kibicom wielkich emocji. 
Starsi pamiętają wyczekiwanie 

Przez wiele lat piłka 
nożna na Śląsku 

była czymś 
więcej niż zwykłą 

dyscypliną sportu.  
Dla wielu Ślązaków była 

i w dalszym ciągu jest 
sposobem na życie.  

To właśnie z naszego 
regionu pochodzi wiele 

gwiazd światowego 
formatu, wielu 

reprezentantów Polski  
i wielu mistrzów kraju. 

tekst 
ADAM SOSNOWSKI 

O śląskiej tradycji – grze w piłkę nożną

Cała Polska w cieniu Śląska!

Dawny Stadion 
XX-lecia PRL 
w Gliwicach. 
W przyszłości 
ma tu powstać 
nowoczesny 
obiekt sportowy, 
póki co, 
stadion straszy 
wyglądem 
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na szczęśliwy rzut monetą pod-
czas meczu o wejście do finału 
PZP, jaki Górnik stoczył z wło-
ską AS Romą. Po dwóch me-
czach i trzecim dogrywkowym 
zwycięzcę wyłoniono w dro-
dze losowania. Do tej pory w 
uszach wielu sympatyków pił-
ki nożnej pobrzmiewają słowa 
legendarnego komentatora Ja-
na Ciszewskiego: „Proszę pań-
stwa, moneta rzucona! (chwila 
ciszy) Górnik, Górnik, Polska! A 
więc sprawiedliwości stało się 
zadość!!!”. 

Podobnych sytuacji było 
bardzo dużo. Jest wielce praw-
dopodobne, że emocje się po-
wtórzą. Zbliża się 60. rocznica 
powstania Górnika Zabrze. Pla-
nowany jest mecz towarzyski z 
udziałem jednej z wielkich dru-
żyn. W ankiecie na stronach in-
ternetowych jednego z fanklu-
bów Górnika internauci głosu-
ją, kogo chcieliby z okazji ju-
bileuszy zobaczyć w roli prze-
ciwnika. Na razie najwięcej 
opowiedziało się za meczem 
Górnik Zabrze–AS Roma. 

Z biegiem lat, gdy śląski 
przemysł wydobywczy tracił na 
znaczeniu, po wielkich refor-
mach śląską piłkę zaczęły doty-
kać niepowodzenia. Nieczyste 
interesy, zmiany gospodarcze 
i wielki kryzys, który zdaje się 
powoli odchodzić do lamusa.

Co mamy dziś?
Obecnie w pierwszej lidze 

gra pięć śląskich klubów: Gór-
nik Zabrze, Polonia Bytom, Ruch 
Chorzów, Odra Wodzisław Śl. 
i Zagłębie Sosnowiec. W trak-
cie sezonu pojawiają się prob-
lemy finansowe i organizacyjne, 
ale coraz częściej do śląskiej pił-
ki przychodzą ludzie rozsądni, 
którzy wiedzą, co zrobić, aby na 
Śląsk powrócił wielki futbol. W 
obecnej sytuacji wydaje się, że 
stabilną przyszłość ma przed so-
bą Górnik. Pojawił się poważny 
inwestor strategiczny, firma Al-
lianz, zajmująca się komplekso-
wymi ubezpieczeniami. W klu-
bie przed sezonem wybrano no-
wego prezesa Ryszarda Szuste-
ra i pojawił się nowy, znany na 
Śląsku trener Ryszard Wieczo-
rek. Powołano nowy sztab szko-
leniowy, dokonano zmian w za-
rządzie i sprowadzono wielu no-
wych piłkarzy. Plany są obiecu-
jące. Mówi się, że Górnik wróci 
na szczyt ligowej tabeli w oko-
licach 2012 roku. Znacznie wię-
cej problemów z grą w ekstra-
klasie mają Ruch Chorzów i Po-
lonia Bytom. Oba kluby rozgry-
wają swoje mecze na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie, ponie-
waż ich obiekty nie spełniają 
wymogów licencyjnych Polskie-
go Związku Piłki Nożnej, pozwa-
lających na rozgrywanie pierw-
szoligowych spotkań. Kibice za-
cierają ręce, bo prawdopodob-
nie wiosenne wielkie derby Ślą-
ska Ruch–Górnik rozegrane zo-
staną na chorzowskim gigancie. 
Kiedyś tzw. dwumecze ligowe 
były normą.  

W Zabrzu szykuje się 
wielka rzecz!

ADAM SOSNOWSKI: Czym jest dla 
Pana Górnik Zabrze?

STANISŁAW OŚLIZŁO: – Dla mnie 
jest ikoną, drugim domem. Nie 
wyobrażam sobie, żebym bier-
nie przyglądał się jego działalno-
ści. Nie potrafiłbym siedzieć w 
domu i przeglądać sportowe ga-
zety. Muszę działać, muszę być 
blisko klubu. 

Kiedy Górnik będzie grał o mi-
strzostwo Polski?

– Na pewno nie w tym sezo-
nie ani w następnym. Sponsor, 
firma Allianz, zapowiada, że o 
tytuł Górnik będzie grać za pięć 
lat. Prosiłem tych panów, aby z 
racji mojego wieku przyspieszy-
li swoje plany. Chciałbym docze-
kać czasów, gdy Górnik będzie 
walczył o mistrzostwo kraju i 
pokaże się na arenie międzyna-
rodowej. Tak by wypadało. 

Jak Pan ocenia poziom ślą-
skiej piłki?

– Nie będę wyjątkiem, gdy 
powiem, że idzie to w dobrym 
kierunku. Nie jest tak źle, jak 
zapowiadali sceptycy. Okazu-
je się, że Polonia Bytom awan-
sowała do ekstraklasy, Piast 
Gliwice też był blisko pierw-
szej ligi. Pojawił się Ruch Cho-
rzów, który reprezentuje taki 
poziom, że powinien utrzymać 
się w ekstraklasie. Wydaje mi 
się, że wraca sytuacja, kiedy lu-
dzie widzą w piłce odprężenie, 
zadowolenie. Inwestorzy mają 
jeszcze dodatkowo możliwość 
zarobienia paru złotych. Ży-
czę wszystkim klubom na Ślą-
sku, aby jak najszybciej znala-
zły sponsorów i umacniały się 
w rozgrywkach.  

Rozmowa ze STANISŁAWEM 
OŚLIZŁO, legendarnym ob- 
rońcą Górnika Zabrze, obec- 
nie rzecznikiem klubu.

O śląskiej tradycji – grze w piłkę nożną

Cała Polska w cieniu Śląska!

Wiele śląskich gwiazd sportu piłkę zaczęło kopać na podwórku obok 
familoka
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Bal dla singli, którzy szukają drugiej połowy

Nie tak łatwo o współmałżonka

KS. WALDEMAR PACKNER:  Wspól-
nota Bożej Miłości organizuje w 
Gliwicach bal karnawałowy dla 
samotnych, którzy szukają swo-
jej drugiej połowy. Czy rzeczywi-
ście głęboko wierzącemu singlo-
wi trudno spotkać odpowiednie-
go kandydata w kraju, w którym 
ponad 90 proc. to katolicy?

ELŻBIETA RAFAŁOWSKA: – Może to 
zabrzmi paradoksalnie, ale tak. 
Wielu deklaruje się jako katoli-
cy, ale ich poglądy na sprawy wia- 
ry czy etyki są dość indywidu- 
alne. Z wieloma rzeczami się 
zgadzają, wiele odrzucają, lub ina- 
czej interpretują. I czasem trud-
no dwojgu ludziom zgodzić się 
w podstawowych sprawach wiary 
lub katolickiej etyki, a przecież re-
ligia, czy wspólny światopogląd, 
jest jednym z podstawowych 
elementów scalających małżeń- 
stwo. Mam nadzieję, że na kar- 
nawałowej zabawie spotkają się 
osoby szukające takich właśnie 
partnerów, dla których wiara to 
o wiele więcej niż tylko słowna 
deklaracja.  

Co to jest Wspólnota Bożej Mi-
łości? 

– To misyjna wspólnota dla 
osób zakonnych i świeckich. 

Założyła ją w 1985 r. w Birmin- 
gham s. Regina Mary Collins, wów-
czas od ponad 20 lat siostra za-
konna we francuskim Zgromadze-
niu Córek Ducha Świętego. Celem 
nowej wspólnoty jest głoszenie 
Ewangelii – swoim życiem i oso- 
bistym świadectwem. Każdy, 
kto należy do tej wspólnoty, ma 
być swego rodzaju misjonarzem 
Chrystusa. Stąd misyjny charakter 
Wspólnoty Bożej Miłości. 

To dlaczego wspólnota zakon-
na organizuje bal dla samot-
nych, którzy szukają wierzącego 
współmałżonka?

– Wielu świeckich ze wspólno-
ty chciało zawrzeć małżeństwo. 
Do siostry Reginy Collins zaczęły 
dochodzić głosy, że wcale nie 
jest im łatwo spotkać głęboko 

wierzącą osobę. Tak zrodził się 
pomysł takich spotkań. Pier-
wsze odbyło się w domu za-
konnym Wspólnoty Bożej Miłości 
w Törökbalint koło Budapesz-
tu, a zorganizowała je Helena, 
Słowaczka, która parę lat temu 
dała ogłoszenie matrymonialne 
do gazety. Napisała w nim, że 
poszukuje wierzącego partnera 
i odpowiedziało jej prawie stu 
mężczyzn. Nie zdawała sobie 
sprawy, że aż tylu również szuka 
wierzącej partnerki. Tak zrodził 
się pomysł organizowania ba-
li dla samotnych, którzy chcą 
spotkać głęboko wierzącego 
życiowego partnera. 

Pani uczestniczyła już w takim 
spotkaniu na Węgrzech.

– Tak, we wrześniu br. 
Przyjechały 24 osoby w różnym 
wieku. Ten czas pozwolił wzajem-
nie się poznać i z tego, co wiem, 
niektórzy postanowili pozostać w 
kontakcie. A jaki będzie efekt tych 
znajomości – czas pokaże.

Do karnawałowego balu został 
jeszcze prawie miesiąc, a już są 
chętni.

– Pomysł takiego balu zrodził 
się w lipcu, w czasie pobytu s. 
Collins na Górze Świętej Anny. In-
formacja rozchodziła się drogą 
pantoflową. Do tej pory zgłosiło 
się prawie 30 chętnych, głównie 
ludzie młodzi, od 25 do 35 lat. 

Mam nadzieję, że będzie nas 
więcej.

Gdzie można się zgłaszać?

– Więcej informacji znajduje się 
na stronie internetowej wspólno-
ty: www.mdl.opoka.org.pl. Chętni 
mogą zgłaszać się e-mailem: 
mdl@mdl.opoka.org.pl lub tele-
fonicznie, dzwoniąc pod numer 
504 310 592. Bal odbędzie się w 
sobotę 12 stycznia 2008 roku, 
a gdzie dokładnie, o tym zain-
teresowani zostaną poinfor-
mowani.

Jak będzie wyglądał taki bal?

– Chcemy rozpocząć już 
około godziny 11.00 warszta- 
tami integracyjnymi, w których 
przygotowaniu pomoże nam 
psycholog. Założenie jest takie, 
aby każdą zabawę wykonywać 
w dwuosobowych zespołach, a 
kolejna konkurencja to zmiana 
partnera w takim zespole. Ma 
to służyć wzajemnemu poznaniu 
się. Do jednej z takich konkurencji 
przyda się zdjęcie z dzieciństwa, 
dlatego warto je mieć przy so-
bie. Po obiedzie i kawie, około 
godziny osiemnastej, chce-
my rozpocząć zabawę, którą 
poprowadzi doskonały wodzirej. 
Ponieważ będzie to zabawa 
karnawałowa, warto zaopatrzyć 
się w jakiś zabawny element stro-
ju. Oczywiście całe spotkanie jest 
bezalkoholowe.  

Konkurs fotograficzny

Obiektyw skierowany na Rudy
„Rudy – miejsce obdarowane” – to 
temat konkursu fotograficznego, 
do udziału w którym zaprasza ks. 
Jan Rosiek, dyrektor tamtejszego 
Zespołu Klasztorno-Pałacowego. 
Termin nadsyłania prac jest odległy, 
ale już czas zacząć robić zdjęcia. 

Konkurs będzie jedną z form 
uczczenia obchodzonej w przy-
szłym roku 750. rocznicy cyster-
skiej fundacji w Rudach. Miej-

sca znanego z niezwykłych walo-
rów architektonicznych, przyrod-
niczych, ale przede wszystkim 
jego wartości duchowej, zwią-
zanej z sanktuarium, w którym 
znajduje się obraz Matki Bożej 
Rudzkiej Pokornej. Organizato-
rzy oczekują na fotografie pre-
zentujące to miejsce, jego nie-
zwykły klimat, nawiązujące do 
historii, którą tworzyli tu cyster-
si. Każdy z uczestników może 

zgłosić maksymalnie pięć zdjęć 
w formacie minimum 13 na 18 
cm, nagranych również na CD w 
formacie jpg w najwyższej klasie. 
Prace należy przesłać pod adre-
sem: Stare Opactwo w Rudach, 
ul. Cysterska 4, 47-430 Rudy. Ter-
min ich nadsyłania upływa 30 
września 2008 roku. Szczegóło-
wy regulamin i dodatkowe infor-
macje zostaną podane w później-
szym terminie. 

Prace będą oceniane przez 
jury w składzie: artysta plastyk 
prof. Werner Lubos oraz foto-
graficy Brygida Melcer-Kwieciń-
ska, Adam Raszka i Roman Kon-
zal.  Patronat nad konkursem 
objęli biskup gliwicki Jan Wie-
czorek oraz posłowie Henryk 
Siedlaczek i Mirosław Sekuła. 
Konkurs odbywa się pod patro-
natem „Gościa Niedzielnego” i 
Radia Plus.  

Rozmowa z Elżbietą 
Rafałowską ze Wspólnoty 
Bożej Miłości
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Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień 30 grudnia w  
programie „Tu i teraz” repor-
taż z parafii św. Katarzyny w 
Toszku. Od XVII wieku znajdu-
je się tam obraz Matki Boskiej 
Toszeckiej, otoczony wielką 
czcią miejscowych wiernych. 
Wiele Mszy zamawianych jest 
za wstawiennictwem Matki Bo-
skiej Toszeckiej. 

Aby wygrać zaproszenie do 
Multikina w Zabrzu dla czte-
rech osób, należy zadzwonić 
po zakończeniu audycji do stu-
dia (tel. 0 32 232-52-32) i od-
powiedzieć na pytanie: jaką 
uroczystość maryjną obchodzi-
my w Kościele 1 stycznia? 

Magazyn „Tu i teraz”  przed-
stawia wydarzenia z życia lo-
kalnego Kościoła,  rozmowy 
z ciekawymi ludźmi oraz re-
portaże z miejsc, które mają 
szczególne znaczenie dla die-
cezji. Początek audycji: nie-
dziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– godzinny pobyt w Parku 
Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach (dla czterech osób), za-
proszenie dla czterech osób do 
Multikina w Zabrzu,  rodzinne 
wejście do Fantasy Parku w Ru-
dzie Śląskiej (można pograć w 
kręgle, bilard, gry wideo) oraz 
książki ufundowane przez Wy-
dawnictwo Jedność.  

Tradycyjnie w Boże Narodze-
nie Radio Plus przeprowadzi 
transmisje uroczystych litur-
gii z kościoła katedralnego w 
Gliwicach. 

Transmisja Pasterki, cele-
browanej przez księdza bisku-
pa, rozpocznie się w Wigilię 
Bożego Narodzenia punktual-
nie o godz. 24. Ponownie z 
kościołem śś. Apostołów Pio-
tra i Pawła Radio Plus połączy 
się 25 grudnia, aby o godz. 
10 rozpocząć transmisję Mszy 
Narodzenia Pańskiego. 

Gliwicka rozgłośnia od 
początku swego istnienia (w 

2008 r. minie 15 lat) trans-
mituje co roku także litur-
gię Triduum Paschalnego 
oraz uroczystości Zmartwych- 
wstania Pańskiego. Codzien-
nie łączy słuchaczy także w 
modlitwie różańcowej, któ- 
ra również podczas świąt Bo-
żego Narodzenia rozpocz- 
nie się o godz. 22. Intencje 
różańcowe można zgłaszać  
w dni pracujące w godz. od 
9.00 do 10.00 pod numerem 
telefonu 032 232-68-86 lub 
drogą listową: Radio Plus, ul. 
Głowackiego 3, 44-100 Gli-
wice.

 

Dzielnicowy skwer, który w dużej 
mierze służy jako parking 
– tak jest dziś. Za trzy lata 
centralny punkt Pyskowic 
zmieni się nie do poznania. 

Zakończył się już pierwszy, 
projektowy etap przebudowy 
pyskowickiego rynku. Wybrano 
odważną koncepcję, która za-
pewnia niepowtarzalność w ska-
li Śląska, a może nawet i kraju. 
Głównym wyróżnikiem placu bę-
dzie siedem łuków „przymykają-
cych” rynek od północnej strony. 
– Liczba arkad nie jest przypad-
kowa – wyjaśnia burmistrz Py-
skowic Wacław Kęska. – Zgodnie 
ze „Słownikiem symboli” Wła-
dysława Kopalińskiego cyfra sie-
dem oznacza m.in. doskonałość, 
przestrzeń, los i trwałość – do-
daje. Atrakcyjności arkadom ma 
dodać także podświetlenie ich 
od spodu oraz materiał, z któ-
rego zostaną wykonane. Jedna z 
propozycji zakłada, że arkady bę-

dą szklane. Autorką kon-
cepcji, która łączy ze so-
bą nowoczesność, sym-
bolikę oraz tradycję, jest 
mieszkanka Pyskowic dr 
inż. arch. Elżbieta Błe-
szyńska-Koclęga. 

Arkady to oczywi-
ście niejedyny wyróż-
nik pyskowickiego rynku. Po-
zostaną na nim także fontan-
na i maryjna kolumna, któ-
re aktualnie są niemal ukry-
te w gęstej kompozycji ziele-
ni. Także to sprawia, że aktual-
nie pyskowicki rynek nie posia-
da wyraźnie określonej funkcji, 
a z każdej strony obecny jest 
samochodowy ruch. – Zgod-
nie z koncepcją pozostawio-
ne zostaną główne drogi prze-
biegające przez rynek, nato-
miast drogi dojazdowe do pie-
rzei wschodniej i południowej 
zostaną przeznaczone na po-
większenie płyty rynku – mówi 
o koncepcji przebudowy bur-
mistrz Kęska. – Dodatkowo po-

zyskane miejsce ułatwi 
organizację wielu im-
prez, takich jak: „Py-
skowickie Legendy”, 
występy teatrów ulicz-
nych, „Kiermasz Świą-
teczny” czy sylwester. 
Centralny punkt mia-
sta ma stać się miej-

scem kulturalnych i towarzy-
skich spotkań.

Kiedy zobaczymy nowe obli-
cze rynku? Zgodnie z zapewnie-
niami, przebudowa powinna za-
kończyć się w 2010 roku, czyli na 
jubileusz 750-lecia miasta. Nie-
stety, nie ma pewności, że będzie 
to finalna data, gdyż wiele zależy 
od terminów rozpisania kon-
kursów na pozyskanie fundu-
szy. Inwestycja bowiem w du-
żej mierze finansowana będzie 
ze środków Unii Europejskiej, 
a dotacja może wynieść nawet 
85 proc. całości kosztów. Sza-
cuje się, że rewitalizacja kosz-
tować będzie ok. 2 mln zł. 

 PJ

Rodzinny konkurs

Wygraj

 R E K L A M A 

Boże Narodzenie w eterze

Radiowa Pasterka

Siedem arkad 
będzie jednym 
z wyróżników 
placu. Łuki być 
może wykonane 
będą z tzw. 
bezpiecznego 
szkła

Rynek w Pyskowicach 
czeka gruntowna 

przebudowa 

Symbolika 
i tradycja
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Z dużym poślizgiem, ale ukazała się! Płyta 
zespołu „Łaską zbawieni” już jest dostępna.

Nagranie jest nagrodą głów-
ną Festiwalu Cantate Deo 2006. 
Na płycie znalazło się pięć 
utworów – razem mamy pra-
wie dwadzieścia minut muzy-
ki.

Zespół „Łaską zbawieni” 
powstał w 2005 roku w Gli-
wicach i związany jest z pa-
rafią Matki Bożej Kochawiń-
skiej. Oprócz Grand Prix i 
nagrody publiczności Canta-

te Deo 2006 ma na swoim koncie także inne 
sukcesy, m.in. drugie miejsca na festiwalach 
„Corda Cordi” w Brzegu i „Pokochaj Miłość” 
w Mikołowie. Zespół nie tylko koncertuje, 

ale zajmuje się również opra-
wą muzyczną liturgii w gli-
wickich kościołach. W przy-
gotowaniu jest jego strona 
internetowa, która ma ruszyć 
lada dzień:  www.zbawieni.
xt.pl. Składa się z 20 osób i za-
prasza chętnych do śpiewania. 
Więcej informacji: tel. 607 799 
802 lub ocho@wp.pl Strona fe-
stiwalu: www.cantate.pl. K

Ciekawa książka o Rudach

O sekretach cystersów
i nie tylko

Niedawno ukazała się książka Grzegorza 
Wawocznego „Sekrety cystersów. Opactwo 
w Rudach”. Powinni przeczytać ją wszyscy, 
którym bliska jest historia cystersów
i rudzkiego zabytku. 

Grzegorza Wawocznego miło-
śnikom śląskiej historii przedsta-
wiać nie trzeba. Prawnik, dzien-
nikarz, autor szeregu książek po-
święconych dziejom Śląska. Zna-
ny jest z wielkiej miłości do Rud, 
którym poświęcił szereg publi-
kacji. 

Najnowsza książka stanowi 
swego rodzaju kompendium 
wiedzy na temat cystersów i dziejów 
opactwa, a potem pałacu książęcego w Ru-
dach. Punktem wyjścia jest tzw. katalog ma-
gii mnicha Rudolfa, czyli 148 kart zachowa-
nych z ogromnej ongiś biblioteki klasztor-
nej. Niestety, po kasacie zakonu i przejęciu 
jego dóbr przez państwo pruskie w 1811 ro-
ku ogromny księgozbiór, liczący około 12 
tys. woluminów, został praktycznie w całości 
zniszczony. Do dziś zachowało się we wro-
cławskim archiwum jedynie 61 rudzkich rę-
kopisów, w tym katalog magii oraz dziesięć 
inkunabułów. 

Katalog magii, obok słynnej „Księgi hen-
rykowskiej” z opactwa cystersów w Henryko-
wie, od ponad stu lat budzi największe zainte-
resowanie historyków. Rękopis z Rud fascynu-
je naukowców, etnografów i demonologów. 

A wszystko za sprawą dziwnych prak-
tyk, o których usłyszał w konfe-
sjonale mnich Rudolf, a potem 
spisał je jako swego rodzaju po-
radnik dla spowiedników. Lektu-
ra średniowiecznego manuskryptu 
może dziwić i zaskakiwać. Opisane 
praktyki, np. przy urodzeniu dziec-
ka, szukaniu męża czy zdobywaniu 
przychylności losu, wydają się nie-
prawdopodobne. Dziś jednak obec-
ne są w naszym życiu w innej formie 
– wystarczy wspomnieć czarnego kota 

lub przynoszącą pecha trzynastkę.
Napisana barwnym i ciekawym językiem 

książka G. Wawocznego przybliża i odkry-
wa dzieje jednego z najstarszych opactw 
na Śląsku, a ciekawe zdjęcia pokazują histo-
rię obiektu od początku po współczesność. 
O książkę można pytać w śląskich księgar-
niach.  W

Grzegorz Wawoczny, „Sekrety cystersów. Opactwo w 
Rudach”, Wydawnictwo i Agencja informacyjna WAW 
Grzegorz Wawoczny, Racibórz 2007, ss. 200. 
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  MSZA W INTENCJI GLIWICZAN
23 GRUDNIA, godz. 12.30, katedra śś. 
Piotra i Pawła w Gliwicach –  Msza św. 
pod przewodnictwem księdza biskupa  
w intencji gliwiczan i mieszkańców po-
wiatu gliwickiego.
  KONCERTY 

ARTYSTYCZNEGO JARMARKU 
BOŻONARODZENIOWEGO

22 i 23 GRUDNIA, ogród Willi Caro, godz. 
od 13.00 do 15.00 – kolędy świata, pa-
storałki i pieśni adwentowe w wykona-
niu gliwickich chórów. 
22 GRUDNIA wystąpią Cantemus pod dy-
rekcją J. Turkiewicza i Chór Sośnica pod 
dyrekcją A. Kwiatkowskiej; 
23 GRUDNIA –  Cantabile pod dyrekcją 
L. Czajkowskiej i chór katedralny pod 
dyrekcją K. Krzyżanowskiej-Łobody. 
Chórom w niedzielę  towarzyszyć bę-
dzie Górnicza Orkiestra Dęta Kopalni 
„Sośnica” pod dyrekcją L. Podolskiego, 
z udziałem solistów Jerzego Musioła i 
Grażyny Jędrzejewskiej.
Przewidziana jest degustacja potraw 
świątecznych w przerwach pomiędzy 
koncertami. 
6 STYCZNIA,  godz. 12.00, Willa Caro 
– koncert kolęd Akademickiego Zes-
połu Muzycznego Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach pod dyrekcją K. Krzy-
żanowskiej-Łobody  (bilety 6 i 3 zł). 
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
27 GRUDNIA, godz. 18.30, kościół Chrystusa 
Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei.
28 GRUDNIA, godz. 19.00, kościół NSPJ 
w Koszęcinie.
  50 LAT PARAFII
30 GRUDNIA, godz. 11.00, kościół pw. MB 
Różańcowej w Zabrzu Grzybowicach 
– Msza dziękczynna pod przewodni-
ctwem bp. Gerarda Kusza.
  WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, któ-
re odbędzie się 5 STYCZNIA o godz. 11.00 
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Bytomiu (przy rynku).
  XIV CHÓRALNE SPOTKANIA 

KOLĘDOWE W ZABRZU
6 STYCZNIA zaproszone chóry zaśpiewają 
w sześciu kościołach miasta podczas li-
turgii przed południem, a o godz. 16.00 
w kościele św. Teresy w Mikulczycach 
odbędzie się wspólny koncert kolęd. 
Szczegółowy program podamy w na-
stępnym numerze gliwickiego GN.
  KONCERT KOLĘD
6 STYCZNIA, godz. 16.00, kościół św. Jacka 
w Gliwicach Sośnicy – wystąpi chór 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Opolu. 

Zapowiedzi

Płyta dla laureatów

Nagrana nagroda

którym bliska jest historia cystersów

Grzegorza Wawocznego miło-
śnikom śląskiej historii przedsta-
wiać nie trzeba. Prawnik, dzien-
nikarz, autor szeregu książek po-

wiedzy na temat cystersów i dziejów 

A wszystko za sprawą dziwnych prak-

spisał je jako swego rodzaju po-
radnik dla spowiedników. Lektu-
ra średniowiecznego manuskryptu 
może dziwić i zaskakiwać. Opisane 
praktyki, np. przy urodzeniu dziec-
ka, szukaniu męża czy zdobywaniu 
przychylności losu, wydają się nie-
prawdopodobne. Dziś jednak obec-
ne są w naszym życiu w innej formie 
– wystarczy wspomnieć czarnego kota 

Nagranie jest nagrodą głów-
ną Festiwalu Cantate Deo 2006. 
Na płycie znalazło się pięć 
utworów – razem mamy pra-
wie dwadzieścia minut muzy-

w Mikołowie. Zespół nie tylko koncertuje, 
ale zajmuje się również opra-

wickich kościołach. W przy-
gotowaniu jest jego strona 
internetowa, która ma ruszyć 
lada dzień:  www.zbawieni.
xt.pl. Składa się z 20 osób i za-
prasza chętnych do śpiewania. 
Więcej informacji: tel. 607 799 
802 lub ocho@wp.pl Strona fe-
stiwalu: www.cantate.pl. 


