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Brytyjska firma A4e 
pomoże co najmniej 
350 osobom, 
które zarejestrowane są 
jako bezrobotne 
dłużej niż 12 miesięcy. 

A 4e to skrót od angielskiej na-
zwy Action for Employment, 
co można przetłumaczyć 

jako działanie na rzecz zatrudnienia. 
15 października odbyło się oficjalne 
otwarcie Centrum Pracy A4e przy ul. 
Karola Miarki 3/3 w Zabrzu. Jest to 
efekt nawiązanej współpracy z wła-
dzami Zabrza i Powiatowym Urzędem 
Pracy, dzięki partnerstwu miasta 
z Rotherham. 

A4e pomaga bezrobotnym w An-
glii, Irlandii, Francji, Niemczech, 

Australii, południowej Afryce, Indiach, 
Izraelu i Polsce. W naszym kraju od 
listopada 2008 roku Centra Pracy A4e 
pomogły znaleźć zatrudnienie 175 oso-
bom bezrobotnym. 

– Mam wielkie nadzieje, jeśli 
chodzi o to centrum – mówił w Za-
brzu Roy Newey, członek zarządu 
A4e, wyrażając radość z możliwości 
współpracy i podzielenia się sukce-
sami wdrażanego projektu. 

A4e pomaga długotrwale bezrobot-
nym i zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym na wiele sposobów. – Mamy 
tutaj doradców osobistych, którzy 
pracują indywidualnie z klientem, 
trenerów umiejętności miękkich, ale 
również stosujemy różnego rodzaju 
szkolenia zawodowe – tłumaczy Ania 
Mendrek, menedżer operacyjny pro-
jektów w Polsce. Oprócz zajęć w swoim 

ośrodku, Centrum współpracuje z in-
nymi instytucjami szkolącymi, pośred-
niczy w kontaktach z pracodawcami 
oraz wspiera w bardzo prozaicznych 
problemach, np. zakupu okularów 
czy opłaceniu fryzjera przed rozmo-
wą kwalifikacyjną. Nowością jest to, że 
pomaga swoim klientom jeszcze przez 
sześć miesięcy od podjęcia zatrudnie-
nia. Jest to czas, gdy może na przykład 
sfinansować dodatkowe szkolenie. 

Obecny projekt, realizowany razem 
z PUP Zabrze, ma trwać 20 miesięcy 
i być współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Po jego 
zakończeniu Centrum Pracy zamierza 
kontynuować pomoc dla bezrobotnych. 
Centrum jest czynne od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 8.30–16.30, tel. 
032 274 00 88.  Klaudia Cwołek
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Małgorzata Mańka-Szulik i Roy Newey przecinają  wstęgę 
podczas otwarcia Centrum Pracy A4e

Integracja poprzez pracę

Centrum  
dla bezrobotnych

krótko

Po naszymu…
Zabrze. tegoroczna 
edycja konkursu 
„Po naszymu, czyli 
po śląsku” odbędzie się 
25 października 
o 17.00 w Domu 
Muzyki i tańca 
w zabrzu. Jej uczestnicy 
w przygotowanych 
monologach 
zaprezentują umiejętność 
posługiwania się śląską 
gwarą. Co roku wybierany 
jest także Honorowy 
Ślązak Roku. W gronie 
tych wyróżnionych osób, 
związanych ze Śląskiem, 
znaleźli się już m.in.: 
kompozytor Wojciech 
Kilar, abp Damian zimoń, 
działacz sportowy Gerard 
Cieślik i Maria Pańczyk, 
inicjatorka konkursu 
„Po naszymu, czyli 
po śląsku”.

Znicze Caritas
Diecezja gliwicka. znicze 
Caritas są do nabycia 
we wszystkich parafiach 
diecezji. W tym roku 
umieszczony został 
na nich cytat z Psalmu 31: 
„W ręce twoje powierzam 
ducha mojego”. znicze 
są rozprowadzane 
w cenie 3 zł, środki 
zebrane w ten sposób 
przez gliwicką Caritas 
przeznaczone zostaną 
na dożywianie dzieci. 
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Szukałeś nas – jesteśmy
Tarnowskie Góry. 16 paździer-
nika z udziałem bp. Gerarda Kusza 
i przedstawicieli władz miasta 
w Publicznym Gimnazjum nr 1 
odbyła się inauguracja V Edycji 
Konkursu Papieskiego pt. „Szu-
kałeś nas – jesteśmy”. Konkurs 
ustanowiony został jako żywy 
pomnik po śmierci Jana Pawła II. 
Biorą w nim udział przedszkola, 
szkoły podstawowe i gimnazja. 
W tym roku temat konkursu dla 
przedszkoli i szkół podstawowych 
brzmi „Papież i dzieci”, a dla gim-
nazjalistów „Światowe Dni Mło-
dzieży”. Światowym spotkaniom 
z młodzieżą poświęcone było 

przedstawienie inauguracyjne. 
Konkurs rozgrywa się w różnych 
kategoriach: plastycznej, teatralnej 
, literackiej, muzycznej i wiedzy. 
Potrwa do 18 maja, gdy w dniu kolej-
nych urodzin Karola Wojtyły odbę-
dzie się gala finałowa.

Adres redakcji: 
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon 032 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

Spotkanie księży seniorów

Rudy. We wspomnienie św. Jadwi-
gi, 16 października, przyjechali 
do Rud księża emeryci i renciści 
diecezji gliwickiej. W spotka-
niu uczestniczyło 33 kapłanów. 
Mszy św. w kaplicy Matki Boskiej 
Rudzkiej przewodniczył bp Jan 
Wieczorek. – Spotykamy się we 
wspomnienie św. Jadwigi, w Roku 
Kapłańskim, w 31. rocznicę wybo-
ru Jana Pawła II. To wszystko skła-
nia nas do refleksji nad naszym 
powołaniem i życiem – powiedział 
w homilii bp Wieczorek. Podkre-
ślił, że powołanie kapłańskie jest 

zawsze tajemnicą. – Nigdy nie 
zrozumiemy, dlaczego właśnie nas 
Bóg wybrał i powołał. Ważne jest 
także, abyśmy zawsze trwali w jed-
ności z Bogiem, Kościołem i inny-
mi księżmi – zaznaczył biskup gli-
wicki. Po Mszy księża spotkali się 
w odnowionym opactwie cyster-
skim na obiedzie. Księża seniorzy 
mieli również okazję zapoznać się 
z przebiegiem odbudowy obiektu 
i jego przeznaczeniem, o czym 
mówił ks. Jan Rosiek, dyrektor 
zespołu klasztorno-pałacowego 
w Rudach.

O święte powołania
Miasteczko Śląskie. 17 paździer-
nika w Miasteczku Śląskim na 
dniu modlitw spotkali się członko-
wie Apostolatu Wspierania Powo-
łań im. ks. Teodora Christopha. 
Apostolat został powołany przez 
biskupa gliwickiego w 1999 roku, 
aby codzienną modlitwą wspierać 
kapłanów oraz prosić Boga o nowe 
powołania kapłańskie. Należy 
do niego prawie 200 osób, wiele 
z nich to rodzice kapłanów. Mszy 
przewodniczył bp Jan Wieczorek. 
W homilii zaznaczył, że ludzie od 
kapłanów oczekują przede wszyst-
kim świętości. – Dlatego módlcie 
się nie tylko o nowe powołania, 
ale przede wszystkim o świętych 
kapłanów, takich, którzy podołają 
wyzwaniom stawianym im przez 
współczesność – apelował bp Wie-
czorek. Uczestnicy pielgrzymki 
wysłuchali też wykładu ks. dr. 
Krystiana Piechaczka, dyrekto-
ra wydziału duszpasterskiego 

gliwickiej kurii, który mówił o roli 
rodziny w budzeniu i dojrzewaniu 
powołań kapłańskich. Po Różańcu 
pielgrzymi przeszli na cmentarz, 
gdzie modlili się nad grobem ks. 
Teodora Christopha.

Pobiegli dla Jana Pawła II

Lisowice. Sztafeta wyruszyła 
wieczorem 15 października spod 
kościoła św. Jana Nepomucena 
w Lisowicach. Biegacze zabrali 
ze sobą podziękowanie miesz-
kańców tej miejscowości dla Ewy 
Filipiak, burmistrz Wadowic, za 
ofiarowany im Dąb Jana Pawła II, 
który rośnie obok kaplicy. Do ich 
ośmioosobowej sztafety w Pieka-
rach Śląskich dołączyły jeszcze 
dwie sztafety – górników i gim-
nazjalistów. Wspólnie dotarli do 
Wadowic, gdzie następnego dnia 
w południe wzięli udział w Mszy 

św. w bazylice Najświętszej Maryi 
Panny. 16 października wieczorem 
byli już z powrotem w Lisowicach. 
– Biegliśmy dla uczczenia Papieża 
w 31. rocznicę jego wyboru, bo każ-
dy z nas coś zawdzięcza Ojcu Świę-
temu. Każdy zabrał ze sobą jakąś 
intencję i podziękowanie. Chociaż 
wróciliśmy zmęczeni i niewyspani, 
to uczestnicy sztafety już zgłaszali 
gotowość do udziału w następnych, 
nawet wymagających większego 
wysiłku biegach – mówi Krzysz-
tof Brol, kierownik sztafety. Bieg 
zorganizował LZS Lisowice.

Ks. Jerzy Samiec nowym biskupem
Nowy biskup. Ks. Jerzy Samiec 
został wybrany przez XII Synod 
Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego na urząd biskupa na 
10-letnią kadencję. Ks. Samiec 
pracował jako wikariusz w para-
fiach ewangelicko-augsburskich 
w Zabrzu i Gliwicach, a później 
jako proboszcz gliwickiej para-
fii, gdzie współorganizował 

tworzenie Liceum Ogólnokształ-
cącego i Gimnazjum Ewangelic-
kiego. Później był duszpasterzem 
młodzieżowym diecezji katowic-
kiej, diecezjalnym duszpasterzem 
ewangelizacyjno-misyjnym. Od 
2003 r. był prezesem Stowarzysze-
nia Księży i Katechetów Kościoła 
EA w RP. W 2007 r. został preze-
sem Synodu Kościoła.

W pielgrzymce  
do Miasteczka Śląskiego 
uczestniczyło ponad  
100 osób

O świętość życia kapłanów i o nowe powołania księża modlili się 
podczas Mszy przed cudownym obrazem Matki Boskiej Rudzkiej

W sztafecie 
pobiegli 
biegacze  
z LZS Lisowice, 
górnicy 
i gimnazjaliści
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W Wójtowej Wsi zakończył się remont organów 

Będą służyć Bogu i ludziom
Biskup Gerard 
Kusz poświęcił 
po kapitalnym 
remoncie organy 
w gliwickim kościele 
św. Antoniego. 
Uroczystość odbyła 
się we wtorek 
13 października, 
podczas nabożeństwa 
fatimskiego. 

P neumatyczno-elektryczny 
instrument budowany był 

przez kilka miesięcy w znanej 
firmie Carla Berschdorfa z Nysy. 
W efekcie kościół św. Antoniego 
w 1936 roku, dziewięć lat po kon-
sekracji, otrzymał organy skła-
dające się aż z 4 tys. piszczałek; 
największe mają ponad 6 m wyso-
kości, długość najmniejszych nie 
przekracza jednego centymetra. 
Organy te, posiadające 50 głosów, 
trzy manuały oraz klawiaturę 
nożną, są jednym z największych 

instrumentów znajdujących się 
w gliwickich kościołach. 

– Właściwie przez 73 lata, nie 
licząc doraźnych prac, organy nie 
doczekały się kapitalnego remontu. 
Stąd podjęcie się gruntownej reno-
wacji instrumentu stało się wręcz 
konieczne – wyjaśnia ks. Stefan Zia-
ja, proboszcz. Kilka lat temu zapadła 
decyzja o remoncie kapitalnym. – 
Pokrycie ogromnych kosztów było-
by niemożliwe, gdyby nie ofiarność 

moich parafiach. Za każdą złotówkę, 
złożoną na ten cel, jestem im bardzo 
wdzięczny – mówi ks. Ziaja.

Dokończenia remontu, po nie 
wywiązaniu się z umowy firmy 
Damiana Kaczmarczyka z Zabrza, 
podjęli się Jan Maliński oraz Piotr 
Skowronek (obaj z Olesna). Prace 
trwały wiele miesięcy, w efekcie in-
strument zabrzmiał tak, jak w dniu, 
kiedy go oddano do użytku. Ich pra-
ce, po wnikliwym sprawdzeniu, 

pozytywnie oceniała diecezjalna 
komisja muzyki sakralnej. 

W homilii bp Gerard Kusz na-
wiązał do dnia fatimskiego, kiedy 
w wielu parafiach odprawiane są 
specjalne nabożeństwa. – Modlitwa 
różańcowa jest naszą odpowiedzią 
na prośbę Maryi z Fatimy i na wielo-
krotnie ponawiane apele Jana Pawła 
II – powiedział bp Kusz. – Dobrze, że 
w tym właśnie dniu w waszej parafii, 
po remoncie, ponownie poświęcane 
są organy. To także zobowiązanie 
dla nas, aby dobrym życiem stać się 
pieśnią ku chwale Boga – podkreślił 
bp Gerard Kusz.

Uroczystość zakończyła się 
koncertem organowym w wyko-
naniu prof. Piotra Rojka z wro-
cławskiej Akademii Muzycznej. 
– To wspaniały instrument, który 
daje duże możliwości koncertowe. 
Jestem pod wrażeniem jego moż-
liwości i brzmienia. Sądzę, że ko-
ściół stanie się miejscem wielu or-
ganowych koncertów, a doskonale 
wykonany remont instrumentu 
jest jeszcze dodatkowym ku temu 
atutem – powiedział po koncercie 
prof. Rojek.  wp

Obchody w Tarnowskich Górach

Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
Ksiądz Jerzy nie uciekał od od-
powiedzialności, był świadomy, 
co go czeka i przyjął to – mówił 
bp Gerard Kusz w Tarnowskich 
Górach.  

W niedzielę 18 października 
podczas Mszy św. w ko-

ściele Królowej Pokoju modlono 
się o beatyfikację ks. Jerzego 
Popiełuszki  w 25. rocznicę jego 
męczeńskiej śmierci. Bp G. Kusz,  
nawiązując do Ewangelii dnia,  
mówił o innym porządku wła-
dzy, który zaproponował swoim 
uczniom Chrystus, gdzie ten, kto 
chce być wielki, powinien być słu-
gą i niewolnikiem wszystkich. – 
Takim niewolnikiem stał się ks. 
Jerzy. Do tego stopnia, że kiedy 
mu zaproponowano wyjście z za-
gmatwanej wtedy sytuacji, czyli 
wyjazd do Rzymu na studia albo 

pozostanie w kraju, wybrał wier-
ność tym, którym służył, robotni-
kom –powiedział bp Kusz.

Po Mszy św. odbyło się wrę-
czenie nagród w konkursie pt. 
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko – bo-
hater naszej duchowej wolności”, 
zorganizowanym przez Wydział 
Kultury i Promocji Miasta Urzę-
du Miejskiego. Wzięli w nim 
udział uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.  
Nagrodę główną za multimedial-
ną minimonografię o ks. Jerzym 
Popiełuszce otrzymały Sylwia 
Leszczyk i Klaudia Kot. Praca ta 
została szczególnie doceniona 
przez jury i została polecona 
do wykorzystania w zajęciach 
lekcyjnych. Przyznano też 5 
w yróżnień, które otrzymali: 
Weronika Musiał i Izabela Farys 
(praca zbiorowa), Kamil Peckh, 

Klaudia Wieczorek, Agnieszka 
Mikołajczyk i  Dawid Patalong. 
Po wręczeniu nagród odbył się 

koncert  kwartetu smyczkowego 
„Akademos”.

kc

Po kapitalnym remoncie organy poświęcił bp Gerard Kusz

Laureatki nagrody głównej: Sylwia Leszczyk i Klaudia Kot 
z bp. Gerardem Kuszem, Barbarą Dziuk, prezesem  oddziału 
śląskiego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, i burmistrzem 
Arkadiuszem Czechem
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Debata w Bytomiu

Bioetyka  
po polsku

Rozwój biomedycyny 
i biotechnologii to 
najważniejsza rewolucja 
w dziejach ludzkości  
– stwierdził Jarosław Gowin 
podczas debaty o bioetyce 
w Bytomiu.

S potkanie, które odbyło się 12 paździer-
nika w ramach Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej, było spojrzeniem z kilku 

stron na kwestie ochrony życia. – Oscylują one 
pomiędzy minimum wyznaczonym przez prawo, 
a ideałem wskazanym przez etykę. Prawo wyzna-
cza dolną granicę, której nie możemy przekro-
czyć. Jeśli nie ma tego minimum, to można pójść 
w dół aż do przysłowiowego piekła, bo jeśli coś 
jest niezakazane, to jest dopuszczalne – zauważył 
prowadzący spotkanie ks. prof. Piotr Morciniec, 
bioetyk z Uniwersytetu Opolskiego. 

Uczestnicy debaty przypomnieli, że w tej 
chwili w Polsce istnieje pustka prawna, jeśli 
chodzi o regulację ważnych spraw bioetycz-
nych. Nie obowiązuje nawet minimalny stan-
dard, czyli Europejska Konwencja Bioetyczna. 
– A przecież kwestie bioetyczne to kwestie życia 
i śmierci, tymczasem od 20 lat nikt u nas z tym 
problemem się nie zmierzył – zauważył Jarosław 
Gowin, twórca projektu ustawy bioetycznej, po-
dejmującej m.in. sprawę uregulowań prawnych 
dotyczących zapłodnienia in vitro. W tej kwestii 
do zasad niepodlegających żadnym kompromi-
som zalicza dwie sprawy – tworzenia zarodków 
nadliczbowych i selekcję prowadzącą do wyboru 
najsilniejszych. W efekcie czego istnieją banki 
dziesiątek tysięcy zamrożonych embrionów. 

– Na poziomie prawnym konieczne są dysku-
sja i poszukiwanie kompromisu. Na poziomie 
moralnym kompromisu nie ma, kiedy pojawia 
się problem zabijania ludzi – zauważył ks. prof. 
Morciniec.  – Kompromis w tym wypadku po-
lega na wyborze pomiędzy maksimum dobra 
a minimum dobra, nie pomiędzy dobrem a złem 
– stwierdził J. Gowin.

Chirurg dr Krzysztof Szczechowski kilka 
lat temu w bytomskim ośrodku zajmował się 
transplantacją nerek. – Problemy etyczne były 
naszym chlebem codziennym. Kodeks etyczny 
lekarza określa sposób postępowania między 
dwiema granicami – tym, na co pozwala prawo, 
a tym, co nakazuje sumienie. Problemy doty-
czące transplantacji są trudne, bo związane 
z określeniem kresu życia – stwierdził, przy-
pominając, że w związku z tym opracowane 
zostały szczegółowo kryteria śmierci mózgo-
wej. Chociaż w polskim prawie istnieje zasada 
domniemanej zgody na pobranie narządów, to 
w praktyce lekarze pytają o zgodę na pobranie 
narządów rodzinę dawcy.  Wśród tematów do-
tyczących obrony życia ludzkiego pojawiły 
się też kwestie etyczne dotyczące klonowania 
człowieka czy stosowania uporczywej terapii 
podtrzymującej życie i możliwość sprzeciwie-
nia się temu w tzw. testamencie życia.

Debata była jedną z propozycji Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej. W jej programie 
znalazły się też konferencja na temat prawdy 
dotyczącej magii oraz przybliżająca postacie 
świętych w literaturze. Od 15 października w filii 
Muzeum Górnośląskiego można oglądać wysta-
wę zatytułowaną „Bizantyjskie oblicze Śląska. 
Ikony”.  Mira Fiutak

Wystawy, koncerty i wspólna modlitwa zgro-
madziły nie tylko Ormian mieszkających na 
Śląsku.

W Gliwicach 10 i 11 października odbyły 
się Dni Kultury Ormiańskiej przygo-

towane przez Związek Ormian w Polsce im. 
ks. abp. Józefa Teodorowicza. Podczas przy-
gotowanej sesji ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 
mówił o ormiańskich księżach męczennikach, 
przybliżając szczególnie postać ks. Kajetana 
Kajetanowicza. Wspominani byli też wiel-
cy mówcy ormiańscy oraz postać Juliusza 
Słowackiego i jego ormiańskie korzenie. O sar-
mackich i ziemiańskich elementach tradycji 
Ormian w Polsce mówiła prezes Związku Anna 
Olszańska. Znakomity koncert dała śpiewacz-
ka Lili Markosyan, która przyjechała na to 
spotkanie z Armenii. W niedzielę Mszy św. 
w kościele Trójcy Świętej przewodniczył je-
zuita o. Janusz Śliwa. 

Natomiast w Zabrzu 12 października w ko-
ściele św. Franciszka Ormianie spotkali się na 
nabożeństwie, któremu przewodził ks. Tadeos 
Geworgian, proboszcz katedry ormiańskiej we 
Lwowie. Wcześniej podobne spotkania odby-
ły się w Łodzi i Warszawie. W Zabrzu razem 
z Ormianami modlili się proboszcz parafii św. 
Franciszka ks. Andrzej Iwanecki, wierni tej 
parafii i mieszkańcy Zabrza. – My, Ormianie, 
razem z naszymi polskimi braćmi wznieśliśmy 
modlitwę do Stwórcy i to jest dowodem naszej 
jedności chrześcijańskiej. Życzę wszystkim 
Ormianom, żeby trzymali się wiary, która jest 
najlepszą obroną dla człowieka i rodziny, żeby 
nigdy nie stracili swojej ormiańskiej tożsamo-
ści – powiedział ks. Tadeos Geworgian, dodając 
po polsku: –  Wszystkim życzę wiary, nadziei 
i miłości.  mf

Spotkania Ormian 
w Gliwicach i w Zabrzu

Bliżej siebie

O bioetyce dyskutowali (od lewej) 
Jarosław Gowin, dr Krzysztof  
Szczechowski i ks. prof. Piotr Morciniec

W siedzibie związku w Gliwicach 
otwarta została wystawa malarstwa 
Sony Udziela-Hayrapetyan (na zdjęciu), 
obok ambasador Armenii w Polsce Ashot 
Galoyan
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■ R e k L A M A ■

Warto przeczytać

Pocztówki ze Świętą Anną

Zaproszenie na czuwanie przed uroczystością Wszystkich Świętych

Tajemnica świętości
Konferencja 
w Gliwicach

Młodzież 
a uzależnienia

Jak chronić młodzież 
przed uzależnieniami 
– będą zastanawia-
li się uczestnicy kon-
ferencji w Gliwicach.

O rganizatorzy 
chcą dostarczyć 

rzetelnej wiedzy 
na temat uzależnień 
młodzieży, ich kon-
sekwencji, a także 
umiejętności wskazania młodym 
powodów, dla których nie warto pić 
alkoholu. Z wykładami zaproszeni 
zostali Bohdan Woronowicz – psy-
chiatra, seksuolog, specjalista tera-
pii uzależnień, Krzysztof Brzózka 
– dyrektor Państwowej Agencji 
Rozw iązy wania Problemów 
Alkoholow ych, który będzie 
mówił o Ustawie o Wychowaniu 
w Trzeźwości oraz Dorota 
Zawadzka, prowadząca program 
„Superniania”.

Konferencja, którą przygotował 
Miejski Urząd Usług Komunalnych 
razem z Izbą Wytrzeźwień w Gli-
wicach, odbędzie się w Centrum 
Edukacji i Biznesu Agencji Rozwo-
ju Lokalnego przy ul. Bojkowskiej 
37, budynek 3 – cechownia (począ-
tek o godz. 11.00). •

O tej górze napisano setki książek 
i ciągle powstają nowe.

O 0kolejnej książce pt. „Góra 
Św iętej  A n ny ”,  w yd a- 

nej przed kilkoma tygodniami, 
możemy powiedzieć za prof. 
Stanisławem Sławomirem Nicieją, 
autorem przedmowy, że historio-
grafia Góry Świętej Anny wzbo-
gaciła się o bardzo oryginalne 
wydawnictwo, powstałe z pasji 
kolekcjonerskiej dwu naukow-
ców Uniwersytetu Opolskiego 
– Krzysztofa Spałka z Katedry 
Biosystematyki i ks. Erwina 
Matei z Katedry Liturgiki 
i Hagiografii.

Góra Świętej Anny, 
podobnie jak inne miej-
sca pielgrzymkowe, była 
doskonałym miejscem 
do handlu dewocjonalia-
mi a od czasu wyemito-
wania pierwszej kartki 
pocztowej przed 140 laty 
dobrze sprzedawanymi pamiąt-
kami stały się pocztówki z tamtej-
szymi widokami. Dr. Krzysztofowi 
Spałkowi udało się zgromadzić 
ponad 200 kartek obrazujących 
140-letnią historię tego miejsca. 
I to te piękne, kolorowe i czarnobia-
łe kartki znalazły się w polecanej 
książce, w której przeczytamy też 
dwa artykuły potwierdzające tezę 

prof. Niciei, że w przy-
padku Góry Świętej 
Anny mamy do czy-
nienia z absolutnym 
fenomenem natury, 
wiary, kultury i sztu-
ki. O niezw ykłych, 
unikatowych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych 
Góry Świętej Anny pisze Krzysztof 
Spałek, a dzieje Góry Świętej Anny 
przedstawia ks. Erwin Mateja.

ts-m

Góra Świętej anny na dawnej 
pocztówce. sankt annaberg o/s 
auf alten ansichtskarten, Krzysztof 
spałek, Erwin Mateja, opole 2009.

W kościele Podw yższenia 
Krzyża Świętego 31 paździer-

nika odbędzie się czuwanie z o. Pio 
w intencji poszanowania świętości 
uroczystości Wszystkich Świętych. 

Coraz częściej zabawy Halloween 
profanują świętość człowieka 
i zagrażają jej – uważa ks. Rafał 
Przybyła, moderator rejonowy 
Ruchu Światło–Życie, który razem 

z grupą oazową tej parafii organi-
zuje spotkanie. W wigilię uro-
czystości Wszystkich Świętych 
proponuje modlitwę i zastanowie-
nie się nad tajemnicą świętości. 
Czuwanie rozpoczyna się o godz. 
18.00 adoracją Najświętszego 
Sakramentu (okazja do sakramentu 
pokuty i pojednania), godz. 19.00 
– modlitwa różańcowa, godz. 
19.40 – konferencja ascetyczna nt. 
„Jak działa szatan? Kim jest ojciec 
kłamstwa?”, godz. 20.30 – Msza 
św. (możliwość uczczenia relikwii 
Ojca Pio), a po niej modlitwa o dary 
Ducha Świętego.

Program spotkań poprzedza-
jących czuwanie w domu para-
fialnym parafii Krzyża Świętego, 
początek o godz. 18.30. razem z pro-
jekcjami filmów o zagrożeniach 
duchowych:
27 października – Świętość 
darem Boga – spotkanie z ks. Janu-
szem Czenczkiem, diecezjalnym 
egzorcystą.
28 października – Harry Potter 
– zagrożenia duchowe młodzie-
ży. Spotkanie z ks. Aleksandrem 
Nawarowskim – o okultyzmie 
w „Harrym Potterze”.
29 października – Bioenergote-
rapia i homeopatia.
30 października – Różdżka i zja-
wy – drugie dno radiestezji. •

pod
patronatem
„Gościa”
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O właściwym świętowaniu tego czasu 
i zagrożeniach duchowych będzie mowa 
w Lublińcu podczas modlitewnego czuwania 
i poprzedzających je spotkań.

Uroczystość Wszystkich 
Świętych to szczególny 
czas w naszej tradycji
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W śród wybranych 
przez nich sied-
miu najciekaw-
szych pod wzglę-

dem architektonicznym miejsc 
znalazły się bytomski rynek oraz 
również znajdujące się w Bytomiu: 
Elektrociepłownia „Szombierki”, 
cmentarz Mater Dolorosa i szyb 
„Krystyna”. Oprócz nich do ślą-
skich cudów zaliczony został też 
katowicki Spodek, Browary Tyskie 
i pałac wraz z parkiem w Pszczynie. 
Sukces Bytomia na pewno wynika 
z wyjątkowego bogactwa miasta 
pod względem zabytków architek-
tury. Jednak wybór tak wielu tutej-
szych cudów na pewno dowodzi 
też dużej mobilizacji mieszkańców 
w promowaniu atrakcji swojego 

miasta, chociaż pewnie nie tylko 
oni oddawali głosy na bytomskie 
zabytki. 

W Bytomiu docenione zostały 
zarówno uroda przedwojennych 
kamieniczek otaczających rynek, 
jak i postindustrialna architektu-
ra, a także najstarsza nekropolia 
w mieście. Jest nią założony w 1876 
roku cmentarz Mater Dolorosa. 
Wyjątkowo piękny i cenny za-
bytek architektury. Znajdziemy 
tu grobowce wielu znanych posta-
ci, m.in. ks. Józefa Szafranka, Anto-
niego Józefczaka, Paula Jackischa 
lub Jana Ligonia, a także liczne za-
bytkowe kaplice cmentarne, jak 
choćby ta w stylu neogotyckim 
z 1882 r. według projektu H. Heera. 
Wyjątkowym fragmentem cmen-
tarza jest aleja przy zachodnim 
murze, gdzie natrafimy na XIX- 
-wieczne kaplice grobowe znanych 
bytomskich rodzin. 

Z Mater Dolorosa przy ul. 
Piekarskiej niedaleko do rynku, 
którego historia sięga początków 
Bytomia, który jest miastem od XIII 
wieku. Wtedy był o połowę mniej-
szy. Jego dawną powierzchnię wy-
znacza dziś na płycie placu wyróż-
niający się pas bruku. O historii 
rynku nieco więcej dowiedzieli-
śmy się w trakcie prowadzonych 
tu w latach 90. wykopalisk, kiedy 
odkryte zostały średniowieczne 
pozostałości, m.in. piwnice daw-
nych kamienic, ruiny warsztatów 
rzemieślniczych czy fragmenty 
XVI-wiecznego ratusza. 

Bytom ma też swoją bogatą 
przemysłową historię, o której 
świadczą postindustrialne zabyt-
ki, dzisiaj otwierające się na swoje 
nowe, współczesne przeznaczenie. 
Zarówno wyróżniona w plebi-
scycie Elektrociepłownia „Szom-
bierki”, jak i szyb „Krystyna” 

przypominają o nowoczesnych 
i dobrze prosperujących przed-
wojennych zakładach przemy-
słowych. Oba wiążą się z postacią 
hrabiny Joanny von Schaffgotsch, 
wychowanicy Karola Goduli, 
która stała się spadkobierczynią 
jego ogromnego majątku. Dzisiaj 
miejsca świetnie się nadają do pre-
zentacji sztuki. Elektrociepłownia 
zaprojektowana w stylu moderni-
stycznym przez braci Zillmanów 
z okolic Berlina, zachwyca mo-
numentalna formą, jakby twórcy 
już wtedy przeczuwali jej obecne 
przeznaczenie. Prezentowane 
są tam wystawy, a scenografia 
hal produkcyjnych jest świetnym 
tłem dla przedstawień teatralnych, 
spektakli tanecznych i koncertów. 
Od lat goszczą tu spektakle mię-
dzynarodowego festiwalu tanecz-
nego organizowanego przez Śląski 
Teatr Tańca, tu odbywają się Gala 
Mozartowska, Festiwal Teatroma-
nia i Festiwal Sztuki Wysokiej. 
W przyszłości miejsce to ma się 
przekształcić w centrum kultu-
ralne połączone z pasażem han-
dlowym, centrum kongresowym 
i miejscami wystawienniczymi. 

Cztery bytomskie cuda

tekst
Mira Fiutak

mfiutak@goscniedzielny.pl

Plebiscyt rozstrzygnięty. Na siedem cudów architektury Śląska 
aż cztery znajdują się w Bytomiu. Tak zagłosowali mieszkańcy 
województwa śląskiego.

Elektrociepłownia „Szombierki” – przestrzenie jej hal są miejscem prezentacji sztuki
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Podobnie wieża wyciągowa 
szybu „Krystyna” nieistniejącej 
już kopalni „Szombierki” w przy-
szłości ma stać się jedną z atrakcji 
miasta i zmienić zupełnie dotych-
czasowy charakter tego miejsca. 
Wieża z cegły o wysokości 57 
metrów, zbudowana w kształcie 
górniczego młota, wyraźnie góru-
je nad miastem i jest jego charak-
terystycznym, rozpoznawalnym 
znakiem. W przyszłości ma być 
miejscem, skąd będzie można 
oglądać szeroką panoramę mia-
sta. Wieża razem z całym jej oto-
czeniem ma stać się nowoczesnym 
centrum kulturalno-usługowym, 
zachowującym jednak charakter 
tego miejsca. 

Plebiscyt w yłonił siedem 
najatrakcyjniejszych dla miesz-
kańców województwa obiektów. 
Organizatorzy nie podali liczby 
głosów oddanych na poszczególne 
obiekty, które znalazły się w fina-
łowej siódemce. Wiadomo jednak, 
że najwięcej ich zdobyła Elektro-
ciepłownia „Szombierki”. 

Plebiscyt zorganizowany zo-
stał przez portal mmsilesia.pl i te-
lewizję TVS, które postanowiły 

na grunt lokalny przenieść po-
mysł światowego plebiscytu 
na „Nowe siedem cudów świata”. 
Przez dwa miesiące mieszkańcy 
województwa śląskiego mogli od-
dawać swoje głosy na śląskie per-
ły architektury. W głosowaniu 
wzięło udział prawie 70 tysięcy 
osób. Z początkowo zgłaszanych 
przez internautów propozycji 
wyłonionych zostało 77 najczę-
ściej powtarzających się obiektów, 
z wszystkich regionów wojewódz-
twa. Z nich ostatecznie zostało 
wybranych siedem, przy których 
zawisną tablice informujące o tym 
wyborze dokonanym przez miesz-
kańców województwa. Oprócz 
tego przyznane zostały również 
wyróżnienia, które otrzymały 
jasnogórski klasztor, hotel „Pira-
mida” w Tychach, zamek w Ogro-
dzieńcu oraz zameczek myśliwski 
w Promnicach.

W tym roku wybierane były 
perły architektury, w przyszłym 
roku planowany jest kolejny ple-
biscyt – w jego efekcie powstanie 
lista siedmiu cudów natury woje-
wództwa śląskiego.  •

Cztery bytomskie cuda

Siedem cudów  
architektury województwa śląskiego
• Rynek w bytomiu 
• Elektrociepłownia „szombierki”
• Cmentarz Mater Dolorosa 
• szyb „Krystyna” 
• Hala widowiskowa spodek 
• tyskie browary Książęce 
• Pałac i park w Pszczynie

Charakterystyczna architektura szybu „Krystyna” jest 
rozpoznawalnym znakiem miasta

Na cmentarzu Mater Dolorosa znajdziemy wiele cennych 
nagrobków i zabytkowych kaplic grobowych

Bytomski rynek, jeden 
z cudów architektury, 
wybrany przez internautów
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Trąbki Jerycha
25 października, godz. 18.00, 
Bytomskie Centrum Kultu-
ry – koncert promujący płytę 
„Halo” Trąbek Jerycha i Przy-
jaciół. Wystąpią Magda Anioł i Adam Szew-
czyk, Andrzej Ruszczak i Robert Ruszczak 
(40i30na70), Rafał Boni Boniśniak i Filip Sta-
nisławski (New Day) i inni. 

W intencji kapłanów
25 października, godz. 19.00, parafia NSPJ 
i MB Fatimskiej w Strzybnicy – czuwanie 
modlitewne w intencji kapłanów.

KIK w Gliwicach 
28 października, kaplica św. Jadwigi przy 
kościele Wszystkich Świętych, godz. 18.05 – 
nieszpory, godz. 18. 30 – Msza św. i prelekcja 
dr hab. Aldony Skudrzyk (Uniwersytet Śląski) 
pt. „Dlaczego »luka pokoleniowa«?”.

Piosenka seniorów
29 października, godz. 10.00, Tarnogórskie 
Centrum Kultury (ul. Sobieskiego 7) – X Festi-
wal Piosenki Seniorów pt. „Jesień zaczyna się 
mimozami”. 

W intencji uzdrowienia
29 października, godz.18.30, kościół Chry-
stusa Króla w Gliwicach – Eucharystia 
i nabożeństwo. 

Koncert na Rozbarku
29 października, godz. 19. 00, dom parafial-
ny św. Jacka w Bytomiu (ul. Matejki 1) – kon-
cert z cyklu „Muzyczny Czwartek u św. Jacka 
na Rozbarku”.

Wszystkich Świętych
1 listopada, godz. 14.00 – procesja z kościoła 
Wszystkich Świętych na Cmentarz Centralny 
w Gliwicach, gdzie o godz. 15.00 odbędzie się 
nabożeństwo Słowa Bożego z homilią księdza 
biskupa i Różaniec za zmarłych. 

Spotkania Małżeńskie
6–8 listopada, Góra Świętej Anny – Spotka-
nia Małżeńskie – rekolekcje, których celem 
jest pogłębienie, odnowienie lub odbudowanie 
miłości małżeńskiej. Prowadzone są w duchu 
dialogu. Informacje i zgłoszenia: Teresa i Tomasz 
Jurosowie: tel. 77 402 66 28, e-mail: teresajuros@
wp.p., www.spotkaniamalzenskie.pl.  •

zapowiedzi

pod
patronatem
„Gościa”

O puchar „Gościa Niedzielnego”

Mistrzostwa 
w tenisie stołowym

Do 20 listopada parafie mogą 
zgłaszać zawodników do VII 
Indywidualnych Mistrzostw 
Liturgicznej Służby Ołtarza 
Diecezji Gliwickiej w Tenisie 
Stołowym.

Z awody odbędą się w sobotę 21 listopada 
w Hali Sportowej „Pogoń” w Zabrzu, ul. 

Wolności 406 (rozpoczęcie o godz. 9.00) . W 
mistrzostwach mogą wziąć udział ministranci 
lub lektorzy parafii diecezji gliwickiej, którzy 
będą podzieleni na trzy grupy wiekowe: katego-
ria I – urodzeni w 1997 roku i młodsi, kategoria 
II – urodzeni w latach 1994–1996, kategoria III 
– urodzeni w roku 1993 i starsi. Przewidziano 
ponadto dwie kategorie gościnne: dla dziewcząt 
z grup parafialnych i dla księży – opiekunów 

grup ministranckich, lektorskich, scholi i grup 
maryjnych.

Rozgrywki odbędą się systemem pucha-
rowym – z turnieju odpada zawodnik, który 
przegra dwa mecze. Poszczególne mecze roz-
grywane będą do dwóch wygranych setów (do 
11 punktów). Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo zmiany systemu rozgrywek w zależ-
ności od liczby uczestników. Głównym sędzią 
turnieju będzie Mieczysław Pięta – sędzia kla-
sy międzynarodowej.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wieko-
wych otrzymają puchar „Gościa Niedzielnego”, 
pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. 
Regulamin zawodów i karta zgłoszeniowa do-
stępne są na www.kuria.gliwice.pl/lso. Więcej 
informacji: ks. Jacek Skorniewski, diecezjalny 
duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza: tel. 
0 32 418 62 62,  e-mail: ministranci@gliwice.
opoka.org.pl.

k.

Wielki finał 

I Festiwal Piosenki Młodych Artystów
Stowarzyszenie Muzyczne „Rytm” zaprasza 30 
października na koncert do odnowionego kina 
Bajka w Gliwicach, przy ul. Dolnych Wałów 3.

O d godz. 17.00 do 21.00 odbędzie się tam 
I Festiwal Piosenki Młodych Artystów – 

impreza promująca młode talenty muzyczne. 

Wystąpią wokaliści oraz zespoły wokalno-in-
strumentalne, wyłonione podczas wieczorów 
koncertowych w Klubie „Perełka”. Gościem 
specjalnym koncertu będzie Grzegorz Turnau. 
Więcej informacji: tel. 0 32 232 80 75, www.
stowarzyszenie-rytm.pl. 

•

 W zeszłym roku w mistrzostwach wystąpiło ponad 150 zawodników
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