
Zaledwie co trzeci mieszkaniec 
Śląska brał udział w  wyborach 
samorządowych. – To protest 
przeciw politycznym zwadom 
i temu, co dzieje się w Polsce – 
zgodnie oceniają lokalni politycy. 

Zdecydowanym zwycięz-
cą wyborów w naszym regionie 
okazał się urzędujący burmistrz 
Pyskowic Wacław Kęska, które-
go poparło ponad 75 proc. wy-
borców. Drugiej tury wyborów 
nie będzie również w Gliwicach, 
gdzie prawie 56 proc. wyborców 
poparło urzędującego prezydenta 
Zygmunta Frankiewicza. – Starto-
wałem pod szyldem politycznym 
i trochę tego żałuję – powiedział 
Z. Frankiewicz. – Okazuje się, że 
wyborach lokalnych wyborcy bar-
dziej nagradzają skutecznie dzia-
łanie, niż przynależność do jakiejś 
partii politycznej. 

W Zabrzu do drugiej tury 
przeszła Małgorzata Mańka-Szu-
lik oraz Rafał Marek (PO). – Nie 
startowałam pod szyldem żad-
nej partii. Okazuje się, że bepar-

tyjność jest premiowa-
na przez wyborców – 
powiedziała Małgorza-
ta Mańka-Szulik. – Je-
stem przekonana, że w 
drugiej turze mieszkań-
cy ponownie zdecydują się od-
dać swój głos na mnie, a nie 
na mojego kontrkandydata, któ-
ry startuje z ramienia Platformy 
Obywatelskiej. Bardziej liczy się 
skuteczność oraz życie proble-
mami lokalnej społeczności niż 
partyjność. 

Druga tura wyborów bę-
dzie również w Tarnowskich Gó-

rach, gdzie urzędują-
cy burmistrz Kazimierz 
Szczerba uzyskał około 
36 proc. głosów i zmie-
rzy się z Arkadiuszem 
Czechem. Wyborcza do-

grywka odbędzie się także w By-
tomiu pomiedzy Piotrem Kojem i 
Januszem Paczochą.

W pierwszej turze wygra-
li urzędujący burmistrzowie: Ja-
cek Zarzycki w Toszku oraz Cze-
sław Jakubek w Sośnicowicach. W 
Pilchowicach wójtem został Wil-
helm Krywalski a w Wielowsi Gin-
ter Skowronek.  W.P.

Współczesna technika za-
chwyca, wręcz olśniewa. 

Naszą codzienność otaczają 
rzeczy, o których nawet nie 
śniło się naszym dziadkom. 
Dla nas to chleb powszedni. 
Być może ze współczuciem 
patrzymy na „osiągnięcia” 
techniczne przodków. Jednak 
bez tamtych wynalazków nie 
byłoby dziś epoki komputerów 
i podboju kosmosu. Dlatego 
zachęcam, aby przy okazji zo-
baczyć zabytki techniki, które 
znajdują się w diecezji gliwi-
ckiej. Choćby poruszana parą 
maszyna wyciągowa w Zabrzu, 
która od 90 lat ciągle działa. 
To jedyne takie urządzenie w 
Europie. Więcej na str. IV i V. 
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Wieczór, 9 listopada, gliwicki ry-
nek. W końcowej scenie spektaklu 

słyszymy tłuczone szyby wystawowe i 
kryształki szkła sypiące się na chodnik. 
Ogień trawi miejsce święte dla Żydów. 
W Gliwicach synagoga stała nieopodal 
rynku, gdzie Teatr A przypomina o wyda-
rzeniach sprzed 68 lat, które rozegrały 
się w nocy, nazwanej później kryszta-
łową. To 15. premiera tego zespołu, a 
4. spektakl uliczny. „Kadisz” przywołuje 
pamięć o Żydach, o ich losie, zagładzie, 
ale może się w nim odnaleźć każdy. I 
może dlatego w scenie finałowej tak bar-
dzo chce się,  żeby – pomimo gwałtow-

nego wiatru – aktorom 
udało się zapalić świece 
na świeczniku chanuko-
wym. W zawirowaniu 
świata – właśnie w świą-
tyni jest ocalenie. MF

KADISZ NA GLIWICKIM RYNKU

„Kadisz”  
jest czwartym 
spektaklem 
ulicznym  
Teatru A

ZA TYDZIEŃ
  WSPÓLNOTA ŚW. MARCINA  

w Gliwicach Sośnicy ma 15 lat
  Ciąg dalszy „SPOSOBU NA KOR-

KI” czyli co w Gliwicach  
z DTŚ-ką?

  O STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ 
w Gliwicach
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Spokojnie i przy niskiej frekwencji

Po i przed wyborami

Parafianie  
z Gliwic Trynku 
głosowali 
głównie  
po Mszy św.
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KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
19

 li
st

op
ad

a2
00

6

II

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI. 
W wielu parafiach zostały od-
prawione Msze w intencji oj-
czyzny z okazji święta narodo-
wego. Wojsko, służby munduro-
we, kombatanci, przedstawicie-
le parafialnych wspólnot i lokal-
ne władze uczestniczyli we Mszy 
św. w intencji Ojczyzny w gliwi-
ckiej katedrze, gdzie Eucharystii 
przewodniczył bp Jan Wieczo-
rek. W homilii ordynariusz gli-
wicki podkreślił, że splot słów: 
Bóg, Honor, Ojczyzna jest na-

szą wolnością i niepodległością. 
– Jeżeli Bóg jest dla nas praw-
dą, drogą i życiem, to trzyma-
jąc się tego wskazania Jezusa 
Chrystusa wiemy, jaką iść drogą. 
Chrystus nakreślił nam drogę ży-
cia nie tylko w wymiarach życia 
osobistego, ale także w wymia-
rach życia społecznego – powie-
dział bp Wieczorek. Po Euchary-
stii, jej uczestnicy przemaszero-
wali na plac Piłsudskiego, gdzie 
złożono kwiaty przy pomniku 
Marszałka.

Chrystus jest drogą

Chrystus jest naszą drogą, wiemy więc dokąd iść – powiedział w homilii  
bp Jan Wieczorek 
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Pomocne dłonie

ZABRZE. 12 listopada w pa-
rafii św. Anny w Zabrzu odby-
ła się loteria fantowa na bu-
ty zimowe dla dzieci. Parafia-
nie jak co roku przynosili róż-
ne drobiazgi (maskotki, książ-
ki, kasety, ozdoby, słodycze),  
które można było potem wy-
grać za losy w cenie 5 złotych. 
Ponad 500 losów przygotowa-
ła parafialna Caritas. Kto nie był 
zainteresowany loterią, a chciał 
wesprzeć akcje, mógł wrzucić 
ofiarę pieniężną. W ten sposób 
udało się zebrać 4326 zł.  Para-
fia co roku kupuje 150 par  zi-
mowych butów dla potrzebują-
cych dzieci.

Loteria fantowa na buty

Edeltrauda Moczia przekazuje 
wylosowanego pluszaka  
Róży Wasilewskiej
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BYTOM. Towarzystwo Pomo-
cy Głuchoniemym, organiza-
cja pozarządowa, istniejąca od 
15 lat, zaprasza wszystkich chęt-
nych, uczestniczących w paź-
dziernikowym szkoleniu, na ko-
lejne spotkanie z cyklu: „Two-
je dłonie i słowo mogą być ok-
nem na świat”. Tematyka szko-
lenia obejmuje zajęcia prak-
tyczne z metod komunikowa-
nia się i poruszania się z głucho- 
-niewidomymi. Szkolenie to dru-
gi etap tworzenia banku tłuma-

czy-przewodników (asystentów 
osoby niepełnosprawnej) na te-
renie Śląska. Szkolenie odbę-
dzie się 9 grudnia 2006 r. (so-
bota), od godz. 11.00 do 16.00 
w Biurze Pełnomocnika Prezy-
denta ds. Organizacji Pozarzą-
dowych w Bytomiu, Rynek 26/5. 
Zapisy i dodatkowe informa-
cje o szkoleniu można uzyskać 
u Ilony Nitychoruk-Piekarz, peł-
nomocnika Towarzystwa Pomo-
cy Głuchoniemym na teren Ślą-
ska,  tel. 0604-611-137.

Figura jak nowa
PYSKOWICE. Figura Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, znajdu-
jąca się przed starym ratuszem 
w Pyskowicach, jest jednym z 
najstarszych zabytków w mie-
ście. Według kronikarza Johan-
nesa Chrząszcza rzeźbę ufun-

dował w 1809 roku ówczes-
ny burmistrz Pyskowic Ignacy 
Hübner. Koszt renowacji moc-
no zniszczonej rzeźby wyniósł 
20 tys. zł, a sfinansowali ją 
mieszkańcy Flörsheim, miasta 
partnerskiego Pyskowic. 

Ćwierć wieku sądownictwa
GLIWICE. W tym roku przy-
pada 25-lecie funkcjonowania 
na Górnym Śląsku odrodzone-
go sądownictwa administracyj-
nego, które zostało powołane 
do kontroli legalności poczy-
nań administracji publicznej. 
W Polsce sądownictwo admi-
nistracje przywrócono w 1980 
roku, po ponad 40-letniej prze-
rwie w jego działalności. Sie-
dziba Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego znajduje się 
w Gliwicach, w dawnej siedzi-
bie dyrekcji dóbr hrabiego Bal-
lestrma. Obecnie WSA zatrud-
nia 31 sędziów i 5 asesorów, 
rocznie rozpatrywanych jest tu 
ponad 6 tys. spraw. Warto do-

dać, że w Gliwicach znajdują 
się także siedziby Sądu Okrę-
gowego i Sądu Rejonowego. 

Odnowiony gmach Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

Dzień św. Marcina
MIKULCZYCE. 9 listopada w 
kościele pw. św. Teresy dzieci z 
Katolickiego Przedszkola „Tęcza” 
zaprezentowały przedstawienie o 
św. Marcinie, żołnierzu, który po-
dzielił się swoim płaszczem z bie-
dakiem. Mottem spotkania by-
ły słowa: „Srebra i złota mi brak, 
lecz to, co mam, daję Ci”.  Po 
przedstawieniu dzieci otrzyma-
ły specjalnie upieczone ciastecz-
ka,  a potem przeszły z zapalony-
mi lampionami w procesji za św. 
Marcinem na koniu. Na podwór-
ku przedszkola – mimo bardzo 
brzydkiej pogody – rozpalono og-
nisko. Złożone przy okazji spot-
kania ofiary przeznaczone zosta-
ły na potrzeby parafialnej Caritas 
– Pierwszy raz przygotowaliśmy 
spotkanie na większą skalę – mó-
wi dyrektor przedszkola Ewa Po-
loczek. Wraz z dziećmi, rodzica-

mi i wychowawcami kontynuuje 
pomysł swojej zmarłej koleżan-
ki Krystyny Buchwald, która  za-
początkowała obchody św. Mar-
cina. W tym roku spotkanie odby-
ło się po raz trzeci i  wzięły w nim 
udział także dzieci z Przedszkola 
nr 24  i uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 31. Katolickie Przed-
szkole „Tęcza” działa w parafii św. 
Teresy w Zabrzu Mikulczycach od 
10 lat. Uczęszcza do niego obec-
nie 54 dzieci. 
Przedstawienie o św. Marcinie
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W „Galerii w Podwórzu” (Gliwic- 
ki Ośrodek Integracji Niepełno-
sprawnych – GOIN) odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej 
autorstwa Bożeny Webs, na 
który przybyło kilkudziesięciu 
zaproszonych gości. 

Urodzona w Krakowie, a 
rodzinnie związana z Gliwica-
mi, autorka, której pasją jest 
fotografia, prezentuje  swo-
je fascynacje przyrodą, kra-
jobrazem oraz wodą. Przed-
stawione zdjęcia są rezulta-
tem licznych podróży Bożeny 

Webs, podczas których uważ-
nie podpatruje naturę. Tym 
razem tematem swoich prac 
uczyniła wodę w przeróżnych 
postaciach. Fotografie pre-
zentują jakże ulotne, drżące, 
ledwie dostrzegalne krople, 
mgły, szron, rosę, ale także 
potoki, wodospady, jeziora i 
rzeki. Tytuł wystawy „Od kro-
pli do wodo-
spadu” odda-
je w pełni za-
mysł autorki, 
aby utrwalać 
to, co niepo-

wtarzalne i piękne w naturze. 
Polecamy.

Wystawę można zwiedzać 
w „Galerii w Podwórzu” (Gliwi-

cki Ośrodek Integracji Niepeł-
nosprawnych) przy ul. Zwycię-
stwa 34 (oficyna) w godzinach: 
11.00–19.30. LESŁAW DYNAK
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Od kilku miesięcy działa w diecezji 
gliwickiej Katolicka Misja dla 
Niesłyszących. To stowarzyszenie 
świeckich i duchownych, którzy 
chcą pomagać osobom głuchym. 

Ks. Grzegorz Sokalski, 
dyrektor Misji, a jedno-
cześnie diecezjalny duszpa-
sterz niesłyszących, uważa, 
że na terenie diecezji gli-
wickiej mieszka ponad 700 
osób z problemami słuchu. 
– Z myślą o nich powsta-
ła Misja. Chcemy, na miarę 
naszych możliwości, poma-
gać osobom niesłyszącym. 
Do współpracy zapraszam 
wszystkich chętnych – mówi 
ks. Soklaski.  – Obecnie po-
nad 30 osób należy do Mi-
sji, ale drzwi otwarte są dla 
każdego. 

Działalność Misji wzoro-
wana jest na podobnych or-
ganizacjach, które od wie-
lu lat działają w Europie Za-
chodniej. Choć Misja istnie-
je zaledwie kilka miesięcy, 
może poszczycić się wielo-
ma sukcesami. – Zakupiliśmy 
sprzęt multimedialny. Obec-
nie każda Msza św. dla nie-
słyszących odprawiana jest 
z pomocą laptopa i projek-
tora multimedialnego. Zor-

ganizowaliśmy ogól-
nodiecezjalne spot-
kania głuchych, zało-
żyliśmy stronę inter-
netową oraz prowa-
dzimy strony dla nie-
słyszących kilku in-
nych diecezji, m.in.: 
ełckiej, sandomier-
skiej, opolskiej i sosnowie-
ckiej – wylicza ks. Soklaski. 

Misja wzięła na siebie 
także trud przygotowania 
gazetki dla niesłyszących. 
„Nowa Effatha” to dwunasto-
stronicowy miesięcznik, któ-
ry każdy głuchy otrzymuje 
za darmo, podczas Euchary-

stii. – Organizujemy 
również kursy języ-
ka migowego, które 
mają akredytację Pol-
skiego Związku Głu-
chych. Każdy uczest-
nik, który ukończy 
kurs, otrzymuje cer-
tyfikat PZG – mówi 

ks. Grzegorz Soklaski. – Mi-
sja organizuje również ogól-
nopolskie kursy języka mi-
gowego dla duszpasterzy. W 
czerwcu br. taki kursy obył 
się w Lublinie, uczestniczyło 
w nim 45 duchownych.

Obecnie siedzibą Mi-
sji jest parafia NSPJ w By-

tomiu Szombierkach. – Je-
stem wdzięczny ks. Antonie-
mu Kopcowi za życzliwość i 
udostępnienie nam salki pa-
rafialnej. To dla nas duża po-
moc – chwali swojego pro-
boszcza ks. Grzegorz. 

Do Misji może należeć 
każdy, kto ma czas i jest go-
towy pomagać niesłyszącym. 
Kontaktować można się pod 
numerem 0662 191 527, lub 
e-mail: kmdn@effatha.lap.pl

KS. WALDEMAR PACKNER 
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Powstała Katolicka Misja dla Niesłyszących

Pomóc może każdy 

Ks. Grzegorz 
Soklaski  
do Misji zaprasza 
każdego, kto 
chce pracować 
dla niesłyszących 

Wystawa fotograficzna Bożeny Webs

Od kropli do wodospadu

Bożena Webs 
podczas 

wernisażu 
wystawy
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DLA CHĘTNYCH
Każdy może przekazać dowol-
ną kwotę na potrzeby niesłyszą-
cych. Wpłaty można dokonywać 
na konto: 
ING Bank Śląski
19 1050 1230 1000 0023 0679 
1373
Katolicka Misja dla 
Niesłyszących 
Ul. Modrzewskiego 2/6
41-907 BYTOM
Więcej na stronie internetowej: 
www.effatha-gliwice.org.pl
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Skansen Górniczy „Królowa Luiza” zaprasza

Jedyna w Europie

Potężne dwa tłoki, 
umieszczone w cylin-
drach o prawie me-
trowej średnicy, nadal 

poruszane są parą, jak po-
nad 90 lat temu, gdy maszy-
nę sprowadzono do Zabrza. 
W środku znajduje się tzw. 
tarcza Koepego, której śred-
nica wynosi 6 metrów. Na 
niej wisiała potężna lina, któ-
ra opuszczała górniczą klat-
kę 500 m pod ziemię. – To 
unikat na europejską skalę 
– mówi Jan Jurkiewicz, dy-
rektor Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, do 
którego należy Skansen 
„Królowa Luiza”. – Jest oczy-
wiście wiele podobnych ma-
szyn, ale dziś, gdy zwiedzają 
je turyści, poruszane są elek-
trycznie. U nas koło ciągle 
napędza para wodna. 

Świat pary wodnej 

Z o r g a n i -
zowane grupy 
mogą uczest-
niczyć w po-
kazie pracy te-
go urządzenia. 
To jakby prze-
nieść się w 

epokę, gdzie główną siłą napę-
dową była para wodna. Zwie-
dzający mogą podziwiać pra-
cę tłoków wysuwających się z 
dwóch wielkich cylindrów oraz 
ruch potężnego koła pędnego.

Zabrzańska parowa ma-
szyna wyciągowa o mocy 2 
tys. KM wyprodukowana zo-
stała w 1915 roku w Eisen-
hütte Prinz Rudolfh w Dül-
men (wówczas Cesarstwo 
Niemieckie), a do 1990 roku 
obsługiwała szyb „Carnall” o 
głębokości 503 m. Maszyna 
wyposażona jest w hamulec 
manewrowy na parę i bezpie-
czeństwa na ciężar, ponadto 
posiada wskaźnik głębokości 
z 1928 roku i tachometr sa-
mopiszący z 1915 roku. Ma-
szyna opuszczała klatki wy-
ciągowe z prędkością około 
10 m/s przy ciśnieniu pary od 
12 do 8 atmosfer. 

tekst 
KS. WALDEMAR PACKNER

Aby zobaczyć  
coś wyjątkowego 

– i to na skalę europejską 
– nie trzeba przemierzać 

kontynentu.  
Wystarczy  

pojechać  
do Zabrza, gdzie 

działa jedyna 
w Europie 

parowa maszyna 
wyciągowa.

Tłoki poruszają  
sześciometrowej 

średnicy tzw. 
koło Koepego, 

na którym 
znajduje się  

lina

              Śląski szlak zabytków techniki
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W sąsiednim budynku 
nadszybia z wieżą wyciągo-
wą eksponowane są: urzą-
dzenia szybowe, czynny sy-
stem łączności, warsztat szy-
bowy, oddziałowa stacja ra-
townicza, różnego rodzaju li-
ny wyciągowe i wyposażenie 
klatek szybowych. Z wierz-
chołka stalowej, nitowanej 
wieży wyciągowej o wyso-
kości 30 m podziwiać można 
przemysłową panoramę Gór-

nego Śląska. W rozdzielni za-
chowały się między innymi 
amperomierze, woltomierze 
i wyłączniki olejowe z po-
czątku XX wieku.

Na terenie skansenu znaj-
dują się także zabytki pozy-
skane ze zlikwidowanych ko-
palń, z których najcenniejsze 
to m.in. jedyna zachowana w 
Polsce bębnowa maszyna wy-
ciągowa z podwójnym roz-
prężaniem pary z 1910 ro-
ku oraz unikatowy wentyla-
tor systemu Guibald z 1907 
roku. 

Obok zabytków techniki 
górniczej turyści mogą zo-
baczyć kolekcję zabytkowych 
samochodów i motocykli pre-
zentowaną w Muzeum Po-
jazdów Zabytkowych Auto-
mobilklubu Śląskiego, które 
znajduje się w budynku daw-
nej kompresorowni. 

Pod ziemią 

Część podziemna Skanse-
nu „Luiza” znajduje się przy 
ul. Sienkiewicza 43, gdzie 
można zejść sztolnią w rejo-
nie dawnego szybu „Wilhel-
mina” w podziemne chodni-
ki kopalni o łącznej długości 
1,5 km. Wielką atrakcją jest 
przejazd podziemną kolejką, 
która kiedyś woziła górników 
spod szybu do ściany wydo-
bywczej. 

Przechodząc wyrobiska-
mi z początku XIX wieku i 
współczesnymi, zlokalizowa-
nymi na różnych poziomach 
połączonych pochylniami, tu-
ryści mogą prześledzić roz-
wój techniki urabiania węgla. 
Wędrówki ciasnymi i niski-
mi chodnikami kopalni mo-
gą być wyczerpujące, dlate-
go warto się posilić i odpo-
cząć w podziemnej karczmie 
„Guibald”, serwującej trady-
cyjną kuchnię śląską.
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Skansen Górniczy „Królowa Luiza” zaprasza

Jedyna w Europie
Pokazywać i wychowywać 

Muzeum  
trzeba ożywić

KS. WALDEMAR PACKNER: Muze-
um kojarzy się najczęściej z 
oglądaniem eksponatów. Wa-
sza placówka stara się je „oży-
wić”, aby zwiedzanie muzeum 
miało głębsze znaczenie.

JAN JURKIEWICZ: – Nasze mu-
zeum jest jedyną tego typu pla-
cówką w Polsce. Gromadzimy 
eksponaty związane z górni-
ctwem. Jednak w naszej pla-
cówce są także eksponaty zwią-
zane z życiem codziennym lu-
dzi oraz kulturą Śląska i Śląza-
ków – stroje, wyposażenie do-
mów, itd. Aby zrozumieć mar-
twe eksponaty, należy poznać 
śląską duchowość. Stąd szereg 
imprez, które organizujemy, 
mają pomóc zrozumieć tożsa-
mość Ślązaka. Wówczas inaczej 
spogląda się na muzealne eks-
ponaty. Nie są one martwe. 

– Jakie to imprezy?

– Choćby cały program zwią-
zany ze świętem Barbórki, kiedy 
dzieciom mówimy o pracy gór-
nika, o kulcie św. Barbary, o eto-
sie pracy. W Muzeum Górnictwa 
Węglowego pokazujemy nie tyl-
ko eksponaty, ale człowieka, któ-
ry walczy z żywiołem, który ma 
swoje obawy, który się modli, 

itd. W ramach Nocy Muzealnej 
mieliśmy wystawę sprzętu pral-
niczego. Kiedyś magiel był miej-
scem spotkań i rozmów wielu 
kobiet, a dziś mało kto o tym 
wie. Stąd nie tylko wystawa, ale 
inscenizacje, które miały ją oży-
wić, uczynić bardziej atrakcyjną 
i zrozumiałą. Podobnie ze świę-
tem potraw śląskich, kiedy wielu 
młodych mogło zobaczyć trady-
cyjną kuchnię śląską i związaną 
z nią obrzędowością, dotyczącą 
choćby szacunku do chleba. 

– Czyli wasza działalność ma 
charakter wychowawczy?

– Oczywiście. O to nam cho-
dzi, aby wizyta w muzeum dała 
coś więcej, niż tylko zobaczenie 
ciekawych rzeczy. Dlatego orga-
nizujemy spektakle, insceniza-
cje, imprezy plenerowe, itd. Sta-
ramy się o to, aby śląską kulturę 
przybliżyć zwłaszcza młodym lu-
dziom i przekazać im to, co jest 
w niej najwartościowsze.  

Rozmowa z Janem 
Jurkiewiczem, dyrektorem 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu

RO
M

AN
 K

O
N

Z
AL

SKANSEN GÓRNICZY 
„Królowa Luiza” położony jest w Zaborzu, dzielnicy Zabrza, ul. Wolności 410. 
Parking dla samochodów osobowych i autokarów znajduje się na terenie skan-
senu. Dojazd do części podziemnej skansenu oraz karczmy „Guibald” od ulicy 
Sienkiewicza i Mochnackiego. Skansen jest czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8 do 14 i w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz.11. Zwiedzanie nale-
ży uprzednio zgłosić telefonicznie pod numerem 032 370 11 27. Istnieje możliwość 
zamówienia zwiedzania w inne dni i godziny. Bilet normalny 11 zł, ulgowy 9 zł, ob-
sługa przewodnicka 30 zł. Więcej na stronie www.luiza.zabrze.pl 



              Śląski szlak zabytków techniki
Na mapie (fragment obok) zabytków 
techniki województwa śląskiego 
pokazano 29 najciekawszych 
obiektów.
Aż jedenaście takich miejsc znajduje 
się na terenie diecezji gliwickiej:
 3. Sztolnia Czarnego Pstrąga 
w Tarnowskich Górach, najdłuższy 
podziemny przepływ łodziami 
w Polsce.
 4. Kopalnia Zabytkowa 
w Tarnowskich Górach. 
 5. Zabytkowa Stacja 
Wodociągowa „Zawada” 
w Karchowicach, pochodząca 
z przełomu XIX i XX wieku. 
 7. Górnośląskie Koleje 
Wąskotorowe w Bytomiu 
– najstarsza na świecie czynna kolej 
wąskotorowa z 1853 roku.
 15. Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, jedyne tego 
typu muzeum w Polsce. 
 16. Skansen Górniczy 
„Królowa Luiza”.
 17. Szyb „Maciej” w Zabrzu 
Maciejowie, z początku XX wieku.
 18. Radiostacja Gliwicka, 
najwyższa na świecie wieża 
wykonana z drewna.
 19. Muzeum Techniki Sanitarnej 
w Gliwicach, unikatowe w skali 
kraju.
 20. Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego w Gliwicach, gdzie 
można podziwiać oryginalne 
eksponaty odlewnicze z XIX wieku.
 21. Zabytkowa Stacja Kolejki 
Wąskotorowej w Rudach. 
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Otwarcie filii Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach

Nowe mieszkanie dla chłopców
Dziesięciu chłopców  
z Domu Dziecka nr 2  
w Gliwicach przeprowadziło się  
do wyremontowanego mieszkania. 
To krok do całkowitego 
usamodzielnienia się.

Jest to już drugie takie 
mieszkanie, gdzie wychowan-
kowie, choć jeszcze związa-
ni z domem dziecka,  żyją już 
oddzielnie, w  bardziej kame-
ralnych warunkach,  maksy-
malnie zbliżonych do domo-
wych. W całym eksperymencie 
nie chodzi jednak tyle o wy-
godę, co naukę odpowiedzial-
ności za dom i współlokato-
rów.  Pierwsza tego typu filia 
powstała dla dziewcząt ponad 
półtora roku  temu. Ponieważ 
eksperyment się powiódł, jest 
kontynuowany, choć wymaga 
niemałego zachodu. – Remont 
trwał jedyne 24 dni, uważam, 
że to jest mistrzostwo świata, 
że się tak udało – mówi Mag-
dalena Budny, dyrektor pla-
cówki, która o to mieszkanie 
bardzo zabiegała.  – Mieliśmy 
kilka propozycji przejęcia lo-
kalu z przeznaczeniem na fi-
lię, ale to miejsce i kubatura 
najbardziej nam odpowiada-
ły. Jest tutaj w sumie pięć po-
koi dwuosobowych i salonik, 
dwie łazienki, trzy przedpoko-
je i jedna kuchnia.  

– Jest tutaj bardzo ład-
nie. Chciałem zmienić warun-
ki, niedługo kończę szkołę i 
będę miał swoje mieszkanie, 
więc trzeba się jakoś przysto-
sować. Cały tydzień pracowa-
liśmy przy remoncie, wczoraj 
skończyliśmy o 24.00 – mówi 
Rafał Pacan, jeden z mieszkań-
ców,  student informatyki na 
Politechnice Śląskiej.  

Remont mieszkania o po-
wierzchni około 140 metrów 
został sfinansowany ze środ-
ków budżetu miejskiego. Wy-
burzono kilka ścian i ustawio-
no nowe, ułożono płyty gip-
sowo-kartonowe, wymienio-
no stolarkę okienną, drzwio-
wą i instalację c.o., pomalo-
wano wszystkie pomieszcze-
nia. Meble i niezbędne urzą-
dzenia zakupiono z  funduszy 
budżetowych,  dochodów uzy-

skanych z wiosennego 
koncertu charytatyw-
nego na terenie Kąpie-
liska Leśnego oraz da-
rowizn od sponsorów.

Mieszkanie po-
święcił ks. Konrad Ko-
łodziej, proboszcz pa-
rafii katedralnej. Na otwarciu 
filii byli obecni przedstawicie-
le władz samorządowych, któ-
rzy od początku wspierali re-
alizację projektu. W nowym 
miejscu chłopcy uczą się orga-
nizowania życia domowego, 
czyli tego, co dla dzieci z nor-
malnych rodzin jest codzien-
nością.  Nie ma tu już jak w 
domu dziecka  stołówki, sami 
gotują, sami remontują, dba-
ją o  wyposażenie i dobrą at-
mosferę między sobą. Poma-
ga im w tym w sumie czterech 
wychowawców, pracujących 

na dyżurach rannych, popołu-
dniowych i nocnych. –  Chłop-
cy, którzy zostali tutaj przy-
dzieleni, mieszkali w głównym 
budynku domu dziecka. Jed-
ni dłużej, drudzy krócej, ale 
wszyscy już wcześniej się zna-
li. Jest to grupa usamodziel-
niająca się, dwóch chłopców 
podjęło studia na Politechnice 
Śląskiej, a reszta to uczniowie 
– mówi Wojciech Janik, jeden 
z wychowawców.  Moja pra-
ca będzie polegała głównie na 
tym, żeby zrobili  jak najwię-

cej w kierunku kształ-
cenia się, żeby wyszli  
z jakimś dobrym za-
wodem, usamodziel-
nili się i coś w życiu 
osiągnęli. 

KC

Księga pamiątkowa śp. ks. L. Rychty

Prośba o kontakt
Przygotowywana jest księga 
pamiątkowa poświęcona śp.  
ks. Leopoldowi Rychcie, długo-
letniemu proboszczowi w Gli-
wicach Bojkowie. Ks. Wiesław 
Żurawski, obecny proboszcz, 
prosi o kontakt osoby, które 
znały zmarłego i chciałyby 
podzielić się wspomnieniami. 

Śp. ks. Leopold Rychta był 
proboszczem w Opawicy (diece-
zja opolska) oraz w Bytomiu Kar-

biu i Bojkowie. Wielu ludziom 
dał się poznać jako gorliwy 
duszpasterz, dobry gospodarz, 
całym sercem oddany wiernym. 
Na uznanie zasługuje również 
jego działalność charytatywna 
oraz posługiwanie jako kape-

lan policji w 
diecezji gliwi-
ckiej. Dlate-
go ks. W. Żu-
rawski zwra-
ca się z proś-

bą do osób, które dobrze zna-
ły śp. ks. Rychtę i są gotowe 
podzielić się osobistymi wspo-
mnieniami i refleksjami. Kore-
spondencję należy kierować 
na adres: Rzymskokatolicka Pa-
rafia Narodzenia NMP w Gliwi-
cach Bojkowie, ul. Rolników 148,  
44-141 Gliwice. Można kontakto-
wać się także telefonicznie pod 
numerem 032/ 232 93 21 lub inter-
netowo: parafia.bojkow@neo- 
strada.pl. W.

Ks. Leopold 
Rychta po 
ciężkiej chorobie 
zmarł 8 maja br.
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Chłopcy  
w swoim nowym 
mieszkaniu
Poniżej: Przed 
wejściem  
do domu
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Do świetlicy w Pawonkowie przychodzi ponad 70 dzieci

Strzał w dziesiątkę
Dwa rzędy rowerów ustawione 
na placu obok probostwa. 
Dochodzi godzina 16, 
a to oznacza, że drzwi świetlicy 
są już otwarte.

– To był strzał w dziesiątkę, 
jeśli chodzi o zapotrzebowa-
nie środowiska – mówi ks. Ja-
nusz Czenczek, proboszcz pa-
rafii św. Katarzyny w Pawonko-
wie, przy której działa świetli-
ca. – Mamy tu różne dzieci, i 
te, które tylko wspieramy, żeby 
ich talenty rozkwitły, i te, któ-
rym trzeba bardziej pomóc. Od 
początku założyliśmy sobie, że 
tworzymy to miejsce po to, aby 
słabi byli mocniejsi, a mocni 
zdobywali pierwsze miejsca na 
olimpiadach. 

Od dwóch lat dzieci przy-
chodzą na zajęcia, które po-
czątkowo odbywały się raz w 
tygodniu. Od września świetli-
ca otwarta jest od poniedział-
ku do piątku. Dzisiaj przycho-
dzi do niej – z niespełna dwu-
tysięcznej parafii – ponad 70 
dzieci. Otwarta jest od godziny 
15.30 i zajęcia trwają do 18.30. 
W najbliższym czasie na proś-
bę rodziców dzieci z podsta-
wówki będą przychodziły za-
raz po lekcjach, już na 14.00, 
a gimnazjaliści będą zostawa-
li dłużej. 

Warunkiem przebywania w 
świetlicy jest odrobienie zada-
nia domowego. W najbliższym 
czasie zostanie tu otwarta bi-
blioteka z czytelnią i będzie 
możliwość skorzystania z In-
ternetu. Na razie wykorzysty-
wana jest encyklopedia wypo-
życzona od proboszcza. Ucz-
niowie, którzy sobie nie ra-
dzą z nauką, mogą liczyć na 
pomoc pracujących tu wycho-
wawczyń. W świetlicy zatrud-
nione są trzy osoby – pedagog 
i studentki pedagogiki oraz 
pięć wolontariuszek. 

Świetlica mieści się w bu-
dynku przy probostwie wy-
remontowanym przy udzia-
le Urzędu Gminy. Pomiesz-
czenia wykorzystywane są w 

wieloraki sposób; w 
poniedziałki przyj-
muje nieodpłatnie lo-
gopeda, działa tea-
trzyk, dwie grupy ta-
neczne, jest kurs ję-
zyka angielskiego, prowa-
dzone są zajęcia indywidu-
alnego nauczania dla dzieci 
niepełnosprawnych, a także 
zajęcia integracyjne razem z 
dziećmi ze świetlicy. 

Na wiosnę za stodołą, sto-
jącą koło probostwa, zostanie 
urządzony plac zabaw z boi-
skami. Kosze do koszykówki 
już czekają, piłki obiecał Gór-
nik Zabrze, a słupki do zawie-
szenia siatki też są obiecane. 
Proboszcz chciałby, żeby na la-
to stanął tam również ogrodo-
wy basen, bo większość dzieci 
wakacje spędza na miejscu. 

Część z dzieci chodzi na 
zajęcia teatralne, które pro-
wadzone są w parafii już 
od trzech lat. – Uczymy się 
współpracować ze sobą, bo 
bez dobrego zgrania nic nie 
wychodzi – mówi Bożena 
Benna z III klasy gimnazjum, 
która należy do grupy od po-
czątku. Podobnie jak Domini-
ka i Agnieszka Brewka, któ-
re wspominają przedstawie-
nie na podstawie opowiada-
nia „Mój Chrystus połamany”, 
którego przygotowanie zro-
biło na nich szczególne wra-
żenie. – Grupa jest zróżnico-
wana pod względem wieko-

wym i trzeba starać 
się, żeby młodsi się 
nie zniechęcili, a star-
si nie znudzili – mó-
wi Halina Wodarczyk, 
która razem z Małgo-

rzatą Pech prowadzi zespół.
Podział w świetlicy na gru-

py wiekowe pomoże w pro-
wadzeniu dodatkowych zajęć, 
np. na temat tego, jak radzić 
sobie ze stresem czy rozła-
dowywać emocje. Katarzyna 
Szremska, kierownik świetli-
cy, jest równocześnie peda-
gogiem w Gimnazjum w Ła-
nach Wielkich, do którego 
chodzi większość młodzieży 
ze świetlicy. – Tutaj nabiera-
ją pewności siebie i czują się 
lepiej w nowym środowisku, 
np. kiedy ze szkoły podstawo-
wej idą do gimnazjum. A poza 
tym już mnie znają i w razie 
potrzeby łatwiej im trafić do 
mnie. Ja też ich znam i dzięki 
temu lepiej mogę im pomóc – 
wyjaśnia. 

To nie jest świetlica socjo-
terapeutyczna, podkreślają jej 
twórcy, chociaż ten argument 
przydałby się przy pozyskiwa-
niu pieniędzy. Jest miejscem 
dla różnych dzieci, również 
tych, którym bardziej trze-
ba pomóc, ale – jak zaznacza-
ją wychowawcy – bez napięt-
nowania ich, co szczególnie 
jest ważne w małych społecz-
nościach.

MIRA FIUTAK

Wspólnie z Radiem PLUS 
i Wydawnictwem Jedność 
proponujemy najmłodszym 
czytelnikom udział w konkursie. 
Każdego tygodnia jest do 
wygrania ciekawa książka, ufun-
dowana przez Wydawnictwo 
Jedność. Tym razem konkurs 
związany jest z życiem świętych, 
którzy stali się dla nas wzorami 
zawierzenia Bogu. 

Wydawnictwo Jedność pub-
likuje ciekawe albumy i leksyko-
ny. Warto kupić „Encyklopedię 
chrześcijaństwa” w 4 tomach, 
zawierającą ponad 1200 haseł. 
Nowością jest „Leksykon sztu-
ki chrześcijańskiej”, ciekawą po-
zycją jest dziesięciotomowa „Hi-
storia chrześcijaństwa”. O książ-
ki Jedności pytaj w księgarniach. 
Więcej na stronie: www.jednosc.
com.pl

W tym tygo-
dniu do wygra-
nia książka „Baś-
nie na dobra-
noc”. To zbiór 
k lasycznych 
baśni w pięk-
nie ilustrowa-
nym opraco-
waniu. 

Aby wygrać książkę, nale-
ży zadzwonić w niedzielę 26 
listopada o godz. 8.30 do Ra-
dia PLUS, podczas audycji „Qui-
zy pani Izy” (tel. do studia 
032/ 232 52 32) i odpowiedzieć 
na pytanie: Jakiego polskiego 
świętego profesora wspomina-
my 20 października? Żył na 
przełomie XIV I XV wieku, wy-
kładał w Akademii Krakowskiej 
i pracował jako kantor. O ten 
filar opierają się profesorowie, 
studenci i muzycy.  

Konkurs dla dzieci

Święte filary

W tym tygo-
dniu do wygra-
nia książka „Baś-
nie na dobra-
noc”. To zbiór 
k lasycznych 

Aby wygrać książkę, nale-

Do świetlicy 
w Pawonkowie 
przychodzi 
ponad 70 dzieci
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice

tel./faks 032 230-78-80 skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner 
– dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie z redaktorem 
naczelnym „Gościa Niedzielnego” 
ks. Markiem Gancarczykiem, które 
odbędzie się 22 LISTOPADA w kaplicy 
św. Jadwigi przy parafii Wszystkich 
Świętych. W programie: godz. 18.05 
– nieszpory, godz. 18.30 – Msza św. z 
homilią i prelekcja.
 EUCHARYSTIA 
    W INTENCJI UZDROWIENIA
23 LISTOPADA, godz. 18.30, kościół 
Chrystusa Króla w Gliwicach przy ul. 
Okrzei – Msza św. i modlitwy w intencji 
uzdrowienia. 
 DZIEŃ WSPÓLNOTY
    MINISTRANTÓW
25 LISTOPADA, parafia św. Jacka 
w Bytomiu – Dzień Wspólnoty 
Liturgicznej Służby Ołtarza dekana-
tu Bytom. Rozpoczęcie o godz. 9.30 
Eucharystią, zakończenie ok. godz. 
14.00. 
 UNIWERSYTET OTWARTY 

zaprasza 25 LISTOPADA o 
godz. 10.00 na wykład 
prof. dr. hab. Krzysztofa 
Ziai, kierownika Katedry 
i Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Naczyń ŚlAM pt. „Mózg 
– serce”. Spotkanie od-

będzie się w budynku C Politechniki 
Śląskiej w Zabrzu przy ul. Roosevelta 42.  
 DIECEZJALNA 
    OAZA MODLITWY
25 LISTOPADA, dom katechetyczny przy 
parafii śś. Piotra i Pawła w Tarnowskich 
Górach – Oaza Modlitwy Domowego 
Kościoła, rozpoczęcie o godz. 14.00, za-
kończenie o godz. 18.00. 
 UROCZYSTOŚĆ 
    CHRYSTUSA KRÓLA
26 LISTOPADA, godz. 17.00, kościół 
katedralny w Gliwicach – Msza św. 
pod przewodnictwem bpa Gerarda 
Kusza w intencji Akcji Katolickiej, 
„Civitas Christiana”  i Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży ze złoże-
niem przyrzeczeń. 
26 LISTOPADA, godz. 17.00, kościół 
Chrystusa Króla w Gliwicach – nabo-
żeństwo stanowe dla mężczyzn i mło-
dzieńców z kazaniem i zawierzeniem 
Chrystusowi Królowi. 
 WYKŁAD Z HISTORII
     KOŚCIOŁA
26 LISTOPADA, godz. 16.00, parafia 
św. Katarzyny w Pawonkowie (deka-
nat Lubliniec) – wykład pt. „Rozwój 
Kościoła w wiekach średnich” wygło-
si Wacław Pleńkowski. 

Zapowiedzi
Polska edycja

Historia Góry Świętej Anny
To książka niezbędna dla tych, którzy zajmują 
się historią Góry Świętej Anny. A także radość 
dla tych, którzy Świętą Annę po prostu 
kochają.

Zwieńczeniem roku jubileuszu 350-le-
cia przybycia franciszkanów na Górę Świę-
tej Anny jest polskie tłumaczenie i redak-
cyjne opracowanie klasycznego dzieła na 
temat historii świętej góry Śląska. 
„Historia Góry Św. Anny na 
Górnym Śląsku ” autorstwa 
o. Chryzogona Reischa z ro-
ku 1910 jest w tej dziedzinie 
dziełem fundamentalnym. - 
„Wiele z dokumentów, któ-
rymi dysponował jeszcze Ch. 
Reisch, dziś już albo nie ist-
nieje, albo uległo rozprosze-
niu. Na tym polega nieprze-
mijająca wartość tej publikacji 
sprzed stu lat. Właściwie każda 
następna próba opisania dzie-
jów sanktuarium do początku 
XX w. najczęściej tylko streszcza 
niniejsze dzieło” – napisał o dziele o. Rei-
scha bp Jan Kopiec. – Często zgłaszali się 
do mnie studenci, historycy, którzy chcie-
li pisać o historii naszego sanktuarium – 
mówi o. Jozafat Gohly, do niedawna gwar-
dian klasztoru annogórskiego, który książ-
kę opracował redakcyjnie. Korzystanie z 
pierwszej, niemieckiej edycji książki Ch. 
Reischa było dotychczas utrudnione z po-

wodu niewielkiej jej dostępności (kilka eg-
zemplarzy w Archiwum Państwowym w 
Opolu, dwa na Górze Świętej Anny), a tak-
że z faktu, iż – nie dość, że po niemiecku, 
chciałoby się powiedzieć – drukowana by-
ła gotykiem. 

W każdym razie, mamy ją po polsku. 
357 stron tekstu ( plus dodatki) pisanego 
barwnym, obrazowym językiem. Z wiel-
ką ilością informacji, także tych intrygują-

cych czy wręcz pachnących ta-
jemnicą, by nie rzec sensacją. 
Wydana na dobrym papierze, 
w twardej okładce, graficznie 
niemal identycznej z okład-
ką dzieła oryginalnego, w tłu-
maczeniu Macieja Mischke z 
Krakowa. W polskiej edycji 
starano się dochować wier-
ności oryginałowi, nie ob-
ciążając go nadmierną ilo-
ścią przypisów odredakcyj-
nych, dodano za to aneks 
ze słownikiem bibliograficz-
nym i znacznie w porówna-

niu do oryginału poszerzono indeks miej-
scowości i osób. 

Miłośników Góry Świętej Anny do tej 
lektury zachęcać nie potrzeba. 

ANDRZEJ KERNER

* O. Chryzogon Reisch OFM, Historia Góry Św. Anny 
na Górnym Śląsku. Wydawnictwo św. Antoniego. 
Wrocław 1910–2006. s. 425. ilustr. tłum. Maciej 
Mischke. Oprac. redakcyjne: o. Jozafat Roman Gohly 

21 listopada br. odbędzie się w Auli 
Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach 
konferencja „Nowa przestrzeń dla sacro 
– budowa, renowacja, wyposażenie i za-
bezpieczenie obiektów sakralnych. Fun-
dusze Unii Europejskiej wspierające in-
westycje w kościołach”. 

Spotkanie będzie poświęcone tematy-
ce budowlano-konserwatorskiej oraz do-
finansowaniu budynków sakralnych z fun-
duszy Unii Europejskiej. Konferencja ma 
na celu umożliwienie nawiązania bezpo-

średnich kontaktów ze specjalistami z 
dziedziny budownictwa, renowacji, wy-
posażenia i zabezpieczenia obiektów sa-
kralnych.

Zaproszenie skierowane jest do osób 
duchownych, szczególnie proboszczów, i 
jest ważne po wcześniejszym potwierdze-
niu obecności: tel. (0-12) 637-42-96, 0606 
499 973, e-mail: biuro@marketing-house.
com.pl. 

Organizator: Marketing House, Mało-
polskie Centrum Promocji i Szkoleń, www.
marketing-house.com.pl 

Konferencja dla proboszczów 

Jak starać się o unijne fundusze?

temat historii świętej góry Śląska. 

„Wiele z dokumentów, któ-
rymi dysponował jeszcze Ch. 
Reisch, dziś już albo nie ist-
nieje, albo uległo rozprosze-
niu. Na tym polega nieprze-
mijająca wartość tej publikacji 
sprzed stu lat. Właściwie każda 
następna próba opisania dzie-
jów sanktuarium do początku 
XX w. najczęściej tylko streszcza 

cych czy wręcz pachnących ta-
jemnicą, by nie rzec sensacją. 
Wydana na dobrym papierze, 
w twardej okładce, graficznie 
niemal identycznej z okład-
ką dzieła oryginalnego, w tłu-
maczeniu Macieja Mischke z 
Krakowa. W polskiej edycji 
starano się dochować wier-
ności oryginałowi, nie ob-
ciążając go nadmierną ilo-
ścią przypisów odredakcyj-
nych, dodano za to aneks 
ze słownikiem bibliograficz-
nym i znacznie w porówna-

niu do oryginału poszerzono indeks miej-


