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W kościołach naszej diecezj, zgod-
nie z zaleceniem biskupa gliwi-

ckiego, zbierano pieniądze dla ofiar 
trąby powietrznej koło Częstochowy 
oraz poszkodowanych w wypadku pol-
skiego autokaru we Francji. Pieniądze 
zostaną przekazane na rzecz konkret-
nych projektów, które wskaże Caritas 
Polska. Będzie to pomoc długofalowa, 
ponieważ poszkodowani, zwłaszcza 
przez trąbę powietrzną, potrzebują lat, 
aby odbudować zniszczony dobytek. 
– Przy okazji bardzo dziękuję za wielką 
ofiarność i zrozumienie. Kwoty wpłaca-
ne przez proboszczów są dużo większe 

niż podczas zwyczajo-
wych zbiórek na rzecz 
Caritas – powiedział 
ks. Rudolf Badura, dy-
rektor Caritas Diecezji 
Gliwickiej.  

POMOGLIŚMY POSZKODOWANYM
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KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Hałdy są nieodłącznym 

elementem śląskiego 
krajobrazu. CZY PROBLEM 
ZOSTANIE WKRÓTCE 
ROZWIĄZANY? 

  OSTATNIE ZAPROSZENIE do far-
skich ogrodów, tym razem 
do Bobrownik 

  PARAFIA ŚW. JACKA W GLIWICACH 
SOŚNICY otrzyma relikwie 
swojego Patrona

Wszystkie 
pieniądze 
wkrótce 
trafią do 
poszkodowanych

Śluby wieczyste w Leśnicy

Na wieczność dla Chrystusa
W kaplicy sióstr służebniczek 
NMP w Leśnicy koło Góry Świętej 
Anny osiem sióstr złożyło śluby 
wieczyste na ręce matki generalnej 
M. Brygidy Biedroń. 

Wieczystą profesję składały 
siostry z trzech prowincji: opol-
skiej (trzy), warszawskiej (dwie) 
i wrocławskiej (trzy). Mszy prze-
wodniczył oraz homilię wygłosił 
bp Jan Wieczorek. Homilię roz-
począł od słów św. Pawła, skie-
rowanych niegdyś do Koryntian, 
a które – w nieco zmienionej 
formie – odniósł do sióstr ma-
jących złożyć śluby wieczyste: 
– Przypatrzcie się siostry powo-
łaniu waszemu. Trzeba się bę-
dzie wciąż przypatrywać temu 
powołaniu, którym Bóg nas ob-
darzył, powołaniu do świętości 
naszego życia, na całej drodze 
naszego życia – powiedział bi-
skup gliwicki. Zadając pytanie, 
jak to zrobić, wskazał na istotne 
elementy życia zakonnego, ja-
kimi m.in. są: wyciszenie, mod-
litwa, rozważanie słowa Boże-
go, służba drugiemu człowieko-

wi. Zachęcił, aby w słu-
żeniu drugiemu czło-
wiekowi zawsze naśla-
dować Maryję. – Ten, 
kto nie ma czasu na 
modlitwę, na wycisze-
nie, czasu dla Boga, ten 
nie będzie miał go rów-
nież dla drugiego czło-
wieka – podkreślił bp 
Wieczorek. Przytoczył 
również słowa św. Augustyna: 
„Idź w pokorze przez człowie-
ka, przez posługę człowiekowi, 

a niezawodnie trafisz 
do Boga”.

Wraz z bp. Wieczor-
kiem Mszę koncelebro-
wało 16 księży, m.in. 
proboszczowie z tych 
parafii, z których po-
chodziły siostry składa-
jące śluby. Obecnie w 
prowincji opolskiej po 
ślubach wieczystych i 

czasowych są 242 siostry, które 
pracują w 38 placówkach. 

KS. WALDEMAR PACKNER 

W drugim 
rzędzie siostry, 
które składały 
śluby wieczyste. 
Obok bp. Jana 
Wieczorka  
(z prawej) siedzi 
matka generalna 
M. Brygida 
Biedroń

Życie często przyrównu-
je się do pielgrzymki. 

Wciąż jesteśmy w drodze, 
nieustannie odmierzamy 
uciekający czas. Dokąd idzie 
człowiek? Celem każdej piel-
grzymki jest zawsze spotka-
nie z Bogiem. Taki powinien 
być również cel życia każ-
dego człowieka. Ale czy tak 
jest? Na to pytanie każdy 
powinien sam dać odpo-
wiedź – teraz sobie, a kiedyś 
Bogu. Więcej o Gliwickiej 
Pieszej Pielgrzymce na Jasną 
Górę na str. IV i V.  

AR
C

H
IW

U
M

 S
IÓ

ST
R 



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
19

 si
er

pn
ia 

20
07

II

Rywalizowali niepełnosprawni
TARNOWSKIE GÓRY. W 
Tarnowskich Górach odby-
ła się Letnia Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych 
pod hasłem „Nas też na wie-
le stać”, organizowana przez 
Stowarzyszenie „Serdeczni” 

w Tarnowskich Górach. 
Tegoroczna  spartakiada do-
finansowana była ze środków 
programu „Działaj Lokalnie 
V”, a nagrody, medale i dy-
plomy ufundował burmistrz 
Tarnowskich Gór.

Serfuj za darmo

LUBLINIEC. Na rynku w 
Lublińcu działa już pierwszy 
HotSpot. Dzięki niemu każdy 
może skorzystać za darmo z 
Internetu, a na miejskiej stro-
nie zobaczyć, co aktualnie dzie-
je się na głównym pl. K. Mańki. 
Na jednej z kamienic miejskie-
go rynku zainstalowano antenę 
nadawczą i każdy, kto przyjdzie 
na rynek z laptopem, palm-
topem czy telefonem komór-
kowym wyposażonym w karty 

Wi-Fi będzie mógł surfować w 
Internecie. Strefa zasięgu syg-
nału zostanie oznakowana, a 
regulamin korzystania z miej-
skiego HotSpotu znajduje się w 
gablocie informacyjnej na ryn-
ku. Dzięki zamontowanej na 
rynku kamerze,  z  której obraz 
jest przesyłany na stronę www.
lubliniec.pl, mieszkańcy oraz 
lublińczanie mieszkający za gra-
nicą będą mogli zobaczyć, co 
dzieje się w sercu miasta.
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Co dzieje się na lublinieckim rynku, można zobaczyć w Internecie,  
na stronie www.lubliniec.pl

Gwiazdy na Gwarkach 2007
TARNOWSKIE GÓRY. Pro-
gram tegorocznych Gwarków 
2007 zapowiada się wyjątko-
wo imponująco. Na trzydnio-
wą imprezę udało się sprowa-
dzić do Tarnowskich Gór wie-
le gwiazd. Impreza potrwa od 
14 do 16 września. Wystąpią 
m.in. Kabaret „Rak”, Zespół 

Pieśni i Tańca „Śląsk” (piątek), 
Zespół Tańca Nowoczesnego 
TESS i zespół Kombi (sobo-
ta, godz. 20.30) oraz Chór 
Chłopięcy „Poznańskie sło-
wiki”, zespół Pod Budą oraz 
Monika Brodka (niedziela). 
Więcej na stronie: www.gwar-
ki.tarnowskiegory.pl. 
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Gwarki stały się najważniejszą imprezą rozrywkową Tarnowskich Gór

BYTOM. Na bytomskim cmen-
tarzu „Mater Dolorosa” trwa-
ją prace konserwatorskie za-
bytkowej kaplicy rodziny 
Schastoków. Prace te są prze-
prowadzane na podstawie pro-
gramu postępowania konserwa-
torskiego opracowanego przez 
Sylwię Namyślak. Konserwacją 
mauzoleum zajmuje się firma 
Art-Forum z Krakowa, pod kie-
rownictwem konserwatora 
dzieł sztuki Bożeny Boby-Dygi. 
Prace rozpoczęły się w poło-
wie lipca, a częściowo zostaną 
zakończone w listopadzie. Do 
chwili obecnej odczyszczono 
kamienną konstrukcję kaplicy 
z piaskowca na  zewnętrz i we-

wnątrz oraz przystąpiono do 
kolejnych robót zgodnie z pro-
gramem konserwatorskim.

Świętowali w Miasteczku
MIASTECZKO ŚLĄSKIE. W 
sobotę i niedzielę mieszkańcy 
Miasteczka Śląskiego obchodzili 
swoje święto. Okazją były trady-
cyjne X Dni Miasteczka Śląskiego. 
Impreza rozpoczęła się korowo-
dem, który przeszedł ulicami 

miasta. Wśród atrakcji były m.in.  
koncert orkiestry dętej, wystę-
py dziecięcych zespołów tanecz-
nych i wokalnych, koncert zespo-
łu rockowego Coda, występ due-
tu saksofonowego Golden Saxes 
oraz grupy Karpowicz Famili. 

Śmierć w kopalni

Dofinansowanie  
szkolnych mundurków
ŚLĄSK. Jednorodny strój, ale 
nie jednakowe ceny. Od wrześ-
nia uczniowie będą umunduro-
wani. Jednakowy ubiór to do-
datkowe koszty dla rodziców, 
którym teraz, oprócz książek, 
zeszytów i innych szkolnych 
niezbędnych rzeczy, przyjdzie 
zapłacić za mundurki. Co szko-
ła, to inny pomysł i inna cena. 
Warto przypomnieć, że moż-
na starć się o dofinansowanie. 

Zapomoga w wysokości 50 zł 
przysługuje uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Wystarczy zgłosić się do szko-
ły, do której uczęszcza bądź 
będzie od września uczęsz-
czało dziecko. Jedynym kry-
terium przyznania dofinanso-
wania jest dochód na osobę – 
nie może  przekraczać 351 zł. 
Pomoc można także uzyskać 
na zakup podręczników.

MYSŁOWICE. Do tragiczne-
go wypadku doszło w kopal-
ni „Wesoła” w Mysłowicach. 
Podczas wydobycia węgla zgi-
nął górnik pracujący przy ob-
słudze kombajnu. Do wypad-
ku doszło 665 metrów pod zie-
mią. 27-letni pomocnik kombaj-
nisty został uderzony bardzo 
dużą bryłą węgla. Mężczyzna 
doznał poważnego urazu gło-

wy oraz kręgosłupa. Akcja rea-
nimacyjna nie przyniosła efek-
tu. Okoliczności tragedii zba-
da Okręgowy Urząd Górniczy w 
Katowicach. Tragicznie zmarły 
górnik jest 11 śmiertelną ofia-
rą w górnictwie węgla kamien-
nego w tym roku. W ubiegłym 
roku w polskich kopalniach zgi-
nęło 48 górników, z czego 25 w 
kopalniach węgla kamiennego.

Konserwacja mauzoleum  
na Mater Dolorosa

Prace przy mauzoleum rozpoczęły 
się dwa miesiące temu 
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Obok niedokończonego domu 
Henryka Szczęsnego stanął  
duży, nowy krzyż. To wotum  
za szczęśliwe lata przepracowane 
pod ziemią. 

Henryk Szczęsny był szty-
garem w kopalni „Dębieńsko”. 
Każdego dnia, kiedy zjeżdżał 
pod ziemię, prosił Matkę Bo-
żą, aby jego załodze i jemu 
samemu nic złego się stało. 
– Przez 25 lat pracy wszyscy 
szczęśliwie wracaliśmy do do-
mu. Przyrzekłem, że na eme-
ryturze, jako wotum wdzięcz-
ności, postawię krzyż – mówi 
pan Henryk. Mieszka w blo-
ku, nie miał więc ani miejsca, 
ani możliwości na wypełnie-
nie swojego postanowienia. – 
Przed kilku laty kupiłem jed-
nak działkę w Kuźni Niebo-
rowskiej, potem zacząłem bu-
dowę domu. Choć do jego 
zakończenia pozostało jesz-
cze pół roku, to krzyż stanął 
wcześniej. Został poświęcony 
kilka miesięcy temu.

Stoi na solidnym, metro-
wym fundamencie. Wraz z be-
tonową podstawą mierzy po-
nad 4 metry. W połowie wyso-
kości znajduje figurka Matki Bo-
żej. – W końcu Maryję przez te 
wszystkie lata codziennie pro-
siłem o szczęśliwy wyjazd na 

ziemię – mó-
wi H. Szczęs-
ny. Krzyż po-
święcił ks. Al-
fred Schle-
ger, były pro-
boszcz z Pilchowic. Była to je-
go ostatnia czynność probosz-
czowska przed odejściem na 
emeryturę. 

Przejeżdżając w Kuźni Nie-
borowskiej ul. Knurowską, 
trudno nie zauważyć dużego 
krucyfiksu. Choć krzyż stoi za-
ledwie kilka miesięcy, to wie-
lu tych, którzy go mijają, przy-
zwyczaiło się już do przeżeg-
nania się. – Dawniej bywało, że 
przy domach czy w zagrodach 
ludzie stawiali krzyże. Być mo-
że warto częściej wrócić do tej 
pobożnej praktyki. W końcu 
nie wolno się wstydzić naszej 
wiary – mówi z przekonaniem 
Henryk Szczęsny. W
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Nowy krzyż w Kuźni Nieborowskiej 

Znak wiary  
i wdzięczności 

Ślązoki niy gynsi i swój język 
mają. Biblioteka Kongresu 

Stanów Zjednoczonych wpisa-
ła język śląski do swojego re-
jestru języków świata. Według 
działaczy, na rzecz zareje-
strowania Związku Ludności 
Narodowości Śląskiej, teraz 
„ślonsko godka” ma takie sa-
me prawa, jak kilka tysięcy in-
nych języków zarejestrowa-

nych w kongresowej bibliote-
ce. Zwolennicy narodowości 
śląskiej mają także nadzieję, 
że wpisanie śląskiego jako ję-
zyka, a nie gwary, do rejestru 
Biblioteki Kongresu USA, ot-
worzy drogę dla pozyskiwa-
nia środków z dotacji dla na-
ukowców, prowadzących bada-
nia właśnie nad językiem i hi-
storią Górnego Śląska. 

Bezpłatne badania dla pań 

Warto skorzystać 
Śląski Wojewódzki Ośrodek 
Koordynacyjny w Gliwicach 
informuje mieszkanki Gliwic 
i powiatu o możliwości pod- 
dania się bezpłatnym bada-
niom profilaktycznym – cytolo-
gicznym i mammograficznym. 
Będą one realizowane do 2010 
roku. 

Cytologia wykonywana jest u 
kobiet w wieku 25–59 lat. Z ba-
dania w formie nieodpłatnej moż-
na skorzystać raz na trzy lata. Spis 
odpowiednich śląskich placówek 
medycznych znajduje się na stro-
nach internetowych www.rakszyj-
ki.org, www.io.gliwice.pl. Bezpłat-
ną cytologię oferuje m.in. gliwi-
ckie Centrum Onkologii – Insty-
tut im. Marii Skłodowskiej-Curie 
(ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15). 
Akcja jest przeprowadzana w ra-
mach „Populacyjnego programu 
profilaktyki i wczesnego wykry-
wania raka szyjki macicy”. Zain-
teresowane panie mogą się reje-

strować pod numerami telefonów 
032-278-81-06, 032-278-81-07, w 
godzinach od 12.00 do 14.30. Do 
zgłoszenia niezbędna jest karta 
chipowa i numer PESEL. Więcej 
informacji można uzyskać w Ślą-
skim Wojewódzkim Ośrodku Ko-
ordynującym pod numerem tel. 
032-278-97-58.

Badanie mammograficzne 
przeznaczone jest dla pań w wie-
ku 50–69 lat, które nie korzysta-
ły w ostatnich 24 miesiącach z 
tej formy diagnostyki. Zaintereso-
wane wykonają je w jednej z pla-
cówek medycznych poleconych 
na stronach www.raksutka.org, 
www.io.gliwice.pl lub bezpośred-
nio w gliwickim Centrum Onkolo-
gii (rejestracja pod numerem tel. 
032-278-93-65 w godz. od 8.00 
do 15.00). Do zgłoszenia niezbęd-
na jest karta chipowa i numer 
PESEL. Więcej informacji można 
uzyskać w Śląskim Wojewódzkim 
Ośrodku Koordynującym pod nu-
merem tel. 032-278-96-73. 

Język śląski w Kongresie

Co z tego wyniknie?

Nowy krzyż 
widać z daleka, 
ma ponad 4 m 

wysokości
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 R E K L A M A 

Zaproszenie na warsztaty 

Dla parafialnych liderów
WBytomiu Suchej Górze 

odbędą się warsztaty dla 
animatorów wspólnot parafial-
nych. Odbędą się w domu kate-
chetycznym suchogórskiej pa-
rafii w dniach 7–8 oraz 14–15 
września. 

Celem spotkań jest do-
skonalenie warsztatu pracy z 

dziećmi i młodzieżą, pozna-
nie metod aktywizujących, 
rozwój swojej osobowości 
oraz pogłębienie wiedzy reli-
gijnej. Zgłoszenia do udziału 
w warsztatach przyjmuje od 
1 do 6 września ks. Sebastian 
Gambuś, tel.  32/ 289-53-20 
wew. 33.  
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W środę wyrusza gliwicka pielgrzymka na Jasną Górę

Do celu ponad 100 km

Tym samym jest to naj-
starsza piesza piel-
grzymka do jasnogór-
skiego sanktuarium, 

która jest udokumentowa-
na w klasztornych archiwach. 
Pierwszy raz mieszkańcy Gliwic 
udali się pieszo do Częstochowy 
we wrześniu 1626 roku, po oca-
leniu miasta przed wojskami E. 

Mansfelda. Jednak być może by-
ły lata, gdy z różnych powo-
dów (wojny, zabory, itp) gliwi-
czanie nie dotarli na Jasną Górę. 
– Czasem brak jest wzmianki w 
jasnogórskim archiwum, czasem 
pielgrzymka jest poświadczona 
tylko w archiwum gliwickiej pa-
rafii Wszystkich Świętych – mó-
wi ks. Bernard Plucik, proboszcz 
z Kuźni Raciborskiej, od kilku 
lat szef gliwickiej pielgrzymki. – 
Stąd ks. Zygmunt Ferfecki oraz 
ks. Piotr Faliński, którzy zaczy-
nali organizowanie pielgrzymek 
w diecezji gliwickiej, postanowi-
li odjąć 20 lat od roku pierwszej 
pielgrzymki. Dlatego pielgrzym-
ka diecezji gliwickiej odbywa się 
po raz 15. oraz jest to 361. ślu-
bowana pielgrzymka gliwiczan. 

Trzeci sztandar z Gliwic

Tym razem będzie wyjątko-
wa z powodu nowego sztan-

daru, który zostanie 
ofiarowany sanktua-
rium na Jasnej Górze. 
Kroniki podają, że już 
w 1627 roku gliwicza-
nie przynieśli ze so-
bą sztandar, który zo-
stał w jasnogórskim 
klasztorze. Przedsta-
wiał Maryję otaczają-
cą swoim płaszczem 
Gliwice, na rewersie 
był św. Michał, u je-
go stóp leżał pokona-
ny smok. Niestety, w 
lipcu 1690 roku, pod-
czas wielkiego pożaru 
jasnogórskiego klasz-
toru, sztandar spłonął. 
Pięć lat później, w cza-
sie pielgrzymki, w 
której uczestniczyło 
400 mieszczan, sank-
tuarium ofiarowano 
drugi sztandar. Jego 
kopia znajduje się do 
dziś w gliwickim koś-
ciele Wszystkich Świę-
tych. – Co stało się z tym 
sztandarem dokładnie 
nie wiadomo – wyjaśnia 
Franciszek Mańka, który 
zainicjował akcję ufundo-
wania trzeciego sztandaru 
dla Jasnej Góry. – Zaginął 
w niewyjaśnionych okolicz-
nościach. Uznałem, że war-
to powrócić do starej trady-

cji, że na Jasnej Górze 
znajdował się sztandar 
z Gliwic. 

Pomysł F. Mańki po-
parła kuria diecezjalna 
oraz ks. Bernard Frank, 
proboszcz parafii 
Wszystkich Świętych, 
z której zawsze wyru-
szały ślubowane piel-
grzymki do Częstocho-
wy. – Nowy sztandar 
nawiązuje do starej 
tradycji naszego mia-
sta. I dobrze się sta-
ło, że po wielu latach 
ponownie zawiśnie na 

tekst
KS. WALDEMAR 

PACKNER

W środę 22 sierpnia 
wyruszy kolejna 

pielgrzymka na Jasną 
Górę. Będzie to 

XV pielgrzymka 
w historii diecezji 
gliwickiej oraz 361. 

w dziejach pieszego 
wędrowania gliwiczan 

do Częstochowy. 

GRUPY I KSIĘŻA ODPOWIEDZIALNI
  Gliwice (cztery grupy): niebieska (ks. Krzysztof Grzegorczyk, para-

fia Chrystusa Króla), żółta (ks. Robert Chudoba, parafia katedral-
na), brązowa (ks. Grzegorz Brodziak, parafia św. Jerzego), biała 
(o.  Zacheusz Drążek, parafia franciszkańska  Najświętszego Serca 
Pana Jezusa) 

  Bytom, grupa zielona (ks. Marcin Królik, parafia Świętej Trójcy) 
  Zabrze, grupa czerwona (ks. Paweł Macierzyński, parafia św. 

Franciszka, i ks. Sebastian Śliwiński, parafia św. Anny) 
  Toszek, fioletowa 1 (ks. Krzysztof Goc, parafia  św. Katarzyny) 
  Pyskowice, fioletowa 2 (ks. Piotr Natkański, parafia Matki Boskiej 

Nieustającej Pomocy) 
  Lubliniec, szara (ks. Andrzej Pytlik, parafia  św. Mikołaja) 
  Tarnowskie Góry, czarna (ks. Jacek Orszulak, parafia Matki Bożej 

Królowej Pokoju) 
  Kuźnia Raciborska, pomarańczowa, (ks. Damian Dolnicki, parafia 

św. Marii Magdaleny). Ta grupa wyrusza już 21 sierpnia. 
  Kalety, parafia św. Józefa (ks. Rafał Grunert). Ta grupa dochodzi do 

Bruśka i łączy się z grupą żółtą.



ciele Wszystkich Świę-
tych. – Co stało się z tym 
sztandarem dokładnie 
nie wiadomo – wyjaśnia 
Franciszek Mańka, który 
zainicjował akcję ufundo-
wania trzeciego sztandaru 
dla Jasnej Góry. – Zaginął 
w niewyjaśnionych okolicz-
nościach. Uznałem, że war-
to powrócić do starej trady-

Projekt 
sztandaru 
wykonał 
gliwicki plastyk 
Aleksander 
Smoliński. Obok 
niego stoi 
ks. Bernard 
Frank, proboszcz 
parafii 
Wszystkich 
Świętych 
w Gliwicach. 
Z tego kościoła 
od 1626 roku 
wyruszały 
ślubowane 
pielgrzymki 
na Jasną Górę
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Jasnej Górze – powiedział 
ks. Frank. 

Projektem graficznym 
zajął się gliwiczanin Alek-
sander Smoliński, plastyk, któ-
ry wykonał w 1999 roku sztan-
dar miejski. – Awers to patro-
nowie diecezji Piotr i Paweł, 

rewers nawiązuje do tradycji 
pierwszego sztandaru, na któ-
rym widniał wizerunek Maryi 
osłaniającej płaszczem Gliwice 
– wyjaśnia Smoliński. – Krzy-
żujące się barwy niebieskie i 
czerwone to barwy Gliwic. 

Sztandar wykonany został 
przez siostry zakonne w Pieka-
rach Śląskich. Na drzewcu znaj-
duje się logo wizyty Jana Pawła 
II w Gliwicach. Podczas Mszy 
na zakończenie pielgrzymki 
25 sierpnia zostanie oficjalnie 
przekazany paulinom. Potem, 
oby na długie wieki, zawiśnie 
w Sali Rycerskiej. 

 

Ks. Waldemar Packner:  Skąd 
pomysł ufundowania nowego 
sztandaru gliwiczan dla Jas-
nej Góry?

Franciszek Mańka: – Gli-
wicki sztandar, ufundowany w 
1627 roku, był prawdopodob-
nie najstarszym tego typu wo-
tum, które znalazło się w jasno-
górskim klasztorze. Skoro ten 
pierwszy i kolejny sztandar za-
ginęły, to warto powrócić do 
starej tradycji, iż w Częstocho-
wie znajduje się nasz sztan-
dar. Zmobilizowały mnie jesz-
cze bardziej słowa z dodatku 
do pierwszej księgi chrzciel-
nej, który w 1692 roku napisał 
Georg Antoni Sobel, kościelny z 
kościoła Wszystkich Świętych. 
Pisze on, że „ten obowiązek do-
tyczy także potomnych, gdyby 
taki przypadek miał się zdarzyć, 
przed czym niech Pan Bóg bro-
ni”. Nawiązuje do pożaru, któ-
ry zniszczył pierwszy sztandar 
i niejako nakłada na mieszkań-
ców Gliwic obowiązek troski o 
to szczególne wotum. 

Co na to przełożeni klasztoru 
jasnogórskiego?

– Najpierw zapytałem o. 
Jan Golonkę, paulina i archi-
wistę sanktuarium, czy widzi 
taką możliwość. Potem poje-
chaliśmy tam z ks. Bernardem 
Frankiem, proboszczem parafii 
Wszystkich Świętych w Gliwi-
cach, oraz ks. Bernardem Pluci-
kiem, odpowiedzialnym za pie-
szą pielgrzymkę. O. Golonka 
poparł nasz pomysł i powie-
dział, że sztandar zawiśnie w 
Sali Rycerskiej. Pokazał nam 

nawet miejsce, gdzie zostanie 
umieszczony. 

Wizerunek Gliwic znajduje się 
również na tzw. Mensa Ma-
riana.

– To olejny obraz namalo-
wany około 1682 roku na od-
wrocie Cudownego Obrazu. Na-
zwa Mensa Mariana nawiązuje 
do pierwszych słów centralne-
go napisu. Tematem Mensa Ma-
riana są dzieje jasnogórskiego 
Obrazu od namalowania przez 
św. Łukasza do cudownej obro-
ny przed Szwedami w 1655 ro-
ku. Znajdują się na niej wize-
runki czterech miast, które Ma-
ryi zawdzięczają cudowną in-
terwencję. Obok Krakowa, Raci-
borza, Torunia jest tam również 
wizerunek Gliwic, które Maryja 
osłania płaszczem. Do tego na-
wiązuje sztandar, który zostanie 
ofiarowany Jasnej Górze, oraz 
miejski sztandar Gliwic.  
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W środę wyrusza gliwicka pielgrzymka na Jasną Górę

Do celu ponad 100 km
Wiekowe związki Gliwic i Jasnej Góry

Spełnić 
zobowiązania 

przodków
Rozmowa z Franciszkiem 
Mańką, inicjatorem 
ufundowania nowego sztandaru 
dla Jasnej Góry

FRANCISZEK MAŃKA
mgr inż. chemii, z zamiłowa-
nia historyk Gliwic, gdzie miesz-
ka od 1953 roku, oraz Rybnika, 
gdzie się urodził



RO
M

AN
 K

O
N

Z
AL

CZEKAMY DO OSTATNIEJ CHWILI
Gorąco zachęcam, szczególnie jeszcze tych 

niezdecydowanych, aby przyłączyli się do naszej 
pielgrzymki. Można zgłosić się nawet w dniu 
wyjścia. Trzeba tylko zatroszczyć się o przewóz 
bagażu. Koszt udziału: 15 zł  (5 zł obowiązkowy 
znaczek + 10 zł opłata pielgrzymkowa). Do tego 

doliczyć trzeba jeszcze opłatę za bagaż, zależną od prze-
woźnika poszczególnych grup. W tym roku chcemy pod-
czas rozważań zrozumieć, do czego powołał nas Chrystus. 
Będziemy przypatrywać się powołaniu do człowieczeń-
stwa, bycia chrześcijaninem oraz do obowiązków wynika-
jących ze swojego stanu i zawodu. To bardzo ważne, gdyż 
często zapominamy o rzeczach podstawowych. Informa-
cje o pielgrzymce zamieszczane będą też na stronie: www. 
kuria.gliwice.pl/~pielgrzymka/, a codzienne relacje z trasy 
będzie podawać Radio Plus Gliwice.

KS. BERNARD PLUCIK
odpowiedzialny za organizację pieszej pielgrzymki z Gliwic

Jasnej Górze – powiedział 

Rewers sztandaru nawiązuje 
do najstarszego obrazu, 

który przedstawiał Maryję 
osłaniającą płaszczem Gliwice. 

Drzewce wieńczy logo wizyty 
Jana Pawła II w Gliwicach. 

Awers to patronowie diecezji 
śś. Piotr i Paweł
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Trwa remont kościoła św. Jacka w Bytomiu

Przywrócić pierwotną świetność

KS. WALDEMAR PACKNER: Obecnie 
trwa remont fundamentów koś-
cioła. Ale to właściwie wstęp do 
szerokich prac, które zamierza 
Ksiądz rozpocząć.

KS. TADEUSZ PALUCH: – Najpierw 
chcieliśmy zabezpieczyć funda-
menty kościoła, które od dzie-
sięcioleci narażone były na moc-
ne zawilgocenie. Spowodowało 
to pojawienie się grzyba na całej 
wysokości tzw. dolnego kościoła. 
Stąd zabezpieczenie fundamen-
tów oraz likwidacja zagrzybie-
nia stała się sprawą bardzo pilną. 
Obecnie trwa izolacja fundamen-
tów i naprawa murów na całym 
obwodzie świątyni. Nasze prace 
prowadzimy przy użyciu najnow-
szej technologii, z wykorzysta-
niem najlepszych materiałów, a 
wszystko pod okiem konserwa-
tora zabytków. 

W przyszłości zamierza Ksiądz 
przeprowadzić renowację całe-
go ogromnego kościoła. 

– W ciągu ostatnich dwóch 
lat sporządziliśmy kompletną 
dokumentację konserwatorską 
i remontową kościoła, co było 
przedsięwzięciem bardzo cza-

sochłonnym oraz kosz-
townym. Jeśli uda nam 
się zbudować odpo-
wiednie zaplecze finan-
sowania tej inwestycji, 
to zamierzamy odno-
wić kościół wraz z jego 
otoczeniem.

Jakie zmiany przewi-
duje przygotowana 
dokumentacja?

– Przede wszystkim chcemy 
wrócić do pierwotnego wyglą-
du kościoła, co również zaleca 
konserwator zabytków. W dol-
nym kościele zostaną zlikwido-
wane salki katechetyczne, któ-
re przenieśliśmy do domu ka-
techetycznego. W ich miejsce 
powstaną dwie kaplice. Jedna 

będzie poświęcona św. 
Barbarze, patronce gór-
ników. Mamy już obraz 
św. Barbary z cechow-
ni kopalni „Orzeł Biały”, 
chcemy pozyskać rów-
nież obraz z cechow-
ni zlikwidowanej kopal-
ni „Rozbark”. Druga ka-
plica będzie zaaranżo-
wana pasyjnymi obra-
zami Jerzego Dudy-Gra-
cza. Mamy już jego trzy 

obrazy z niedokończonej Dro-
gi Krzyżowej. Kaplica zostanie 
wzbogacona rzeźbami z grobu 
Pańskiego, które się zachowały. 
Poza tym chcemy odkryć cieka-
we polichromie, które znajdu-
ją się w naszym kościele, a któ-
re w ostatnich dziesięcioleciach 
zostały zamalowane. 

Przy tak ogromnych inwesty-
cjach nie sposób nie zapytać 
o finanse.

– Staramy się wykorzystać 
możliwości uzyskania dofinan-
sowania z różnych źródeł. Pla-
nowane inwestycje są nie do 
udźwignięcia przez samych pa-
rafian. Mam nadzieję, że uda 
nam się z uzyskanych środków 
przywrócić kościół do pier-
wotnej świetności. Przy oka-
zji chcemy odnowić parafialny 
cmentarz, który również jest 
zabytkowy. Znajduje się na nim 
wiele cennych i historycznych 
mogił, m.in. powstańców ślą-
skich, grób prawie 150 górni-
ków, którzy zginęli w 1923 ro-
ku podczas wielkiej katastro-
fy w kopalni „Rozbark”, i wie-
le grobowców zasłużonych dla 
dzielnicy Rozbark i całego Ślą-
ska. 

Kiedy przewiduje Ksiądz zakoń-
czenie tych prac?

– Jesienią tego roku, zgod-
nie z harmonogramem, zakoń-
czymy prace przy izolacji koś-
cioła i renowacji murów. Dal-
sze inwestycje zamierzamy 
rozpocząć w przyszłym roku. 
Będzie to oczywiście zależne 
od tego, czy uda nam się pozy-
skać odpowiednie środki.

  

Rozmowa z ks. Tadeuszem 
Paluchem, proboszczem parafii 
św. Jacka w Bytomiu

Cmentarz żydowski w Bytomiu zdewastowany

Kradzież czy wandalizm
Cmentarz żydowski przy 
ulicy Piekarskiej 56 został 
zdewastowany. Przewrócono 
około 10 ponad dwumetrowych 
macew (kamieni nagrobnych). 

Zastanawiające jest to, że 
uszkodzono je wybiórczo. Wan-
dale zainteresowali się tylko ma-
cewami z czarnego granitu, przed-
wojennymi i współczesnymi. Nie 
pozostawiono żadnych antysemi-
ckich napisów, psy pilnujące tere-
nu w nocy odurzono gazem. Tego 

typu nagrobki łatwo przerobić, są 
również bardzo cenne.

Szczególnie przykre jest to, 
że jeden z nich pękł, a należał do 
bodaj najbardziej zasłużonych ro-
dzin w naszej gminie żydowskiej 
– mówi Henryk Akselrad, prze-
wodniczący bytomskiego oddzia-
łu Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego Żydów w Polsce. – Ca-
ła ta sprawa budzi niepokój na-
szego środowiska. Za tym, iż by-
ła to kradzież na zlecenie prze-
mawia również fakt, że kamie-

nie nagrobne nie były rozbite, 
tylko ściągnięte z zaczepów. Wy-
brano groby leżące blisko głów-
nych przejść. Gdyby nie telefon 
od mieszkańców, że coś dzieje 
się na cmentarzu, pomniki zosta-
łyby wywiezio-
ne i przerobio-
ne. Czekamy, 
aż sprawcy 
zostaną ujęci i 
ukarani kosz-
tami napra-
wienia i usta-

wienia macew – powiedział  
H. Akselrad.Bytomska policja 
prowadzi intensywne docho-
dzenie w tej sprawie. 

– Kamienie ścian 
kościoła zostały 
ponumerowane 
przed zdjęciem, 
aby każdy 
powrócił  
na swoje miejsce 
– wyjaśnia  
ks. Tadeusz 
Paluch, 
proboszcz

Wandale 
zniszczyli 

10 grobów. 
Prawdopodobnie 
granitowe płyty 
chcieli wywieźć  

i sprzedać
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Zapowiedzi

  PIELGRZYMKA 
KOBIET DO PIEKAR 
ŚLĄSKICH

19 SIERPNIA, rozpoczęcie o 
godz. 8.30. 
  EUCHARYSTIA 

W INTENCJI 
UZDROWIENIA

24 SIERPNIA, godz. 19.00, koś-
ciół NSPJ w Koszęcinie.
  OBCHODY 

KALWARYJSKIE
24–26 SIERPNIA, Góra Świętej 
Anny – obchody kalwaryjskie 
ku czci Aniołów Stróżów. 
Więcej: www.swanna.pl.
  MUZYKA W STARYM 

OPACTWIE
26 SIERPNIA, sanktuarium Matki 
Bożej w Rudach – koncert or-
ganowy w wykonaniu Marioli 
Brzoski (Gliwice – Zawada 
Książęca).
  ROZPOCZĘCIE ROKU 

KATECHETYCZNEGO
1 WRZEŚNIA, godz. 10.00, ka-
tedra śś. Piotra i Pawła w 
Gliwicach.
  II PIELGRZYMKA 

ORKIESTR DĘTYCH
1 WRZEŚNIA, sanktuarium 
Matki Bożej w Rudach. 
Rozpoczęcie o godz. 9.00 
wspólną próbą orkiestr.
  DZIEŃ  

WSPÓLNOTY RUCHU 
ŚWIATŁO–ŻYCIE

2 WRZEŚNIA, katedra śś. Piotra 
i Pawła w Gliwicach, rozpo-
częcie o godz. 13.30.
   MAŁY ODPUST 

W LUBECKU
8 WRZEŚNIA, godz. 10.00 – 
Mały odpust w sanktuarium 
Matki Bożej w Lubecku w 
święto Narodzenia NMP.
  DOŻYNKI 

DIECEZJALNE
16 WRZEŚNIA, godz. 12.00, 
sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej w Rudach.
  REKOLEKCJE  

W WADOWICACH
Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich zaprasza na rekolekcje, 
które odbędą się w domu kar-
melitów w Wadowicach od 21 
do 23 WRZEŚNIA. Prowadzi ks. 
Herbert Hlubek. Informacje i 
zgłoszenia: Paweł Stempski, tel. 
0 32 276 13 94, 601 579 689. 
 

Przed Euro 2012

Będzie nowy dworzec
Mieszkańcy Zabrza mogą 
zacierać ręce. W końcu 
doczekają się dworca z 
prawdziwego zdarzenia. 
Zapadła decyzja o przebudowie 
dworca kolejowego w tym 
mieście.

Remont zabrzańskiego dwor-
ca PKP jest jednym z prioryte-
tów prezydent Zabrza Małgo-
rzaty Mańki-Szulik. Nowy obiekt 

ma być elementem przebudo-
wywanej linii kolejowej Opole–
Kraków, stąd znalazły się pie-
niądze na jego modernizację. 
– I dobrze, że tak się stało, 
bo obecny dworzec jest brud-
ny, szary i mało przy-
jazny dla pasażerów – 
mówi Krzysztof Lewan-
dowski, wiceprezydent 
Zabrza. – Obiekt został 
wpisany do tzw. dwor-

ców strategicznych, stąd znala-
zły się pieniądze na jego moder-
nizację. Obecnie trwają rozmo-
wy z dyrekcją PKP w Warszawie.

Tereny za dworcem, będą-
ce częściowo własnością gminy, 

mają stać się centrum 
przesiadkowym, skąd 
podróżni będą mogli 
pojechać w dalszą dro-
gę. Nowy dworzec, w 
połączeniu z autobuso-
wym, ma być prawdzi-

wą wizytówką miasta. A wizy-
tówka ma być gotowa przed 
rozpoczęciem Euro 2012. Koszt 
budowy dworca szacowany jest 
na co najmniej kilkaset milio-
nów złotych.  W

Za kilka lat 
nowy dworzec 
w Zabrzu stanie 
się wizytówką 
miasta
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Wizerunek Papieża Jana Pawła II 
obecny jest na wielu  
przeróżnych przedmiotach.  
Często jego podobiznę nanoszono  
na okolicznościowe znaczki  
i monety. 

Te numizmatyczne oraz fila-
telistyczne skarby prezentowane 
są na wystawie w pyskowickim 
Ratuszu. W sumie umieszczo-
no tam kilkaset znaczków, mo-
net i kopert z wizerunkiem Pa-
pieża Polaka. Autorem wystawy 
jest Władysław Macowicz, któ-
ry – jak mówi – swe eksponaty 
zbierał przez 30 lat. – To są ta-
kie materiały, które przybliżają 
postać Papieża, bo od 1979 ro-
ku, gdy Jan Paweł II pierwszy raz 
przyjechał do Polski, emitowane 
były znaczki przy okazji każdej 
wizyty Papieża w ojczyźnie – wy-
jaśnia Macowicz. – Od 1982 ro-
ku emitowane są monety, na któ-
rych również jest podobizna Oj-
ca Świętego. One także związa-
ne są z wizytami Papieża w Pol-
sce – dodaje. 

Monety dokumentują ponad-
to takie wydarzenia, jak roczni-
ce urodzin Papieża oraz ponty-

fikatu. Co ciekawe, na 
wystawie można zoba-
czyć również pamiątko-
wy bankot 50-złotowy z 
wizerunkiem Jana Pawła 
II. Autor wystawy zwra-
ca także uwagę na dwa 
znaczki na srebrze. – 
Jeden z tych znaczków 
wydał Watykan, a dru-
gi Polska. To interesu-
je głównie młodych ludzi, którzy 
przychodzą i być może te eks-
ponaty zmobilizują ich także do 
kolekcjonerstwa – mówi Włady-
sław Macowicz. Potwierdza, że 
temat papieski jest bardzo popu-
larny wśród zbieraczy. Wynika to 
głównie z ogromnego wydarze-

nia, jakim było wybranie 
Polaka na Stolicę Piotro-
wą. Zdaniem autora wy-
stawy, dodatkową mobi-
lizacją są obecnie stara-
nia zmierzające do wy-
niesienia Jana Pawła II 
na ołtarze. 

Wystawę „Wizeru-
nek Papieża Jana Paw-
ła II na walorach filate-

listycznych i numizmatycznych” 
można oglądać do 30 sierpnia 
w pyskowickim Muzeum Miej-
skim w Ratuszu. Wystawa jest 
czynna od wtorku do soboty od 
16.00 do 18.00 oraz w niedzie-
le od 15.00 do 17.00. Wstęp 
wolny. PJ

Papieska wystawa w Pyskowicach 

Na znaczkach i monetach
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Władysław 
Macowicz 
papieskie 
eksponaty 
zbierał przez 
30 lat. Do końca 
sierpnia można 
je oglądać  
w pyskowickim 
muzeum



Wśród propozycji, aby w wakacje 
odwiedzić te parafialne ogrody, 
które warte są zobaczenia, nie 
mogło oczywiście zabraknąć parku 
wokół pałacu w Pławniowicach.

Gdy w 1881 roku hrabia 
Franciszek II Ballestrem rozbu-
dowywał pałac, przy okazji wy-
kupił grunty pod przyszły park. 
Jego kompozycja zachwycała 
wszystkich, którzy odwiedza-
li rezydencję w Pławniowicach. 
Dość powiedzieć, że przed woj-
ną naliczono w nim aż 103 ga-
tunki drzew i krzewów!.

Po wojnie pałac i otaczają-
cy go park popadały w coraz 
większą ruinę. Dopiero prze-
jęcie kompleksu przez Kościół 
uratowało sam obiekt oraz ota-
czający go park od ostatecznej 
dewastacji.

– Gdy ukończono odbu-
dowę pałacu, przyszedł czas 
na park – mówi ks. Krystian 

Worbs, dyrektor kom-
pleksu oraz proboszcz 
pławniowickiej parafii. 
– Wszędzie były chasz-
cze, po alejkach ani 
śladu, gąszcz samosie-
jek uniemożliwiał do-
tarcie w głąb parku. 

Po kilku latach mo-
zolnej pracy park za-
chwyca odwiedzają-
cych. W ich opinii to 
jedno z najpiękniej-
szych miejsc na Śląsku. 
– Mamy kilka rzadkich 
okazów drzew, m.in. 
cypryśnik błotny, jeden 
z największych oka-
zów w kraju. To drze-
wo w naturalnych wa-
runkach rośnie w Ame-
ryce Północnej – mó-
wi z dumą ks. Worbs. 
Warto zobaczyć rozło-
żyste platany oraz mi-
łorzęby w męskiej i 
żeńskiej odmianie. – O 
tym, że takie istnieją, 

dowiedziałem się od 
przyrodników – śmie-
je się gospodarz pała-
cu w Pławniowicach. 
Latem cudownie kwit-
ną azalie i rododen-
drony, a w urokliwym 
oczku wodnym pływa-
ją nenufary.

Park, o powierzch-
ni prawie 3,5 ha, przy-
wrócono do pierwot-
nego wyglądu. Jego 
odtworzenia, m.in. na 
podstawie starych fo-
tografii, podjął się inż. 
Artur Domicz, posia-
dający uprawnienia ar-
chitekta terenów zie-
lonych.

Latem park tęt-
ni gwarem odwiedza-
jących oraz koncerta-
mi, które odbywają się 
na wewnętrznym dzie-
dzińcu. – Wszystkie 
prace wykonuję sam, 
czasem z pomocą gru-

py parafian, którym chciałbym 
przy okazji bardzo podzięko-
wać – mówi ks. K. Worbs. Park 
nie jest dotowany. Utrzymu-
je się z niedrogich „cegiełek”, 
które można nabyć, wchodząc 
do parku (dorośli 2 zł, dzieci  
1 zł).  WP
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Farskie ogrody – Pławniowice

Najpiękniejszy w regionie

Cypryśnik błotny (na zdjęciu) jest 
jednym z największych w Polsce
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U góry po lewej:
Piękny pałac 
otoczony jest 
3,5-hektarowym 
parkiem
 
Po prawej
Otoczony azalia- 
mi i rododendro-
nami pałac 
przyciąga tłumy 
turystów

Poniżej po lewej:
W niewielkim 
oczku wodnym 
od niedawna 
pływają ryby 
oraz rosną 
grzybienie białe
po prawej: 
W miesiącach 
wakacyjnych 
odbywają się 
w parku letnie 
koncerty.  
Na zdjęciu 
śpiewa Zespół 
Pieśni i Tańca 
„Śląsk”


