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K ościół uważa stan kapłański 
za władzę ustanowioną przez 

Jezusa, w której działa On sam. 
Historycznie urząd ten nawiązuje 
do żydowskiego kapłaństwa świą-
tynnego. Według św. Tomasza 
z Akwinu to „Chrystus jest źródłem 
całego kapłaństwa: kapłani Starego 
Zakonu zapowiadali Chrystusa, 
kapłani Nowego Zakonu działają 
w osobie Chrystusa”.

Rodzice, rodzeństwo, bliscy 
i przyjaciele przyjechali do gliwic-
kiej katedry na tegoroczne święce-
nia. – To dla mnie najważniejszy 
dzień w życiu – wyznaje jedna 

z matek tegorocznych noeprezbi-
terów. – Bogu dziękuję, że mogłam 
dożyć takiego dnia.

Liturgia święceń, choć rozbudo-
wana, w najważniejszym momen-
cie nawiązuje do prostego gestu 
nałożenia rąk, znanego od czasów 
apostolskich. Po modlitwie konse-
kracyjnej diakoni stali się kapła-
nami. Znakiem tego jest nałożenie 
stuły na sposób kapłański i ubranie 
ornatu. – W tym świecie bądźcie 
światłem i solą. Jesteście synami 
światła, aby toczyć bój z synami 
ciemności – zwrócił się w homilii 
do neoprezbiterów bp Kusz. – Sól 

konserwuje, więc macie być straż-
nikami Tradycji Kościoła, strzec jej 
i wiernie przekazywać wiernym. 
Nie wybraliście łatwego życia, ale 
trudne i zarazem wspaniałe.

Święcenia mają trzy stopnie: 
diakonat, właściwy prezbiterat 
i święcenia biskupie. Potocznie ze 
święceniami kapłańskimi utożsamia 
się drugi stopień (wyświęconych 
nazywa się zwyczajowo księżmi, 
mimo że formalnie są prezbiterami), 
natomiast biskupstwo jest pełnią 
sakramentu kapłaństwa. Prezbite-
rom zastrzeżone jest sprawowanie 
Eucharystii, sakramentu pokuty 
oraz namaszczenia chorych. Bisku-
pi ponadto udzielają bierzmowania 
(choć prezbiterzy także mogą być 
jego nadzwyczajnymi szafarzami) 
oraz sakramentu święceń.

Ks. Waldemar Packner

Trzynastu 
wspaniałych

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego bp Gerard Kusz 
wyświęcił w gliwickiej katedrze nowych kapłanów. 
– Trzynastu wspaniałych – tak określił w homilii 
tegorocznych neoprezbiterów. 

Pomoc 
dla Birmy
Caritas Diecezji 
Gliwickiej udostępniła 
swoje konto bankowe, 
na które można 
wpłacać pieniądze 
z przeznaczeniem 
na pomoc 
poszkodowanym 
w wyniku cyklonu 
nargis w Birmie. 
wszystkie złożone ofiary 
zostaną przekazane 
poszkodowanym  
za pośrednictwem 
caritas Polskiej, 
koordynującej akcje 
międzynarodowe. 
Bank PEkao s.a. 
i o/Gliwice 57 1240 1343 1111 
0010 0216 7128, 
dopisek: „BirMa”. 

Zgłoś 
zły znak
Dzwoniąc pod numer: 
032 20 77 163 można 
zgłosić informację 
o nieprawidłowym 
oznakowaniu dróg 
w województwie 
śląskim, które zagraża 
bezpieczeństwu 
ruchu. Telefon 
został uruchomiony 
w wojewódzkim centrum 
zarządzania kryzysowego. 

Ulica 
Krakowska
Wystawa. na początku 
roku został ogłoszony 
konkurs fotograficzny 
poświęcony 
ulicy krakowskiej 
w Tarnowskich Górach. 
wpłynęło nań 437 zdjęć 
nadesłanych 
przez 38 osób. 
Prace były publikowane 
na portalu powiatu 
tarnogórskiego, teraz 
można je oglądać także 
w witrynie sklepu 
warzywniczego 
przy ul. krakowskiej.  Diecezja gliwicka ma nowych kapłanów
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Biskup 
Jan Wieczorek

Metropolitalne Święto 
Rodzin jest inicjatywą 

organizacji i instytucji, 
które pragną zwrócić 
uwagę mieszkańców 
Śląska na ciągle zbyt 

mało dostrzegane 
wartości życia 

rodzinnego. (…) 
Nasza troska 

o rodzinę, która 
jest podstawowym 
dobrem ludzkości, 

musi być czymś stałym 
i ukierunkowanym na 

jej pełną żywotność 
i wszechstronny rozwój.  
Z tego powodu troska ta 

wymaga zarówno 
naszej wytrwałej 

modlitwy, 
jak i konkretnych 

działań, które mogłyby, 
zwłaszcza osoby 
odpowiedzialne, 

pobudzić do większej 
wrażliwości w tym 
obszarze i potrzeby 

skutecznego działania. 
Nasz udział 

w tym wydarzeniu może 
się stać okazją 

do złożenia świadectwa 
o naszym przywiązaniu 

do życia rodzinnego 
oraz gotowości do 

wspierania wszystkiego, 
co umacnia stałość 

rodziny. 
Z odezwy biskupa gliwickiego 
w związku z Metropolitalnym 

Świętem Rodzin, które odbywa się 
od 17 maja do 1 czerwca 
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Pławniowice. Ponownie można 
zwiedzać pałac Ballestremów 
z końca XIX wieku, w którym 
znajduje się obecnie Ośrodek 
Edukacyjno-Formacyjny Diecezji 
Gliwickiej. Zwiedzanie rozpoczyna 
się w kaplicy pałacowej i trwa ono 
około 45 min. Do września włącznie 
przewodnicy oprowadzają osoby 

indywidualne według harmono-
gramu.  W niedziele: maja, czerw-
ca i września o godz. 16.00, lipca 
(oprócz pierwszej) i sierpnia od 
14.00 do 18.00, w czwartek o godz. 
11.00 i 13.00. Karty wstępu-cegiełki 
kosztują 4 i 2 zł. Więcej informacji: 
www.palac.plawniowice.pl , tel.:0 
32 230 55 51; 506 33 00 99. kc

Pałac otwarty 
dla zwiedzających

Wokół pałacu rozpościera się park z ciekawymi okazami roślin
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Bytom. Miasto planuje rewitali-
zację zabytkowych parków, pro-
sząc o pomoc mieszkańców. Akcja 
obejmie Park Miejski im. Kachla, 
Park Ludowy w Miechowicach oraz 
Park Fazaniec w Szombierkach. 

W związku z tym poszukiwane 
są  materiały ilustrujące stan par-
ków sprzed lat, które pomogłyby 
w odtworzeniu ich pierwotnych 
założeń. Osoby, w posiadaniu któ-
rych znajdują się ryciny, fotografie 

Potrzebna pomoc mieszkańców czy mapy przedstawiające parki, 
proszone są o przekazanie ich do 
siedziby MZDiM przy ul. Smolenia 
5 (kontakt: Julia Góra, podinspek-
tor ds. zieleni, tel. 032 39 69 707).  
Zebrane materiały wykorzystane 
będą także do zorganizowania 
wystawy.  k

Biblioteki. Od 5 do 11 maja pod 
hasłem „Biblioteka miejscem spo-
tkań” w różnych miejscowościach 
odbył się Tydzień Bibliotek, któ-
remu patronuje Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich.  W progra-
mach spotkań znalazły się m.in. 
warsztaty teatralne, dzień otwar-
ty, głośne czytanie dzieciom. Ze 
statystyk wynika, że mieszkańcy 
województwa śląskiego najliczniej 
w kraju korzystają z usług biblio-
tek. W zeszłym roku tylko biblio-
teki publiczne odwiedziło prawie 
1 mln osób.  kc

Bliżej książek

Uczniowie zabrzańskiego Gimnazjum nr 1 
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Misje 
u franciszkanów

Zabrze. W sobotę 10 maja 
w kościele Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny przy-
witano kopię ikony krzyża z San 
Damiano, związanego z nawróce-
niem św. Franciszka. Przez tydzień 
odbywać się tam będą misje z oka-
zji 50. rocznicy powstania parafii, 
liczącej obecnie 7500 mieszkań-
ców. Nauki głosi o. Igor Bartoszek, 
gwardian klasztoru franciszkanów 
w Wieluniu.
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Tak naprawdę 
to nie od nas zależy,  
jakie będą plony – 
mówił ks. Andrzej 
Bartysiewicz 
do uczestników 
pielgrzymki 
rolników 
i ogrodników.

P ielgrzymka do sanktuarium 
Matki Bożej w Lubecku z oka-

zji wspomnienia św. Izydora, 
patrona rolników, odbyła się 10 
maja już po raz dwunasty.  Jej or-
ganizatorem jest Rada Powiatowa 
Śląskiej Izby Rolniczej w Lublińcu. 
– W naszych trudnych czasach 
obecnych przemian gospodar-
czych i moralnych, chcemy trzy-
mać się trwałych wartości,  jakie 
czerpiemy ze skarbca prawdziwej 
wiary oraz tradycyjnej moralności 
i pobożności w Kościele katolickim 
– deklarowała przedstawicielka 
rolników podczas nabożeństwa 
poprzedzającego Mszę świętą.

W homilii ks. Andrzej Bartysie-
wicz, proboszcz miejscowej parafii, 
zwrócił uwagę na potrzebę troski 
o właściwą hierarchię wartości 
w życiu rolnika.   

– My dajemy z siebie naszą 
pracę, energię i trud. Może nie-
jednokrotnie wiele kropli potu, 
a Ty, Panie,  widząc to, pobłogo-
sław i spraw, by plony były jak 
najlepsze – mówił.  Tłumaczył, 
że stając się narzędziami  Boga 
i stawiając Go zawsze na pierw-
szym miejscu,  możemy być pewni 
Jego błogosławieństwa. Niestety 
– jak podkreślił kaznodzieja – 
dziś sprawy Boga przez współ-
czesnych katolików są spychane 
coraz częściej na dalszy plan. 

W pielgrzymce uczestniczy-
ły delegacje rolników z rejonu 
lublinieckiego, przedstawiciele 
lokalnych władz i organizacji 
rolniczych. Przed nabożeństwem 
w centralnym miejscu ustawiono 

feretron z wizerunkiem św. Izydo-
ra Oracza, wniesiony do kościoła 
w uroczystej procesji.  

Św. Izydor urodził się w oko-
licy Madrytu ok. 1080 roku. Był 
parobkiem i – jak głosi legenda 
– oskarżono go, że za mało pracu-
je, a za dużo się modli. Zdziwiony 
gospodarz, który był zadowolony 
z wykonanej pracy, postanowił 
go podpatrzeć.  Zobaczył wtedy, 
że gdy Izydor się modli, anioł 
wykonuje za niego pracę. Święty 
zasłynął z pobożności,  ducha po-
kuty i z uczynków miłosierdzia. 
W rodzinnym Madrycie ku jego 
czci odbywają się uroczystości re-
ligijne i festyny ludowe. W Polsce 
czczony jest głównie jako patron 
rolników. kc

Niedziela 18 maja to dzień rozpo-
częcia Metropolitalnego Święta 
Rodziny w katedrach w Gliwicach, 
Opolu i Katowicach.

T ego samego dnia wieczorem 
w Domu Muzyki i Tańca 

w Zabrzu odbędzie się kon-
cert charytaty wny Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”  na rzecz 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu- 
kacyjnego dla Dzieci i Mło- 
dzieży Niepełnosprawnej w Ru- 
sinowicach. W najbliższym 
tygodniu przewidziane są mię-
dzy innymi sesje rad miejskich 
śląskich miast,  poświęcone pro- 
blematyce rodziny i  koncert mu-
zykujących i śpiewających ro- 
dzin w Wodzisławiu. 24 maja,  
w przeddzień Pielgrzymki Męż- 
czyzn i Młodzieńców do Pie- 
kar odbędzie się XVIII Pie- 
karskie Sympozjum Naukowe 
w 100. rocznicę urodzin księdza 
biskupa Herberta Bednorza, 
pt. „Bądźmy świadkami Chrystu- 
sa w rodzinie”. Szczegóły pro-
gramu Metropolitalnego Święta 
Rodziny, które potrwa do czerw-
ca, na www.swietorodziny.um.za-
brze.pl.� •

W tym tygodniu

Rozpoczyna się 
Metropolitalne 
Święto Rodziny 

XII Regionalna Pielgrzymka Rolników do Lubecka

Prosili o dobre plony
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Na pielgrzymkę kobiety ubrały się w regionalne stroje

A w nim:
■  wywiad z abp. Kazimierzem Nyczem, tegorocznym kaznodzieją
■  sylwetka najsłynniejszego biografa Jana Pawła II Georga Weigla, 

gościa specjalnego piekarskich uroczystości
■  co kryje „piekarski skarbiec”
■  o miłość od pierwszego kliknięcia, czyli o „małżeństwie z Internetu”

Specjalne wydanie
„Gościa Niedzielnego”:

tylko 
w Piekarach Śląskich, 25 maja

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich
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XIII edycja koncertów organowych w Rudach

Muzyka dla wszystkich

Klaudia Cwołek: Wszystko, 
co w najbliższym roku będzie 
organizowane w sanktuarium 
w Rudach, wpisane jest w ka-
lendarium obchodów jubileuszu 
750-lecia przybycia cystersów 
do tego miejsca. Czy także te-
goroczna edycja „Muzyki w sta-
rym opactwie” będzie miała 
w związku z tym wyjątkowy 
charakter?
Ks. Bogdan Kicinger: 
– Na pewno koncerty 
wpiszą się w ten wiel-
ki jubileusz, ale nasz 
festiwal ma trwałe 
założenia, które reali-
zujemy od 1996 roku. 
Jego celem jest pro-
mocja skarbca muzy-
ki sakralnej, który 
w posoborowej litur-
gii siłą rzeczy może być 
prezentowany tylko 
wybiórczo. Stąd doku-
ment Stolicy Apostolskiej o kon-
certach w kościołach (wydany 
przez Kongregację Kultu Bożego 
5 listopada 1987 roku), który 
zachęca nas, żebyśmy pielęgno-
wali muzykę kościelną także poza 
liturgią. Z tym wiąże się drugi cel 
naszego festiwalu, jakim jest pro-
mocja organistów – wirtuozów, 
gruntownie wykształconych, 

którzy ukończyli Akademię 
Muzyczną w klasie organów 
i Studium Muzyki Kościelnej, 
i wykonują posługę muzyka 
kościelnego. Takich organistów 
już mamy w naszych wspólnotach 
parafialnych, jednak ich kunszt 
nie zawsze jest doceniany.

Jakie było oddziaływanie liturgii 
cystersów rudzkich na Śląsku?

– Wiadomo, że cystersi w wielu 
dziedzinach tworzyli kulturę zie-
mi śląskiej. Bogata była także ich 
codzienna liturgia, w której wielką 
rolę odgrywała muzyka. Dlatego 
nie dziwi, że w klasztorze rudzkim 
tworzył urodzony w 1556 roku za-
konnik i kompozytor Jan Nucius. 
Po sekularyzacji klasztoru zaś ist-

niała w Rudach szkoła 
muzyczna, do której 
uczęszczali uczniowie 
z całego Górnego Ślą-
ska. My, przez „Muzy-
kę w starym opactwie”, 
staramy się nawiązać 
do tej wielkiej trady-
cji i przypomnieć jej 
dziedzictwo. 

Wasze koncerty słyną 
też z tego, że towarzy-
szy im dobrze przygo-
towany komentarz. 

Dzięki niemu, będąc nawet zu-
pełnym laikiem, można z nich 
bardzo wiele wynieść. Czy ten 
zwyczaj będzie zachowany 
w tym roku?

– Tak, nie zamierzamy tego 
zmieniać. Uczestnicząc w koncer-
tach muzyki religijnej w różnych 
kościołach, sam jestem często 
zaniepokojony komentarzami, 
które będąc nawet na wysokim 
poziomie merytorycznym, zwy-
kle uwzględniają tylko aspekt 
historyczny i muzyczny, a czę-
sto pomijają religijną inspirację 
utworu. 

Na przykład mówiąc o Janie 
Sebastianie Bachu, nie można 
abstrahować od źródła jego 
twórczości, którym była ludowa 
pieśń liturgiczna. Dla mnie oso-
biście zawsze było ważne, żeby 
ludziom muzykę jak najbardziej 

przybliżać w całym jej bogactwie, 
bo muzyka została stworzona dla 
wszystkich.

Nie wszyscy jednak ją rozu-
mieją.

– Bo widocznie nikt im tego 
piękna nie ukazał. W szkole, poza 
małymi wyjątkami, nie ma już 
lekcji muzyki, więc kto ma dziś 
dzieci i młodzież wprowadzić 
w jej tajemnice?

Kim będą wykonawcy tegorocz-
nych koncertów?

– Co roku dobieramy ich we-
dług tego samego klucza. Muszą 

to być organiści wirtuozi, aktu-
alnie grający w jakimś kościele. 
W tym roku, oprócz miejsco-
wych wykonawców, usłyszymy 
organistów katedr w Warszawie, 
Krakowie i słynnego kościoła św. 
Anny w Düren. Miejsce ich po-
sługi owocuje tym, że programy 
koncertów związane są z przeży-
wanym okresem liturgicznym, 
a to jest niezmiernie ważne dla 
idei naszego festiwalu. Serdecz-
nie zapraszam więc do odwie-
dzenia sanktuarium w Rudach 
i wsłuchania się w piękno muzyki 
sakralnej. 

� •

Rozmowa  
z ks. Bogdanem 
Kicingerem, 
organizatorem 
festiwalu „Muzyka 
w starym opactwie” 

Muzyka w starym opactwie 2008
wykonawcy: 
•  1 czerwca – dyplomanci studium 

Muzyki kościelnej i diecezjalnej szkoły 
organistowskiej ii stopnia w Gliwicach

•  29 czerwca – witold zalewski – organy 
(katedra wawelska)

• 20 lipca – Piotr rachoń – organy (katedra warszawska)
•  10 sierpnia – hans Josef loevenich – organy (kościół  

św. anny w düren, niemcy)
•  28 września – Brygida Tomala – organy, klaudia romek – 

sopran, chór par. św. anny w Babicach pod dyrekcją Brygidy 
Tomali

•  19 października – Mariola Brzoska – organy (zawada 
książęca – Gliwice)

koncerty odbywają się w sanktuarium Matki Bożej w rudach 
o godz. 17.00. wstęp wolny.

Organy w sanktuarium w Rudach
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Ks. Bogdan 
Kicinger

 
 

 

 

Zapisy: tel. 032 356 90 50
www.pielgrzymki.katowice.pl

LOURDES                                                         18-23.06
150. rocznica objawień Matki Bożej
FATIMA z wypoczynkiem nad oceanem  9-16.07                         
WŁOCHY do grobu św. Ojca Pio               18-27.07
WŁOCHY latem                                                   2-9.08
JORDANIA–SYNAJ                                      27.09-4.10
RZYM–WATYKAN                                         15-19.10
do grobu Jana Pawła II 
                                                                             

             

  

■ R e K l A M A ■
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Wspólnie z Radiem Plus proponu-
jemy konkurs, w którym co nie-
dzielę można wygrać ciekawe na-
grody dla całej rodziny.

Z a tydzień, 25 maja, w pro-
gramie „Tu i teraz” audy-

cja o zabytkowym kościele w 
Poniszowicach, niedaleko jeziora 
pławniowickiego. Świątynia po-
chodzi z 1404 roku, otoczona jest 
kamiennym murem. Wewnątrz 
znajdują się m.in. dwa zabytkowe 
obrazy patronów parafii. 

Aby wygrać zaproszenie dla 
czterech osób do Multikina w 
Zabrzu, należy zadzwonić po za-
kończeniu audycji do studia (tel. 
0 32 232 52 32) i odpowiedzieć na 
pytanie: pod jakim wezwaniem 
jest kościół w Poniszowicach?

Magazyn „Tu i teraz” przedsta-
wia wydarzenia z życia lokalnego 
Kościoła, rozmowy z ciekawymi 
ludźmi oraz reportaże z miejsc, 
które mają szczególne znaczenie 
dla diecezji. Początek audycji: nie-
dziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– godzinny pobyt w Parku Wod-
nym w Tarnowskich Górach (dla 
czterech osób), zaproszenie dla 
czterech osób do Multikina w Za-
brzu, rodzinne wejście do Fantasy 
Parku w Rudzie Śląskiej (można 
pograć w kręgle, bilard, gry wi-
deo) oraz książki ufundowane 
przez Wydawnictwo Jedność. 
� •

Rodzinny konkurs

Wygraj

W Gliwicach jest ponad 600 wolon-
tariuszy. Ale to ciągle za mało.

C ent r u m Wolont a r iat u 
przy Gliwickim Centrum 

Organizacji Pozarządow ych 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej 

kolejny raz organizują spotkanie 
informacyjne dla osób zaintere-
sowanych wolontariatem w OPS 
Gliwice. Spotkanie odbędzie się 
we wtorek 20 maja o godz. 16.00 w 
Centrum Wolontariatu przy GCOP, 
ul. Zwycięstwa 1/1. Na spotkanie 

mogą przyjść osoby pełnoletnie, 
zainteresowane pracą wolontary-
styczną na rzecz podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Więcej informacji pod nr. tel. 032 
775 01 78 (Centrum Wolontariatu) 
oraz 032 337 11 80 (OPS). w

Projekt „Patrzę, Widzę, Rozumiem”

Dzielnica za torami

Zatorze  
– piękno miasta 
w szczegółach 
– od przyszłej 
niedzieli będzie 
można przy 
pomocy fachowców 
odkrywać bogactwo 
tego miejsca. 

W ramach projektu „Patrzę, 
Widzę, Rozumiem” Mu-

zeum w Gliwicach i  Wydział 
Architektur y Politechniki 
Śląskiej zapraszają do udziału 
w wykładach, konkursach, wy-
stawie i wycieczce po dzielnicy. 

– Na Zatorzu znaleźć można 
wiele skupiających uwagę budowli 
i miejsc – tłumaczą organizatorzy. 

Naturalną granicą tej części mia-
sta jest od strony południowo- 
-wschodniej spory park leśny, a od 
południa tory tramwajowe i kole-
jowe. Nad północno-zachodnią gra-
nicą Zatorza dominuje historyczna 
wieża Radiostacji Gliwickiej. 

Autorzy projektu wskazują na 
tak charakterystyczne obiekty, jak 
modernistyczny kościół pw. Chry-
stusa Króla, neogotycki kościółek 
Świętej Rodziny, żydowski cmen-
tarz z domem przedpogrzebowym, 
projektu wiedeńskiego architekta 
Maxa Fleischera czy wieżę ciśnień. 
Oprócz tego znaleźć tu można wie-
le przykładów ciekawej zabudo-
wy mieszkaniowej. To właśnie tu 
spędził dzieciństwo znany pisarz 
Horst Bienek, który po wielu latach 
pisał: „(...) święta dzielnica moje-
go dzieciństwa. Tam, gdzie bliski 
był mi kiedyś każdy dom i każde 

drzwi, każde drzewo i każdy płot, 
każdy mur i każdy kamień”.

Ukazaniu klimatu Zatorza 
mają pomóc także konkursy 
plastyczne i fotograficzny dla 
młodzieży. Ostatnim akcentem 
projektu będzie wystawa „Za-
torze w obiektywie”, dostępna 
do zwiedzania w Górnośląskim 
Centrum Edukacji od 15 do 28 
czerwca.
 k

Cmentarz żydowski na Zatorzu w Gliwicach

Zatorze – wybrane 
punkty programu
25 maja, godz. 11.00, 
willa caro w Gliwicach 
(ul. dolnych wałów 8a) 
– wykład dr inż. arch. 
Magdaleny Żmudzińskiej- 
-nowak (wa PŚ) pt. „Moje 
miejsce w mieście”; 
1 czerwca, godz. 11.00, willa 
caro w Gliwicach – wykład 
dr inż. arch. Magdaleny 
Żmudzińskiej-nowak (wa 
Ps) – „Piękno w szczegółach 
– detal i mała architektura”; 
7 czerwca, godz. 10.00, 
Górnośląskie centrum 
Edukacyjne w Gliwicach 
(ul. okrzei 20) – wykład 
Bogusława Tracza pt. 
„zatorze – historia miejsca”; 
7 czerwca – spacer po 
zatorzu z dr. inż. arch. 
ryszardem nakoniecznym 
(wa PŚ). Początek trasy: 
kościół pw. chrystusa króla. 
zbiórka przed wejściem do 
kościoła o godz. 11.00.
szczegóły i inne propozycje 
projektu na plakatach i 
www.muzeum.gliwice.pl
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Wolontariusze wciąż potrzebni
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Nasze Biskupice

S łowa te wypowiedziała do 
brata, gdy po raz pierw-
szy przejeżdżała przez 
Biskupice. Były lata sie-

demdziesiąte, była wtedy nasto-
latką . Na tylnej platformie otwar-
tego tramwaju jechała do szpitala, 
do swojego ojczyma. Dzisiaj jest 
prezesem Stow a rz yszen ia 
„Nasze Biskupice” i jedną z naj-
aktywniejszych osób, które chcą 

zmienić oblicze najstarszej dziel-
nicy Zabrza.

Przeprowadzki

Do Biskupic przeniosła się 
z Gliwic wkrótce po ślubie, w 1977 
roku, bo właśnie tutaj mąż dostał 
mieszkanie. Co wtedy pomyślała, 
to pomyślała.

Marcin Kornas, w stowarzy-
szeniu zastępca pani Anny, ma zu-
pełnie inną opowieść. O pokolenie 
młodszy, powrócił do Biskupic na 
własne życzenie, po kilkuletnim 

pobycie w Niemczech, zostawia-
jąc za sobą perspektywę kariery 
w tamtejszej administracji. 

– To była jedna poważna roz-
mowa z żoną. Wiedzieliśmy, że 
jeśli wracamy, to teraz, zanim 
córka zacznie chodzić do przed-
szkola i wrośnie w niemieckie 
środowisko – wspomina. Były 
też inne powody powrotu. – Tam 
nie mogliśmy wpaść niezapowie-
dziani na kawę i do woli spotykać 
się z przyjaciółmi – tłumaczy. 
Choć widzieli w Niemczech wiele 
pozytywnych rzeczy: czystość, 
schludność, dobrą organizację, 
brakowało im jednak ciepła 
międzyludzkich relacji i śląskiej  
atmosfery w kościele. Nie słysze-
li też swojsko brzmiącej gwary, 
którą pani Anna właśnie w Bi-
skupicach doceniła. 

– Miałam taką przygodę 
z uczniem w szkole – wspomina. 
– Piotrek z polskiego, którego 

uczyłam, był znakomity, ale na 
przerwie godoł, a ja go ciągle po-
prawiałam. I wtedy mnie zapytał, 
dlaczego mi to przeszkadza. A ja 
po raz pierwszy zapytałam o to 
siebie i zrozumiałam, że to on ma 
rację.

Bolesne zmiany
W latach 80., gdy Marcin Kor-

nas był jeszcze w Niemczech, pani 
Anna przeżyła pierwszy wstrząs. 
Mieszkańcy Biskupic, którym do 
tej pory się to nie udało, zaczęli 
masowo wyjeżdżać do Reichu. – 
Żegnaliśmy się z wielkim płaczem 
– wspomina. – Gdy odprowadza-
łam kolejnych uczniów na dwo-
rzec, miałam wrażenie jakiegoś 
kataklizmu, bo oni odjeżdżali i nie 
było wiadomo, czy kiedykolwiek 

tekst
Klaudia Cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl

Inicjatywa lokalna. Popatrz, jak 
brzydko, chyba tylko za karę można 
tutaj mieszkać – tak swoją opowieść 
o Biskupicach rozpoczyna  
Anna Solecka-Bacia.

Anna Solecka-Bacia 
i Marcin Kornas 
w kaplicy ewangelickiej 
w Biskupicach
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się zobaczymy. Na szczęście świat 
się zmienił – dodaje. 

Gdyby się nie zmienił, pewnie 
także losy Marcina Kornasa poto-
czyłyby się inaczej. A tak w wie-
ku 24 lat podjął męską decyzję, 
że wraca do miejsca, skąd jego 
rodzice przez wiele lat z wielkim 
trudem starali się wyjechać. Od 
1994 roku mieszka znowu w Bi-
skupicach, ma swoją firmę konsul-
tingową i pomysły na działalność 
społeczną, której Biskupice po-
trzebują jak powietrza. Bo duszno 
zaczęło się tu robić, zwłaszcza po 
drugiej fali wstrząsów, która za-
witała na początku lat 90. 

– Z 8 tys. ludzi, pracujących na 
kopalni „Pstrowski”, po jej prze-
kształceniu zostało 200 – mówi 
pani Anna. Ci, którzy po wojnie 
przyjechali do Biskupic za pracą 
i przez lata byli kimś, znaleźli się 
na bruku. – Nie mieli dokąd wra-
cać, bo świata, z którego wyjecha-
li, też już nie było. W 2005 roku 
co czwarty dorosły mieszkaniec 
dzielnicy był bezrobotny – wy-
licza. Z przerażeniem w oczach 
ludzie zaczęli zastanawiać się, co 
dalej. 

Co możesz zrobić  
dla Biskupic?

W lutym 2003 roku Tadeusz 
Wita, ówczesny przewodniczący 
Rady Miejskiej Zabrza, zapropo-
nował, żeby zorganizować pierw-
sze wybory do rady dzielnicy – 
wspomina pani Anna. Wybory 
za pierwszym razem wprawdzie 
się nie odbyły, ale został entu-
zjazm ludzi, który trzeba było 
zagospodarować. Ustalono prio-
rytety: likwidacja płonącej hałdy, 
zmniejszenie ruchu tirów, bezpie-
czeństwo, pomoc bezrobotnym, 
współpraca pasjonatów, imprezy 
kulturalne.

– Przyjęliśmy zasadę, że 
każdy, kto zgłosi jakiś problem, 
będzie odpowiedzialny za jego 

prowadzenie i rozwiązanie, je-
śli to możliwe. Chcieliśmy w ten 
sposób ograniczyć marudzenie 
– mówi pan Marcin. 

Stowarzyszenie „Nasze Bi-
skupice” zostało zarejestrowane 
w 2003 roku, a w 2004 roku odby-
ły się pierwsze wybory do rady 
dzielnicy. Dziś jest jasny podział 
kompetencji: rada zajmuje się 
sprawami doraźnymi, a stowa-
rzyszenie długofalowymi pro-
jektami, zwłaszcza dotyczącymi 
dziedzictwa kulturowego. 

lepszy czas musi przyjść
Jednym z jego najważniej-

szych przedsięwzięć jest odkrycie 
i próba ratowania XIX-wiecznej 
kaplicy ewangelickiej w kamie-
nicy (dawnej szkole) przy ul. 
Żmudy 2.

– Jestem zabrzaninem i nie 
wiedziałem, że w ogóle coś ta-
kiego istnieje – mówi o kaplicy 
Zbigniew Stryj, aktor Teatru No-
wego w Zabrzu. Gdy zobaczył to 
miejsce, przyprowadzony tu nie 
przez przypadek przez Marcina 
Kornasa, wkomponował w nie po-
mysł, który już wcześniej chodził 
mu po głowie. 

– Będąc Ślązakiem z dziada 
pradziada, zastanawiałem się, co 
dzieje się i co może wydarzyć się 

między ludźmi żyjącymi po róż-
nych stronach administracyjnie 
wytyczanych granic. Zwłaszcza 
wtedy, gdy ktoś każe im nagle 
być wrogami – wyjaśnia Stryj. 
W jego refleksjach jest też bar-
dzo osobisty wątek. – Moi ro-
dzice pochodzą z Rudy Śląskiej 

– opowiada. – Pierwszy dom po 
polskiej stronie na ul. Szczęść 
Boże w Rudzie Śląskiej, gdzie 
przez pewien czas był urząd 
celny, należał do mojej rodziny. 
Okazało się, że po drugiej stronie 
tej granicy sprzed lat, po stro-
nie niemieckiej w Biskupicach, 
w pierwszym domu mieszkała 
babcia mojej żony. Dowiedzieli-
śmy się o tym po latach. 

Gdy więc wszedł do biskupic-
kiej kaplicy, kilka zaledwie kilo-
metrów oddalonej od ul. Szczęść 
Boże, wcześniejsze przemyślenia 
wkomponował w to miejsce. I tak 
powstała miniatura teatralna pt. 
„Musi przyjść”, odegrana w kaplicy 
już kilkakrotnie. W kwietniu, na 
premierę, z Berlina przyjechał sam 
hrabia Mikołaj von Ballestrem, 
którego przodkowie w wyniku 
wojny musieli opuścić Biskupice, 
a którzy do dziś są tu wspominani 
z wielkim szacunkiem. Do twórców 
przedstawienia napisał: „Życzę, by 
spektakl ten inspirował do spoj-
rzenia na rzeczywistość oczami 
innych, nawet jeśli reprezentują 
oni stanowiska przeciwne naszym. 
Wczuwając się w ich świat warto-
ści, z pewnością będzie nam łatwiej 
zrozumieć samych siebie”. 

A sztuka, choć jeszcze raz 
odsłania dawne rany, jest pełna 
nadziei. 

Lepszy czas? Przyjdzie. Musi 
przyjść! 

� •

Kaplica ewangelicka w Biskupicach
Jest to szczególne i nietypowe miejsce. kaplica, architekturą 
i wystrojem dostosowana do funkcji sakralnych, znajduje się 
na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Żmudy 2. Powstała 
w 1870 roku, dzięki inicjatywie ówczesnego właściciela zakładów 
chemiczno-metalowych alberta Borsiga. w tym samym 
budynku była szkoła, służąca rodzinom ewangelików, 
którzy przyjechali tu do pracy z Berlina.
Po wojnie kilkakrotnie zmieniał się zarządca kaplicy, która 
zresztą nigdy nie była własnością ewangelików. na niszczejące 
miejsce pierwsza zwróciła uwagę Elwira kalita, członek 
stowarzyszenia „nasze Biskupice”. Ponieważ w dzielnicy 
zostało zaledwie kilka rodzin ewangelickich, zadecydowano 
o desakralizacji kaplicy. ostatnie nabożeństwo odbyło się w 2003 
roku. w październiku 2006 roku stowarzyszenie 
„nasze Biskupice” zorganizowało pierwszy koncert 
charytatywny pt. „ratujmy kaplicę”. w sierpniu 2007 roku 
gmina zabrze przejęła kaplicę na własność od Bytomskiej 
spółki restrukturyzacji kopalń. „nasze Biskupice” dalej 
opracowują koncepcję jej funkcjonowania jako miejsca 
spotkań kulturalnych, z uszanowaniem roli, jaką pełniła. 
obecnie wewnątrz prowadzone są prace nad dokumentacją 
konserwatorsko-budowlaną. Tym samym jest nadzieja  
na renowację. 

Stowarzyszenie  
„Nasze Biskupice”
adres: 41-803 zabrze,  
ul. kossaka 23, tel. 791 511 104
e-mail: a.solecka@wp.pl
www.biskupice.com – 
obszerne informacje 
o działalności 
stowarzyszenia, galeria 
fotografii, coroczne 
sprawozdania. 

Próba spektaklu „Musi przyjść”, którego autorem i reżyserem 
jest Zbigniew Stryj (po prawej) w roli Hrabiego. Informacja  
o kolejnych przedstawieniach na www.musiprzyjsc.biskupice.com
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To tytuł musicalu, który w 
Gliwicach zaprezentują młodzi 
aktorzy amatorskiego Teatru 
Bezprzerwy. 

P oprzez spektakl chcą w nie-
konwencjonalny sposób za-

stanowić się na poważnymi egzystencjalnymi 
pytaniami:  Gdzie jest granica, której nie na-
leży przekraczać? Czy jest tyko jedna miłość? 
Czy dobro absolutne istnieje? Czy też może 

wszystko zależy od punktu 
widzenia? Twórcami musi-
calu są: Kamila Wiśniowska 
i  Karolina Wiśniowska. 
Wykorzystano także utwo-
ry zespołów  „Toonel” i 
„Beltaine”. 

24 maja,  godz. 18.00, Centrum Edukacyjne 
im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry). 
Wstęp wolny.

� •

Dla dzieci i młodzieży

Propozycje na wakacje
■  Obozy dla ministrantów 

i lektorów

Nędza – obóz rowerowy, koszt 270 zł.: tur-
nus I – 30 czerwca–11 lipca (dla ministrantów 
szkół podstawowych), turnus II – 14–25 lipca 
(gimnazja). 
Jarnołtówek, koszt  290 zł.: turnus I – 26 czerw-
ca–2 lipca (szkoły podstawowe), turnus II – 3–9 
lipca(szkoły podstawowe).
Racibórz – Miedonia, koszt 240 zł.: turnus 
22–28 czerwca (szkoły podstawowe).
Wisła-Obłaziec,  koszt 280 zł.: turnus 1–7 lipca 
(gimnazja).
Zakopane,  koszt:  300 zł:  turnus 15–21 lipca 
(szkoły średnie). 
Zgłoszenia u księży opiekunów w parafiach.

■ Dla Dzieci Maryi
Pietrzykowice k. Żywca, koszt 400 zł: turnus 
I – 8–19 lipca, turnus II – 20–31 lipca. Informacje 
i zgłoszenia: parafia Wniebowzięcia NMP 
w Bytomiu, tel. 0 32 281 31 85 w pon., wt. i środę 
po godz. 19.00, e-mail: piotrkop@gliwice.opoka.
org.pl.

■ letnie rekolekcje oazowe
Oaza Dzieci Bożych (dla uczniów szkół podsta-
wowych od IV klasy) w Zawoi-Wałczy,  koszt  
500  zł. Terminy: 26 czerwca–12 lipca, 12–28 
lipca, 28 lipca–13 sierpnia. 
Oaza Nowej Drogi (dla gimnazjum) w Jełowej, 
koszt: 440 zł. Terminy: 27 czerwca–13 lipca, 
15–31 lipca. 
Oaza Nowego Życia I st. (dla szkół ponadgim-
nazjalnych), koszt: 440 zł. Terminy: 15–31 lipca 
w Ochotnicy, 1–17 sierpnia w Babicach.
ONŻ II st. w Babicach, koszt 440 zł. Termin: 
15–31 lipca. 
wONŻ III st. we Wrocławiu, koszt 440 zł, ter-
min: 1–17 sierpnia.
Zapisy: w CFiM Gliwice od poniedziałku do 

środy od godz. 16.00 do 18.30, tel. 32 2705830 
i 696148342.

■  Wakacje z siostrami 
służebniczkami

1–10 lipca  – Szklarska Poręba 10–19 lipca –  
Kudowa-Zdrój 29 lipca–3 sierpnia –  Lectio 
divina w Kamieniu Śląskim 6–14 sierpnia – 
Leśnica Wszystkie propozycje dla dziewcząt 
od II klasy gimnazjum. Zgłoszenia tylko do 10 
czerwca.  Szczegóły: s. Dalmacja: 514347268 
lub 0 77 404 83 30; e-mail: betania@sluzeb-
niczki.pl�� •

■ Wakacje z Bogiem i Maryją
Dla dziewcząt i chłopców w wieku od 10 do 17 lat 
w Podbierowie i Niechorzu k. Kołobrzegu. 
Terminy: 23 czerwca – 4 lipca, koszt 600 zł, 
3 – 13 lipca, koszt 600 zł, 23 czerwca – 13 lipca, 
koszt 1000 zł. Informacje i zgłoszenia: ks. Piotr 
Rochoń, parafia Świętego Krzyża w Zabrzu, 
tel. 0 32 271 89 02, 502 384 670.

Koncert Magdy Anioł
18 maja , godz. 17.00 – kościół św. 
Wojciecha w Bytomiu przy placu 
Klasztornym.

KIK w Gliwicach
21 maja, kaplica św. Jadwigi w parafii 
Wszystkich Świętych. W programie: godz. 
18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. z homi-
lią i wykład  ks. dr. Sebastiana Mareckiego 
pt. „Wizerunek kościoła w mediach”. 

Procesja Bożego Ciała
22 maja, godz. 7.30 – Msza św. w kościele 
katedralnym w Gliwicach pod przewod-
nictwem bpa Gerarda Kusza i procesja 
ulicami miasta do kościoła Wszystkich 
Świętych.

O uzdrowienie
23  maja, godz. 19.00, kościół NSPJ 
w Koszęcinie – Eucharystia z modlitwą 
o uzdrowienie.

Droga do Emaus
23–25 maja – ewangelizacyjny kurs  
dla dziewcząt w Leśnicy. Zgłoszenia: 
SM.Dalmacja 514 347 268 lub 077 4048330;  
betania@sluzebniczki.pl

Pielgrzymka do katedry
dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzi-
cami i katechetami odbędzie się 17, 24 i 31 
maja.  Informacje i zgłoszenia: tel. 32 230 
89 45.

Pielgrzymka Dzieci Maryi
i scholi parafialnych z udziałem księ-
dza biskupa do sanktuarium w Rudach 
odbędzie się 24 maja. Rozpoczęcie o godz. 
10.00. 

Piekary 2008
25 maja – Pielgrzymka mężczyzn i mło-
dzieńców do Piekar. Rozpoczęcie o godz. 
8.30

Koncert uczniów
25 maja, godz. 17.00, kościół Wszystkich 
Świętych w Gliwicach – koncert 
w w ykonaniu uczniów Studium 
Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły 
Organistowskiej. 
� •

zaproszenia

CE im. Jana Pawła II zaprasza 

Pragnienia i obsesje

Czeka rzeka, czeka las...
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