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Apel biskupa 
Jana Wieczorka 

Zbiórka dla Birmy. 
W niedzielę 11 maja, 
przed kościołami 
diecezji gliwickiej, 
odbyła się zbiórka 
do puszek 
na rzecz ofiar cyklonu 
Nargis, który spustoszył 
wybrzeża Birmy. 
W specjalnym apelu 
bp Jan Wieczorek 
napisał: „W nawiązaniu 
do tragicznych wydarzeń 
w Birmie 
apeluję do Waszej 
wrażliwości na ludzkie 
cierpienie i gorąco 
proszę o żarliwą modlitwę 
oraz wsparcie materialne 
dla poszkodowanych 
naszych bliźnich 
w Birmie. 
ym bardziej, 
że  już nieraz daliście 
wspaniały przykład 
międzyludzkiej 
solidarności z tymi, 
którzy cierpią.

W kościołach 
diecezji gliwickiej 
zostały odprawione 
w uroczystość 
Trójcy Świętej 
Msze św. w intencji 
rodzin. Eucharystii 
w gliwickiej katedrze 
przewodniczył 
bp Jan Wieczorek. 

Msze św. zostały odprawione 
w ramach Metropolitalnego 

Święta Rodziny. – Dziś, gdy rodzina 
jest zagrożona, potrzebuje nie tylko 
wsparcia rządzących, ale przede 
wszystkim modlitwy – powiedział 
we wstępie Piotr Gawor, prezes 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Diecezji Gliwickiej. W procesji zo-
stały wniesione dwie ikony – Trójcy 
Świętej oraz Świętej Rodziny. Do tych 
obrazów nawiązał w homilii bp Jan 
Wieczorek. – Rodzina powinna kon-
templować Trójjedynego Boga, który 
jest Prawdą, Pięknem i Dobrem. Czy 

tak pojmowany Bóg ma jeszcze miej-
sce we współczesnej rodzinie – pytał 
biskup gliwicki. – Rodzina, aby się 
ostała, potrzebuje mocnego funda-
mentu, którym jest Bóg. I o to dziś 
prosimy w naszych modlitwach. 

Na zakończenie Mszy jedna 
z rodzin odmówiła modlitwę do 
Trójcy Świętej. Prosiła w niej Boga, 
aby każda rodzina była znakiem 
nadziei, miłości i życia. 

Ks. Waldemar Packner
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Msza św. w intencji rodzin

Znak nadziei i życia

Mszy św. w intencji rodzin w gliwickiej katedrze przewodniczył 
bp Jan Wieczorek
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M etropolitalne Święto Rodziny 
– inicjatywa prezydent Zabrza 

Małgorzaty Mańki-Szulik – rozpo-
częte. W ubiegłą sobotę w Domu 
Muzyki i Tańca oficjalnego otwar-
cia dokonali: wicemarszałek Senatu 
RP Krystyna Bochenek, metropoli-
ta górnośląski abp Damian Zimoń 
i bp gliwicki Jan Wieczorek. Tego 
samego wieczoru odbył się inaugu-
racyjny koncert „»Śląsk« rodzinom”, 
a laureaci konkursu „Moja wyjątko-
wa rodzina” odebrali od eurodepu-
towanych nagrody, którymi są ro-
dzinne wyjazdy do Brukseli (więcej 
na stronach VI i VII). Metropolitalne 
Święto Rodziny potrwa do 1 czerwca 
na terenie trzech śląskich diecezji. 
Przed nami więc jeszcze wiele wyda-
rzeń religijnych, społecznych, kultu-
ralnych i sportowych. Szczegółowy 
program: w w w.swietorodziny.
um.zabrze.pl.� •

Zabrze. 17 maja – otwarcie Metropolitalnego Święta Rodziny. 
Od lewej: Krystyna Bochenek, abp Damian Zimoń i bp Jan Wieczorek

W domu Muzyki i Tańca
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Gliwice. Dominika Tabor została 
laureatką konkursu pod patrona-
tem „Gościa”, ogłoszonego przez 
gliwicką Szkołę z Charakterem. 
Otrzymuje stypendium uczniow-
skie na rok 2008/2009 w pierw-
szej klasie gimnazjum tej szkoły. 
Dobre wyniki w nauce i zacho-
waniu oraz udział w konkursach 
przedmiotowych automatycznie 
przedłużają je na kolejne lata 
nauki. W konkursie o stypendium 
mogli wziąć udział uczniowie klas 

VI szkoły podstawowej, którzy 
przygotowywali prace na temat 
wybranej przez siebie postaci 
świętego z czasów średniowie-
cza oraz uczniowie trzeciej klasy 
gimnazjum, oni mieli przyjrzeć 
się życiu i twórczości św. Jana od 
Krzyża i historii XVI-wiecznej 
Hiszpanii. Drugie miejsce w kon-
kursie otrzymały Sara Kapek 
i Natalia Łomnicka, natomiast 
trzecie – Klaudia Bodach, Paweł 
Chrobak i Jan Stożek. mf

Zabrze. Zabrzańska parafia 
Niepokalanego Serca NMP, pro-
wadzona przez franciszkanów, 
obchodziła złoty jubileusz istnie-
nia. Mszy św. przewodniczył bp Jan 
Wieczorek. – Parafię, swoje życie 
rodzinne i osobiste trzeba budować 
na dobrym fundamencie, którym 
jest Jezus Chrystus – powiedział 
w homilii bp Wieczorek. Parafię 

utworzył 1 stycznia 1958 r. ówcze-
sny biskup opolski Franciszek 
Jop, ale władze państwowe na 
powstanie parafii zgodziły się 
dopiero w 1973 r. Obecny kościół 
został konsekrowany przez bp. 
Jana Wieczorka w 1988 r. Parafia 
liczy 5,5 tys. wiernych, posługę 
pełni pięciu ojców franciszkanów 
i jeden brat zakonny.  w

Gliwice. W Gliwicach-Sośnicy 
spotkali się na ognisku dziennika-
rze lokalnych mediów. Celem było 
wzajemne poznanie się, wymiana 

doświadczeń i zawiązanie zawo-
dowych znajomości. W spotkaniu 
uczestniczyli: Monika Foltyn, 
Joanna Nawratil, Małgorzata 

Lichecka i Jan Suchan („Nowiny 
Gliwickie”), Jarosław Sołtysek  
(TV Gliwice), Klaudia Cwołek, Mira 
Fiutak, ks. Waldemar Packner 
(„Gość Niedzielny”), Marlena Polok-
-Kin, Andrzej Azyan („Dziennik 
Zachodni Polska”), Adriana 
Urgacz, Leszek Jezierski („Gazeta 
Gliwicka”), Renata Strączyńska, 
Marta Masłyk, Dariusz Schmidt, 
Michał Loskot, Paweł Jurek (Radio 
Plus), Tomasz Broniszewski  
(TV Silesia), Magdalena Głowala 
(Radio Katowice), Elżbieta 
Skwarczyńska-Adryańska („Głos 
Zabrza i Rudy Śląskiej”) oraz 
Marcin Pawlenka (Radio CCM). 

Gospodarzem spotkania był ks. 
Krzysztof Śmigiera, proboszcz 
parafii św. Jacka, gdzie mieści się 
gliwicka redakcja „Gościa” i gdzie 
odbyło się dziennikarskie ognisko. 
 w

Śląsk. Na 70 przystankach auto-
busowych w aglomeracji śląskiej 
pojawiły się plakaty wraz z wize-
runkami kontrolerów biletów. To 
akcja KZK GOP, która, zdaniem 
organizatorów, ma uświadomić, że 
kontrolerzy to przyjaciele pasaże-
rów. – Najczęściej pasażerowie nie 
zdają sobie sprawy, że kontrolerzy 
oprócz biletów sprawdzają, w jaki 
sposób przewoźnicy wywiązują 
się z zawartych z KZK GOP umów. 
To oni sprawdzają punktualność 
autobusów i ich stan, obserwują 
też, jak kierowcy wykonują swoje 
obowiązki – przekonuje rzecz-
niczka KZK GOP Alodia Ostroch. 
Kampania prowadzona jest pod 
hasłem „Spotkajmy się w autobusie. 
Spotkajmy się w tramwaju”.  pj

Stypendium dla Dominiki 

Złoty jubileusz parafii

Dziennikarskie  ognisko

Kontroler 
przyjacielem? 
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Uczestnicy konkursu o stypendium Szkoły z Charakterem

W Sośnicy spotkali się dziennikarze lokalnych mediów

Kontrolerzy, których 
wizerunki znalazły się 
na plakatach KZK GOP

Konkurs 
rozstrzygnięty
Gliwice. W Gliwicach rozstrzy-
gnięto II Regionalny Konkurs 
Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy 
w darze”. Patronat honorowy objął 
bp G. Kusz, który 16 maja, podczas 
gali w Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II, wręczył laureatom 
nagrody. W konkursie uczestni-
czyły szkoły z Gliwic, Pyskowic, 
Radzionkowa i Knurowa, zrzeszo-
ne w Rodzinie Szkół Jana Pawła 
II. W konkursie wzięło udział 
33 solistów oraz 19 zespołów z 17 
szkół. W kategorii klas od I do 
III zwyciężyły Paulina Jacek (SP 
nr 2 Radzionków) oraz Zuzanna 
Sobczuk (SP nr 4 Pyskowice), w 
kategorii klas od IV do VI pierwsze 
miejsce zajęła Katarzyna Nowicka 
(SP Społeczna), w kategorii zespoły 
zwyciężyła SP z Gliwic. Specjalne 
wyróżnienie za grę na gitarze jury 
przyznało Michałowi Wojtaszkowi 
(SP Knurów). Gospodarzem kon-
kursu była SP nr 18 im. Jana Pawła 
II w Gliwicach. w 

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

gliwice@goscniedzielny.pl

Mszy św. z okazji  
50. rocznicy przewodniczył 
bp Jan Wieczorek
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Rozmowa 
z biskupem 
Janem Wieczorkiem, 
ordynariuszem 
diecezji gliwickiej.

Ks. Waldemar Packner: – W naj-
bliższą sobotę zostanie zainau-
gurowany w Rudach Rok Jubi-
leuszowy. Czego spodziewa się 
Ksiądz Biskup w związku z ob-
chodami 750. rocznicy przybycia 
cystersów w to miejsce?

Bp Jan Wieczorek: – Rocz-
nica przybycia cystersów do Rud 
nie może być przez nas pominięta. 
Rys historyczny, który został już 
opracowany, zobowiązuje nas do 
refleksji nad pocysterskim dzie-
dzictwem, które stało się naszym 
udziałem. Cystersi mieli ogromy 
wpływ na losy naszego regionu. 
Był to wpływ gospodarczy, spo-
łeczny, naukowy, kulturowy, 
oświatowy. Nad tym wszystkim 

w naszej refleksji chcemy się 
w tym roku pochylić. Drugi ak-
cent to ciągle rosnący kult Matki 
Boskiej Rudzkiej, zwanej Pokorną. 
Ta rocznica jest również doskona-
łą okazją do refleksji i modlitwy, 
do pogłębienia naszej wiary.

Temu mają służyć wszystkie 
pielgrzymki oraz sympozja, 
które zaplanowano w związku 
z jubileuszem.

– Rudy stają się coraz bar-
dziej znane, nie tylko w diecezji 

czy metropolii. Do tego miejsca 
pielgrzymują coraz częściej Mora-
wianie. Rudy są w planach wielu 
pielgrzymek, które z północy 
Polski udają się do Rzymu. Tym 
miejscem interesują się coraz czę-
ściej mieszkańcy spoza naszego 
kraju. W tym roku, podczas piel-
grzymek i spotkań, szczególny 
akcent chcemy położyć na to, aby 
z bogatej przeszłości wydobywać 
to, co cenne i pożyteczne. Na paź-
dziernik i maj przyszłego roku 
zostały przygotowane specjalne 
czytanki, które przybliżą dzia-
łalność cystersów oraz kult Mat-
ki Boskiej Pokornej. Ten rok jest 
okazją, aby na nowo przypomnieć 
o ogromnej spuściźnie historycz-
nej, której my powinniśmy być 
kontynuatorami.

Rok cysterski zostanie zakończo-
ny w czerwcu przyszłego roku. 
Wtedy też zostanie oddany kom-
pleks dawnego opactwa. 

– W pewnej części tak, choć 
jeszcze wiele pozostanie do 

zrobienia. Oddanie całego kom-
pleksu wiernym i pielgrzymom 
może spowodować, że w przyszło-
ści Rudy ponownie, jak w czasach 
cystersów, staną się ośrodkiem 
naukowym, kulturotwórczym, 
oświatowym i dydaktycznym.

Czego życzyłby Ksiądz Biskup 
tym wszystkim, którzy w tym 
roku i w przyszłości przyjadą 
do Rud?

– Żyjemy w czasach ogromne-
go pośpiechu i zagonienia, a Rudy 
sprzyjają wyciszeniu i refleksji. 
Piękna przyroda, ogromny park, 
kościół, który potrafi zachwycić 
każdego… wszystko to sprzyja za-
trzymaniu się i wewnętrznemu 
uspokojeniu. Życzę każdemu, aby 
podziwiając piękno i dotykając 
wielowiekowej historii, powracał 
do swojej codzienności wyciszo-
ny i ubogacony. Niech to miejsce 
sprzyja umocnieniu w wierze 
i stanie się światłem dla tych, 
którzy wiary i sensu życia wciąż 
poszukują.� •

W najbliższą sobotę 31 maja zosta-
nie zainaugurowany w Ruchach 
Rok Jubileuszowy. W tym roku mi-
ja 750 lat od założenia opactwa. 

P rogram całorocznych obcho-
dów jest bardzo bogaty – od 

pielgrzymek i spotkań, po na-
ukowe sympozja. Początek 

roku cysterskiego to pielgrzymka 
rodzin i nadzwyczajnych szafa-
rzy Komunii św. Aż do czerwca 

przyszłego roku każda uro-
czystość w Rudach będzie 

miała jubileuszowy wydźwięk. 
Zakończenie przewidziano na 
14 czerwca 2009 roku. Wtedy też 
rudzki kościół oficjalnie otrzyma 
tytuł�bazyliki�mniejszej.� •

Miejsce ciszy i refleksji

Pocysterskie dziedzictwo zobowiązuje 
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750 lat przybycia cystersów do Rud

Inauguracja Roku Jubileuszowego

Dawne opactwo, piękny park oraz sanktuarium Matki Boskiej 
Pokornej już teraz przyciągają tłumy

Program inauguracji Roku Jubileuszowego
31 maja 2008
pielgrzymka rodzin i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.;
14.00 – modlitwa różańcowa;
14.30 – wykład popularnonaukowy o. Korneliusza Jackiewicza, 
cystersa z Nowej huty, pt. „rola zakonu cystersów w życiu 
Kościoła, a szczególnie Śląska”; 
15.15 – przerwa na poczęstunek;
16.00 – wykład popularnonaukowy o. Korneliusza Jackiewicza, 
cystersa z Nowej huty, pt. „Kult matki Bożej w życiu zakonu 
cystersów oraz Kościoła w rudach”; 
16.45 – przygotowanie do nieszporów;
17. 00 – nieszpory, którym będzie przewodniczył o. paweł 
lubański, opat cystersów z Jędrzejowa;
18.00 – uroczysta eucharystia z udziałem ojców cystersów 
z Jędrzejowa i Nowej huty, której będzie przewodniczył bp Jan 
Wieczorek.
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Z godnie z formułą festiwalu, 
każdy dzień zakończy koncert 

znanych wykonawców. Wśród 
nich będzie także dziecięca gru-
pa, która muzykuje pod przewod-
nictwem Joszko Brody. Zespół za-
śpiewa na zakończenie festiwalu 
(29 czerwca). Wówczas na scenie 
muszli koncertowej w Gliwicach- 
-Sośnicy pojawi się kilkadziesię-
cioro dzieci w wieku od około 3 
do 13 lat. Bez wątpienia w reper-
tuarze nie zabraknie tak znanych 
melodyjnych utworów jak „Granie 
i śpiewanie” czy „Mama”. 

Oprócz „Dzieci z Brodą” tego-
roczny festiwal odwiedzi także 
Tomek Kamiński (28 czerwca). 
Będzie to zupełnie inny styl 

muzyczny. Wokalista jest jedno-
cześnie autorem tekstów i muzyki 
do swych piosenek. Koncertuje 

wraz z zespołem złożonym z mu-
zyków jazzowych. Do najbardziej 
znanych utworów wykonawcy 
należą „Anioły do mnie wysyłaj” 
oraz „Ty tylko mnie prowadź”. 

W pierwszym festiwalowym 
dniu (27 czerwca) gwiazdą  będzie 
Viola Brzezińska.  pj

KSM zaprasza

Spotkanie 
ze sportowcami
Bartłomiej Nawrat i Paweł 
Więdlocha będą gość-
mi piątkowego spotkania 
KSM-u w Gliwicach

T rzydziestego maja o godz. 19.30 
do kaplicy św. Jadwigi w parafii 

Wszystkich Świętych w Gliwicach 
gospodarze zapraszają nie tyko 
młodzież, ale wszystkich, którzy 
interesują się życiem sportowców. 
Bartłomiej Nawrat, bramkarz dru-
żyny Mistrza Polski w piłce halo-
wej PA Nova Gliwice, a zarazem 
reprezentant Polski, wywodzi 
się z KSM-u w parafii św. Józefa 
w Zabrzu. Paweł Więdlocha, kolarz 
trenujący w grupie DHL-Author 
i reprezentant Polski w kolarstwie 
MTB, związany jest natomiast z ru-
chem franciszkańskim. Obydwaj 
opowiedzą, jak swoją karierę spor-
towców łączą z wiarą.  k.

O boz y w powojenny m 
Bytomiu tworzyli najpierw 

Sowieci, potem władze pol-
skie. Przetrzymywano w nich 
Niemców i osoby za takowych 
uważane, Volksdeutschów i oby-
wateli niemieckich z Bytomia 
i okolic, a przede wszystkim jeń-
ców niemieckich. W gestii władz 
miejskich znajdował się obóz 
wysiedleńczy przy ul. Fałata. Na 
przełomie lutego i marca 1945 r. po-
wstały także krótkotrwałe obozy 
przejściowe dla deportowanych do 
ZSRR robotników. Najliczniejsze 
i najludniejsze obozy działały przy 
kopalniach „Centrum”, „Rozbark”, 
„Bobrek”, „Bytom”, „Szombierki”, 
„Łagiewniki”. W latach 1950–1957 
istniały też ośrodki pracy więźniów. 

Łączna liczba obozów nie przekra-
czała zapewne 20. Przeszło przez 
nie od kilku do kilkunastu tysięcy 
osób. Ustalenie liczby zobozowa-
nych oraz wypadków śmiertel-
nych nie jest łatwe. Wiadomo, 
że do przełomu 1947/1948 roku 
w obozach CZPW zmarło 938 jeń-
ców niemieckich i więźniów innych 
kategorii. Nie jest to z pewnością 
liczba pełna. Pochówki odbywały 
się na cmentarzach katolickich, 
ale i w mogiłach zbiorowych. Jako 
zachowaną do dziś (nieekshumo-
waną) mogiłę zbiorową wskazuje 
się na przykład okolicę dawnego 
szybu Lompy KWK „Rozbark”. 
Szczególnie w odniesieniu do obo-
zów funkcjonujących po 1945 r. kwe-
rendy archiwalne i poszukiwania 

materiałów źródłowych dopiero 
się rozpoczęły. Dlatego też Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach zwraca się z prośbą 
do mieszkańców Bytomia, obecnych 
i byłych, jak również innych osób, 
dysponujących informacjami na te-
mat obozów bytomskich, relacjami, 
materiałami ilustracyjnymi, foto-
grafiami itp. o przekazanie tych in-
formacji do katowickiego Instytutu 
Pamięci Narodowej, celem wyko-
rzystania ich w prowadzonych ba-
daniach naukowych. Adres kontak-
towy: Instytut Pamięci Narodowej 
– Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Katowicach, ul. Kilińskiego 9, 
40-061 Katowice, e-mail: sebastian.
rosenbaum@ipn.gov.pl mg
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„Dzieci z Brodą” wystąpią na zakończenie tegorocznego 
festiwalu Cantate Deo

Cantate Deo 2008

Dziecięca muszla
Nie tylko dla młodzieży i dorosłych, ale także dla 
dzieci. Podczas festiwalu Cantate Deo na scenie 
pojawią się m.in. „Dzieci z Brodą”. 

 Poszukiwani świadkowie 

Powojenne obozy 
pracy w Bytomiu 

W latach 1941–1957 
na terenie Bytomia 
w jego dzisiejszych 
granicach istniało 
kilkadziesiąt obozów 
pracy przymusowej, 
zarówno niemieckich 
(1941–1945), 
jak i – później – 
sowieckich (1945) 
oraz polskich 
(1945–1957). 

Katowicki IPN poszukuje 
świadków przymusowych 
obozów pracy w Bytomiu
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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 1 czerwca w progra-
mie „Tu i teraz” audycja o za-

bytkowym kościele św. Jadwigi 
w Zabrzu-Zaborzu. Z powodu czę-
stych szkód górniczych kościół 
wybudowano z drewna. Zwraca 
uwagę ciekawą, niespotykaną na 
Śląsku formą architektoniczną. 

Aby wygrać zaproszenie dla 
czterech osób do Parku Wodnego 
w Tarnowskich Górach, należy za-
dzwonić po zakończeniu audycji 
do studia (tel. 0 32 232 52 32) i od-
powiedzieć na pytanie: w którym 
wieku wybudowano drewniany 
kościół św. Jadwigi w Zabrzu?

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
Po stracie dziecka 

Temat wciąż tabu

h
eN

ry
K 

pr
zo

N
d

zi
o

N
oDuszpasterstwo 

Rodzin Diecezji 
Gliwickiej, 
w ramach poradni 
specjalistycznej, 
pomaga również 
tym kobietom, które 
na skutek poronienia 
czy martwej ciąży 
straciły dziecko. 

K ażdego roku w Polsce ponad 40 
tys. kobiet traci dziecko, często 

długo oczekiwane. Zwykle uwa-
żają, że z tym problemem muszą 
się uporać same. – To jakby wciąż 
temat tabu. Do tej pory ani jedna 
kobieta, czy małżeństwo, nie zgło-
siła się do naszej poradni po stracie 
dziecka – powiedziała Katarzyna 
Kamińska-Jurkiewicz, diecezjalna 
doradczyni życia rodzinnego. – 
Tymczasem kobieta z tym bólem 
nie musi być sama, a nasi specja-
liści zostali również przeszkoleni 
w zakresie psy-
chologicznej po-
mocy po stracie 
dziecka. 

Katarzyna 
Kamińska-Jur-
kiewicz uważa, 
że pojawiające 
się czasem problemy, choćby 
w życiu małżeńskim, są wynikiem 
nieprzeżytej żałoby po stracie 
dziecka. – Warto przyjąć pomoc 
naszych specjalistów. Wystarczy 
tylko umówić się na spotkanie.

Kontakt z Duszpasterstwem 
Rodzin Diecezji Gliwickiej: tel. 501 
39 79 04 lub e-mail: drodzin@kuria.
gliwice.pl. 

W Polsce działa również Sto-
warzyszenie Rodziców po Poro-
nieniu, które gromadzi informacje 
na temat płatnych i bezpłatnych, 
formalnych i nieoficjalnych grup 
wsparcia, działających na terenie 
całego kraju. Stowarzyszenie pro-
wadzi również internetowy serwis 
pomocowy na stronie: www.poro-
nienie.pl. Kontakt ze Stowarzysze-
niem: poczta@poronienie.pl.

Więcej również na stronach: 
www.dlaczego.org.pl oraz www.
osierocenirodzice.pl.  w

■ R e K l A m A ■

Po poronieniu 
pomoc 

specjalisty 
czasem jest 

nieodzowna
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N a inauguracji Me- 
tropolitalnego Świę- 
ta Rodziny w Zabrzu 
obecni byli między in-

nymi biskupi trzech śląskich diece-
zji oraz abp Mieczysław Mokrzycki 
ze Lwowa. Na widowni zasiedli 
prezydenci śląskich miast, profe-
sorowie uczelni, ludzie kultury, 
duchowieństwo, parlamentarzyści 
i samorządowcy, przedstawiciele 
organizacji działających na rzecz 
rodziny i same rodziny, często wie-
lopokoleniowe, które postanowiły 
wesprzeć inicjatywę.

Idea Metropolitalnego Święta 
Rodzin zrodziła się pół roku temu 
podczas naszych wspólnych pere-
grynacji do grobu Ojca Świętego 
– przypomniała wicemarszałek se-
natu RP Krystyna Bochenek. Wte-
dy, czekając na samolot powrotny 
z Rzymu do Katowic, prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik 
zaproponowała, by zorganizować 
święto, które przypomniałoby 
o wartości rodziny i jej znaczeniu 
dla nas wszystkich.  

–  Jesteśmy przekonani, że 
rodzina to jeden z najwspanial-
szych pomysłów Pana Boga – mó-
wił podczas otwarcia abp Damian 
Zimoń. A bp Jan Wieczorek życzył 
rodzinom, by zawsze były piękne, 
mocne i zdrowe. 

Wśród wielu bohaterów wie-
czoru najgoręcej oklaskiwany 
był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
obchodzący w tym roku jubileusz 
55–lecia pracy, który dla rodzin 
przygotował koncert muzyki, 
pieśni oraz tańców ludowych 
i narodowych. 

Jednym z najważniejszych mo-
mentów spotkania było ogłosze-
nie wyników i wręczenie nagród 
zwycięzcom konkursu pt. „Moja 
wyjątkowa rodzina”. 

Piętnaścioro  dzieci
Sara Haba, 15-letnia uczennica  

gimnazjum z Tarnowskich Gór, 

opisała życie w swojej rodzinie, 
która liczy 17 osób. Rodzice Joan-
na i Jerzy Habowie (49 i 50 lat) mają 
czworo własnych dzieci, a dodatko-
wo przysposobili jeszcze 11, w tym 
trzy rodzeństwa. Najstarsza rodzo-
na córka Magdalena ukończyła już 
studia pedagogiczne, jest przed-
szkolanką, we wrześniu wychodzi 
za mąż.  Najmłodsi – Kuba i Daniel 
– chodzą do zerówki.

„W życiu nie liczy się to, kim 
jesteś i co posiadasz, ale to, co zro-
bisz dla drugiego człowieka” – to  
ich dewiza życiowa. Sara pamię-
ta, że rozmowy na temat rodzi-
cielstwa zastępczego od zawsze 

były chlebem powszednim w ich 
domu. „Motorem tych działań 
głównie była mama, gdyż pracu-
jąc  w oddziale pediatrii, spotkała 
się z problemami dzieci niekocha-
nych, opuszczonych i samotnych” 
– napisała we wstępie nagrodzonej 
pracy. 

Najpierw Habowie prowadzili 
rodzinne pogotowie opiekuńcze, 
w ich domu schronienie znalazło 
wtedy 30 dzieci. Pewnego dnia, 
gdy kolejne rodzeństwo  rozpła-
kało się na wiadomość, że mają się 
rozstać,  stanęli na głowie, żeby za-
trzymać je u siebie. W ten sposób 
przekształcili się w wielodzietną 

tekst
Klaudia Cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl

Piotr Sacha
psacha@goscniedzielny.pl

Inauguracja. 
Zatrzymaj się 
na chwilę 
i zauważ 
swoją rodzinę 
– tymi słowami 
prezydent Zabrza 
Małgorzata 
Mańka Szulik 
przywitała gości, 
którzy 17 maja 
wypełnili 
Dom Muzyki 
i Tańca. 

Rodzina Habów. Obok rodziców, w czerwonej sukience, Sara. Poniżej: Kazimierz Szołtysek (pierwszy 
z prawej) z rodziną. Po prawej: Ola Dzierzęga (z przodu) z rodziną
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rodzinę zastępczą. Wszyscy razem 
mieszkają w podwójnym szerego-
wym domu, liczącym 500 metrów 
kwadratowych.  Żeby móc razem 
wyjeżdżać,  mają trzy samochody. 
Jak sobie radzą? – My jesteśmy 
zadowoleni, dzieci są zadowolo-
ne i wszystko jest dobrze – mówi 
Jerzy Haba. Sara akurat odebrała 
tymczasowy dowód i gdy wróciła 
do domu, zadzwonił telefon z wia-
domością, że wygrała dla rodziny 
wyjazd do Brukseli. Już zdecydo-
wali: Na wycieczkę pojedzie ona, 
rodzice i Kuba.

Z miłości 
pościerane kurze

13-letnia Ola Dzierzęga w na-
grodzonym wierszu „Moja wspa-
niała rodzinka” zawarła w zasadzie 
wszystko, co najcenniejsze w ich 
domowym życiu. 
W miłości 
Źródło ma
I trwa 
Na zawsze

Z miłości
Dzieci
Obiad 
Pościerane kurze
I świąteczny stół

Uśmiech
Spacer
Pomoc w matematyce
Miłość trwa

Mama Tata
Marek Łukasz
JA

Ola razem z rodzicami Ludwi-
ką i Józefem (52 i 58 lat) oraz brać-
mi Markiem (23  lata) i Łukaszem 
(21 lat) mieszkają w Zabrzu. Są 
ze sobą bardzo zżyci. Wieczora-
mi starają się wspólnie modlić,  
a w niedzielę zasiadają do uro-
czystego śniadania. To dla nich 
szczególnie ważne chwile, które 
celebrują, bo poza nimi są zajęci 
pracą, nauką i studiami. Najstar-
szy brat przygotowuje się do ślubu 
i wkrótce opuści dom. 

–  O konkursie dowiedziałam 
się od pani dyrektor Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej nr 3 – mówi Ola.  

Jednego wieczoru usiadła więc 
i zaczęła układać słowa.  Zanim 
oddała wiersz, pokazała go jesz-
cze mamie polonistce, która ka-
zała jej podzielić go na zwrotki 
i wykreśliła jedną literę. – To jest 
taka nasza codzienność – mówi 
Ludwika Dzierzęga, najpierw za-
skoczona ujęciem jej w wierszu, 
a teraz nagrodą. 

Jeszcze nie zdecydowali, w ja-
kim składzie pojadą do Brukseli.

Drzewo genealogiczne
Kazimierz Szołtysek ma 69 lat, 

jest artystą plastykiem. Dziejami 
swojej rodziny, która  korzenie ma 
w Paniówkach, żyje już od czasów 
licealnych. Chociaż jego kuzyn, 
Roman Szołtysek udokumentował 
wcześniej losy rodziny, docierając 
do 1619 roku, stworzenie drzewa 
genealogicznego na konkurs 
nie było zadaniem banalnym. 
– Dużą wagę przywiązywałem 
do wrażenia plastycznego. Tłem 
uczyniłem ścianę familoka, aby 
nadać temu regionalny charak-
ter. W środku znajdują się drzwi 
rodzinnego domu w Zabrzu-Koń-
czycach. Pierwsze fotografie to 
starzyk i starka, Johan i Antonina 
Szołtysek. Od nich wszystko się 
zaczęło – opowiada Kazimierz 
Szołtysek. 

Autorowi udało się zebrać 
wszystkie portrety i zdjęcia 
ślubne. Zadanie nie należało do 
najłatwiejszych, chociażby ze 
względu na liczebność rodziny. 
Samo rodzeństwo pana Kazimie-
rza to 6 sióstr i 6 braci. W dodatku 
część wyjechała za granicę. 

– Tę pracę zrobiłem przede 
wszystkim dla mojej matki, 
która była dla mnie wszystkim. 
Mądrość życiowa, praca i wza-
jemny szacunek rodziców – to nas 
kształtowało. W tej chwili do Koń-
czyc przyjeżdżam na cmentarz  
– tłumaczy pan Kazimierz, który 
mieszka z żoną w centrum Zabrza. 
Niedaleko jest córka z mężem. Jak 
przyznaje plastyk, jeśli podobny 
konkurs odbędzie się ponownie 
za rok, pomyśli o tym, by rozbu-
dować swoje drzewo o rodzinę ze 
strony�matki.� •
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Zwycięzcy konkursu
Na konkurs „moja Wyjątkowa rodzina”, organizowany w ramach 
metropolitalnego Święta rodziny, wpłynęło 239 prac. Jury pod 
przewodnictwem Krystyny Bochenek,  wicemarszałka senatu rp, 
przyznało siedem równorzędnych nagród i trzy wyróżnienia.  
Nagrody przyznano: 
• państwu pogorzałkom z Katowic za pracę multimedialną, 
nadesłaną przez ewę pogorzałek,
• państwu habom z tarnowskich Gór za opis rodzinnego domu 
dziecka, nadesłany przez sarę haba,
• państwu dzierzęgom z zabrza za wiersz o rodzinie, nadesłany 
przez olę dzierzęgę,
• państwu lampert z rybnika za wypracowanie o rodzinie, 
nadesłane przez pawła lamperta,
• rodzinie Blazelów z rybnika za drzewo genealogiczne, 
nadesłane przez paulinę Blazel,
• rodzinie szołtysków z zabrza za drzewo genealogiczne, 
nadesłane przez Kazimierza szołtyska,
• rodzinie plutów za serię albumów przedstawiających dzieje 
rodziny, nadesłanych przez leokadię plutę z Wodzisławia 
Śląskiego.
Nagrodą są rodzinne wyjazdy (dla czterech osób) do Brukseli, 
ufundowane przez eurodeputowanych małgorzatę handzlik 
i Jana olbrychta.  
obok prezentujemy nagrodzone rodziny, mieszkające na terenie 
diecezji gliwickiej. pozostali zwycięzcy zostali przedstawieni 
w katowickiej edycji „Gościa Niedzielnego”.
Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia w postaci 
trzyosobowych wyjazdów do Brukseli. otrzymują je: paweł 
siodłok z zabrza, magdalena Kowalska z Bytomia oraz emilia 
duka z zabrza.
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KIK w Gliwicach
28 maja, kaplica św. Jadwigi w parafii 
Wszystkich Świętych. W programie: godz. 
18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. z homi-
lią i wykład  dr Barbary Zięblińskiej pt. 
„Między etycznością a skutecznością”.

Wykład i wystawa
29 maja, godz. 18.00, pałac w Nakle 
Śląskim, ul. Parkowa 1 – wykład ks. dr. 
Marka Łuczaka pt. „Religijność śląska” 
i wystawa starych oleodruków i książeczek 
do nabożeństwa. 

O uzdrowienie
29 maja, godz. 18.30, kościół Chrystusa 
Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei – 
Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie.

Duszpasterstwo 
Służby Zdrowia
31 maja, godz. 16.00, parafia Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Gliwicach 
(ul. Daszyńskiego 2) – Msza św. i wykład 
o. Jana Nogi pt. „Encyklika Benedykta XVI 
o nadziei chrześcijańskiej”. 

Majówka stolarzowicka
31 maja,  godz. od 13.00 do północy, parafia 
Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach 
– majówka połączona z Dniem Dziecka. 
W programie:  zabawy, konkursy, rajd 
rowerowy.  Dochód przeznaczony będzie 
na remont dachu w kościele.  

II Festyn Kościelny 
w Paczynie
31 maja – 1 czerwca, codziennie od 15.00 do 
północy na boisku „Orzeł” Paczyna.  W pro-
gramie m.in. mecze piłki nożnej,  zespoły 
taneczny i muzyczne: Zodiak, Kamraty,  
Proskauer Echo i Alfa,  losowanie nagród.  
Zapewnione znakomite śląskie jadło.

Zakończenie MŚR
1 czerwca, godz. 10.00–20. 00, Koszęcin 
– piknik rodzinny i podsumowanie 
Metropolitalnego Święta Rodziny. Więcej: 
www.swietorodziny.um.zabrze.pl.

Muzyka w starym opactwie
1 czerwca, godz. 17.00, sanktuarium w Ru- 
dach – wystąpią dyplomanci Studium 
Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkoły 
Organistowskiej�II�stopnia�w�Gliwicach.�•

zapowiedzi

Niedawno ukazała się 
drukiem praca 
ks. dr. Franciszka Koeniga 
„Organy katedry gliwickiej”. 
To najlepsze opracowanie 
dotyczące tego instrumentu. 

J ak napisał w przedmowie 
prof. Julian Gembalski, praca 

ks. Koeniga przedstawia „or-
gany katedry św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Gliwicach 
z uwzględnieniem szerokiego 
tła historycznego, dotyczącego 
zarówno miasta, jak i samej 
świątyni”. Książka rozpoczyna 
się rozdziałem poświęconym 

tradycji muzycznej w Gliwicach (towarzystwa 
muzyczne, chóry i zespoły, których było bardzo 
dużo), aby w kolejnych rozdziałach szczegółowo 
opisać budowę katedralnego instrumentu przez 
Ernsta Kurzera oraz historię ich przebudowy 
przez firmę Gebrüder Reiger. W tym roku 
planowany jest generalny remont instrumen-
tu, który ma potrwać dwa lata. Praca ks. dr. F. 

Koeniga wzbogacona jest szczegółowy-
mi wykresami oraz archiwalnymi 
zdjęciami. Zainteresuje nie tylko or-
ganmistrzów, ale każdego, komu mu-
zyka organowa jest szczególnie bliska. 
O książkę można pytać na probostwie 
parafii katedralnej w Gliwicach.  w. 

Ks. franciszek Koenig, 
organy katedry gliwickiej, 
Gliwice 2008, s. 236.

Ci, którym osoba św. Edyty Stein jest bliska, 
i ci, którzy chcieliby wiedzieć coś więcej o ży-
ciu tej niezwykłej kobiety, w poniedziałek 
26 maja powinni być obecni w chorzowskim 
Teatrze Rozrywki. 

W ramach cyklu „Górny 
Śląsk – świat najmniej-

szy” zostanie przedstawiony 
monodram Barbary Lubos-Święs 
„Kamień. Rzecz o Edycie Stein”, 
odbędzie się także projekcja fil-
mu dokumentalnego. Edyta Stein była jedną 
z najciekawszych XX-wiecznych postaci Kościoła 
katolickiego. W roku 1998 Jan Paweł II ogłosił ją 
świętą. Jest patronką Europy. Urodziła się we 
Wrocławiu, ale rodzinne korzenie jej rodziców 

i dziadków wiązały ją także z Górnym Śląskiem 
— z Gliwicami i Lublińcem. Ślązaczka, Żydówka, 
uczennica wybitnego filozofa Edmunda 
Husserla, karmelitanka, ofiara KL Auschwitz. 
Wieczór składać się będzie z dwóch części. 
W pierwszej zaprezentowany zostanie film do-
kumentalny „Kto szuka prawdy…”, akcentujący 
m.in. śląskie wątki w biografii i twórczości Edyty 
Stein. Po projekcji przewidziana jest rozmowa 
Krzysztofa Karwata z ks. prof. Janem Góreckim, 
autorem licznych opracowań na temat dzie-
jów Kościoła na Górnym Śląsku. Po przerwie 
w monodramie „Kamień. Rzecz o Edycie Stein” 
wystąpi Barbara Lubos-Święs, jedna z najbar-
dziej utalentowanych aktorek naszego regionu. 
Spotkanie potrwa około dwóch godzin, początek 
o godz. 19.00. Cena biletu wynosi 10 zł.  w

Fotografia, plastyka, teatr i zabawa

N a Dzień Dziecka Centrum Edukacyjne 
im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok 

katedry) przygotowało  wystawę fotografii 
Jolanty Zygmunt-Więzik pt. „Portret dziecka”. 
Wystawa prezentuje fotografie dzieci – ich 
rozwój, zabawę, zainteresowanie światem. 
Jolanta Zygmunt-Więzik jest członkiem 
Gliwickiej Grupy Fotograficznej „Precel” 

(www.precel.pl). Jej prace można zobaczyć 
na  autorskiej stronie www.foto-hollanda.
pl. Oprócz otwarcia wystawy, przewidziany 
jest także spektakl teatralny dla dzieci i finał 
II Diecezjalnego Konkursu Plastycznego. 
Rozpoczęcie 1 czerwca o godz. 16.00. Natomiast 
tydzień później, 8 czerwca,  również w CE o 
godz. 16.00 odbędą się występy, gry i zabawy 
dla dzieci, prowadzone przez uczniów II LO 
w�Gliwicach.�� •

Chorzowski Teatr Rozrywki zaprasza 

Spektakl i film o Edycie Stein

CE im. Jana Pawła II proponuje

Dzień Dziecka

pod
patronatem
„Gościa”

Organy katedry gliwickiej 

Wszystko o instrumencie


