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Ponad 13 tysięcy 
dzieci i młodzieży 
w ciągu 15 lat ośrodka 
w Rusinowicach było 
tutaj rehabilitowanych.

R ocznica, połączona z odpu-
stem św. Rafała Archanioła, 
obchodzonym tu 27 września, 

przypadła na 249. turnus odbywa-
jący się w ośrodku. – Dziękujemy 
dziś za wszystkie otrzymane łaski, 
które nazywamy tu rehabilitacją 
fizyczną i rehabilitacją duchową, 
czyli rehabilitacją serca – powie-
dział ks. Franciszek Balion, dy-
rektor Ośrodka Rehabilitacyjno- 
-Edukacyjnego w Rusinowicach. 

– Ośrodek ten jest widocznym 
znakiem, jak należy odnosić się 
do człowieka. Jego sfery fizycznej, 
psychicznej, duchowej, religijnej, 
bo to wszystko wpisuje się w godność 

człowieka – stwierdził bp Jan Wie-
czorek, który, jak zapisano kronikach 
ośrodka, uczestniczył w 246 spotka-
niach, które się tu odbyły. Inicjatorem 
powstania ośrodka w Rusinowicach 
był bp Czesław Domin, na począt-
ku lat 90. przewodniczący komisji 
charytatywnej Episkopatu Polski. 
– Kiedy odwiedziłem go niedługo 
przed śmiercią, powiedział do mnie: 
miej w opiece ośrodek. I staram się 
być temu wierny – dodał biskup 
gliwicki. 

Pierwsi niepełnosprawni po-
jawili się tu w kwietniu 1994 r. 
Na każdym turnusie przeby wa 
150 osób – niepełnosprawnych 
i ich opiekunów. W 1998 roku po raz 
pierwszy do Rusinowic przyjechała 
Daria Koralewska z Poznania. Dziś 
ma 16 lat i przyjeżdża tu co roku. – 
Dobrą rehabilitację i odpowiednie 
warunki można znaleźć już teraz 

w wielu ośrodkach, ale jeśli chodzi 
o stronę duchową i terapię zajęcio-
wą, to nie spotkałem innego miejsca, 
gdzie byłaby na równie wysokim po-
ziomie. Gdzie tak dobrze pokazano 
by rodzicom, jak wiele można zrobić 
z własnymi dziećmi. My również 
bardzo dużo się tu uczymy – mówi 
ojciec Darii Andrzej Koralewski. 

Wszyscy wspierający ośrodek – 
przedstawiciele władz, księża i dar-
czyńcy – otrzymali w prezencie 
symboliczne woreczki z solą, żeby 
w tej współpracy nic się nie psuło. 
Wielkie oklaski i owację na stojąco 
otrzymała Ewa Lewandowska, któ-
ra była gościem festynu w ośrodku. 
Śpiewaczka, uczestniczka programu 
„Mam talent”, dała się poznać z umie-
jętności radzenia sobie z ogranicze-
niami, które jako osoba niewidoma 
musiała pokonać. 

Mira Fiutak
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Bp Jan Wieczorek odwiedził uczestników prawie wszystkich turnusów, 
który odbył się w ośrodku

Już 250 turnusów zorganizował ośrodek w Rusinowicach 

Pełna rehabilitacja
krótko

IX Dzień Papieski 
Katedra. obchody Dnia 
Papieskiego w katedrze 
gliwickiej rozpoczną się  
10 października o godz. 
17.00 nieszporami 
Papieskimi.  
11 października o godz. 
12.30 sprawowana będzie 
msza święta o rychłą 
beatyfikację Jana Pawła II. 
Tegoroczne hasło dnia 
to: „Jan Paweł II – papież 
wolności”.

Zwiastun 
Cantate Deo
Koncert. W sobotę  
10 października o godz. 
19.00 w kościele Chrystusa 
Króla w Gliwicach 
rozpocznie się koncert 
zwiastujący przyszłą 
edycję festiwalu Cantate 
Deo. Wystąpią zespół 
festiwalowy i laureaci 
tegorocznego festiwalu, 
który odbył się pod 
koniec czerwca w muszli 
koncertowej przy kościele 
św. Jacka. Wybór kościoła 
Chrystusa Króla ma 
szczególne znaczenie, 
ponieważ to tu 28 lat 
temu odbyło się pierwsze 
Cantate Deo. 

Jesień ze 
zdrowiem
Tarnowskie Góry. 
W ramach „Jesieni ze 
zdrowiem” odbędą 
się bezpłatne badania 
mammograficzne dla 
kobiet w wieku 50–69 
lat. Żeby skorzystać 
z profilaktyki, należy 
zgłosić się z kartą chipową 
i dokumentem tożsamości 
do mammobusu, który 
będzie czynny w godz. 
10.00–17.00 od 7 do 9 
i 12 października na 
rynku oraz od 13 do 
15 października przy 
restauracji „Ferdynand” 
w Strzybnicy.
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Bp Jan  
Wieczorek

Tydzień Miłosierdzia 
jest również czasem 

podziękowania Bogu 
za dar życia i przyjęcie 

tego daru jako zadania. 
Wielka wdzięczność 

należy się tym wszystkim, 
którzy na co dzień 

opowiadają się 
za życiem i angażują się 
w obronę życia. Chodzi 
o świeckich apostołów 

życia, a zwłaszcza 
przedstawicieli 

wielu środowisk 
zaangażowanych 

w obronę nienarodzonych, 
instytucje organizujące 

okna życia, ludzi 
tworzących ruch 

hospicyjny, wolontariuszy 
szkolnych i parafialnych 

zespołów Caritas, 
pracowników służby 

zdrowia. Dzięki 
świadectwu życia 

i miłosiernej posługi 
tych ludzi zmienia się 

nastawienie ludzi 
do życia, choroby, 

niepełnosprawności 
i śmierci z obojętnego 

na pozytywne. W trosce 
o drugiego człowieka 

nie brakuje tu gorliwych 
i oddanych osób, które 

bezinteresownie 
ofiarowują swój czas, 

cierpliwość i zdolności. 
Niejednokrotnie oprócz 

postawy chrześcijańskiej 
miłości, otwarcia i troski 

o innych dają uśmiech, 
promień nadziei i wiarę 

w siebie. Za wszelkie 
poświęcenie, wrażliwe 

serce, ofiarność 
i modlitwę pragnę 

im bardzo gorąco 
podziękować. 

Słowo biskupa gliwickiego 
Jana Wieczorka 

z okazji 65. Tygodnia Miłosierdzia
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Adres redakcji: 
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon 032 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

Święto miasta
Zabrze. 26 i 27 września świętowa-
no 87. rocznicę nadania Zabrzu praw 
miejskich. W niedzielę w kościele 
św. Anny w Zabrzu ks. Józef Kusche 
przewodniczył Mszy św. w intencji 
mieszkańców i władz miasta. Wieczo-
rem w Domu Muzyki i Tańca odbył 
się koncert w wykonaniu: Iwony 
Węgrowskiej, Grzegorza Turnaua 
i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Zabrzańskiej. Podczas uroczystości 
prof. Marian Zembala, szef Śląskie-
go Centrum Chorób Serca, otrzymał 
tytuł honorowego obywatela mia-
sta. Zostały też wręczone nagrody 
Prezydenta Miasta w dziedzinie 
kultury dla prof. Romana Staraka, 
Jerzego Kuczery, Zespołu Taneczne-
go MAK, Teatru Nowego w Zabrzu 
i Domu Muzyki i Tańca. Obchodom 
święta Zabrza towarzyszyło semi-
narium pt. „Współpraca z zagranicą 
– Zabrze i jego miasta partnerskie”, 
które odbyło się w sobotę w Ośrod-
ku Konferencyjno-Szkoleniowym 
Politechniki Śląskiej. 

Szpital bez bólu
Gliwice. Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Centrum 
Onkologii przystąpił do ogólno-
polskiego programu „Szpital bez 
bólu”. Jest to pierwsza placówka 
z Gliwic i trzeci śląski szpital, 
który uczestniczy w programie 
(obok Szpitala Klinicznego nr 1 
Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Zabrzu i Wojewódzkiego 

Szpitala Chirurgii Urazowej 
w Piekarach Śląskich). Dla 
pacjentów oznacza to, że mogą 
liczyć w tych placówkach na naj-
wyższe standardy leczenia bólu 
pooperacyjnego. Lista szpitali 
i oddziałów posiadających certy-
fikat i starających się o jego uzy-
skanie dostępna jest na: www.
szpitalbezbolu.pl.

Wyścigi rowerowe
Zabrze. 213 rowerzystów 27 wrze-
śnia wzięło udział w IX Zabrzań-
skich Szosow ych Wyścigach 
Rowerowych Niezrzeszonych. 
Najmłodsza była 3-letnia Julia Zasit-
ko, a najstarszy 73-letni Stanisław 
Banasiak. Imprezę co roku orga-
nizuje Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży oraz Urząd Miejski. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe smycze, 
a zwycięzcy medale i cenne nagro-
dy. Były też upominki dla dzieci, 
które brały udział w specjalnym 
losowaniu. Główną nagrodę – 
rower wygrał 15-letni Jan Woldan. 
Organizatorzy już zapraszają za rok 
na dziesiątą edycję wyścigów.

Wyścigi odbywają się co roku we wrześniu

Do programu „Szpital bez bólu” przystąpił na razie jeden oddział 
w Gliwicach Pamięć o zbrodni

Uroczystości rocznicowe. 26 
września na polanie w Barucie koło 
Dąbrówki (gmina Wielowieś) zosta-
ła odprawiona Msza św. w kolejną 
rocznicę zbrodni, dokonanej tu we 
wrześniu 1946 roku.  Przewodni-
czył jej ks. ppłk Stefan Zdasienia, 
proboszcz parafii wojskowej św. 
Barbary w Gliwicach.  W miejscu 
tym 63 lata temu zamordowano  oko-
ło 200 żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego, zwabionych obietnicą 
wyjazdu na Zachód przez agentów 
UB i NKWD. Umieszczono ich w 
baraku, który został wysadzony w 
powietrze i spalony. Przez lata PRL-u 
o zbrodni nie można było oficjalnie 
mówić i dopiero po przemianach 
ustrojowych w 1989  roku postara-
no się o jej upamiętnienie. Co roku w 
ostatnią  sobotę września przy krzy-
żu na polanie odprawiana jest Msza 
św. i odbywa się Apel Poległych.
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Zabrzańska Poradnia 
Psychologiczno- 
-Pedagogiczna 
na 40-lecie 
działalności 
otrzymała 
nowoczesny budynek. 

J est to trzykondygnacyjny obiekt 
przy ul. 3 Maja 91, przygotowa-

ny do nowych potrzeb po remoncie 
dawnego internatu. Prace sfinan-
sowano z budżetu miasta przy 
udziale Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Znajduje 
się w nim kilkanaście nowocześnie 
wyposażonych i wyciszonych gabi-
netów, dwie duże sale konferencyj-
ne z zapleczem, dwa pokoje do zajęć 

grupowych. Szczególnie cenna jest 
tzw. sala superwizyjna, gdzie zza 
lustra-okna może być prowadzona 
obserwacja procesu diagnostycz-
nego i terapeutycznego. Budynek 
ma windę i jest przystosowany dla 
niepełnosprawnych, czego nie było 
w poprzedniej siedzibie. 

Poradnia przeznaczona jest dla 
dzieci, młodzieży, rodziców i na-
uczycieli potrzebujących pomocy 
psychologicznej i wsparcia w rozwo-
ju. Korzystanie z niej dla mieszkań-
ców i uczniów Zabrza jest bezpłatne. 
Nie jest potrzebne skierowanie, wy-
starczy przyjść lub zarejestrować się 
telefonicznie (tel. 032 271 19 51).

Skąd wiemy, że potrzebna jest 
specjalistyczna pomoc? – Myślę, że 
każdy rodzic ma taki sygnał, co go 
niepokoi we własnym dziecku – tłu-
maczy Urszula Koszutska, dyrektor 
poradni. – Nagle dziecko zaczyna 

się zmieniać, a my nie wiemy, dla-
czego ta zmiana występuje. Ona 
może być spowodowana różnymi 
przyczynami. Jedną może być to, że 
dziecko się rozwija. Ale jeśli rodzic 
czuje niepokój, jakiś dyskomfort 
w kontakcie ze swoim dzieckiem, to 
wtedy warto to sprawdzić, zwery-
fikować, zapytać specjalistę, co się 
dzieje, albo się uspokoić, że wszyst-
ko jest w porządku. 

Dzieci i młodzież mogą przyjść do 
poradni także z własnej inicjatywy, 
ale praca z nimi przed osiągnięciem 
pełnoletności odbywa się za zgodą 
rodziców. Wiąże się to też z filozofią 
poradni, która stawia na budowanie 
więzi i komunikacji. – Relacja jest 
czymś, co tworzy młodego człowie-
ka – wyjaśnia U. Koszutska. 

Praca poradni to nie tylko wi-
zyta w gabinecie pedagoga, psy-
chologa, logopedy czy lekarza. 
Ośrodek zabrzański opracowuje 
różne kampanie informacyjne, 
przygotowuje publikacje, zaprasza 
na warsztaty tematyczne. Dużą po-
pularnością cieszy się uruchomio-
ny rok temu „Kontakt zaufania” 
(e-mail: niejestemsam@gmail.pl), 
gdzie anonimowo przez całą dobę 
można poprosić o pomoc i jest ona 
udzielana najszybciej, jak się da. 
Strona internetowa poradni: www.
pppzabrze.pl. Klaudia Cwołek

■ R e K l A m A ■

Nowa siedziba poradni

Pomagają w rozwoju

Rekolekcje w Czernej

Zaproszenie dla księży
Gliwicka Wspólnota dla Intro- 
nizacji Najświętszego Serca Pana 
Jezusa zachęca księży naszej die-
cezji do rekolekcji pt. „Kapłan we-
dług Serca Jezusa”. 

I nicjatywa zrodziła się pod 
wpływem ogłoszonego Roku 

Kapłańskiego i jest chęcią podzie-
lenia się owocami, jakie członkowie 
wspólnoty odkrywają w swoim ży-
ciu. Wspólnota inspirację do introni-
zacji czerpie z wielokrotnych w histo-
rii poświęceń Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa, a także z posłannictw 

św. Małgorzaty Marii Alacoque, św. 
Faustyny Kowalskiej i sługi Bożej 
Rozalii Celakówny. W Gliwicach 
ma swoje spotkania modlitewne we 
wtorki w kościele redemptorystów 
po wieczornej Mszy św. i nowennie 
(ok. godz. 19.15). Przychodzi na nie 
ok. 30–40 osób, także z innych miej-
scowości. Natomiast z 18. na 19. dnia 
każdego miesiąca organizuje 24-go-
dzinne czuwanie w kaplicy sióstr 
boromeuszek przy ul. Ziemowita. 
Rozpoczyna się ono o godz. 19.00. 

Podczas rekolekcji w Czernej 
księża dowiedzą się, jaka jest różnica 

między poświęceniem siebie a intro-
nizacją Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, dlaczego świeccy dążą do 
intronizacji w parafii oraz w jaki 
sposób można im pomóc. Rekolekcje 
prowadzą o. Jan Mikrut, redempto-
rysta, i Ewa Nosiadek, moderator 
krajowy wspólnot. Terminy: 27–29 
października, 24–26 listopada i 9–11 
lutego. Koszt ok. 180 zł. Szczegółowe 
informacje do parafii rozesłała kuria 
diecezjalna. Zgłoszenia przyjmuje 
Krystyna Lubas, animator diecezjal-
ny wspólnoty, tel.: 0 32 234 60 43, 0 720 
322 715 (w godz. wieczornych). k

Recepcja poradni. Żeby 
zostać przyjętym, 
nie potrzeba żadnego 
skierowania
poniżej: Urszula Koszutska 
przed wejściem do 
nowej siedziby Poradni 
Psychologiczno- 
-Pedagogicznej w Zabrzu
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Powstało Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Gliwickiej 

Mamy tylu wspaniałych pedagogów

Ks. Waldemar Packner: Od kilku tygodni 
działa w naszej diecezji duszpasterstwo na-
uczycieli i wychowawców. Jak zrodziła się 
ta inicjatywa? 
Ks. Adam Spałek: – W zmieniającej się 
rzeczywistości, relatywizmu poglądów, itp. 
wychowawcy nie chcą, a często także nie potra-
fią, rozmawiać o religii, nie odnoszą się rów-
nież w swojej pracy do wartości wynikających 
z wiary. Chrześcijańska tożsamość nauczyciela 
musi być w szkole czytelna. Dlatego Kościół 
otacza ich swoją troską, a biskupi gliwiccy chcą 
zapewnić formację duchową wszystkim tym, 
którzy kształtują nowe pokolenia: nauczycie-
lom, wychowawcom, katechetom. Daje to też 
możliwość zintegrowania całego środowiska 
nauczycielskiego 

Czego oczekuje Ksiądz od duszpasterstwa 
nauczycieli?

– Mamy tylu wspaniałych pedagogów. 
Duszpasterstwo pragnie służyć im pomocą 
w pracy wychowawczej oraz wspierać samo-
kształcenie, zwłaszcza w sferze ducha. Troska 
Kościoła o właściwe rozumienie powołania na-
uczyciela i jego posługi we współczesnej szkole 
każe postawić pytanie: jaki jest dziś nauczyciel-
ski etos? Duszpasterstwo ma pobudzać nauczy-
cieli, rozwijając w nich gorliwość i apostolski 
zapał. Szczególne znaczenie ma również zachę-
ta do jednoznacznej postawy wiary katolickich 
wychowawców, którzy są przecież świadkami 
Kościoła w środowisku szkolnym. 

Jakie cele i zadania stawia Ksiądz nauczy-
cielom, którzy zechcą zaangażować się 
w to duszpasterstwo? 

– Mam świadomość, że wielu wychowaw-
ców, widząc skalę trudności i zagrożeń spoty-
kanych w pracy, chce pogłębić swoje życie du-
chowe, aby wspólnie z rodzicami podejmować 
trud wychowania młodego pokolenia. Drugim 
elementem jest założenie, że duszpasterstwo 
reaguje na potrzeby duchowo-religijne danej 
grupy. 

Na kogo przede wszystkim Ksiądz liczy?
– Towarzysząc nauczycielom, muszę wsłu-

chać się w to, co sami mówią, w ich radości, wy-
nikające z sukcesów dydaktyczno-wychowaw-
czych, ale i bolączki, z którymi borykają się 
na co dzień w reformującej się szkole. Wiem, 
że sam nie sprostam tym zadaniom. Stąd liczę 
na współpracę ze Stowarzyszeniem Nauczycieli 

i Wychowawców, na ich sugestie i propozycje 
co do realizacji konkretnych zadań. Liczę rów-
nież na zrozumienie i współpracę z dyrekcja-
mi szkół i placówek wychowawczych naszej 
diecezji. Zapraszam do współpracy wszyst-
kich katechetów, którzy będąc w środowisku 
szkolnym, z łatwością mogą dotrzeć z infor-
macją i zaproszeniem do innych nauczycieli. 
Liczę również, że nie zabraknie między nami 
pedagogów emerytowanych. Ich nieocenione 
doświadczenie przysłuży się z pewnością na-
szemu duszpasterstwu.

Czy nie obawia się Ksiądz, że w nawale 
obowiązków szkolnych ta inicjatywa może 
spotkać się z obojętnością?

– Obawa pozostaje zawsze. Wiem 
z własnego doświadczenia, ile cza-
su pochłania praca w szkole. Wie-
rzę jednak, że nasze zaproszenie 
nie spotka się z obojętną postawą 
ze strony nauczycieli i wychowawców. 
Każde Boże dzieło ostoi się, jeśli w jego 
założeniach leży dobro człowieka. A ta-
kim dziełem jest z pewnością nasze duszpa-
sterstwo. Oczywiście należy uszanować każdego 
człowieka, jego decyzję i wybór. Nie chcemy na-
stawiać się na liczbę osób czy spotkań, ale posta-
wić na „jakość” nauczyciela pedagoga, by stał się 
on duszą szkoły.

W co można już się zaangażować?
– Zapraszam do udziału w zaplanowanych 

na ten rok różnorodnych spotkaniach. Nie za-
braknie czasu na modlitwę i refleksję podczas 
rekolekcji. Podobną propozycję stanowią or-
ganizowane w Adwencie i okresie wielkanoc-
nym dni skupienia. Obok modlitwy chcemy 
jednak spotykać się na wspólnych pielgrzym-
kach i wycieczkach, które będą okazją do wy-
miany doświadczeń z pracy pedagogicznej. 

Ukoronowaniem rocznych spotkań będzie 
ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wycho-
wawców na Jasną Górę. Chciałbym, by w lipcu 
nie zabrakło przedstawicieli naszej diecezji. 
Wszelkie informacje o kolejnych inicjatywach 
będę przekazywać sukcesywnie do szkół.

Do kogo i gdzie się zgłosić?
– Obecnie duszpasterstwu patronuje sekcja 

szkolno-katechetyczna gliwickiej kurii die-
cezjalnej, w której można uzyskać wszelkie 
informacje dotyczące działań duszpasterstwa 
nauczycieli i wychowawców. Na poziomie 
diecezjalnym pragniemy utworzyć komisję, 
złożoną z księży i nauczycieli, która byłaby 
ciałem doradczym, dostarczającym wskazó-
wek do dalszej działalności duszpasterstwu. 
Wspierałaby także biskupów w wypełnianiu 
właściwej ich misji pobudzania i wzmacniania 
różnych inicjatyw diecezjalnych. Chciałbym 
bardzo, aby nasze diecezjalne duszpasterstwo 
wniosło w środowisko oświatowe nowego du-
cha, a uczestniczący w nim nauczyciele stali się 
w swych szkołach solą ziemi i promieniem mi-
łości Boga do człowieka.

Ze swej strony służę informacją i pomocą pod 
nr. tel. 032/230 71 42 w dni robocze w godz. 9.00–
16.00, lub e-mail: adam@kuria.gliwice.pl •

Propozycje dla nauczycieli
12 grudnia 2009 – adwentowy dzień 
skupienia w poszczególnych rejonach 
diecezji (Gliwice, zabrze, Bytom, 
Tarnowskie Góry, lubliniec).

16–18 lutego 2010 oraz 
23–25 lutego 2010 – zimowe 
rekolekcje dla katechetów, nauczycieli 
i wychowawców w diecezjalnym 
ośrodku rekolekcyjnym w zabrzu- 

-Biskupicach. (110zł od osoby).
8–10 marca 2010 – wielkopostne 
rekolekcje dla katechetów, nauczycieli 
i wychowawców w Centrum edukacyjnym 
JP II. Czas: 18.00–20.30. Rekolekcje 
poprowadzi ks. eugeniusz Ploch, ojciec 
duchowny WSD w opolu.
24 kwietnia 2010 – wielkanocny dzień 
skupienia w poszczególnych rejonach 
diecezji (Gliwice, zabrze, Bytom, 
Tarnowskie Góry, lubliniec).
12 czerwca 2010 – wycieczka 
integracyjna.
26 czerwca 2010 – zakończenie roku 
szkolno-katechetycznego w Sanktuarium 
mB Pokornej w Rudach.
1–2 lipca 2010 – ogólnopolska 
pielgrzymka nauczycieli, katechetów 
i wychowawców na Jasną Górę.
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Z ks. Adamem Spałkiem, 
diecezjalnym wizytatorem 
katechezy, rozmawia 
ks. Waldemar Packner.
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Nowy sezon 

„Śląsk” 
zaprasza

W dniu 90. urodzin Stanisława 
Hadyny – swojego założyciela 
i patrona – Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” rozpoczął nowy sezon 
artystyczny.

S oliści, chór i orkiestra 25 wrze-
śnia wystąpili w siedzibie 

zespołu w Koszęcinie z repertu-
arem „Muzyka i pieśni Stanisława 
Hadyny”. W ramach „Officina 
Silesia” przygotowane zostały też 
wydawnictwa poświęcone patro-
nowi: reedycja prozy Stanisława 
Hadyny „W pogoni za wiosną”, 
„Stanisław Hadyna we wspomnie-
niach” – pod redakcją dr Izabeli 
Migocz i Adama Pastucha oraz 
zeszyt pieśni „Narodziła nam się 
dobroć”, cykl 14 kolęd i pastorałek 
do słów Kazimierza Szemiotha. 
Zaproponowano również specjalny 
program dla szkół. 

Na najbliższy czas „Śląsk” 
przygotowuje wiele ciekawych 
propozycji. 16 października 
w Domu Muzyki i Tańca o godz. 
19.00 odbędzie się koncert „Santo 
subito!” w hołdzie Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II. Jest to program 
przygotowany z okazji przypadają-
cej w ubiegłym roku 30. rocznicy 
wyboru Karola Wojtyły na papie-
ża. Jego premiera odbyła się dzień 
po 88. rocznicy urodzin Jana Paw-
ła II i w miesiąc przed 25. rocznicą 
pobytu papieża w Katowicach. 
Pod tym samym tytułem zespół 
wydał płytę. Bilety w cenie 20 
i 30 zł są do nabycia w kasie DMiT 
i na www.bilety.dmit.com.pl. Strona 
zespołu z harmonogramem koncer-
tów: www.zespolslask.pl. •

Duszpasterstwo akademickie zaprasza studentów

Zmiana pokoleń

P olitechnika Śląska zainaugu-
rowała nowy rok akademicki 
2 października, natomiast 5 

października o godz. 19.00 Msza 
inaugurująca kolejny rok studiów 
odbędzie się w gliwickiej katedrze. 
Od razu z początkiem października 
rusza z propozycjami dla studen-
tów duszpasterstwo akademickie. 
– Właśnie nastał moment kluczo-
wy dla duszpasterstwa, zmiana 
pokoleń. Wielu studentów mocno 
zaangażowanych kończy studia 
i muszą przekazać odpowiedzial-
ność następnym. DA to taki rodzaj 
wspólnoty, która zmienia się co kil-
ka lat. Ludzie tu ukształtowani idą 
w samodzielność, w dorosłe życie. 
Dlatego w tej chwili chcę duży 
nacisk położyć na dotarcie do stu-
dentów pierwszego roku, którzy 
często nie są nauczeni życia przy 
parafii, we wspólnocie – mówi 
gliwicki duszpasterz akademicki 
ks. Wojciech Michalczuk.

Co ma dla nich DA w tym 
roku? Z 9 na 10 października 
odbędzie się nocna pielgrzym-
ka akademicka na Górę Świętej 
Anny. Niewiele później, od 19 
do 21 października, studenci są za-
proszeni na rekolekcje „Na dobry 
początek”. W tym roku poprowa-
dzą je ojcowie pijarzy z Krakowa, 
a w przygotowaniu trzech dni 
rekolekcyjnych uczestniczyć 
będą również studenci z duszpa-
sterstwa. Wszyscy chętni będą 
mieli okazję usłyszane tam treści 
pogłębić na seminarium Odnowy 
w Duchu Świętym. Wiadomo już 
też, że adwentowe rekolekcje dla 
studentów wygłosi s. Anna Bał-
chan ze Zgromadzenia Sióstr Ma-
ryi Niepokalanej, która od kilku 
lat pracuje na Śląsku z kobietami 

zmuszanymi do prostytucji, ofia-
rami przemocy. 

Każdy może wybrać to, co mu 
pasuje. W DA istnieje kilka wspól-
not o różnym charakterze i ducho-
wości oraz wolontariat związany 
z Caritas. – Drzwi do duszpaster-
stwa są otwarte dla wszystkich, 
a niektórzy decydują się na więk-
sze zaangażowanie. Zauważam 
że jest coraz więcej ludzi. DA i Msze 
akademickie dla wielu studentów 
stały się naturalnym elementem 
życia. Współpracujemy, powie-
działbym nawet przyjaźnimy się, 
z Akademickim Zespołem Mu-
zycznym, na który zawsze może-
my liczyć. Zaprzyjaźniony z nami 
jest również ks. Herbert Hlubek, 
który niezmiennie żywo intere-
suje się tym, co się dzieje w dusz-
pasterstwie. Można powiedzieć, 
że powoli odradza się środowisko 
akademickie. Mankamentem jed-
nak ciągle jest brak miejsca na spo-
tkania – mówi ks. Michalczuk.

W gliwickim DA są nie tylko 
studenci. Wielu po skończeniu stu-
diów nie rozstało się ze wspólnotą. 
Niektórzy z tego powodu nie wró-
cili w rodzinne strony. Ci, którzy 
wyjechali, mówią, że brakuje im 
tego, co formowało ich przez lata 
studenckie. A co formuje, oprócz 
propozycji z kalendarza DA? – 
Skupiam się na ludziach, na pracy 
z nimi. Indywidualne spotkania, 
prowadzenie duchowe, posługa 
w konfesjonale, Msza św., dobrze 

przygotowana homilia – wymienia 
ks. Wojciech Michalczuk. – A poza 
tym osobiste relacje, bo to jest coś, 
co przetrwa. Ludzie kończą stu-
dia, a relacje trwają. Zależy mi też 
na tym, żeby poprzez duszpasterzy 
akademickich studenci zobaczyli 
ludzką twarz Kościoła. 

 Mira Fiutak

DA w Gliwicach
msze akademickie w kościele 
św. michała  
(ul. B. Krzywoustego 1) 
niedziela – godz. 20.00
od poniedziałku do piątku – 
godz. 19.30
Spotkania Da – godz. 20.25 
(po mszy akademickiej) 
Poniedziałek – akademicka 
wspólnota Ruchu Światło–
Życie
Wtorek – Katolicka 
Wspólnota akademicka 
odnowy w Duchu Świętym 
„Betania”
Środa – krąg biblijno- 
-liturgiczny
Czwartek – Katolicki związek 
akademicki
Klub dobrego filmu – 
Centrum im. Jana Pawła II 
(obok katedry) – środa, godz. 
21.00
Kurs przedmałżeński – 
wtorek, godz. 20.30
Więcej na www.da.org.pl

Duszpasterstwo akademickie daje różne możliwości 
zaangażowania. Do wyboru jest kilka wspólnot o różnym 
charakterze i duchowości 
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Uczelnie znowu 
zapełniły się 
studentami, 
a z nowym rokiem 
z propozycjami 
dla nich rusza 
duszpasterstwo 
akademickie.
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C zy myślał wtedy, że może 
zostać zamordowany? 
Tego samego wieczoru 
po Mszy św. mówił do ze-

branych w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego, że z oskarżeń, 
które zostały wniesione do proku-
ratury, wyliczył, że grozi mu 38 lat 
więzienia. – A co teraz będzie, kie-
dy jeszcze poza Warszawę wyje-
chałem? – pytał, ale z zachowanego 
nagrania trudno wyczuć, czy był 

to żart, czy próba oswojenia zagro-
żenia wiszącego w powietrzu. 

– Ludzie tego się nie spodzie-
wali – uważa Piotr Boruszewski, 
wtedy przewodniczący „Solidar-
ności” w kopalni „Dymitrow” i ini-
cjator budowy pomnika ks. Popie-
łuszki, który zostanie odsłonięty 
w 25. rocznicę tego spotkania. Za-
trzymania i szykany były brane 
pod uwagę, ale śmierć? 

Ojciec Henryk Masny, który 
jako proboszcz wziął wtedy od-
powiedzialność za zaproszenie 
kapelana „Solidarności”, wspomi-
na, że ks. Popiełuszko przyjechał 
na Śląsk już dzień wcześniej i został 
odebrany z dworca w Katowicach. 
– Z tego, co mi opowiadano, jechały 
z nim dwie panie. Jedna siedziała 
w przedziale z nim, a druga z tek-
stem kazania w innym na wypadek 
aresztowania ks. Jerzego Popiełusz-
ki – opowiada. – W Katowicach zo-
stał odebrany przez śp. proboszcza 
z Bojszowej Nowej, gdzie w kościele 
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
jest umieszczona tablica wspomina-
jąca jego pobyt. W tym dniu dano 
mi znać telefonicznie do Bytomia, 
że ksiądz, który ma jutro odprawiać, 
jest już prawie na miejscu. To było 
dzień wcześniej, czyli 7 paździer-
nika 1984 roku. Na drugi dzień, 
gdzieś po południu, zjawił się śp. 
prof. Wacław Szaniawski z kierow-
cą Waldemarem Chrostowskim. 
Później przywieziono ks. Jerzego 
Popiełuszkę na Mszę św. o godz. 
18.00. Po Mszy św. było spotkanie 
w kościele, pytania na kartkach, 
a później na plebanii w naszym 
domu zakonnym spotkanie z wi-
karymi z Bytomia. 

Ojciec Masny zapamiętał też, 
że kościół był obstawiony milicją. 
A sam ks. Popiełuszko dużo palił, 
przy czym nie chciał, żeby go czę-
stowano. Nie lubił też nadziewa-
nego ciasta. 

Spotkanie z ks. Jerzym Popie-
łuszką w Bytomiu odbyło się w ra-
mach organizowanego Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa wiadomość 
o nim trzymana była w tajemnicy, 
jak długo się dało. – Dopiero gdy 
ks. Jerzy był już na Śląsku, różny-
mi sposobami ludzie przekazywa-
li sobie tę informację – opowiada 
P. Boruszewski. Rozchodziła się ona 
błyskawicznie, jak przy wizycie 
Ojca Świętego w Gliwicach.

– Kościół tak napełnił się 
ludźmi, że pękał w szwach. Przy-
chodzili z kwiatami, z których 
na podłodze został ułożony krzyż 
– opowiada P. Boruszewski. 

Ks. Jerzego Popiełuszkę na ze-
wnątrz witała Helena Radłowska. 

Wiązankę, którą mu wręczyła, 
on sam dołożył do ułożonego 
krzyża. 

Po męczeńskiej śmierci
Kazanie wygłoszone przez 

ks. Popiełuszkę w Bytomiu doda-
ło ludziom odwagi. Mówił między 
innymi, że zachować godność, 
to znaczy pozostać wewnętrznie 
wolnym, że jako synowie Boga 
nie możemy być niewolnikami. 
Że jeżeli oczekujemy od innych 
prawdy, sprawiedliwości, odwagi 
i męstwa, sami takimi musimy być. 
I oczywiście, że zło trzeba dobrem 
zwyciężać. 

– W z w ią zk u z t y m, 
że on tu u nas był 8 października 
i doszło do tej wielkiej tragedii, 
a „Solidarność” była zdelegalizo-
wana, utworzyliśmy Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy im. ks. Jerzego 
Popiełuszki – mówi P. Boruszew-
ski. Postarali się też o sztan-
dar, na którym z jednej strony 

tekst
Klaudia Cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl

Stał po stronie wo lności
25. rocznica wizyty ks. Jerzego 
Popiełuszki w Bytomiu. –Bać się 
trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę 
srebrników jałowego spokoju – te słowa 
ks. Jerzy Popiełuszko wypowiedział 
w Bytomiu aż dwa razy. Było to 
8 października 1984 roku, jedenaście dni 
przed jego męczeńską śmiercią.

Ks. Jerzy Popiełuszko i o. Henryk Masny w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu 8 października 1984 roku
Poniżej z lewej: Kapelan „Solidarności” do ułożonego z kwiatów 
krzyża dokłada otrzymaną wiązankę 
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jest podobizna ks. Popiełuszki, 
a z drugiej orzeł w koronie z Mat-
ką Boską Częstochowską. I z tym 
sztandarem wszędzie zaczęli jeź-
dzić. Przypinali sobie też plakietkę 
ze zdjęciem ks. Popiełuszki, zro-
bionym w Bytomiu.

Wkrótce powstały tzw. ósemki, 
czyli Msze św. w intencji Ojczyzny 
i ks. Jerzego Popiełuszki w 8. dzień 
każdego miesiąca. – Ludzie przy-
jeżdżali z daleka: z Czeladzi, Tar-
nowskich Gór, nawet z Jastrzębia, 
i brali udział w tych Mszach, bo za-
wsze ktoś ciekawy został zaproszo-
ny – dodaje P. Boruszewski. 

W pierwszą rocznicę śmierci 
na Tydzień Kultury Chrześci-
jańskiej przyjechali do Bytomia 
rodzice i bracia ks. Popiełuszki. 
Rodzice z pielęgniarką nocowali 
wtedy u państwa Boruszewskich. 
W gościnnym pokoju na ścianie 
dziś wisi maleńki skórzany krzy-
żyk z fotografią ks. Jerzego, który 
jego matka wręczyła pani Irenie 
w dowód wdzięczności. Rok wcze-
śniej w zakrystii kościoła Piotrowi 
Boruszewskiemu udało się zdobyć 
autograf kapelana „Solidarności”. 

To jedne z najważniejszych dla 
nich pamiątek. 

Starania o pomnik
Choć ksiądz Jerzy Popiełuszko 

częściej przyjeżdżał na Śląsk, to jed-
nak Bytom uznawany jest za jedyne 
miejsce, gdzie publicznie spotkał się 
z wiernymi. Dlatego kilkakrotnie 
odradzała się idea, żeby postawić 
tu pomnik. – Zawsze trafialiśmy 
na jakiś opór, tłumaczenie, że po-
mnik jest niepotrzebny, że nie ma 
pieniędzy – żali się P. Boruszewski. 
W końcu pomógł film Rafała Wie-
czyńskiego „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”. Piotr Boruszewski był 
na oficjalnej premierze w Katowi-
cach. Tam, niespodziewanie został 
poproszony o parę słów wspomnień. 
Idąc za ciosem, u przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
Piotra Dudy i jego zastępcy Miro-
sława Truchana upomniał się o po-
mnik. Tym razem udało się. Zarząd 
„Solidarności” podjął uchwałę, 
że sfinansuje dzieło. Ale ponieważ 
niektórzy chcieli mieć w nim swój 
osobisty udział, podjęto jeszcze de-
cyzję o rozprowadzeniu cegiełek 
w wysokości 10 zł. 

Odlany z brązu pomnik, które-
go autorem jest Grzegorz 
Łagowski, zosta-
nie odsłonięty 8 
października 
na skwerze 
przy koście-
le Podwyż-
szenia Krzy-
ża Świętego.

– Dla nas 
to jest ważne, 
żeby przypomnieć 
sobie w ydarzenia 
związane z walką 
o wolność i prawdę, 
które w sumie były niedawno, 
a od których już minęło 25 lat 
– mówi o. Stanisław Szlosek, obec-
ny proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego. – Ks. Popiełuszko 
był rzeczywiście kapelanem ludzi 
pracy i pozostaje symbolem. Myślę, 
że jego rychła beatyfikacja będzie 
okazją do przypomnienia sobie, 
co wycierpiał on i inni ludzie. Nasza 
uroczystość odsłonięcia pomnika 

wyrosła z potrzeby parafian, ludzi 
pracy, którzy uczestniczyli w tych 
spotkaniach i chcieli uwiecznić 
moment obecności ks. Popiełuszki. 
To było duże wydarzenie nie tylko 
dla parafii, ale bardziej dla całego 
regionu. Dlatego cieszymy się, 
że „Solidarność” przyczyniła się 

do tego, że pomnik powstał, a za-
rząd miasta pozytywnie podszedł 
do tej inicjatywy i wspierał nasze 
prace i starania związane z uroczy-
stością – dodaje. 

Odsłonięciu pomnika towarzy-
szyć będą sesja popularnonauko-
wa i wieczór wspomnień. •

Program uroczystości
25. rocznica mszy św. sprawowanej w Bytomiu przez ks. Jerzego 
Popiełuszkę
5 października
Godz. 18.00, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. ligonia 2) 
– msza św. w intencji beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki 
(transmitują Radio maryja i TV Trwam)
6 października
Godz. 18.00, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – msza św. 
i wspomnienia o ks. Jerzym. obecny będzie o. henryk masny. 
7 października
Godz. 12.00, muzeum Górnośląskie (ul. Korfantego 34) – Sesja 
popularnonaukowa „Tyś jest kapłanem na wzór…” PS 110, 4 – 

ks. Jerzy Popiełuszko 1947–1984.
Program: 
Godz. 12.00 – powitanie
Godz. 12.10 – „Ks. Jerzy Popiełuszko – święty Jerzy naszych 
czasów” – Janusz Kotański
Godz. 12.35 – „aparat bezpieczeństwa wobec ks. Jerzego 
Popiełuszki” – dr hab. Jan Żaryn (Instytut Pamięci narodowej, 

Warszawa)
Godz. 13.00 – „msze św. za ojczyznę z udziałem ks. Jerzego 
Popiełuszki” – dr łucja marek (Instytut Pamięci narodowej, 
Katowice)
Godz. 13.25 – przerwa
Godz. 13.45 – „o. Ryszard Śleboda – obrońca praw człowieka” – 
ks. dr hab. Józef marecki (Instytut Pamięci narodowej, Kraków)
godz. 14.10 – „Kapłani pomordowani w Polsce ludowej” – andrzej 
Sznajder (Instytut Pamięci narodowej, Katowice)
Godz. 14.35 – dyskusja
Godz. 15.00 – zakończenie
Godz. 19.00, BCKino (ul. Żeromskiego 27) – projekcja filmu 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
8 października
Godz. 18.00, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – uroczysta 
msza św. w 25. rocznicę mszy św. w Bytomiu celebrowanej przez 
ks. Jerzego Popiełuszkę i odsłonięcie pomnika.

Stał po stronie wo lności
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Irena i Piotr Boruszewscy mają krzyżyk z podobizną 
ks. Jerzego Popiełuszki, który otrzymali od jego matki
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Gość Gliwicki

Festiwal organowy 
Koncert finałowy XIV Międzynarodowego 
Zabrzańskiego Festiwalu Organowego im. 
ks. Antoniego Chlondowskiego: 4 paździer-
nika, godz. 17.30, kościół Niepokalanego Ser-
ca NMP – Przemysław Kapituła – Warszawa, 
organy, Kwintet dęty blaszany „Con tutta forza”, 
Marek Pietras – trąbka, Darek Mzyk – trąbka, 
Piotr Wylężek – róg, Zygmunt Kliks – puzon, 
Adam Penkala – tuba. 

XIII Zabrzańskie Dni Muzyki 
Dawnej
Od 6 do 11 października odbędą się XIII 
Zabrzańskie Dni Muzyki Dawnej. W progra-
mie m.in. koncerty: 6 października, kościół 
św. Pawła, godz. 17.00; 7 października, godz. 
17.15, kościół św. Jana Chrzciciela; 8 paździer-
nika, godz. 17.00, kościół NSPJ; 9 październi-
ka, godz. 17.00 – wykład i koncert finałowy 
w Miejskim Ośrodku Kultury; 10 październi-
ka, godz. 16.30, kościół NMP Matki Kościoła; 
11 października, godz. 17.00, kościół św. Anny 
– nabożeństwo. 

Jesień ze zdrowiem 
– V Przemarsz Różowej 
Wstążki

7 października, godz. 10.00 – 
Msza św. w kościele śś. Piotra 
i Pawła w Tarnowskich Górach, 
a po niej przemarsz z udziałem 
dzieci, młodzieży, amazonek 
i innych osób wspierających 
profilaktykę antynowotworową do Tarno-
górskiego Centrum Kultury (na rynku krótki 
recital). O godz. 11.00 – konferencja, a o godz. 
12.00 – koncert. 

KIK w Gliwicach 
7 października, kaplica św. Jadwigi przy 
kościele Wszystkich Świętych – w progra-
mie: godz. 18.05 – nieszpory, godz. 18. 30 – 
Msza św. i prelekcja pt. Różaniec – modlitwa 
kontemplacyjna. 

Diecezjalna Pielgrzymka 
Żywego Różańca
10 października, sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej w Rudach. W programie: godz. 10.00 
– powitanie, 10.15 – modlitwa różańcowa (tajem-
nice radosne), 10.45 – przygotowanie do Eucha-
rystii, 11.00 – Eucharystia, 12.00 – przerwa 
na posiłek, 13.00 – modlitwa różańcowa 
(tajemnice światła), 13.30 – nieszpory papieskie. 
 •

zapowiedzi
70. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego

Pamięci wybitnego polityka
„Wojciech Korfanty, 
współtwórca 
II Rzeczypospolitej” – to tytuł 
wystawy otwartej 22 września 
w Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu.

W ystawę przygotowało Archiw um 
Państwowe w Katowicach. Przedstawia 

ona postać Wojciecha Korfantego od dzieciń-
stwa i młodości, przez działalność politycz-
ną i życie prywatne, po śmierć i świadectwa 
pamięci. 

Wystawa po raz pierwszy zaprezentowa-
na była wiosną w  Senacie Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie. Jej otwarciu w By-
tomiu towarzyszyła dyskusja z udziałem 
prof. Edwarda Długajczyka, prof. Bogdana 
Cimały oraz prof. Aleksandra Kwiatka. 
Ekspozycję można zwiedzać do 18 paździer-
nika w gmachu głównym Muzeum Górno-
śląskiego w Bytomiu, przy pl. Jana III Sobie-
skiego 2. k

Duszpasterstwo Dzieci Maryi

Spotkanie 
w Bytomiu

Wparafii Wniebowzięcia NMP przy rynku 
10 października odbędzie się seminarium, 

zorganizowane w 150. rocznicę utworzenia 
wspólnoty Dzieci Maryi w Bytomiu. Od godz. 
13.00 do 17.00 przewidziane są wykłady i pre-
lekcje w domu katechetycznym, a o godz. 17.15 w 
kościele nabożeństwo różańcowe i o godz. 18.00 
Msza św. pod przewodnictwem bp. Gerarda 
Kusza. Dodatkowe informacje: tel. 506 444 815 
lub piotrkop@gliwice.opoka.org.pl. •

Uroczystości w Lublińcu

Rocznica nadania 
patronatu

M ija rok od nadania Lublińcowi patrona-
tu Edyty Stein. W kościele św. Teresy 

Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Lublińcu- 
-Steblowie 11 października o godz. 11.30 zostanie 
odprawiona uroczysta Msza św. odpustowa, 
po której przewidziane są procesja euchary-
styczna i adoracja relikwii świętej. O godz. 16.00 
zaplanowano koncert „Kantata o Edycie Stein” 
w wykonaniu Chóru i Orkiestry „OCH” pod 
batutą Krzysztofa Gembały. •

Stanisław Gilewski, Portret Wojciecha 
Korfantego, 1923, olej
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W kościele ewangelickim w Tarnowskich Górach

Wieczory muzyczne

O d 5 września do 24 października trwa-
ją Tarnogórskie Wieczory Muzyki 

Organowej i Kameralnej. 
Koncerty odbywają się w sobotnie wieczory 

w kościele ewangelickim Zbawiciela przy rynku. 
W najbliższą sobotę 10 października o godz. 18.00 
wystąpią Anna Szabelka – skrzypce, Aleksandra 
Gajecka-Antosiewicz – klawesyn, Danuta Sobik- 

-Ptok – wiolonczela, Hanna Balcerzak – klawe-
syn. W programie utwory: Georga Friedricha 
Haendla, Johanna Christiana Bacha, Georga Phi-
lippa Telemanna, Johanna Christopha Friedricha 
Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Pełny 
program festiwalu: www.wieczory.tarnowskie-
gory.pl. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny. 
 k

pod
patronatem
„Gościa”


