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Z tej jednej parafii wywiezio-
nych zostało 300 osób, przede 
wszystkim górników, ale wśród 

internowanych były też kobiety i mło-
dzi chłopcy. 24 stycznia w parafii św. 
Michała w Żernicy mieszkańcy mo-
dlili się za nich podczas Mszy i nabo-
żeństwa na cmentarzu przy pomni-
ku upamiętniającym to wydarzenie. 
Wszystkie nazwiska internowanych 
uczniowie z żernickiego gimnazjum 
wypisali na 60-metrowym transpa-
rencie. Ale prawdopodobnie lista 
ta będzie jeszcze uzupełniana. 

W ramach uroczystości przygo-
towana została konferencja poświę-
cona deportacjom Górnoślązaków na 
Wschód. Historyk dr Jerzy Gorzelik 

wspomniał listę 10 tysięcy nazwisk 
internowanych Górnoślązaków na 
Wschód, podkreślając, że na pewno 
jest ona bardzo niekompletna. Szacuje 
się, że liczba ta może sięgać nawet 90 
tysięcy. – Należę do pokolenia, które 
mogło głośno powiedzieć o tym, cze-
go uczyli nas rodzice i dziadkowie. 
Na was spoczywa teraz obowiązek 
odtwarzania historii i drążenia tego 
tematu, bo to należy się naszym ojcom 
– mówił do obecnej na spotkaniu mło-
dzieży ks. dr Robert Chudoba.

– Parafia liczyła wtedy około 2 
tysięcy mieszkańców. Kiedy męż-
czyźni zostali wywiezieni do ZSRR, 
tu, na miejscu, zostały prawie same 
kobiety i dzieci bez środków do życia. 

Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie 
wiele rodzin było wielodzietnych. 
To była podwójna tragedia. A z na-
szych szacunków wynika, że wróciło 
tylko 20–30 procent internowanych 
– mówi Ingemar Klos, organizator 
uroczystości, z którego rodziny in-
ternowano trzy osoby. Ojciec, chociaż 
w 1945 r. był uczniem liceum pedago-
gicznego w Nysie, 4 lata przepracował 
w Donbasie. Jest już dziś jedyną osobą 
w parafii z grupy tych, którzy wrócili 
z internowania. 

Nie wrócił z wywózki Eryk Gąsior. 
Na spotkaniu w Domu Kultury opo-
wiadała o nim wnuczka, Joanna Ko-
łoczek-Wybierek. – Dziadek wywarł 
duży wpływ na nasze wychowanie, 
często słyszałam od mamy: to jest tak, 
bo tata mnie tego nauczył. Dziadek 
żyje w naszej pamięci i po tylu latach 
ciągle płaczemy po nim. Może dlatego, 
że nie dane nam było wtedy przeżyć 
żałoby.  Mira Fiutak
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Na trasie, którą szła procesja, całą listę nazwisk internowanych trzymali gimnazjaliści z Żernicy

Pamięć o internowanych na Wschód w 1945 roku

300 osób 
wywiezionych 

krótko

Ta pamięć trwa już 65 lat. O ojcach, dziadkach  
– mieszkach Żernicy i Nieborowic,  internowanych  
w 1945 roku do ZSRR.

Mistrzostwa  
w narciarstwie 
dla księży

Wisła Łabajów. 6 lu-
tego odbędą się Xiii 
Mistrzostwa Polski księży 
i kleryków o „Puchar im. 
Jana Pawła ii” na Stożku 
w Wiśle-Łabajowie. 
W ramach zawodów 
przeprowadzona 
będzie konkurencja 
w kategorii „open” – 
rodzinna, w której może 
wziąć udział każdy, kto 
jeździ na nartach lub 
snowboardzie. Zapisy 
przyjmowane będą w dniu 
zawodów do godziny 
11.00. Organizatorzy 
– ks. Grzegorz Szwarc 
i ks. Damian Copek – 
zapraszają wszystkich 
chętnych do udziału 
w mistrzostwach. 
informacje pod numerami 
telefonów: 0 607 229 500 
lub 0 502 282 814. 

Muzeum 
w Nowych 
Gliwicach

Gliwice. Oddział 
Odlewnictwa 
artystycznego gliwickiego 
Muzeum zostanie 
przeniesiony do nowej 
siedziby. Od czerwca 
będzie mieścił się 
na terenie Nowych Gliwic 
przy ul. Bojkowskiej, 
w tamtejszych 
poprzemysłowych 
obiektach. Dotąd zbiory 
były prezentowane 
w jednej z hal na terenie 
Gliwickich Zakładów 
urządzeń technicznych. 
Ponieważ w Nowych 
Gliwicach organizowanych 
jest wiele różnego rodzaju  
imprez, należy 
przypuszczać, 
że przysporzy to również 
zwiedzających oddziałowi 
muzeum. 
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Gliwice. Od 22 stycznia gliwicza-
nie mogą korzystać z nowo otwar-
tej krytej pływalni o wymiarach 
olimpijskich. Do końca lutego 
wstęp na basen kosztuje tylko 3 zł. 
Pływalnia „Olimpijczyk” będzie 
miejscem szkolenia sportowego na 
poziomie szkolnym, akademickim i 
mistrzowskim. Basen ma wymiary 
25 ± 50 m i głębokość 2 m. Rozgry-
wane tu będą również ogólnopol-
skie i międzynarodowe zawody 
pływackie. Obiekt spełnia wszyst-
kie konieczne do tego kryteria – 
ma elektroniczny system pomiaru 
czasu, odpowiednie nagłośnienie, 
kabinę komentatorską, tablice 
do prezentacji wyników i diodo-
wą do wyświetlania obrazów. Try-
buna pomieści 700 widzów, a cały 
obiekt jest dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Dodat-
kowo posiada bazę rekreacyjną 
– fitness, siłownię, sauny i boisko 
sportowe. Znajduje się tu również 
sala konferencyjna. Koszt budo-
wy basenu to ponad 33 miliony zł 
z budżetu miejskiego i 3 miliony 
zł z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Obiektem zarządza miejska 
TUR GLIWICE Centrum Sportu 
i Wypoczynku.

Adres redakcji: 
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon (32) 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

Znana przyczyna wybuchu gazu 

Tysiąc uczestników gimnazjady

Polonez maturzystów

Pomogli 5-letniemu Danielowi 

Olimpijczyk już otwarty 

Zabrze. Przyczyną wybuchu 
gazu w budynku przy ul. Ander-
sa w Rokitnicy było dogrzewanie 
przez jednego z właścicieli miesz-
kania płomieniem gazu wydobywa-
jącego się bezpośrednio z doprowa-
dzającej rury. W wyniku eksplozji 
jedna osoba zginęła, a kilka zostało 
rannych. Zniszczone zostały całe 
piętro i dach budynku, ucierpiały 
też sąsiadujące mieszkania. Ludzie 
zostali ewakuowani, bo trzeba było 
sprawdzić stan techniczny całe-
go budynku, również mieszkań 
z drugiej, sąsiedniej klatki scho-
dowej. W chwili wybuchu gazu 

właściciela mieszkania nie było 
w domu, obecni byli, pod wpły-
wem alkoholu, dwaj jego znajomi. 
Przyczyny zdarzenia udało się 
ustalić po wstępnym śledztwie 
i zatrzymaniu właściciela miesz-
kania przez zabrzańską policję. 
Na tym nie koniec bezmyślności 
mieszkańców. Tydzień po wybu-
chu, kilkaset metrów od zawa-
lonego budynku, policjanci 
odkryli nielegalne podłączenie 
instalacji gazowej, odciętej dwa 
lata temu. Właściciel mieszkania 
został zatrzymany i przyznał się 
do przestępstwa

Tarnowskie Góry. 19 stycznia 
podsumowane zostały rozgrywki 
w ramach Mistrzostw Gimnazjów 
o Puchar Burmistrzów i Wójtów 
Powiatu Tarnogórskiego. W gimna-
zjadzie wzięło udział ponad tysiąc 
uczniów z 18 szkół. Młodzież rywa-
lizowała w siedmiu dyscyplinach, 
takich jak biegi przełajowe, tenis 
stołowy, siatkówka, siatkówka pla-
żowa, piłka nożna halowa, pływa-
nie i szachy. W sumie uczestnicy 
rozegrali między sobą 20 turnie-
jów. Pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji generalnej zajęło Publiczne 

Gimnazjum nr 2 Sportowe w Tar-
nowskich Górach, drugie przypa-
dło Gimnazjum w Ożarowicach, 
a trzecie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Świerklańcu. Wśród 
dziewcząt również wygrało tar-
nogórskie Publiczne Gimnazjum 
nr 2 Sportowe, a w klasyfikacji 
chłopców zwyciężyło Gimnazjum 
w Ożarowicach. Najwięcej zawod-
ników startujących w gimnazjadzie 
wystawiło Gimnazjum przy Sale-
zjańskim Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Świerklańcu. 

Zabrze. Około pół tysiąca tego-
rocznych maturzystów 20 stycz-
nia zatańczyło poloneza na placu 
Warszawskim. Od trzech lat, na 
sto dni przed maturą, zanim roz-
poczną ostatnie przygotowania do 
egzaminu dojrzałości, uczniowie 
zabrzańskich szkół spotykają się 
w jednym miejscu, żeby razem 

zatańczyć poloneza. W spotkaniu 
uczestniczyli nie tylko maturzy-
ści, byli przedstawiciele władz, 
mieszkańcy miasta i oczywiście 
nauczyciele. Po odtańczeniu polo-
neza na 250 par wszyscy obejrzeli 
pokaz sztucznych ogni, a następnie 
młodzież mogła jeszcze pobawić się 
przy dyskotekowych już rytmach. 

Koszęcin. 23 stycznia w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Koszęcinie odbył się bal chary-
tatywny, z którego dochód przezna-
czony został na pomoc jednemu z 
parafian, 5-letniemu Danielowi, 
który choruje na dystrofię mięśni. 
Bawiło się ponad 50 par. W czasie 
balu prowadzone były aukcje, lote-
ria fantowa. Bal, zorganizowany 
przez parafialną grupę Caritas, 
odbył się już po raz jedenasty.  
W przygotowaniach pomaga finan-
sowo Gmina Koszęcin, i to ona wła-
śnie otrzymała w tym roku – na 
ręce wójta gminy Grzegorza Ziai – 
statuetkę Anioła Miłosierdzia. To 
specjalna nagroda przyznawana 
tym, którzy szczególnie wspierają 
działania Caritas w tej parafii, a 
wręczana jest podczas corocznego 
balu.

Po przeszukaniu gruzowiska przyszedł czas na rozbiórkę 
zniszczonej części budynku

Na otwarcie basenu zaproszona została Otylia Jędrzejczak

Grzegorz Ziaja, wójt 
gminy Koszęcin (z lewej), 
ze statuetką Anioła 
Miłosierdzia, obok Joanna 
Konina, prezes parafialnej 
Caritas, i proboszcz parafii  
ks. Sławomir Madajewski
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Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

O wierności ekumenicznie

D wudziestego drugiego stycznia 
w Gliwicach przypomniane 

zostało to wydarzenie, w 65. rocz-
nicę oswobodzenia obozu i Marszu 
Śmierci, w którym w sumie z KL 
Auschwitz-Birkenau i jego pod-
obozów wyprowadzono około 56 
tysięcy więźniów. Prowadzonych 
dwiema trasami – do Wodzisławia 
i do Gliwic, żeby później skiero-
wać ich do innych obozów w głąb 
Niemiec. Ilu dokładnie w tej drodze 
zginęło, historykom trudno jed-
noznacznie stwierdzić, na pewno 
nie mniej niż 9 tysięcy, ale liczba 
może sięgać też 15 tysięcy. Wśród 
ofiar najwięcej było Żydów. 

Gliwicką trasą przeszło co naj- 
mniej 14 tysięcy skrajnie wyczer-

panych ludzi. – Trudno na niej zna-
leźć choćby kilometr drogi nie na-
znaczonej śmiercią. W Gliwicach 
są dwa miejsca upamiętniające 
to wydarzenie – powiedział dr An-
drzej Drogoń, dyrektor oddziału 
IPN w Katowicach. Właśnie tam, 
gdzie znajdują się zbiorowe mogi-
ły – pod obeliskiem na cmentarzu 
żydowskim przy ul. Poniatowskie-
go i pod pomnikiem na Cmentarzu 
Centralnym – złożone zostały tego 
dnia kwiaty. 

W Willi Caro zaprezentowane 
zostały pamiątkowe monety z oka-
zji tej rocznicy wydane przez NBP. 
Na złotych monetach umieszczo-
na została postać chłopca, węgier-
skiego Żyda, o którym wiadomo, 

że zginął dwie godziny po wy-
konaniu mu obozowego zdjęcia. 
Na srebrnych widnieje rtm Witold 
Pilecki, ochotnik do Auschwitz 
i twórca obozowego ruchu oporu. 
Poza tym wydana została rów-
nież licząca milion egzemplarzy 
seria obiegowych dwuzłotówek. 
– To milion pomników, które będą 
przypominać to wielkie męczeń-
stwo. Narodowy Bank Polski tylko 
tak mógł uczcić tę ważną roczni-
cę. W przypadku takich miejsc 

jak obozy koncentracyjne działa 
prawo wielkich liczb, ale musimy 
pamiętać, że to była seria tragedii 
poszczególnych osób i ich rodzin – 
powiedział w Gliwicach Sławomir 
Skrzypek, prezes NBP. Kilkanaście 
zestawów monet otrzymały osoby 
szczególnie zasłużone, wśród nich 
znalazło się czterech byłych więź-
niów obozu Auschwitz-Birkenau. 
Uroczystość zorganizowały kato-
wicki oddział IPN, Muzeum w Gli-
wicach i NBP.  Mira Fiutak

W tym roku kościoły szkockie za-
prosiły nas po raz kolejny do mo-
dlitwy o jedność chrześcijan. Tak 
jak to uczyniły równe 100 lat 
temu, spotykając się w szkockim 
mieście Edynburgu – mówił bp 
Tadeusz Szurman, zwierzchnik 
diecezji katowickiej Kościoła 
ewangelicko-augsuburskiego. 

W sobotę 23 stycznia w kaplicy 
ewangelickiej w Bytomiu od-

było się nabożeństwo ekumenicz-
ne w ramach Tygodnia Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan, który swoje 
źródło ma właśnie w Szkocji. Tam 
też przygotowano tematy do roz-
ważania na tegoroczne obchody, 
których myślą przewodnią były 
słowa Chrystusa, wypowiedziane 
po Zmartwychwstaniu: „Wy jeste-
ście tego świadkami” (Łk 24, 48). 
Każdy dzień tygodnia miał ponad-
to swój oddzielny temat do reflek-
sji. 23 stycznia zastanawiano się 
nad dawaniem Bogu świadectwa 
poprzez wierność Pismu. – Temat 

dla nas, szczególnie dla naszego 
pokolenia, niezwykle ważny, 
bo chodzi o wierność w świe-
cie, który nie bardzo ją ceni. 
Raczej w wielu sytuacjach, przy 
wielu okazjach ukazuje swoją 

niewierność – mówił bp Gerard 
Kusz w homilii podczas nabożeń-
stwa ekumenicznego. Tłumaczył 
przy tym, że wierność to trwanie 
w podjętym wyborze. Człowiek 
wierny to taki, na którego można 

liczyć, który nie zdradzi, nie bę-
dzie mataczył. Ksiądz biskup pod-
kreślił też, że chcemy być wierni 
Trójjedynemu Bogu i Jego Słowu, 
które jest zawarte w Dekalogu 
i w Ewangelii. W Ewangelii 
jest to przede wszystkim nakaz 
miłości. Wierność słowu Bożemu 
natomiast domaga się od nas zaan-
gażowania, byśmy to słowo pozna-
wali, a to – według księdza biskupa 
– przynajmniej wśród wiernych 
Kościoła katolickiego pozostawia 
wiele do życzenia. Nie chodzi 
o to, żeby wszyscy byli doktorami 
Pisma Świętego, ale żeby znali pod-
stawowe prawdy wiary i wiedzieli 
w co i Kogo wierzą. 

Specjalne nabożeństwa z oka-
zji Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan odbyły się jeszcze 
w dwóch innych bytomskich ko-
ściołach – św. Barbary i Trójcy 
Świętej oraz w Zabrzu w ewange-
lickim kościele Pokoju i w Gliwi-
cach w kościele św. Michała. 

 Klaudia Cwołek

W styczniu 1945 roku przeszli z Oświęcimia 
do Gliwic, w Marszu Śmierci, który był dalszym 
ciągiem ich obozowej gehenny.

Pamiątkowe monety otrzymały siostry Stanisława Gąskowa  
i Genowefa Lempart – obie były w obozie w Auschwitz

Na zakończenie nabożeństwa ekumenicznego błogosławieństwa 
udzielił bp ewangelicki Tadeusz Szurman i bp katolicki Gerard Kusz

65. rocznica Marszu Śmierci i oswobodzenia 
obozu Auschwitz-Birkenau

Milion pomników
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Wizje subiektywne 
czasu i ludzi 
– tego możemy się 
spodziewać 
po wystawie, 
która za kilka dni 
zostanie otwarta 
w Gliwicach.

T e zdjęcia stanowią próbę 
zapisu sytuacji, które spo-
tykamy na co dzień w na-

szym życiu. Pytanie brzmi, na ile 
jesteśmy w stanie chłonąć i rozwa-
żyć ich ukryty sens… – czytamy 
w zaproszeniu autora. 40-letni 
Andrzej Walter jest absolwen-
tem I LO w Gliwicach i Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach. 
Uczestniczył w licznych wysta-
wach zbiorowych i zorganizował 
sześć wystaw indywidualnych 
w Gliwicach, Krakowie, Wro-
cławiu, Warszawie i w norweskim 

Stavanger.  Tworzy od ponad 20 
lat. Jest autorem trzech publika-
cji poetycko-fotograficznych: 
„Paryż” (2003), „Nastroje” (2004) 
i „Miłość” (2007). Najnowsza jego 
wystawa  pt. „Zamyślenia czy 

wizje subiektywne czasu i ludzi” 
otwarta zostanie 3 lutego o godz. 
18.00 w filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach-Sikorniku 
przy ul. Perkoza 12. Więcej: www.
walter.proinfo.pl. kc

Dzień życia 
konsekrowanego
2 lutego, godz. 10.00, katedra gli-
wicka – Msza św. pod przewodnic-
twem bp. Gerarda Kusza i spotkanie 
członków zgromadzeń zakonnych, 
instytutów świeckich i dziewic kon-
sekrowanych w Centrum im. Jana 
Pawła II. 

KIK w Gliwicach 
3 lutego, kaplica św. Jadwigi przy 
kościele Wszystkich Świętych, 
w programie: godz. 18.05 – nieszpo-
ry, godz. 18.30 – Msza św. i wykład 
pt. „Polski katolicyzm”. 

KIK w Zabrzu
3 lutego, godz. 18.45, dom parafialny 
św. Anny (ul. 3 Maja 18) – Msza św. 
z homilią i wykład prof. dr. hab. inż. 
Piotr Gawora, prezesa Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich Diecezji 
Gliwickiej pt.„Problemy rodziny we 
współczesnym społeczeństwie”. 

Nocne czuwanie
5–6 lutego, sanktuarium Matki 
Bożej w Lubecku – rozpoczęcie 
o godz. 19.00. Msze św. o godz. 19.30 
i o północy. 

Duszpasterstwo 
Amazonek 
zaprasza 6 lutego w 10. rocznicę 
powstania na Mszę św. pod prze-
wodnictwem bp. Gerarda Kusza 
i spotkanie w parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Gliwicach 
(u redemptorystów, ul. Daszyńskie-
go 2). Rozpoczęcie o godz. 16.00.

Wspólnota Dzieci 
Maryi
zaprasza animatorki na spotkanie, 
które odbędzie się 6 lutego o godz. 
11.00 w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Bytomiu przy rynku.

Parafia św. Anny 
w Łabędach
w 25. rocznicę powstania zaprasza 
6 lutego o godz. 16.00 na Mszę św. 
w intencji budowniczych kościoła 
i koncert organowy Waldemara 
Krawca.� •

■ R e K l A m A ■

zapowiedzi

P raca kilkunastu auto-
rów tekstów i zdjęć za-

owocowała bogato ilustro-
wanym przewodnikiem 
po Tarnowskich Górach.

Jest to zgrabna, ponad 
130-stronnicowa książka, 
wydana na wysokiej jakości 
papierze. Zdjęcia odkrywają 
urok i specyficzny klimat mia- sta. 
Towarzyszący im tekst dostarcza 
wielu, często bardzo szczegółowych 
informacji, ale to właśnie dzięki fo-
tografii (współczesnej i archiwalnej) 
łatwiej je sobie przyswoić i odnieść 
do konkretnych obiektów, których 
detali tu w sposób interesujący wy-
eksponowanych może na co dzień 
nie zauważamy. Zamiarem autorów 

jest poprowadzenie wszyst-
kich chętnych trasą, która 
obejmuje centrum mia-
sta, z zabudową często 
zapomnianą i niedoce-
nianą. W przewodniku 
znajdziemy pomocne 
mapki, słownik termi-
nów architektonicznych, 

informacje o różnych instytucjach, 
a także omówienie ważnych obiek-
tów znajdujących się poza centrum 
i w okolicy.  kc

Przewodnik tarnowskie Góry, 2009.  
Dziękujemy księgarni turystycznej 
„u Piotra” przy ul. arkońskiej 8 
w Gliwicach za udostępnienie 
publikacji.

Ilustrowany przewodnik

Wędrówka po mieście 

Wystawa Andrzeja Waltera

Zamyślenia 
na fotografii 

Jedno ze zdjęć, które będą prezentowane na wystawie
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Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

Trzeźwość od najmłodszych lat
Pomoc dawnym 

mistrzom ze Lwowa

Pocztówki  
dla piłkarzy

Jedną z drużyn zaproszonych 
na Turniej Zapomnianych 
Mistrzów, który odbędzie się 
w Bytomiu, jest Pogoń Lwów. 
Miejscowa Polonia zbiera środki 
potrzebne na przyjazd zespołu 
do Polski. 

W turnieju piłki nożnej, roze-
granym 21 lutego w nowej 

hali sportowej w Szombierkach, 
wystąpią zespoły, które kiedyś 
zdobywały mistrzostwa, a dziś 
niejednokrotnie są zapomniane. 
Wśród nich znalazł się reakty-
wowany w ubiegłym roku klub 
Pogoni Lwów. Założony w 1904 
roku, działał aż do wybuchu 
wojny. Lwowski Klub Sportowy 
Pogoń Lwów był najbardziej uty-
tułowanym polskim klubem okre-
su międzywojennego. Po wojnie 
wielu jego działaczy i zawodni-
ków zasiliło bytomską Polonię. 
Lwowski klub dopiero rozpoczy-
na kolejny rozdział swojej historii, 
dlatego Stowarzyszenie Kibiców 
Klubu Polonia Bytom postanowi-
ło pomóc mu finansowo i zbiera 
pieniądze na przyjazd piłkarzy 
na turniej mistrzów. Między inny-
mi poprzez sprzedaż pocztówek 
ze zdjęciami Bytomia autorstwa 
Marcina Mazurowskiego. Można 
je kupić w siedzibie stowarzysze-
nia (ul. Kolejowa 6/1) i w księgar-
ni na rogu pl. Kościuszki i ul. 
Dworcowej.� •

Nie straszenie, 
ale uczenie, 
że narkotyki 
i nadużywanie 
alkoholu jest złem 
– taka idea 
przyświecała 
koordynatorom 
ogólnopolskiej 
kampanii 
trzeźwościowej, 
skierowanej 
do dzieci i młodzieży.

Z abrze jest jednym z wielu miast 
Polski, które od lat włączają się 

w tę akcję. Zakończenie zeszło-
rocznej edycji i wręczenie nagród 
laureatom odbyło się 19 stycznia 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
„Guido”. 

– Pani pedagog dała mi ulotkę 
o kampanii, a pani wychowawczyni 
też namówiła mnie, żeby rysować. 
No i narysowałam – mówi Sandra 
Wierzbicka z SP nr 16, która w swo-
jej pracy przedstawiła, jak z tatą 
łowią ryby przy zachodzie słońca. 
Nagrody – m.in. gry komputerowe, 
puzzle, zestawy do gry w ping-pon-
ga – otrzymało w sumie 12 laure-
atów, wybranych w Poznaniu. 

– Kampania jest o tyle ważna, 
że mówi o zachowaniach problemo-
wych dzieci i młodzieży w zupełnie 
inny sposób. Ona odkrywa talen-
ty młodzieży, bazuje na zasobach, 
hobby, zainteresowaniach i pasjach. 
Nie mówi przede wszystkim o tym, 
co szkodzi, ale o tym, co rozwija – 
tłumaczy Urszula Koszutska, dy-
rektor Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Zabrzu, która wraz 
z Urzędem Miejskim była koordy-
natorem przedsięwzięcia. 

– Młodzież bierze udział 
w różnego rodzaju konkursach – 
osobne są dla szkół podstawowych 
i dla szkół gimnazjalnych. Oprócz 
tego każda szkoła, zainspirowana 
sposobami alternatywnej profi-
laktyki, proponuje różne formy 
w postaci festynów, międzyszkol-
nych konkursów, olimpiad spor-
towych, wycieczek w terenie oraz 

uczestnictwo w akcjach, takich jak 
patrole drogowe z udziałem policji 
i pogotowia ratunkowego – wy-
licza Janina Wysocka, psycholog 
poradni. Jednym z ważniejszych 
punktów kampanii jest wizyta 
młodzieży w sklepach z napojami 
alkoholowymi i przypominanie 
o zakazie sprzedaży alkoholu 
osobom niepełnoletnim. Ucznio-
wie zwracali przy tym uwagę, 
że już 13-latkowie mogą legitymo-
wać się dowodem osobistym, który 
jest bardzo podobny do dowodu 
osoby pełnoletniej. 

– To jest ogólnospołeczna kam-
pania, bo porusza i rodziców, i kie-
rowców, i sprzedawców napojów 
alkoholowych, nauczycieli i przede 
wszystkim młodzież szkolną, która 
ją realizuje – dodaje J. Wysocka. 

W Zabrzu do kampanii włą-
czyło się 19 szkół podstawowych 
i 13 gimnazjów, w sumie aż 6452 
uczniów. W całej Polsce uczestni-
czyło w niej ponad 900 gmin.

Kampanii patronowali spor-
towcy – Robert Kubica i Natalia 
Partyka.

 Klaudia Cwołek
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Boromeuszki 
Kongregacja Sióstr miło-
sierdzia Świętego Karola 
Boromeusza. Charyzmatem 
tego zgromadzenia jest modlitwa 
sięgająca kontemplacji, a wyrażają-
ca się przez pełnienie miłosierdzia 
wobec najuboższych i chorych. 
W diecezji gliwickiej boromeuszki 
mają sześć swoich domów

Trzy z nich należą do Domu Ge-
neralnego w Mikołowie – w Nakle 
Śląskim, Świerklańcu i Tarnow-
skich Górach. W Nakle Śląskim 
siostry prowadzą Dom Pomocy 
Społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, 
gdzie mieszka 58 chłopców. W DPS 
pracują cztery siostry, jedna sio-
stra jest emerytką. W Tarnowskich 

Górach prowadzą Dom Pomocy 
Społecznej dla osób przewlekle 
psychicznie chorych, gdzie przeby-
wają 63 kobiety. W domu zakonnym 
mieszka sześć sióstr, w tym trzy 
są zatrudnione w DPS. Natomiast 
w Świerklańcu mieszka pięć boro-
meuszek – katechetka oraz siostry 
w starszym wieku.

Do Domu Generalnego w Trzeb-
nicy należą domy boromeuszek w By-
tomiu, Gliwicach i Zabrzu. Bytomską 
wspólnotę tworzą cztery siostry, 
które pracują w zakładzie opiekuń-
czo-leczniczym. Obecnie przebywa 
w nim 75 osób. W podobnym ośrodku 
w Gliwicach, gdzie jest 110 mieszkań-
ców, pracuje 13 boromeuszek. Jedna 
z sióstr jest diecezjalną referentką 
ds. zakonnych. W Zabrzu natomiast 
siedem sióstr pracuje w zakładzie 

wychowawczym, gdzie obecnie prze-
bywa 28 dzieci. 

Córki Bożej Miłości
Zgromadzenie Córek Bożej 
miłości. Charyzmatem zgroma-
dzenia jest dziecięctwo Boże, czyli 
Bóg jako Ojciec, na wzór Syna Bożego 
i mocą Ducha Świętego. W diecezji 
gliwickiej zgromadzenie ma dwa 
swoje domy. W Bytomiu, na terenie 
parafii Trójcy Świętej, mieszka 11 
sióstr, które pracują jako katechet-
ki i prowadzą grupę Dzieci Maryi. 
Jest to również dom dla sióstr w star-
szym wieku. W drugim ich domu, 
w Wojsce, mieszka 10 sióstr, w tym 
siostra emerytka; część z nich pracuje 
w zakładzie leczniczo-wychowaw-
czym dla chłopców z zaburzeniami 

Żadnej pracy 
się nie boją

Dzień Życia 
Konsekrowanego. 
Na terenie 
naszej diecezji 
mieszka, pracuje 
i modli się ponad 
200 zakonnic. 
Należą one 
do 18 różnych 
zgromadzeń, 
podejmujących 
wiele zadań 
apostolskich 
i charytatywnych.

W szystkie mają cha-
rakter zgromadzeń 
czynnych, to zna-
czy, że choć w swo-

ich domach zachowują klauzurę – 
przestrzeń wyciszenia i modlitwy 
– wychodzą na zewnątrz lub u sie-
bie prowadzą dzieła pomocy dla 
potrzebujących. Ich żmudna pra-
ca, zwykle słabo wynagradzana 
i często niedoceniana, jest funda-
mentem życia lokalnego Kościoła. 
W wielu domach, oprócz sióstr 
czynnych zawodowo, mieszkają 
starsze zakonnice, które służą 
przede wszystkim swoją modli-
twą i cierpieniem. Świat często 
nie rozumie ich wyboru, ale bar-
dzo ich potrzebuje. Dzień Życia 
Konsekrowanego to dobra oka-
zja, żeby wyrazić im wdzięczność, 
a naszym Czytelnikom przed-
stawić przynajmniej pobieżnie 
dzieła, którym poświęcają swoje 
życie.� •�

S. Kamila Wielgosz jest opiekunką medyczną w DPS, który boromeuszki prowadzą 
w Tarnowskich Górach
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zachowania i emocji; obecnie przeby-
wa w nim 54 chłopców. Oprócz tego 
siostry pracują w zakrystii, prowadzą 
grupę modlitewną dla dzieci i tworzą 
właśnie grupę dla osób dorosłych, 
które chcą żyć duchowością tego 
zgromadzenia. 

Córki św. Franciszka
Zgromadzenie Córek św. Fran-
ciszka Serafickiego. Ich cha-
ryzmatem jest pomoc kapłanom 
w pracy w parafiach. Mają swój 
dom w Bytomiu, na terenie parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Wspólnotę tego zgromadzenia 
posługującą w diecezji gliwickiej 
tworzą trzy siostry, dwie są kate-
chetkami, a jedna pracuje jako 
zakrystianka. 

Elżbietanki
Zgromadzenie Sióstr Świętej 
elżbiety. Charyzmat tego zgro-
madzenia to pomoc człowiekowi 
potrzebującemu, zwłaszcza chore-
mu i opuszczonemu, który znikąd 
tej pomocy nie może otrzymać. 
A realizowany jest przede wszyst-
kim przez opiekę nad chorym 
w jego domu, chociaż obecnie coraz 
częściej odbywa się to w ambulato-
riach, szpitalach i domach opieki. 
W diecezji gliwickiej elżbietanki 
mają pięć swoich domów. W Byto-
miu-Szombierkach mieszka pięć 
sióstr, które zajmują się katechezą 
i pracują w zakrystii. W drugiej 
bytomskiej wspólnocie, w Mie-
chowicach, mieszka sześć sióstr 
i podobnie do ich obowiązków nale-
ży katecheza oraz pomoc w kościele. 

W tym domu mieszkają też starsi 
rodzice sióstr elżbietanek, którzy 
nie mają rodziny mogącej zapewnić 
im opiekę. Kolejne dwa domy zgro-
madzenia są w Lublińcu. W jednym 
mieszkają cztery siostry, do których 
należą katecheza i praca w kancela-
rii parafii św. Mikołaja. Natomiast 
w drugim, który jest domem dla 
sióstr emerytek, mieszkają 22 elż-
bietanki. Jedna z sióstr jest orga-
nistką w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego. W domu elż-
bietanek w Pawonkowie mieszka 
pięć sióstr. Zajmują się katechezą, 
pomagają w kościele, prowadzą 
również świetlicę, do której zwykle 
przychodzi około 25 dzieci. Kilka 
razy w roku organizują też dni sku-
pienia dla dziewcząt. 

Elżbietanki 
cieszyńskie
Zgromadzenie Sióstr Świętej 
elżbiety III Zakonu Regular-
nego Świętego Franciszka. 
Charyzmat zgromadzenia wyra-
ża się w opiece nad osobami cho-
rymi i starszymi, a oprócz tego 
w pracy katechetycznej i para-
fialnej. W naszej diecezji elżbie-
tanki cieszyńskie mają dwa domy. 
W Kaletach-Miotku przebywają 
cztery siostry, które zajmują się 
katechezą i pracą w parafii, peł-
niąc rolę organistki i zakrystian-
ki. Latem przyjmują też grupy 
pielgrzymów, które tą trasą idą 
na Jasną Górę. Drugi dom znaj-
duje się w Tarnowskich Górach- 
-Bobrownikach. Mieszkające tutaj 
cztery siostry katechizują i poma-
gają w parafii. 

Felicjanki
Zgromadzenie Sióstr Świętego 
Feliksa z Kantalicjo Trzeciego 
Zakonu Regularnego Święte-
go Franciszka Serafickiego. 
Charyzmatem tego zgromadzenia 
jest miłość Boga i ludzi, realizowa-
na poprzez nauczanie i wychodze-
nie do ludzi, szczególnie biednych. 
Wspólnota felicjanek w Gliwicach 
liczy siedem sióstr. Zajmują się one 
katechezą, prowadzą kancelarię 
w parafii katedralnej i pracują 
w zakrystii gliwickiej katedry. 
Siostra, która zajmuje się domem, 
wspiera również ubogich, którzy 
tutaj do nich trafiają. 

Franciszkanki 
szpitalne
Zgromadzenie Sióstr Pielęgnia-
rek Trzeciego Zakonu Regular-
nego Świętego Franciszka. Cha- 
ryzmatem tego zgromadzenia 
jest niesienie uzdrawiającej obecno-
ści Chrystusa. Gliwicką wspólnotę 
tworzą cztery franciszkanki. Dwie 
z nich pracują w Hospicjum Miłosier-
dzia Bożego w Gliwicach. Pozostałe 

prowadzą dom biskupa gliwickie-
go. Jedna z nich jest też organistką 
w parafii św. Anny w Łabędach, 
a druga pracuje jako katechetka 
i prowadzi w parafii spotkania for-
macyjne dla młodzieży. 

Jadwiżanki
Zgromadzenie Sióstr Świę-
tej Jadwigi od Niepokalanej 
Bogarodzicy Dziewicy maryi. 
Charyzmat jadwiżanek to wycho-
wanie i opieka nad dziećmi oraz 
opieka nad chorymi. Siostry zaj-
mują się również katechezą i pra-
cą w parafiach. W naszej diecezji 
zgromadzenie to ma jeden dom – 
na terenie parafii św. Bartłomieja 
w Gliwicach. Wspólnota liczy trzy 
siostry, które pracują w zakrystii 
i pomagają w kościele. 

Józefitki
Zgromadzenie Sióstr Świę-
tego Józefa. Ich charyzmatem 
jest miłość miłosierna, wyra-
żona w konkretnych czynach 

■ R e K l A m A ■

dokończenie na s. Viii >

S. Tomasza Gorczyca (z lewej) robi z chłopcami modele szybowców 
i balony, z którymi później startują w zawodach organizowanych 
przez gliwicki aeroklub, z prawej s. Iwona Baran, dyrektor domu 
prowadzonego w Wojsce przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

Felicjanka s. Beniamina Guse od 10 lat prowadzi kancelarię 
w gliwickiej parafii katedralnej
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miłosierdzia wobec ubogich dla 
miłości Bożej. Na terenie naszej die-
cezji mają swój dom w Gliwicach, 
gdzie mieszka sześć sióstr. Trzy 
z nich pracują jako pielęgniarki – 
w szpitalu i w Stacji Opieki Caritas 
Diecezji Gliwickiej w Pyskowicach, 
jedna z sióstr jest zakrystianką 
w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego.

Karmelitanki 
misjonarki 
Zgromadzenie Karmelitanek 
misjonarek. Charyzmatem 
tego zgromadzenia jest szczegól-
na miłość do Kościoła, rozumiana 
jako jedność Boga z ludźmi. Siostry 
pragną być znakiem tej komunii 
w świecie. Żyją duchowością kar-
melitańską, łącząc kontemplację 
z działalnością apostolską.

W diecezji gliwickiej mają 
jeden dom w Zabrzu na osiedlu 
Zandka, gdzie mieszkają trzy 
siostry. Głównym ich dziełem 
jest świetlica dla około 50 dzieci, 
a ponadto opieka nad mariankami 
i scholą, wspieranie potrzebują-
cych i samotnych. Współpracują 
ze świeckimi w zakresie spotkań 
dla młodzieży, Stowarzyszeniem 
Mieszkańców Osiedla Zandka  
i soroptymistkami zabrzańskimi. 

Prezentki
Zgromadzenie Panien Ofiaro-
wania NmP. Charyzmatem pre-
zentek jest praca wychowawcza 
i formacyjna, zgromadzenie poza 
naszą diecezją prowadzi własne 
szkoły. W jedynym domu w die-
cezji w Zabrzu mieszka pięć sióstr. 
Pracują w zakrystii kościoła św. 
Józefa, w katechezie, odwiedzają 
chorych po domach.

Salezjanki
Zgromadzenie Córek maryi 
Wspomożycielki. Ich charyzma-
tem są praca z dziećmi i młodzieżą, 
prowadzenie różnych dzieł i ośrod-
ków wychowawczych. Na terenie 
diecezji gliwickiej siostry mają 
jedną wspólnotę w Tarnowskich 
Górach-Reptach, gdzie przebywa 
pięć sióstr. W tamtejszym Salezjań-
skim Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym pracują jako katechet-
ka, psycholog i wychowawczyni 
w internacie. Siostry organizują 
też spotkania formacyjne dla 

dziewcząt z gimnazjów i liceów 
z różnych stron Polski. 

Sercanki
Zgromadzenie Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusa. 
Charyzmatem sercanek jest pra-
ca wśród ludzi ubogich, chorych 
i dzieci specjalnej troski. W die-
cezji mają jeden dom w Bytomiu, 
gdzie prowadzą zakład opiekuń-
czo – leczniczy dla przewlekle 
chorych, w którym przebywa 60 
kobiet, oraz świetlicę socjoterapeu-
tyczną dla ponad 20 dzieci. Bytom-
ska wspólnota liczy w sumie cztery 
siostry, z których jedna pracuje 
jeszcze w katechezie. 

Siostry Notre Dame
Zgromadzenie Sióstr Szkol-
nych de Notre Dame. Chary-
zmatem zgromadzenia jest przede 
wszystkim praca wychowaw-
cza z dziewczętami i kobietami, 
a szczególnie budowanie jedności, 
dla której Jezus przyszedł na świat. 
Wspólnota w Gliwicach liczy dzie-
więć sióstr. Trzy zaangażowane 
są w prowadzenie bursy dla ponad 
20 studentek, dwie są katechetkami, 
pozostałe starsze siostry poświę-
cają się modlitwie i ofiarują swoje 
cierpienie. W domu sióstr otwar-
to w grudniu okno życia, w któ-
rym matka może anonimowo 
zostawić nowo narodzone dziec-
ko, gdy nie ma warunków, żeby 
je wychować.

Siostry Maryi 
Niepokalanej 
Zgromadzenie Sióstr maryi 
Niepokalanej. Charyzmatem 
zgromadzenia jest praca z dziew-
czętami moralnie zagrożonymi
•� Do prowincji branickiej na tere-
nie diecezji gliwickiej należy dom 
w Pyskowicach, w którym miesz-
kają trzy siostry. Dwie są kate-
chetkami, jedna z nich prowadzi 
jeszcze młodzieżową scholę i chór 
dla dorosłych. Trzecia siostra 
jest zakrystianką w parafii św. 
Mikołaja. 
•� Do prowincji katowickiej zgro-
madzenia należy dom w Tarnow-
skich Górach-Strzybnicy, gdzie 
mieszkają trzy siostry, z których 
dwie zatrudnione są na zewnątrz. 
Jedna jest zakrystianką w parafii 
NSPJ i MB Fatimskiej, druga kate-
chizuje w szkole i jest logopedą. 

Siostry 
Opatrzności Bożej
Zgromadzenie Sióstr Opatrz-
ności Bożej. Pierwotnym chary-
zmatem zgromadzenia jest opieka 
nad dziewczętami moralnie zagro-
żonymi, ale siostry prowadzą też 
domy opieki dla niepełnospraw-
nych, sierocińce, przedszkola. 
Na terenie diecezji mają dom 
w Zbrosławicach, gdzie przeby-
wają cztery siostry: katechetka, 
organistka, zakrystianka i jedna 
starsza zakonnica. 

Siostry szensztackie 
Szensztacki Instytut Sióstr 
maryi. Charyzmatem instytutu 
jest pomoc w stawaniu się nowym 
człowiekiem, dążącym do pełni 
życia chrześcijańskiego. We wspól-
nocie w Gliwicach-Łabędach prze-
bywają cztery siostry. Zajmują się 
katechezą, pracą formacyjną 
z dziewczętami, matkami, Dziećmi 
Maryi i rodzinami w diecezji, jedna 
z sióstr dba o dekorację w kościele 
św. Anny. 

Służebniczki śląskie
Zgromadzenie Sióstr Służeb-
niczek Najświętszej maryi 
Panny Niepokalanie Poczę-
tej. To najliczniejsze zgroma-
dzenie zakonne, które w diecezji 
gliwickiej posiada 11 placówek z 53 
siostrami. Charyzmatem służebni-
czek jest opieka nad dziećmi i mło-
dzieżą, grupami Dzieci Maryi, nad 
osobami chorymi i starszymi. 
•� Do prowincji opolskiej zgroma-
dzenia należy pięć domów. 

W Bytomiu-Karbiu pracuje pięć 
sióstr. Zajmują się tam prowadzeniem 

ochronki dla dzieci, katechezą i pracą 
w zakrystii kościoła Dobrego Paste-
rza. W Gliwicach siostry mają aż czte-
ry placówki. Siedem sióstr przy ul. 
Jagiellońskiej prowadzi ośrodek 
opiekuńczo-wychowawczy dla ponad 
100 dzieci w wieku do 7 lat. W kurii 
diecezjalnej pracują trzy siostry. 
W Gliwicach-Sośnicy służebniczki 
prowadzą Dom Pomocy Społecznej 
dla Dorosłych z 48 miejscami. W tej 
placówce przebywa w sumie osiem 
sióstr, z których jedna jest zakry-
stianką w kościele NMP Wspomo-
żenie Wiernych, a jedna katechet-
ką. W sąsiedniej parafii w Sośnicy 
mieszkają dwie siostry, które pracują 
w kancelarii i zakrystii parafii św. 
Jacka. 
•� Do prowincji katowickiej 
w naszej diecezji należy sześć 
domów. 

W Lubecku jedna siostra 
pracuje w zakrystii sanktu-
arium Matki Bożej i dwie w ka-
techezie. W Lublińcu trzy siostry 
pracują w parafii ojców oblatów,  
w tym jedna jest katechetką, a jed-
na zakrystianką. W Miasteczku 
Śląskim, gdzie znajduje się dom 
dla sióstr emerytek, przebywa 
10 zakonnic. Siostry prowadzą 
ochronkę, dwie są katechetkami, 
a jedna zakrystianką. W Rusino-
wicach pięć sióstr służebniczek 
jest zatrudnionych w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej. W Tarnowskich Górach trzy 
siostry pracują w katechezie, za-
krystii i kancelarii parafii ojców ka-
milianów. Wspólnota w Woźnikach 
liczy cztery siostry – katechetkę, 
organistkę, dentystkę w ośrodku 
zdrowia i jedną siostrę emerytkę. 

Oprac. Klaudia Cwołek
Mira Fiutak

> dokończenie ze s. Vii

S. Amabilis Wieczorek, służebniczka NMP, 
pracuje jako pielęgniarka w DPS w Gliwicach-Sośnicy
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