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Âwi´ci wzywani w Bytomiu

Poczet Êwi´tych or´downików
bytomian
wszech czasów – na których czele stoi NajÊwi´tsza Maryja Panna –
otwiera Êw. Ma∏gorzata
Dziewica i M´czennica,
patronka
pierwszego
w
mieÊcie
koÊcio∏a.
Z up∏ywem czasu nie tylko koÊció∏, ale i ca∏e
wzgórze, gdzie sta∏, przyj´∏o si´ nazywaç imieniem
tej Âwi´tej. Poza tym
Ma∏gorzata
u˝yczy∏a
swego imienia kilku
dzwonom odlewanym
dla bytomskiej fary.
Fakt, ˝e by∏y to zawsze
dzwony pogrzebowe,
mia∏ zapewne zwiàzek
z funkcjonowaniem w póêniejszych wiekach cmentarza na Wzgórzu Êw. Ma∏gorzaty.
Trzecim po koÊcio∏ach
Êw. Ma∏gorzaty i farnym
pod wezwaniem Wniebowzi´cia NMP w Êredniowiecznym Bytomiu by∏
koÊció∏ przyklasztorny Êw.
Miko∏aja. Poza mnichami
do or´downictwa tego
Êwi´tego, jednego z najbardziej popularnych we
Âwi´ta Ma∏gorzata
– figura w o∏tarzu g∏ównym
w koÊciele Êw. Ma∏gorzaty
w Bytomiu

fot. Ma∏gorzata Kamracka-Lipowska

Rok 2004 jest 750. rokiem
istnienia Bytomia jako miasta, ale zorganizowane ˝ycie wspólnotowe na tym
miejscu ma swój poczàtek
o ca∏e stulecie wczeÊniej.
Odkàd pogaƒskie wierzenia
zastàpi∏a wiara chrzeÊcijaƒska, powszechna sta∏a si´
praktyka uciekania si´
do poÊrednictwa ró˝nych Êwi´tych.

wczesnym Êredniowieczu, uciekali si´ kupcy, a tych przewin´∏o
si´ przez Bytom bardzo wielu.
Miko∏aja czcili tak˝e rybacy,
bednarze, m∏ynarze, piekarze
i cukiernicy, browarnicy, s´dziowie i notariusze, studenci, jeƒcy
i wi´êniowie, panny i dzieci, poza tym podró˝ni i pielgrzymi.
W koÊciele Êw. Miko∏aja znajdowa∏a si´ kaplica poÊwi´cona Êw.
Annie. Znaczy to, i˝ Matka i Wychowawczyni NajÊwi´tszej Maryi
Panny czczona by∏a w Bytomiu
ju˝ od wczesnego Êredniowiecza.
Natomiast co najmniej od po∏owy XIX stulecia czeÊç oddawano Êw. Annie tak˝e w koÊciele
farnym, w którego prezbiterium
stanà∏ o∏tarz jej poÊwi´cony.
W póêniejszych wiekach kultowi Êw. Anny przys∏u˝y∏y si´
liczne pielgrzymki bytomian
do sanktuarium w Górze Êw.
Anny, upowszechni∏y one
postaç Êw. Anny Samotrzeciej. W koƒcu doczeka∏a si´
ta Êwi´ta osobnego koÊcio∏a.
Âwi´ci Norbert i Augustyn
czczeni byli w Bytomiu dzi´ki
duszpasterzujàcym tu kanonikom regularnym ze zgromadzenia premonstratensów. Âw.
Norbert zgromadzenie to za∏o˝y∏ i w∏asnym imieniem
przys∏u˝y∏ si´ jego potocznej
nazwie (zakonników nazywano norbertanami), Êw.
Augustyn by∏ patronem kanoników regularnych i autorem regu∏y, którà zgromadzenie przyj´∏o. W bytomskim koÊciele farnym
obaj Êwi´ci co najmniej
od lat 80. XVII w. mieli
swoje o∏tarze.
O∏tarze mieli tu tak˝e:
Êw. Jan Chrzciciel, Êw.
Stanis∏aw
Szczepanowski, Êw. Herman
oraz Êw. Walenty.
Do Âwi´tych, z wizerunkami których
bytomianie mieli

mo˝liwoÊç obcowaç bardzo d∏ugo,
bo a˝ przez prawie pi´ç stuleci,
nale˝à Êw. Katarzyna Aleksandryjska i Êw. Agnieszka zwanà
Rzymskà – dwie legendarne dziewice zam´czone w pierwszych
wiekach chrzeÊcijaƒstwa. Gdy
w poczàtkach XVI w. odnawiano
zniszczony na skutek po˝aru gotycki obraz Matki Bo˝ej z Dzieciàtkiem, ju˝ od oko∏o stu lat obecny w kaplicy Mariackiej, domalowano Êwi´te dziewice do dotychczasowego wyobra˝enia Bogurodzicy.
˚aden ze Êwi´tych nie zyska∏
w Bytomiu takiej popularnoÊci jak
Êw. Jacek Odrowà˝, znany w ca∏ym KoÊciele dominikaƒski aposto∏ i misjonarz rodem z Kamienia
Âl. To o nim traktuje najwi´ksza
liczba miejscowych legend, jego
postaç przewija si´ w lokalnych
podaniach, a miejsca jego rzekomego pobytu w Bytomiu od zawsze otoczone by∏y czcià. Raczej
ma∏o prawdopodobne, by Êwi´ty
dominikanin rzeczywiÊcie przebywa∏ w Bytomiu. Mo˝e co najwy˝ej
miasto to znalaz∏o si´ na trasie którejÊ z jego w´drówek. Jednak pobo˝na legenda zwiàza∏a z jego
osobà tereny Rozbarku i Sroczej
Góry. Tu gdzieÊ Âwi´ty mia∏
mieszkaç w chatce nad êróde∏kiem, tu mia∏ si´ modliç i podczas
modlitwy pogubiç paciorki z rozerwanego ró˝aƒca, stàd mia∏ przep´dziç raz na zawsze sroki. Zanim
doczeka∏ si´ okaza∏ego neoromaƒskiego koÊcio∏a wzniesionego na
Rozbarku w latach 1908–1915 r.,
patronowa∏ drewnianej kaplicy,
która stan´∏a tu ju˝ w 1740 r., a w
roku 1875 zastàpiona zosta∏a murowanà.
Natomiast Êw. Jadwiga, patronka Âlàska, popularnoÊcià
w lokalnych legendach dorównujàca Jackowi, wyraênie ust´powa∏a mu, jeÊli chodzi o inne formy kultu. Nie wyszed∏ on w∏aÊciwie poza ludowe wierzenia i poprzesta∏ na o∏tarzu, który ku czci
tej Âwi´tej wzniesiono w koÊciele
Mariackim. Tak jak nie ma ju˝ o∏tarza, nie ma te˝ Sroczej Góry, w
której wn´trzu mia∏a Âwi´ta
czuwaç wraz ze swoim Êpiàcym
wojskiem, gotowym do walki
w obronie wiary.
dokoƒczenie na str. 22
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dokoƒczenie ze str. 21
Âw. Zygmunt, król Burgundii, zamordowany przez wrzucenie do studni, trafi∏ do Bytomia
w latach 70. XIV wieku za sprawà
utopionych tu dwóch ksi´˝y. Winni zbrodni rajcowie w geÊcie zadoÊçuczynienia, a równoczeÊnie
na intencj´ zdj´cia z nich biskupiej
klàtwy, ufundowali kaplic´ ekspiacyjnà ku czci tego Âwi´tego.
Prawdopodobnie ta sama
zbrodnia mia∏a wp∏yw na popularnoÊç w Bytomiu Êw. Jana Nepomucena. I choç zdarzy∏o si´ to kilkadziesiàt lat póêniej po bytomskim samosàdzie, a jego kanonizacja mia∏a miejsce dopiero w 1721
r., prawdopodobnie opis Êmierci
Nepomucena trafi∏ do miejscowych legend jako opis Êmierci bytomskiego kaznodziei, Miko∏aja.
Âwi´ty ów czczony by∏ g∏ównie na
terenie ¸agiewnik. Tu, przy drodze prowadzàcej do wsi, stan´∏a
kapliczka z jego obrazem, który –
gdy kapliczk´ rozebrano – trafi∏ do
miejscowego koÊcio∏a, wybudowanego w latach 1895– 1896, tak˝e pod wezwaniem Êw. Jana Nepomucena.
W górniczym Bytomiu ju˝ od
wieków Êrednich czczona by∏a
oczywiÊcie Êw. Barbara, dziewica
i m´czennica. Kult tej Âwi´tej zdecydowanie przybra∏ na sile i znaczeniu wraz z rozwojem górnic-

twa. Wtedy Barbara trafi∏a na o∏tarzyki ustawiane w cechowniach
lub innych pomieszczeniach na terenie wszystkich kopalƒ. Jej imieniem nazwano pierwszy koÊció∏
wybudowany przez bytomskà parafi´, czyli Êwiàtyni´ w Królewskiej
Hucie,
konsekrowanà
w 1852 r. Kilka lat póêniej przed
bytomskà farà stan´∏a piaskowcowa figura tej Âwi´tej. W tym samym mniej wi´cej czasie dzia∏a∏o
w Bytomiu Bractwo Êw. Barbary.
Wreszcie w roku 1931 Âwi´ta doczeka∏a si´ tak˝e w Bytomiu swego koÊcio∏a, przy którym powsta∏a
odr´bna parafia.
Górnicy mieli swojà Barbar´,
rolnicy natomiast – poza wspomnianà Ma∏gorzatà – Êw. Izydora. Jego wizerunki znalaz∏y si´
w przydro˝nych kapliczkach na
Sroczej Górze oraz na terenie
Szombierek. Swojego patrona
i or´downika mieli rolnicy tak˝e
w osobie Êw. Urbana. Urban pojawia si´ w wielu bytomskich legendach, które najcz´Êciej ∏àczà
go z motywem dzwonu – g∏ównie
znalezionego w ziemi, ale tak˝e
autentycznego, odlanego ponoç
w samym Bytomiu i przez d∏ugie
lata bijàcego na wie˝y.
Do or´downictwa Êwi´tych
patronów uciekali si´ tak˝e rzemieÊlnicy. Szewcy czcili Êwi´-

tych Kryspina i Kryspiniana,
wszyscy zaÊ pracujàcy przy
ogniu – Êw. Floriana. Bardzo
cz´sto wzywano jego imienia
w Bytomiu, gdzie dominowa∏a
drewniana zabudowa i gdzie po˝ary, niestety, wiele razy trawi∏y
miasto i przedmieÊcia. W drugiej
po∏owie XIX stulecia przed koÊcio∏em farnym stan´∏a i stoi tam
po dziÊ dzieƒ piaskowcowa figura Êw. Floriana.
W sprawach trudnych i beznadziejnych zwracano si´ do Êw.
Judy Tadeusza – od jak dawna,
nie wiadomo. DoÊç powiedzieç,
˝e ju˝ w 1711 r. jego imieniem
nazwano jeden z dzwonów odlanych dla koÊcio∏a NMP.
Co najmniej od koƒca XVII
wieku czci doznawa∏ w Bytomiu
Êw. Józef. W koÊciele Trójcy
Âwi´tej czczona jest figura tego
Âwi´tego, pochodzàca ponoç
z o∏tarza nieistniejàcego ju˝ koÊcio∏a cmentarnego pod tym samym wezwaniem. Opiekun Jezusa mia∏ swój o∏tarz (jeden
z bocznych) równie˝ w kaplicy
szpitalnej pod wezwaniem Ducha Âwi´tego co najmniej od lat
20. XVIII stulecia. Wiadomo
te˝, ˝e od koƒca XVIII w. zawsze istnia∏ w koÊciele farnym
o∏tarz jemu poÊwi´cony. Ponadto od lat 30. XVIII wieku jeden

z farskich dzwonów zawsze – a˝
do chwili obecnej – nosi∏ imi´
tego Âwi´tego.
ZnajomoÊci i czci Êw. Józefa
w Bytomiu przys∏u˝y∏o si´
z pewnoÊcià, z inicjatywy ks.
Norberta Bonczyka powsta∏e
i przez niego kierowane Arcybractwo Êw. Józefa. W po∏owie
XIX w. Êw. Józefa obrano na jednego z patronów kaplicy wotywnej wybudowanej w Szombierkach, natomiast od 1928 r. ten
Âwi´ty patronuje koÊcio∏owi
w Dàbrowie Miejskiej.
Ks. Bonczyk, wielki spo∏ecznik i krzewiciel kultury, zainteresowa∏ równie˝ bytomian – g∏ównie m∏odzie˝ – postacià Êw. Alojzego Gonzagi, gdy w roku 1871
powo∏a∏ do istnienia Towarzystwo
Êw. Alojzego, popularnie zwane
Towarzystwem Alojzjanów.
Wielu innych jeszcze Êwi´tych patronów i or´downików
mieli mieszkaƒcy Bytomia. Niektórych ju˝ dziÊ zupe∏nie zapomniano, poÊrednictwa innych –
na przyk∏ad Êw. Wojciecha (ma
w Bytomiu swój koÊció∏), Êw.
Franciszka i Êw. Antoniego –
nadal si´ przyzywa. Niech wszyscy oni majà w opiece to stare
miasto i jego mieszkaƒców.
HENRYKA ANDRZEJCZAK

PATRONOWIE BYTOMIAN

Zdj´cia: MKL

Edyta Kozub,
maturzystka
z Bia∏ogardu
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Âwi´ty Józef
– figura z o∏tarza
bocznego w koÊciele
Wniebowzi´cia NMP

/25 stycznia 2004/ G OÂå N IEDZIELNY

Âwi´ty Jacek
– piaskowcowa
figura przy
neoromaƒskim
koÊciele
Êw. Jacka

Âwi´ty Miko∏aj
– polichromowana figura
z po∏owy XIX w.
w prezbiterium
koÊcio∏a
Wniebowzi´cia NMP
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Pomó˝
tr´dowatym

PI¢CIOLECIE ZABRZA¡SKIEGO OPiLU

Mo˝na zaczàç od nowa

Niedawno dr Helena Pyz,
pracujàca w oÊrodku dla tr´dowatych Jeevodaya w Indiach,
relacjonowa∏a swoim dobrodziejom w Polsce zdarzenie,
które na d∏ugo pozostanie
w pami´ci mieszkaƒców tej
placówki. Przed Adwentem
z kolonii tr´dowatych przywieziono 60-letniego m´˝czyzn´
w bardzo ci´˝kim stanie. Po∏owa jego twarzy by∏a jednà
cieknàcà, odra˝ajàcà, cuchnàcà
ranà. Dr Pyz, oczyszczajàc jà
z gniazda robaków, martwych
tkanek i ropy, wyobra˝a∏a sobie sytuacj´ podobpiecznych b∏
o. Jana Beyzyma na Madagaskarze, kiedy to nie by∏o jeszcze antybiotyków, ratujàcych
w chorobie. Stan podopiecznego dr Pyz, dzi´ki odpowiednim
lekom i opiece, po kilku dniach
wyraênie si´ poprawi∏.
W Jeevodaya w Adwencie
jest pi´kny zwyczaj modlitwy
wzajemnej. Ka˝dy losuje imi´
osoby, za którà ma si´ modliç.
4,5-letnia Patrycja wylosowa∏a
karteczk´ z imieniem Hemal. To
by∏ w∏aÊnie przywieziony chory.
Dzi´ki modliwie i opiece Bo˝e
Narodzenie móg∏ prze˝ywaç
spokojnie, a po Nowym Roku
wróciç do swojego domu, niestety, do beznadziejnych warunków. Po trzech tygodniach przywieziono go z powrotem w stanie agonalnym. Modlitwa nie-

OÊrodek Profilaktyki
i Leczenia Uzale˝nieƒ
(OPiLU) w Zabrzu ma
pi´ç lat. O potrzebie
placówki Êwiadczà liczby
– tylko w roku ubieg∏ym
zg∏osi∏o si´ tysiàc nowych
osób. Ze statystyk
wynika, ˝e udzielono
ponad 8 tys. porad
indywidualnych i 6 tys.
porad grupowych.
Patrycja modli∏a si´ za chorego
Hemala
winnego dziecka – pisze lekarka
– wstrzyma∏a t´ Êmierç na dwa
miesiàce. Chory prze˝y∏ radoÊç
Narodzenia
Pana,
przyjà∏
chrzest, na którym nadano mu
imi´ Piotr.
Ka˝dy z nas w rodzinie czy
grupie przyjació∏ mo˝e przed∏u˝yç ˝ycie tr´dowatego o dalsze
dni czy lata, ofiarujàc modlitw´
i dar pieni´˝ny (równowartoÊç
20 dolarów miesi´cznie). Pieniàdze przeznaczane sà na ˝ycie,
leczenie i nauk´ dziecka w ramach akcji „Adopcja Serca”.
W tym roku z okazji Dnia
Tr´dowatych 25 stycznia w koÊciele Êw. Miko∏aja w Pyskowicach po ka˝dej Mszy Êw. odb´dzie si´ krótka prelekcja
i rozprowadzane b´dà informatory na ten temat wraz z drukiem przekazów. Mo˝na je tak˝e zamawiaç telefonicznie wieczorem pod numerami: (32)
281-52-14, 233-23-26. Adres
akcji: Adopcja Serca, ul. Âwierkowa 4, 03-054 Warszawa Bank
PKO BP IX O/Warszawa
52-10201097-1229102871.
DANUTA SZCZEPA¡SKA
Ruch „MAITRI” Bytom

W TYM TYGODNIU ZAPRASZAMY
na kol´dowanie do Rept

OÊrodkiem kieruje Ma∏gorzata Kowalcze. – Dzieƒ,
w którym przysz∏am pracowaç
z uzale˝nionymi do Zabrza, by∏
jednym z najszcz´Êliwszych
w moim ˝yciu – powiedzia∏a,
otwierajàc jubileuszowe spotkanie, w którym uczestniczyli
m.in. Piotr Jab∏oƒski z Warszawy, dyrektor Krajowego Biura
Przeciwdzia∏ania Narkomanii,
w∏adze samorzàdowe i przedstawiciele podobnych placówek z sàsiednich miast.
W oÊrodku pracuje 21 osób.
Jak powiedzia∏a M. Kowalcze,
jest to zespó∏ m∏ody, zgrany, ciàgle podnoszàcy swoje kwalifikacje. Poniewa˝ placówka jest
otwarta do 20.00 (w soboty do
15.00), ka˝dy, kto potrzebuje fachowej pomocy, mo˝e na nià liczyç. Mi∏a atmosfera i wykwalifikowana kadra sprawiajà, ˝e w ankiecie, przeprowadzonej wÊród
leczonych pacjentów, zabrzaƒski
oÊrodek uzyska∏ bardzo dobre
oceny. – To dla nas dodatkowa
mobilizacja, aby przez podnoszenie zawodowych kwalifikacji jak
najlepiej pomagaç tym, którzy
zg∏aszajà si´ do nas po pomoc –
mówi∏a M. Kowalcze.

Placówki podobne do zabrzaƒskiego OPiLU d∏ugo b´dà
mia∏y co robiç. Paƒstwowa
Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych poda∏a,
˝e w naszym kraju ponad 2 mln
ludzi nadu˝ywa alkoholu, fachowej pomocy wymaga prawie 800 tys. alkoholików. Leczenie w oÊrodku trwa od
trzech miesi´cy do pó∏ roku.
Jest tak prowadzone, by nie
wymaga∏o przerwania pracy
zawodowej.
OÊrodek przeprowadza równie˝ specjalistyczne szkolenia.
Tylko w ubieg∏ym roku skorzysta∏o z nich prawie 200 osób – policjantów, nauczycieli itd. Zdobyta wiedza pozwala lepiej reagowaç, gdy spotka si´ osob´ z problemem alkoholowym lub rodzin´, która boryka si´ z pijakiem.
Jubileusz by∏ okazjà do wielu spotkaƒ i rozmów. Uczestnicy wys∏uchali m.in. wyk∏adu
Piotra Jab∏oƒskiego o narkomanii w Polsce. Najbardziej
rozpowszechnionymi narkotykami w naszym kraju sà konopie i amfetamina. Od narkotyków uzale˝nionych jest od 30
do 70 tys. osób, od wszelkich
substancji psychoaktywnych,
w tym leków, ju˝ oko∏o 2 mln
Polaków – powiedzia∏ P. Jab∏oƒski. – Ma∏o kto wie, ˝e
w ciàgu roku oko∏o 175 tys.
kierowców prowadzi samochody pod wp∏ywem narkotyków.
– Od przysz∏ego roku polska
policja b´dzie wyposa˝ona
w specjalne zestawy, które
umo˝liwià sprawdzenie, czy
prowadzàcy pojazd znajduje si´
pod wp∏ywem najcz´Êciej u˝ywanych narkotyków.
w.p.

Ma∏gorzata Kowalcze, dyrektor zabrzaƒskiego OPiLU
fot. Roman Konzal

Ju˝ od 51 lat w ostatnià
niedziel´ stycznia
obchodzony jest Âwiatowy
Dzieƒ Tr´dowatych. Chodzi
o to, by tr´dowaci poczuli
si´ dowartoÊciowani i by
byli leczeni, jak inni
chorzy. A ludzie zdrowi
– by zrozumieli problem
i okazali swoje serce.

IX Spotkania z Kol´dà w Reptach trwajà od poczàtku stycznia.
Czwartkowe koncerty kol´dowe odbywajà si´ w sali kinowej
GórnoÊlàskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich
Górach.
29 stycznia br. godz. 18.30 – wystàpi Zespó∏ Muzyczny
z Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej w Zabrzu.
5 lutego br., godz. 18.30 – Koncert „Po˝egnanie z kol´dami” –
wykonawcy: Katarzyna Lisek – skrzypce, Marta Misiura – skrzypce,
Jakub Gocaliƒski – gitara, Pawe∏ Konopacki – altówka.
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ÂP. KS. EUGENIUSZ KUHNERT (1933–2003)

Festiwal kol´d w B´dzinie

˚y∏ w zachwycie dzie∏ami Bo˝ymi

Czy powstanie hostel?
W Gliwicach trwajà rozmowy mi´dzy
w∏adzami a Towarzystwem Pomocy im. Êw.
Brata Alberta na temat utworzenia w mieÊcie
hostelu dla bezdomnych i samotnych. Towarzystwo prosi o budynek, a reszt´ chce zorganizowaç we w∏asnym zakresie. Gdyby si´ to
uda∏o, miasto zyska kolejnà placówk´ pomagajàcà bezdomnym.

Strategia na lata
W grudniu zesz∏ego roku gliwiccy radni
na wniosek prezydenta miasta zdecydowali
o podj´ciu prac zmierzajàcych do przygotowania „Strategii Integracji i Polityki Spo∏ecznej
Miasta Gliwice na lata 2004–2009”. Tworzeniem dokumentu zajmie si´ zespó∏ powo∏any
specjalnie w tym celu przez prezydenta miasta.
Strategia obejmie zagadnienia pomocy spo∏ecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiàzywania problemów
alkoholowych, edukacji publicznej oraz wspierania osób niepe∏nosprawnych, przeciwdzia∏ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku
pracy. Ma to pomóc w podj´ciu systemowych,
a nie jedynie interwencyjnych dzia∏aƒ w celu
rozwiàzywania problemów spo∏ecznych
mieszkaƒców Gliwic.

Wystawa potrwa do koƒca
stycznia
Wystawa edukacyjna „˚ydzi w Polsce –
swoi czy obcy?” w Domu Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach zosta∏a przed∏u˝ona
do koƒca stycznia. Ekspozycja jest adresowana
g∏ównie do uczniów i nauczycieli szkó∏ ponadpodstawowych. Przedstawia ona wielowiekowy dorobek polskich ˚ydów oraz stosunków
polsko-˝ydowskich. Na 24 tablicach, bogato
ilustrowanych ró˝nymi fotografiami, zawarta
jest historia ˚ydów polskich od wczesnego Êredniowiecza do czasów wspó∏czesnych. Wystaw´ przygotowa∏o stowarzyszenie „Centrum
Polsko-Niemieckie” w Krakowie przy wspó∏pracy Domu Anny Frank w Amsterdamie oraz
przy wsparciu finansowym Ambasady Królestwa Holandii w Warszawie. Wspó∏organizatorem gliwickiej ekspozycji jest fundacja „Forum Dialogu Mi´dzy Narodami”. Mo˝na jà
oglàdaç w DWPN przy ul. Rybnickiej 27 od
poniedzia∏ku do czwartku w godzinach od 8.00
do 16.30 oraz w piàtki od godz. 8.00 do 14.00.
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2 stycznia br.
po˝egnaliÊmy
ks. Eugeniusza Kuhnerta,
kap∏ana pracujàcego przez
ostatnie 20 lat w parafii
Êw. Franciszka z Asy˝u
w Kaletach Miotku.

By∏ cz∏owiekiem ˝yjàcym
w ciàg∏ym zachwycie dzie∏ami Bo˝ymi. Podziwia∏ zarówno przyrod´, pi´kno Êwiata,
jak i ludzi. Wyra˝a∏ swój podziw dla ich wiedzy, inteligencji, umiej´tnoÊci, pobo˝noÊci. Umia∏ nawiàzaç kontakt z ka˝dym spotkanym
cz∏owiekiem. Interesowa∏ si´
wszelkimi nowoÊciami techniki, a tak˝e tym, co dzieje si´
w Polsce i na Êwiecie. Cechà
charakterystycznà tego pragnienia wiedzy by∏a te˝ ch´ç
podzielenia si´ tym, co us∏ysza∏, z innymi. Czasem mówi∏ du˝o, czasem niewiele, a niekiedy tylko spoglàda∏
przenikliwie na cz∏owieka, z którym si´
wita∏. Jak sam mawia∏, spojrzeniem bada∏
szczeroÊç swojego rozmówcy. Zapami´tam
go jako cz∏owieka bardzo pogodnego, który nigdy na nic si´ nie skar˝y∏, bardzo niezale˝nego, wr´cz odrzucajàcego wszelkà
deklarowanà przez innych pomoc. Szed∏
przez ˝ycie z ufnoÊcià dziecka majàcego
oparcie w Bo˝ej OpatrznoÊci.
Ks. Eugeniusz Kuhnert kap∏aƒskie obowiàzki, mimo s∏abnàcych si∏, wype∏nia∏ do
koƒca. Zmar∏ po krótkim pobycie w szpitalu
30.12.2003 r. W ceremonii pogrzebowej,
pod przewodnictwem ks. biskupa Gerarda
Kusza, wzi´li udzia∏ licznie przybyli kap∏ani, siostry zakonne i wierni. Ks. Kuhnert zosta∏ pochowany na cmentarzu w Kaletach
Miotku obok swojego kolegi, ks. prob. Sylwestra Antosza.
KRYSTYNA PARYS

Urodzi∏ si´ 14.09.1933 r.
w Katowicach. Lata jego dzieciƒstwa i m∏odoÊci przypad∏y na
ci´˝kie czasy wojny i okres powojennych represji stalinowskich. W domu rodzinnym otrzyma∏ staranne wychowanie religijne. Cz´sto cytowa∏ s∏owa rodziców: „Rzykaj
synek, rzykaj”. Przez ca∏e ˝ycie modlitwa by∏a
dla niego swoistym lekarstwem na dolegliwoÊci cia∏a i ducha. Modlitwà ∏agodzi∏ konflikty
i spory. Z domu wyniós∏ tak˝e zami∏owanie do
pokory, która „otwiera niebo”.
Po wojnie ukoƒczy∏ gimnazjum i rozpoczà∏ studia w seminarium duchownym
w Krakowie. Tam zetknà∏ si´ osobiÊcie z ks.
Karolem Wojty∏à, który w seminarium wyk∏ada∏ katolickà etyk´ spo∏ecznà. Âwi´cenia
kap∏aƒskie przyjà∏ 22.06.1958 r. Pracowa∏
w wielu parafiach, m.in. w Tychach, Orzeszu, Bykowinie, Kosz´cinie. Do parafii Êw.
Franciszka z Asy˝u w Kaletach Miotku
przyby∏ w 1984 r. By∏ kap∏anem sumiennie
wype∏niajàcym swoje obowiàzki. Szczególnie gorliwie sprawowa∏ sakrament pokuty.
Przed jego konfesjona∏em zawsze sta∏y d∏ugie kolejki parafian. W kazaniach cz´sto
wzywa∏ do modlitwy i podkreÊla∏ jej wa˝noÊç w ˝yciu chrzeÊcijanina.

Parafialna wdzi´cznoÊç
10 stycznia w przedsionku koÊcio∏a
Âwi´tej Rodziny w Bytomiu Bobrku
bp Jan Wieczorek ods∏oni∏
pamiàtkowà tablic´, wyra˝ajàcà
wdzi´cznoÊç parafian, kap∏anów
bytomskich i Apostolstwa Dobrej
Âmierci dla ks. pra∏. Paw∏a
Krawczyka.
– To by∏ wybitny kap∏an, ca∏kowicie zanurzony w ˝yciu parafialnym. Zna∏ ka˝dego
cz∏owieka w tej parafii, mia∏ wielki kontakt
ze wszystkimi kap∏anami. By∏ niekwestionowanym autorytetem – mówi∏ w homilii
Ksiàdz Biskup.
Ks. pra∏. Pawe∏ Krawczyk przez blisko pó∏
wieku (1946–1989) zwiàzany by∏ z parafià
Âwi´tej Rodziny w Bobrku. Rozpoczyna∏ tu prac´ jako wikary, a nast´pnie zosta∏ proboszczem
(1952). Ostatnie lata ˝ycia sp´dzi∏ w Niemczech,
gdzie opiekowa∏ si´ swà chorà siostrà. Tak˝e
wtedy zachowywa∏ sta∏à ∏àcznoÊç ze swymi parafianami. Zmar∏ 7 stycznia 2003 roku.
P.J.

fot. Roman Konzal

W B´dzinie odby∏ si´ X Ogólnopolski Festiwal Kol´d i Pastora∏ek, w którym uczestniczy∏o oko∏o 2 tys. finalistów, którzy wczeÊniej przeszli eliminacje w 24 miastach Polski i Ukrainy. Przes∏uchania trwa∏y a˝ trzy
dni, a grand prix zdoby∏ Kwartet Wokalny
„Stokrotki” z Miejskiego OÊrodka Kultury
w Olkuszu. Organizatorem festiwalu jest b´dziƒskie duszpasterstwo dzieci i m∏odzie˝y.
Porzàdkiem i obs∏ugà goÊci zajmowa∏o si´
600 wolonatariuszy, uczniów b´dziƒskich
szkó∏ Êrednich.

Pamiàtkowa tablica ma przypominaç
parafianom z Bobrka o obecnoÊci wÊród nich
zas∏u˝onego kap∏ana
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fot. Roman Konzal

Noworoczne spotkania
z Ksi´dzem Biskupem

Przedstawienie rozpocz´∏o si´ wspó∏czesnymi jase∏kami,
w których Herod (pierwszy od prawej) pos∏uguje si´ nowoczesnymi technikami terroru

BABICE

Europejski Miko∏aj
6 grudnia Êw. Miko∏aj z Babic wychodzi
i po miesiàcu do Babic wraca...

Polski przed wstàpieniem do UE. W roli Europy wystàpi∏a Mavilda Santas z Portugalii,
która od jakiegoÊ czasu mieszka w Babicach. W jej wykonaniu us∏yszeliÊmy te˝ Êlàskà wersj´ „Lokomotywy” Tuwima. Ca∏oÊç
przygotowa∏a Kornelia Czogalik, nauczycielka j´zyka polskiego, a w roli Miko∏aja
wystàpi∏ jej mà˝ – Marek. Przy okazji odby∏a si´ loteria fantowa, z której dochód przeznaczono na Dom „Âwiate∏ko” w Godynicach k. Sieradza, gdzie przebywajà dzieci
opuszczone przez rodziców.
k.

Ju˝ od 26 lat w miejscowym domu parafialnym wizyta Êw. Miko∏aja po∏àczona jest z inscenizacjami teatralnymi i kabaretem z ˝ycia
wzi´tym. 3 i 4 stycznia na scen´, oprócz Miko∏aja, wysz∏a m∏odzie˝ wcielona w przeró˝ne teatralne role. OglàdaliÊmy wizytacj´ kurialistów, przetworzone teksty literatury polskiej
i inne sta∏e numery tych spotkaƒ, niektóre zrozumia∏e tylko dla lokalnej spo∏ecznoÊci.
Tym razem wiele by∏o elementów europejskich, w tym humorystyczny egzamin

ZBROS¸AWICE – WIECZÓR TRZECH KRÓLI

A kol´dowanie trwa∏o
Od dwunastu lat 6 stycznia Urszula
i Werner Lubosowie zaprszajà na Wieczór
Trzech Króli do Zbros∏awic. W Stodole pod
Strzechà zebrani goÊcie ofiarujà
Nowonarodzonemu i sobie nawzajem dary
z∏o˝one ze swoich talentów.

fot. Roman Konzal

Muzyka, poezja, kol´dy Êpiewane razem i wykonywane przez zaproszone zespo∏y... Tego wieczoru Stodo∏a dos∏ownie wype∏niona jest do ostatniego miejsca. Spóênieni ledwie mogà uchyliç
drzwi. – Zbieramy si´ tu jak w Betlejem, domu
chleba – powiedzia∏ ks. Henryk Pyka, dyrektor
Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, który od lat przyje˝d˝a tu z kol´dà. I jak co roku, prof.
Józef Dzielicki kroi chleb, którym dzielà si´ wszy-

scy zebrani. To chwila refleksji nad czasem, przemijaniem, bezpowrotnym odchodzeniem pewnej
rzeczywistoÊci. Tego, co cenne i czyste w tradycji.
To zastanowienie nad tym, co warto ocaliç w sobie i wokó∏ siebie. Tegoroczne rozmyÊlania nawiàzywa∏y do ubieg∏orocznych refleksji zwiàzanych z czasem jednoczenia si´ Europy.
Zawsze tego wieczoru zbierane sà pieniàdze na
jakiÊ wa˝ny cel. W ubieg∏ych latach by∏ to zabytkowy koÊció∏ Êw. Marcina w Starych Tarnowicach.
W tym roku – dzie∏a podejmowane przez Misj´
Charytatywnà Ziemi Tarnogórskiej „Integracja”.
Wieczór Trzech Króli w Zbros∏awicach jest,
jak chce Urszula Lubos, zaczerpni´ciem ze êród∏a. To poszukiwanie êróde∏. Atmosfer´ tworzà
wyst´py dzieci, zbudowana na chwil´ ˝ywa
szopka, w której postaci wcielajà si´ zaproszeni
goÊcie, i obecnoÊç gwarków tarnogórskich, dzi´ki którym nie mo˝na zapomnieç o Êwiecie podziemnym, cz´Êci te˝samoÊci tej ziemi. W tym roku Towarzystwo Mi∏oÊników Ziemi Tarnogórskiej obchodzi 50-lecie dzia∏alnoÊci.
Prof. Werner Lubos, prowadzàc wieczór, nie
ingeruje w jego w∏asnà dynamik´ i kiedy Akademicki Zespó∏ Muzyczny pod dyrekcjà Krystyny
Krzy˝anowskiej-¸obody zaÊpiewa∏ ju˝ ostatni
utwór, zamykajàcy spotkanie, nieoczekiwanie
zbros∏awickie kol´dowanie trwa∏o dalej.
M.F.

W uroczystoÊç Objawienia Paƒskiego
6 stycznia bp Gerard Kusz goÊci∏ w Domu
Pomocy Spo∏ecznej w ¸ubiu, gdzie przewodniczy∏ Eucharystii i wyg∏osi∏ homili´ oraz
z∏o˝y∏ podopiecznym placówki Êwiàteczno-noworoczne ˝yczenia. Dzieƒ wczeÊniej
Ksiàdz Biskup odwiedzi∏ i odprawi∏ Msz´ Êw.
dla chorych i personelu szpitala psychiatrycznego w Toszku. Nawiàzujàc do w´drówki
M´drców ze Wschodu, powiedzia∏ mi´dzy
innymi, ˝e „wszyscy jesteÊmy ludêmi drogi,
która prowadzi nas do Pana Jezusa, bo naszà
absolutnà przysz∏oÊcià jest sam Bóg”. Bp Gerard Kusz uczestniczy∏ tak˝e w noworocznym spotkaniu z ˝o∏nierzami AK, które odby∏o si´ 12 stycznia w Klubie Garnizonowym
w Gliwicach. ˚yczy∏ im, by wpatrujàc si´
w oblicze Jezusa, znajdowali w nim oblicze
drugiego cz∏owieka, a patrzàc na bliêniego,
widzieli w nim twarz Jezusa.

Kol´dy w zabrzaƒskich
koÊcio∏ach
W Zabrzu, w niedziel´ 11 stycznia, odby∏y si´ X Jubileuszowe Chóralne Spotkania
Kol´dowe. Koncerty odby∏y si´ w koÊcio∏ach Êw. Anny, Êw. Kamila, Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny. Wieczorem
w koÊciele Êw. Teresy w Zabrzu Mikulczycach odby∏ si´ koncert fina∏owy. Wystàpi∏a
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzaƒskiej oraz chóry: „Pueri Cantores Silesienses”, „Passionata” i „Resonans con tutti”.

Studia
oligofrenopedagogiki
dla katechetów
Wydzia∏ Teologiczny Uniwersytetu Âlàskiego organizuje Podyplomowe studia oligofrenopedagogiki dla nauczycieli religii,
którzy posiadajà przygotowanie pedagogiczne, a chcà nabyç kwalifikacje do nauczania w szko∏ach specjalnych, klasach integracyjnych oraz oÊrodkach szkolno-wychowawczych. Uczestnikami studiów mogà
byç tak˝e studenci ostatniego roku studiów
magisterskich lub zawodowych kierunków:
teologia, pedagogika religijna i katechetyka.
Studia odbywajà si´ w systemie zaocznym w soboty i trwajà dwa semestry. Pierwsze spotkanie odb´dzie si´ 21 lutego 2004 r.
Koszt: 1000 z∏ za semestr. Program obejmuje przedmioty, których znajomoÊç jest
konieczna w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szko∏ach specjalnych, klasach
integracyjnych, klasach ˝ycia, jak równie˝
w oÊrodkach szkolno-wychowawczych,
prowadzonych tak˝e dla nies∏yszàcych
i niewidomych. Ch´tni dokumenty muszà
z∏o˝yç do 31 stycznia 2004 r. Bli˝sze informacje: Wydzia∏ Teologiczny Uniwersytetu
Âlàskiego w Katowicach, ul. Wita Stwosza
17a, 40-042 Katowice, tel. (32) 257-20-62,
a tak˝e www.wtl.wiara.pl
G OÂå N IEDZIELNY /25 stycznia 2004/
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V PRZEGLÑD OBRZ¢DÓW
BO˚ONARODZENIOWYCH W BYTOMIU

Tradycja na scenie
Co kraj, to obyczaj – mówi
stare porzekad∏o. Szczególnie du˝a ró˝norodnoÊç
zwyczajów i obrz´dów towarzyszy okresowi Bo˝ego
Narodzenia. W ka˝dym
zakàtku Êwiata ludzie
prze˝ywajà narodzenie
Jezusa na swój tradycyjny
sposób – przej´ty po
przodkach i przekazywany
dalej nowym pokoleniom.
Polskie obrz´dy bo˝onarodzeniowe nale˝à do najbogatszych
i najÊciÊlej odzwierciedlajàcych
tradycj´ chrzeÊcijaƒskà na Êwiecie. Symbolika potraw na wigilijnym stole, dzielenie si´ op∏atkiem, szopka, jase∏ka, obdarowywanie si´ prezentami, wspólne
kol´dowanie to zwyczaje, które
od zawsze pot´gowa∏y radoÊç
z narodzenia si´ Dzieciàtka. Mimo wiekowych tradycji nietrudno
jednak zauwa˝yç, ˝e rodzime obrz´dy coraz bardziej wypierane sà
przez obcà kultur´, a pozosta∏oÊci
naszej sami pozbawiamy religijnego znaczenia.
Próbà przeciwdzia∏ania takim
tendencjom jest organizowany ju˝
po raz piàty Przeglàd Obrz´dów
Bo˝onarodzeniowych. Organiza-

torem Przeglàdu sà nauczyciele
Zespo∏u Szkó∏ Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu. Tegorocznà edycj´ przygotowali: dyrektor Jacek Laburda, Miros∏awa
Jendryka oraz zwiàzany z Przeglàdem od jego poczàtków
w 1997 roku Damian Pomocka.
Wsparcie finansowe zapewnili
m.in. abp Damian Zimoƒ i bp Gerard Kusz, który objà∏ Przeglàd
honorowym patronatem.
Przeglàd ma formu∏´ konkursu, przeprowadzonego w dwóch
kategoriach wiekowych: dla
dzieci od 7 do 13 lat i m∏odzie˝y
od 14 roku ˝ycia. Zadaniem
zg∏oszonych do Przeglàdu grup
artystycznych by∏o zaprezentowanie krótkiego spektaklu teatralnego zwiàzanego z tematem
Bo˝ego Narodzenia. G∏ównym
celem organizatorów by∏o zach´cenie m∏odych ludzi do aktywnoÊci twórczej, która umacnia∏aby przywiàzanie do rodzinnych tradycji i obyczajów, pomog∏a w kszta∏towaniu poczucia
to˝samoÊci z kulturà chrzeÊcijaƒskà oraz pog∏´bi∏a wra˝liwoÊç duchowà i estetycznà dzieci i m∏odzie˝y.
Jury z∏o˝one z osób zwiàzanych z teatrem, etnografów, nauczycieli i osób duchownych
ocenia∏o oryginalnoÊç interpre-

fot. Wojciech ¸ysko/˚ycie Bytomskie
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„Jase∏ka” w wykonaniu dzieci z Miejskiej Szko∏y Podstawowej
nr 15 w Piekarach Âlàskich
tacji tematu, opracowanie muzyczne, scenografi´ i kostiumy,
jakoÊç gry aktorskiej oraz sposób przedstawienia treÊci religijnych. W kategorii dzieci I miejsce zdoby∏a Miejska Szko∏a
Podstawowa nr 15 w Piekarach
Âlàskich za przedstawienie „Jase∏ka”. Opiekunem grupy by∏y
Joanna Janta-S∏omiak i Krystyna Ernt. II miejsce zajà∏ Zespó∏
Szkó∏ Specjalnych w Radzionkowie za „Stworzenie Âwiata”.
M∏odych aktorów przygotowa∏a
Henryka Frankowska. Gwarowy
spektakl „Wilijo na Âlàsku” zagrany przez uczniów Miejskiej
Szko∏y Podstawowej nr 1 w Piekarach Âlàskich, których opiekunem by∏a Justyna Kuêmiƒska,
uzyska∏ III miejsce.
W kategorii m∏odzie˝y przyznano dwie nagrody:
I miejsce wywalczy∏ zespó∏
„Wojeteth” z parafii pw. Êw.
Wojciecha w Bytomiu. Grupa
pod kierunkiem o. Kasjana Górskiego, franciszkanina, zapre-

zentowa∏a spektakl „CoÊ o Bo˝ym Narodzeniu”. II miejsce
przyznano podopiecznym Êwietlicy Êrodowiskowej profilaktyczno-wychowawczej w Katowicach za przedstawienie „Odnowione przymierze”. Opiekunka aktorów – s. Maria Vianeya
Kaczmarczyk otrzyma∏a indywidualne wyró˝nienie za szczególny wk∏ad w przygotowanie
grupy. Jurorzy wyró˝nili tak˝e
Orkiestr´ D´tà Paƒstwowych
Szkó∏ Budowlanych i Centrum
Kszta∏cenia Ustawicznego w
Bytomiu za pi´kne wykonanie
koncertu kol´d.
Nagrody zosta∏y wr´czone
podczas gali fina∏owej V Przeglàdu Obrz´dów Bo˝onarodzeniowych, która odby∏a si´ 13
stycznia w Bytomskim Centrum Kultury. Gal´ poprzedzi∏a
dzi´kczynna Msza Êw. w koÊciele pw. Êw. Jacka w Bytomiu, sprawowana przez bp Gerarda Kusza.
LEOKADIA BURCZYK

„Tibiarum Scholares” (szkolni
fleciÊci) to jedyny w województwie Êlàskim zespó∏ grajàcy muzyk´ dawnà, a istniejàcy na wsi.
Od poczàtku w zespole wyst´pujà tylko dziewcz´ta, których ∏àcznie by∏o ju˝ trzydzieÊci.
– Dziewcz´ta uczà si´ gry na
fletach, emisji g∏osu, dykcji i ruchu scenicznego. Wykonujà zarówno utwory instrumentalne, jak
i wokalno-instrumentalne. Âpiewajà w kilku j´zykach, m.in.
w polskim, ∏aciƒskim, w∏oskim,
niemieckim i francuskim – mówi
kierujàca poczynaniami zespo∏u
Iwona Ewertowska-Mener.
To w∏aÊnie z jej inicjatywy
pod koniec 1993 roku w Szkole
Podstawowej w Pniowie zrodzi∏a
si´ myÊl stworzenia zespo∏u, który pierwotnie przyjà∏ nazw´ „Re-

zonansik”. Od tej pory grupa cz´sto wyst´puje na lokalnych uroczystoÊciach i z powodzeniem
bierze udzia∏ w licznych festiwalach i konkursach.
Jednym z najwi´kszych osiàgni´ç zespo∏u jest II miejsce na
Ogólnopolskim Festiwalu Kol´d
i Pastora∏ek w B´dzinie. Ponadto
grupa wyst´powa∏a te˝ podczas
Âwiatowych Dni M∏odzie˝y we
W∏oszech i koncertowa∏a na W´grzech, w Czechach oraz Niemczech.
„Szkolnym flecistom” nie
uda∏o si´ jeszcze wydaç p∏yty, ale
dêwi´ki ich dawnej muzyki znalaz∏y si´ ju˝ w archiwach Telewizji Polskiej. Przy udziale zespo∏u
nagrywano bowiem programy telewizyjne, m. in. „Ziarno”.
P. J.

PNIÓW

Szkolni fleciÊci
tylowe dawne stroje, dawna
muzyka i dawna sceneria.
SWszystko
dawne, ale nie
dziewcz´ta, które tworzà Ze-

spó∏ Muzyki Dawnej. Pod koniec ubieg∏ego roku chluba
Pniowa obchodzi∏a 10-lecie
swego istnienia.

fot. Roman Konzal

Zespó∏ Muzyki Dawnej z Pniowa
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ZAPOWIEDZI

Odwa˝nie
do przodu

w wykonaniu Teatru „A” zostanie zaprezentowana 25 stycznia
o godz. 15.00 w koÊciele parafialnym w Smolnicy. Zapraszajà
ksiàdz proboszcz i wykonawcy.

10 stycznia na stoku
Sto˝ka w WiÊle ¸abajowie
odby∏y si´ II Zawody
Narciarskie o Puchar
Szko∏y z Charakterem
w Gliwicach.
Imprezie patronowa∏
„GoÊç Niedzielny”.

KIK w Gliwicach
zaprasza na spotkanie, które odb´dzie si´ 28 stycznia w kaplicy
Êw. Jadwigi przy parafii Wszystkich Âwi´tych. W programie:
godz. 18.00 – nieszpory, godz.
18.30 – Msza Êw. z homilià
i konferencja o. W∏odzimierza
Zatorskiego pt. ChrzeÊcijaƒskie
prze˝ywanie czasu.

Msza Êw. na stoku

Muzyka w starym
opactwie

Zdj´cia Marek Piekara

Zawody poprzedzi∏a Msza Êw.
na o∏tarzu ubitym ze Êniegu. Specjalnie z Gliwic przyjecha∏ jà odprawiç ks. Robert Chudoba, diecezjalny duszpasterz m∏odzie˝y.
Do koncelebry do∏àczy∏ ks. Grzegorz Szwarc z parafii w Katowicach Za∏´˝u, organizator narciarskich zawodów ksi´˝y, które
w tym roku odb´dà si´ 16 lutego.
– Jazda na nartach wymaga
odwagi, ale potrzeba nam te˝ odwagi ˝yciowej i odwagi do g∏oszenia Pana Jezusa, do wychodzenia z Dobrà Nowinà. Mo˝na
to robiç nawet wtedy, gdy si´ jeêdzi na nartach, na przyk∏ad powstrzymujàc si´ od przekleƒstw,
grajàc fair play, ust´pujàc miejsca w kolejce do orczyka – mówi∏
ks. Robert w homilii wyg∏oszonej
na stoku. – ˚yczàc sportowcom
odwagi, zach´ca∏ te˝ do podejmowania w ˝yciu nowych wyzwaƒ, bo „chrzeÊcijaƒstwo to jest
religia, gdzie si´ podejmuje ryzyko kochania”.
W zawodach, które rozpocz´∏y
si´ o godz. 11.00 uczestniczy∏o

„Pastora∏ka”

w sumie 65 osób, podzielonych na
ró˝ne kategorie wiekowe. Wiele
z nich na co dzieƒ trenuje w klubach sportowych. Wyje˝d˝ajà na
tygodniowe obozy treningowe do
Austrii i W∏och. Niektórzy zapa∏
do je˝d˝enia odziedziczyli po rodzicach, którzy zabierali ich w góry ju˝ w wieku przedszkolnym.
Sto˝ek jest wi´c dla nich górà ∏atwà, ale i tu osiàgni´cie dobrego

wyniku wymaga∏o pe∏nej mobilizacji. Najlepszy wynik osiàgnà∏
Przemys∏aw Deka w kategorii
otwartej (19, 45 s.). A z najm∏odszych – Pawe∏ Bernas (19,54 s.).
Zawody zakoƒczy∏y si´ uroczystym wr´czeniem dyplomów i nagród, ufundowanych przez ING
Bank Âlàski, Ergo Hesti´, Aptek´
„Pod Koronà” w Gliwicach i naszà
redakcj´.
K. C.

IV Rejonowy Przeglàd Inscenizacji Bo˝onarodzeniowych
ym razem uczestnikami przeglàdu by∏o ponad 30
grup teatralnych reprezentujàcych 6 kategorii wieT
kowych. Cele zmagaƒ konkursowych wiàza∏y si´
z rozwojem wra˝liwoÊci duchowej, kszta∏towaniem
poczucia to˝samoÊci z kulturà chrzeÊcijaƒskà, przywiàzaniem do rodzinnych tradycji i obyczajów,
uwra˝liwieniem na wartoÊci kulturotwórcze s∏owa,
obrazu, ruchu i dêwi´ku, nabywaniem umiej´tnoÊci
pracy w zespole, a przede wszystkim pog∏´bianiem
prze˝yç religijnych dotyczàcych Bo˝ego Narodzenia.
Jury, w którego sk∏ad weszli: Agata Grzeszczuk-Oleschko – organizatorka przeglàdu, Agata Wieczorek
– doradca metodyczny religii, ks. Eugeniusz Bill, siostra Franciszka Wanat i Beata Soko∏owska, reprezentujàca Gliwicki Teatr Muzyczny, ze wzruszeniem oglàda∏o poszczególne inscenizacje. Wystawiono typowe
jase∏ka, wspó∏czesne prezentacje dotyczàce narodzenia
Jezusa, inscenizacje poetycko-biblijne, a nawet formy
musicali. Najwy˝ej oceniono nast´pujàce zespo∏y:

– w kategorii zerówki – SP 7 Gliwice
– kl. 1–3 – SP 3 Gliwice
– kl. 4–6 – SP Rudziniec
– gimnazja – Gimnazjum nr 1 Gliwice
– szko∏y Êrednie – LO nr II Gliwice
– szko∏y specjalne i domy pomocy spo∏ecznej –
Szko∏a Specjalna z Radzionkowa.
Przyznano równie˝ 10 wyró˝nieƒ indywidualnych.
Podsumowanie przeglàdu i wr´czenie nagród
mia∏o miejsce podczas gali fina∏owej, która odby∏a
si´ 8 stycznia 2004 r. w GórnoÊlàskim Centrum
Edukacyjnym w Gliwicach. W uroczystoÊci tej
uczestniczyli: bp Gerard Kusz, wiceprezydent Gliwic Jan Kaêmierczak, dyrektor Delegatury w Gliwicach Urszula Ka∏u˝na i oczywiÊcie dyrektor GCE
Krystyna Wojarska. Gal´ uÊwietni∏y wyst´py
dwu spoÊród nagrodzonych zespo∏ów – LO II w Gliwicach i Szko∏y Specjalnej z Radzionkowa.
A. W.

25 stycznia o godz. 17.00
w sanktuarium Matki Bo˝ej
w Rudach odb´dzie si´ Êpiewanie przy ˝∏óbku w wykonaniu:
chóru im. J. Rogera z Rud, chóru Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej II stopnia z Gliwic, chóru
i scholi z Babic, scholi z Zawady
Ksià˝´cej oraz scholi z Wrzosek
k. Opola.

Kim jestem?
To temat rekolekcji, które
dla dziewczàt od 15. roku ˝ycia
organizujà siostry franciszkanki szpitalne z O∏drzychowic
K∏odzkich. Termin: 1–5 lutego.
Zg∏oszenia i bli˝sze informacje:
S. M. Pacyfika, ul. KoÊcielna
11, 46-081 Dobrzeƒ Wielki,
tel. (77) 46-96-656, e-mail:
smpacyfika@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie
Amazonek
zaprasza kobiety po amputacji
piersi i ich rodziny na spotkanie z okazji wspomnienia Êw.
Agaty, które odb´dzie si´ 7 lutego w parafii Podwy˝szenia
Krzy˝a Âwi´tego w Gliwicach
(ul. Daszyƒskiego 2, u redemptorystów). Rozpocz´cie Mszà
Êw. o godz. 16.00, której przewodniczyç b´dzie bp Gerard
Kusz.

Wspólnoty Odnowy
w Duchu Âwi´tym
zapraszajà na Eucharysti´ w intencji uzdrowienia – czwartek
12 lutego, godz. 19.15, koÊció∏
Wszystkich Âwi´tych w Gliwicach.
G OÂå N IEDZIELNY /25 stycznia 2004/
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PANORAMA PARAFII
Okiem Proboszcza

TARNOWSKIE GÓRY
BOBROWNIKI

Ks. Piotr Ciba,
po Êwi´ceniach kap∏aƒskich w
1983 r. pracowa∏ w Woênikach
Âlàskich, Miasteczku Âlàskim,
Âwi´toch∏owicach
Zgodzie,
Brzezinach Âlàskich, Herbach
Âlàskich, od 1996 roku by∏ wikarym, potem administratorem, a w 2000 roku zosta∏ proboszczem w Tarnowskich Górach Bobrownikach.
– Parafia w Bobrownikach
jest jakby jednà wielkà rodzinà.
Ludzie mieszkajà tu od pokoleƒ, z dziada pradziada. Wielu
jest spokrewnionych, prawie
wszyscy si´ znajà. To spo∏ecznoÊç mocno osadzona w religii,
a˝ 70 procent mieszkaƒców
uczestniczy w Mszach Êw. To
bardzo ofiarna wspólnota. KiedyÊ du˝o pielgrzymowa∏em po
Europie, widzia∏em tamtejsze
parafie i ich ˝ycie skupione wokó∏ koÊcio∏a. Przysz∏oÊcià KoÊcio∏a sà parafie funkcjonujàce
jako wspólnoty wspólnot. Parafia musi byç miejscem, gdzie
coÊ si´ dzieje, coÊ, co ludzi
przyciàga. Wielu moich parafian wyra˝a ch´ç zaanga˝owania, trzeba tylko im pomóc. Do
ka˝dego cz∏owieka trzeba trafiç
z konkretnà propozycjà. Na
przyk∏ad piel´gniarki z naszej
parafii dy˝urujà co sobot´, s∏u˝àc pomocà doraênà – robià zastrzyki, mierzà poziom cukru.
Mo˝liwoÊç zaanga˝owania daje
parafianom Katolickie Centrum
Kultury „Opoka” im. Jana Paw∏a II. Wyremontowanie tego
domu katechetycznego by∏o darem parafii na rok jubileuszowy. DziÊ s∏u˝y wszystkim parafianom, m∏odszym i starszym.
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W Bobrownikach obok koÊcio∏a z czerwonej klinkierowej ceg∏y stoi budynek
Katolickiego Centrum Kultury „Opoka” im. Jana
Paw∏a II. To tu koncentruje
si´ ˝ycie parafii. Kulturalne, towarzyskie, sportowe.
I s∏u˝y ˝yciu duchowemu.

Zdj´cia: Roman Konzal

fot. Roman Konzal

Parafia nie
mo˝e spaç

Miejsce to przyciàga m∏odych.
Od kilku lat el˝bietanka s. Kornelia
prowadzi M∏odzie˝owà Grup´ Teatralnà „Opoka”. Dzisiaj to ju˝ licealiÊci, którzy majà w swoim dorobku wiele premier. Ostatnia sztuka,
poÊwi´cona postaci Matki Teresy
KoÊció∏ w Bobrownikach zdobi pi´kna fasada. Wybudowany na poczàtku
z Kalkuty, wystawiana jest w nieubieg∏ego wieku, zosta∏ poÊwi´cony w 1911 roku. – Parafianie wybudowali
dzielne popo∏udnia w Centrum.
koÊció∏ w 17 miesi´cy, jak to zrobili, nie wiem. Ca∏y czas si´ nad tym zastaWtedy sala teatralna na 150 osób zanawiam – mówi proboszcz. Po ubieg∏orocznych remontach jeszcze dok∏adzwyczaj jest pe∏na. Póêniej m∏odzi
niej widaç urod´ tej eklektycznej budowli.
wyruszà z tym przedstawieniem do
innych parafii.
tor „Niedzieli”, czy poeta i publicyprowadzony przez organistk´ Ann´
– Przez ca∏e moje ˝ycie kap∏aƒsta ks. Jerzy Szymik.
Stiler. Zaj´cia z gry na gitarze, kurskie zajmowa∏em si´ m∏odzie˝à –
Swoje grupy – muzycznà i tesy taƒca towarzyskiego, równie˝ simówi ks. Piotr Ciba, proboszcz paatralnà – majà równie˝ dzieci. M∏od∏ownia, bilard, stó∏ do tenisa.
rafii Przemienienia Paƒskiego
si wystawiajà jase∏ka i zapraszani sà
Proboszcz stara si´ zbli˝aç m∏ow Tarnowskich Górach Bobrownido przedstawieƒ przygotowywanych
dych do kultury. Przygotowujàcy
kach. – Nie powiem, ˝e nie jest ci´˝przez starszych. Codziennie przez
si´ do bierzmowania majà te˝
ko przyciàgnàç m∏odzie˝ do parafii.
dwie godziny studenci udzielajà ko„w programie” odwiedzenie sali teAle kiedy proponuje si´ im coÊ cierepetycji dzieciom potrzebujàcym
atralnej albo przeczytanie jakiejÊ
kawego, przekonujà si´, ˝e jest to
pomocy w nauce. A w po∏owie
ksià˝ki. W ubieg∏ym roku to w∏aÊnie
miejsce, gdzie mo˝na si´ rozwijaç.
czerwca w ogrodzie parafialnym
ta parafia w 25. rocznic´ pontyfikaTak powstaje pewna elita, na którà
przygotowywany jest festyn, z któretu Jana Paw∏a II zorganizowa∏a remo˝na liczyç w parafii. Parafia nie
go dochód przeznaczony jest na pó∏gionalny konkurs poÊwi´cony Pamo˝e spaç. Kiedy coÊ si´ dzieje, lukolonie dla dzieci.
pie˝owi. W trzech kategoriach: pladzie przychodzà.
Co Êrod´ w Centrum spotyka si´
stycznej, literackiej i teatralnej,
Na probostwie wiszà zdj´cia
oko∏o stu osób z ko∏a seniorów.
wzi´∏o udzia∏ 450 osób. Co dwa
z wyjazdu do Rzymu i spotkania
Wspó∏pracujà w Domami Pomocy
miesiàce odbywajà si´ tu „Spotkaz Janem Paw∏em II, na którym sà
Spo∏ecznej w Nakle Âlàskim, Rania XXI wieku”. WÊród zaproszow∏aÊnie ci najbardziej zaanga˝owadzionkowie i Tarnowskich Górach.
nych goÊci znaleêli si´ bp Józef Zani. Do parafii przyciàga ich równie˝
Pomagajà ich mieszkaƒcom, czawitkowski, Czes∏aw Ryszka, redakM∏odzie˝owy Zespó∏ „Gaudium”
sem goszczà ich u siebie na spotkaW Katolickim Centrum Kultury „Opoka” koncentruje si´ ˝ycie parafii
niach w Bobrownikach. W Centrum dzia∏a kawiarnia, biblioteka
i wideoteka. Parafianie organizujà
tu rodzinne przyj´cia.
We wspólnocie ˚ywego Ró˝aƒca jest 500 osób – dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Parafianie odprawiajà nowenn´ do Matki Bo˝ej
przy gotyckiej figurze przeniesionej z kaplicy do koÊcio∏a. Ka˝dego
roku szeÊç autokarów wyje˝d˝a na
nocne czuwanie do Cz´stochowy.
W tym roku parafianie z Bobrownik b´dà si´ modliç przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze
w nocy z 6 na 7 lutego.
MIRA FIUTAK

