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Przywiezione z Rzymu, 
z uroczystości 
beatyfikacji, 
umieszczone zostały 
w przygotowanym 
wcześniej ołtarzu 
poświęconym 
Papieżowi Polakowi. 

P arafia Przemienienia Pańskiego 
w Tarnowskich Górach-Bobrowni-

kach już ma relikwie bł. Jana Pawła II.  
5 maja bp Gerard Kusz poświęcił oł-
tarz, gdzie wierni będą prosić o wsta-
wiennictwo błogosławionego, a w nie-
dzielę, 8 maja, po wszystkich Mszach 
św. parafianie mogli uczcić relikwie.

Ołtarz poświęcony Janowi Pawło-
wi II i miłosierdziu Bożemu wykona-
ła Pracownia Konserwatorska „Art. 
Reno” z Zabrza. Znajduje się w nim 
obraz przedstawiający Ojca Świętego 
i dwie figury – św. o. Pio i św. Siostry 
Faustyny. W  kaplicy umieszczone 
zostały też dwa obrazy namalowane 
według dzieł Rafaela, przedstawia-

jące ustanowienie św. Piotra głową 
Kościoła. 

– Właśnie świętujemy stule-
cie poświęcenia naszego kościoła. 
To ważne wydarzenie, jakim jest wy-
niesienie na ołtarze Jana Pawła II, 
rozpoczyna drugie stulecie historii 

naszej świątyni. Ołtarz jest naszym 
szczególnym wotum wdzięczności 
za dar pontyfikatu Ojca Świętego 
– mówi ks.  Piotr Ciba, proboszcz 
parafii, który przywiózł relikwie 
z uroczystości beatyfikacji w Rzy-
mie.  mf

Ewangelizatorzy nowej ewangelizacji

T ak określił nowych diakonów 
bp Gerard Kusz, który 7 maja 

w  Rudach udzielił im święceń. – 
Macie być nie tylko siewcami słowa 
Bożego, ale przede wszystkim jego 
świadkami – mówił w  homilii bp 
Kusz. Tegoroczni diakoni to: Artur 
Barnaś i Marcin Kutek z parafii Bo-
żego Ciała w Bytomiu-Miechowicach, 
Sebastian Bem z parafii św. Michała 
Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze, 
Artur Bijok i Rafał Jakubina z parafii 
św. Gerarda w Gliwicach, Piotr Golus 
z parafii św. Bartłomieja w Gliwicach, 
Mateusz Kotowicz z parafii św. Bar-
bary w Bytomiu, Łukasz Kwieciński 
z parafii MB Królowej Wszechświa-
ta w Tarnowskich Górach-Pniowcu, 
Wojciech Maciążek z parafii św. Józe-
fa w Zabrzu, Łukasz Meinert z parafii 
św. Józefa w Kaletach-Jędrysku oraz 
Krzysztof Plewnia z parafii Chrystu-
sa Króla w Świerklańcu.  •
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Rudy, 7 maja. Bp Gerard Kusz wyświęcił 11 nowych diakonów
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Bp Gerard Kusz poświęcił kaplicę bł. Jana Pawła II

Kaplica bł. Jana Pawła II w kościele w Bobrownikach

Mają relikwie
krótko

Śląskie 
śpiewanie
Przegląd. najpierw 
były eliminacje w wielu 
śląskich miastach, 
a następnie finał 
w domu Kultury 
w Piekarach Śląskich, 
gdzie prezentowało się 
prawie stu najlepszych 
wykonawców XViii 
regionalnego Przeglądu 
Pieśni „Śląskie śpiewanie” 
im. prof. adolfa dygacza. 
uczestnicy wykonywali 
śląskie pieśni ludowe 
i pieśni okresu powstań 
śląskich. laureatów 
poznamy jednak dopiero 
4 czerwca na gali, która 
odbędzie się w siedzibie 
zespołu w Koszęcinie.  
Przegląd organizowany 
jest przez Związek 
Górnośląski 
w Katowicach, Zespół 
„Śląsk” oraz samorządy 
miast i gmin, w których 
przeprowadzone  
zostały etapy 
eliminacyjne.
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Bp Gerard 
Kusz

Mówimy „Maryjo, 
Królowo Polski, jestem 
przy tobie, pamiętam, 

czuwam”. Czuwać 
to znaczy wziąć 

odpowiedzialność 
za to wspólne 

dziedzictwo, któremu 
na imię Polska. Czasem 

lubimy dużo mówić 
o patriotyzmie, a Ojciec 

Święty dawał świadectwo 
miłości do ojczyzny. 

To, co wyodrębnia 
nas, Polaków, to nasza 

kultura, którą żyje 
naród i przez którą się 

wypowiada. Mogą 
zmieniać się władze, 

może nie być państwa, 
a naród istnieje. Kiedy 

postawała Konstytucja 
3 Maja, jej twórcy i elity 

intelektualne zdały 
egzamin. Czy dziś nasze 

elity intelektualne 
i polityczne zdają 

egzamin z czasu 
trudnego? Są wartości, 

których trzeba strzec, jak 
mówił Jan Paweł II. 
Pytam: co jest dziś 

naszym Westerplatte? 
Jeśli tego przyczółka 

nie obronimy, próżne 
nasze mówienie 

o patriotyzmie. Narody, 
które tracą pamięć, 

tracą tożsamość. Źle 
by się stało, gdybyśmy 

w zjednoczonej Europie 
byli bez własnej twarzy, 

nijacy. Trzeba swoją 
tożsamość zachować 

i jej bronić. Jeśli 
nie położymy nadziei 

w Bogu, nasze kolejne 
5 minut na arenie świata 

może być przegrane. 
To jest nasze być  

albo nie być na dzisiaj.
Z homilii podczas Mszy za ojczyznę 

3 maja w gliwickiej katedrze
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U św. Jadwigi 
Śląskiej

Trzebnica. 7 maja wierni z die-
cezji gliwickiej pielgrzymowali 
do sanktuarium św. Jadwigi Ślą-
skiej, gdzie modlili się, dziękując 
równocześnie za beatyfikację Jana 
Pawła II. Spotkania zorganizowa-
ły dekanaty: Tarnowskie Góry, 
Stare Tarnowice i Żyglin, dlatego 
też stamtąd była większość uczest-
ników, ale tradycyjnie już spora 
grupa pielgrzymów przyjechała 
też z Gliwic-Sośnicy. W tym roku 
w pielgrzymce do grobu św. Jadwi-
gi wzięło udział około 350 osób, 
wśród nich również chórzyści 
z  Rept Śląskich, którzy zadbali 
o oprawę muzyczną uroczystości. 
Bp Jan Wieczorek, który przewod-
niczył Mszy św. w sanktuarium 
przywołał w tym miejscu życio-
rysy trzech ważnych postaci dla 
naszego Kościoła: św. Jadwigi Ślą-
skiej, błogosławionego właśnie 
Jana Pawła II i św. Edyty Stein.

W tym roku u grobu 
św. Jadwigi modliło się 
ok. 350 pielgrzymów 
z naszej diecezji 
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Majówka w Niniwie
kokotek. Tegoroczna majówka 
zorganizowana przez Misjo-
narzy Oblatów MN i  Stowarzy-
szenie Młodzieżowe „Niniwa” 
to  już  XIV Zjazd Młodzieży 
Oblackiej, który połączony został 
z  festynem parafialnym i  zgro-
madził w sumie ponad 1000 osób 
(w  tym ok. 200 młodych z  całej 
Polski). Od 30 kwietnia do 3 maja 
w  Centrum Formacji „Niniwa” 
młodzież przeżywała dni skupie-
nia i radości pod hasłem „Głosić 
Ewangelię na dachach”, opartym 
na cytacie bł. Jana Pawła II. W nie-
dzielę mocno wybrzmiał akcent 
beatyfikacyjny, a następnego dnia 

ważnym punktem programu była 
koncelebrowana przez kilkunastu 
kapłanów Msza św., której prze-
wodniczył bp Jan Wieczorek, 
modląc się m.in. w intencji obcho-
dzącego 80. urodziny ks. Ludwi-
ka Koniecznego, który przez 36 
lat prowadził parafię i  tworzył 
centrum dla młodzieży w Kokot-
ku. Dodatkowe atrakcje zjazdu  
to  dwa koncerty (30 i  40 na  70 
oraz Trąbki Jerycha) i  ambitna, 
autorska sztuka „Kalejdoskop” 
młodzieżowej grupy z  Iławy. 
W zjeździe uczestniczyło 13 obla-
tów, w tym o. prowincjał Ryszard 
Szmydki OMI. kz

O. Tomasz Maniura i o. Bartosz Madejski z uczestnikami zjazdu
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Świętowali zmartwychwstanie
Bytom. Po  raz trzeci w  parafii 
Trójcy Świętej odbyło się Paschal-
ne Święto Młodych. W  całonoc-
nym spotkaniu z 6 na 7 maja wzięło 
udział ponad 80 osób z  różnych 
bytomskich parafii. – W ten spo-
sób świętujemy zmartwychwstanie 
Chrystusa, a w tym roku dodatkowo 
jest to czas dziękczynienia za beaty-
fikację Jana Pawła II. Świętujemy 
też jubileusz 125-lecia konsekra-
cji naszego kościoła, dziękujemy 
za naszą i inne bytomskie wspólno-
ty. Chcemy, żeby to spotkanie było 
dla uczestników doświadczeniem 
wspólnoty Kościoła, spotkaniem 

na wspólnej modlitwie i zabawie – 
wyjaśnia organizator ks. Damian 
Trojan. Mszy św. odprawionej 
o  północy przewodniczył bp Jan 
Wieczorek, który przypomniał 
młodym czym jest Pascha, przej-
ście od Wielkiego Piątku do rado-
ści zmartwychwstania. Spotkanie 
rozpoczęło się koncertem zespołu 
Full Power Spirit, potem była konfe-
rencja duszpasterza akademickiego 
z Katowic – ks. Damiana Bednar-
skiego, film, a  po  nim dyskusja, 
grill i zajęcia sportowe. Spotkanie 
zakończyło się o szóstej rano tańcem 
belgijskim na placu kościelnym. 
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Diecezjanie wrócili z Rzymu

Byli nawet maturzyści
Całonocne oczekiwanie, 
a potem wybuch prawdziwej 
radości, kiedy papież ogłaszał 
Jana Pawła II błogosławionym – 
tak mówią ci, którzy byli wtedy 
na Placu św. Piotra. 

S zacuje się, że z diecezji gliwickiej na beaty-
fikację do Rzymu wyjechało około 350 osób. 

W uroczystości uczestniczył bp Jan Wieczorek 
oraz wielu księży. Ci, którzy oglądali relację 
z Placu św. Piotra w telewizji, mogli zauważyć 
stale pojawiający się na ekranie i wybijający 
spośród innych transparent z napisem: Krup-
ski Młyn. Zabrała go niewielka grupa, która 
z tej miejscowości wyjechała do Rzymu. Nie-
wielka, ale najbardziej tego dnia dostrzegana 
przez kamery. W Krupskim Młynie żartują, 
że należy im się od wójta nagroda za tę niety-
pową promocję gminy.

W tych dniach do Rzymu wyjeżdżali piel-
grzymi w małych, rodzinnych grupach, z biu-
rami podróży, i w większych, organizowanych 
przez poszczególne parafie diecezji. W grupie 
parafii św. Józefa z Zabrza znalazło się blisko 50 
osób. Najpierw uczestniczyli w czuwaniu przed 
beatyfikacją w Circus Maximus, a potem czekali 
całą noc na niedzielną uroczystość. – W drodze 
powrotnej już nikt nie mówił o problemach or-
ganizacyjnych, które wcześniej były komen-
towane, trudach tego czasu, ale że warto było 
tam być. W czasie uroczystości beatyfikacyjnej 
naprawdę czuło się, że Jan Paweł II wynoszony 
na ołtarze nam błogosławi – wspomina po po-
wrocie proboszcz ks. Józef Dorosz. 

Największą 150-osobową grupą była piel-
grzymka zorganizowana przez diecezjalne 

duszpasterstwo turystyki i  wypoczynku. 
Tworzyły ją osoby z różnych miejsc diecezji 
gliwickiej, w różnym wieku, byli nawet matu-
rzyści, którzy zaraz po powrocie przystąpili 
do egzaminu dojrzałości. Wszyscy z jednym pra-
gnieniem – żeby w tych dniach być w Rzymie. 
W uroczystości beatyfikacji uczestniczyli, stojąc 
na Placu św. Piotra. Wspominają, że tego dnia 
dominującym tam językiem był polski, a wybi-
jającymi się barwami były biel i czerwień po-
wiewających nad głowami flag. Żeby dostać się 
na plac, na uliczkach dochodzących do niego 
ustawili się tuż po północy. Około drugiej do-
stali się na via della Conciliazione, a na sam Plac 
św. Piotra weszli o siódmej rano. W oczekiwaniu 
na ten moment, noc spędzili na nogach, ściśnięci 
w wolno przesuwającym się tłumie. Ale kiedy 
rozpoczęła się uroczystość i papież Benedykt 

XVI wypowiedział formułę błogosławieństwa, 
a na fasadzie bazyliki odsłonięty został portret 
Jana Pawła II, nikt nie pamiętał o zmęczeniu. 
– Naprawdę towarzyszyły temu wielkie emo-
cje. Byliśmy dumni, jako Polacy, a było nas tego 
dnia bardzo dużo na placu, że mamy błogosła-
wionego, naszego rodaka – mówi ks. Adam La-
szewski, diecezjalny duszpasterz ds. turystyki 
i wypoczynku. – Po uroczystości mieliśmy czas 
na zwiedzanie miasta, z czego chcieli skorzy-
stać przede wszystkim ci, którzy byli w Rzymie 
po raz pierwszy. 

Na Plac św. Piotra wrócili następnego dnia, 
na Mszę dziękczynną za beatyfikację. Wtedy 
też po kilkugodzinnym oczekiwaniu w kolej-
ce mogli wejść do środka bazyliki, gdzie wy-
stawiona była trumna ze szczątkami bł. Jana 
Pawła II. Mira Fiutak

Uczestnicy pielgrzymki diecezjalnego duszpasterstwo turystyki i wypoczynku 
na Placu św. Piotra
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Sympozja, koncerty, pikniki

Dwa tygodnie dla rodziny
Do szukania „piękna życia rodzinnego” za-
chęcają tegorocznym hasłem organizatorzy 
IV Metropolitalnego Święta Rodziny.

I nauguracja imprezy już za tydzień, 21 maja, 
koncertem Natalii Kukulskiej w Domu Muzy-

ki i Tańca w Zabrzu. A następnego dnia, w nie-
dzielę, w katedrach metropolii górnośląskiej 
i diecezji sosnowieckiej odprawione zostaną 
Msze w intencji rodzin. Patronat nad MŚR objął 
metropolita górnośląski abp Damian Zimoń, 
a koordynatorem i pomysłodawcą jest Małgo-
rzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. W cią-
gu dwóch tygodni odbędzie się wiele imprez: 

koncerty, wystawy, konkursy, 
wykłady i sympozja naukowe, 
imprezy sportowe i pikniki. 

21 maja w WPKiW startuje 
III Chorzowski Bieg Rodzinny. 
Na 24 maja w Muzeum Górno-
śląskim w Bytomiu zaplanowano 
wernisaż prac konkursowych oraz konferencję 
nt. „Nowa ewangelizacja a rodzina”. Natomiast 
na Wydziale Teologicznym UŚ 27 i 28 maja za-
planowano Katowicki Ogród Literacki w ra-
mach VII Kiermaszu Wydawców Katolickich. 
W programie: spotkania z autorami publika-
cji dotyczących rodziny, m.in. o. Ksawerym 

Knotzem, „Jan Paweł II o rodzinie” – spotkanie 
z wieloletnimi współpracownikami papieża 
oraz koncert Zespołu „Śląsk” w katowickiej ka-
tedrze. 27 maja w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Zabrzu odbędzie się spotkanie dla 
babć i dziadków pt. „Postaw na rodzinę – nie-
zastąpieni dziadkowie” (wykłady i warsztaty). 
28 maja – IV Dyktando dla Rodzin – zgłoszenia 
do 23 maja, a szczegółowe informacje: www.ksj.pl. 
4 czerwca w siedzibie zespołu „Śląsk” w Koszę-
cinie odbędzie się Piknik Rodzinny połączony 
z Galą Śląskiego Śpiewania. mf

szczegóły na www.swieto-rodziny.pl

pod
patronatem
„Gościa”
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O to czona d rzew a m i 
placówka mieści  się 
w  centrum Zabrza, 
przy ul. Konopnickiej 3. 

Ruch samochodowy niewielki, 
blisko park, cisza i spokój. Klasy 
odnowione, kolorowe, w  każ-
dej kilka ławek i  pełno pomocy 
dydaktycznych.

– Autyzm jest najpoważniej-
szym schorzeniem rozwojowym. 
Określany często jako całościowe 
zaburzenie rozwojowe. Już sama 
definicja wskazuje, że zaburzony 
jest cały rozwój dziecka – nie ma 
wątpliwości Katarzyna Pankie-
wicz, psycholog w  ZSS nr  41. – 
Na całym świecie obserwuje się 
wzrost zachorowań. Dziś autyzm 
określa  się nawet jako chorobę 
cywilizacyjną. 

Jeszcze niedawno w Europie 
na  150 urodzeń jedno dziecko 
było autystyczne. Dziś przyjmu-
je się, że na każde 91 dzieci jedno 
rodzi się z autyzmem. Większość, 
bo  aż  75 proc., ma zaburzenia 
umysłowe w  różnym stopniu, 
ponad jedna trzecia (ok. 35 proc.) 
ma niższy iloraz inteligencji 
od przeciętnej.

W zabrzańskiej szkole, gdzie 
trafiają dzieci z  ciężkimi przy-
padkami autyzmu, uczy  się 90 
osób. W klasach I–III do 90 proc. 
uczniów jest autystycznych, w po-
zostałych – jeden, dwoje uczniów.

W placówce funkcjonuje rów-
nież oddział przedszkolny, a także 
prowadzone są zajęcia z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju. 
– Autyzm diagnozuje się zwykle 
po 3. roku życia, choć najczęściej 
objawy rodzice zauważają wcze-
śniej. Ważne jest, aby możliwie 
szybko rozpocząć rehabilitację 
i  edukację, co  zwiększa szansę 
sukcesu takich działań. Stąd w ra-
mach oddziału wczesnego wspo-
magania, przez 8 godzin w mie- 
siącu, spotykamy  się na  terapii 
z  takim maluchem w  domu lub 
na terenie naszej szkoły – wyja-
śnia Teresa Paradowska, dyrektor 
placówki. 

Obecnie w przypadku dzieci 
z autyzmem obowiązek szkolny 
zaczyna  się od  10. roku życia, 
w  przyszłym roku ten wiek zo-
stanie obniżony o dwa lata. 

Nie luksus, a konieczność 
U  dzieci uczących  się w  ZSS 

nr 41 często występuje niepełno-
sprawność sprzężona. – Znaczy to, 
że autyzm połączony jest z upośle-

dzeniem umysłowym, najczęściej 
umiarkowanym lub znacznym. 
Stąd konieczność specjalnych form 
pracy oraz indywidualne podej-
ście do ucznia nie jest luksusem, 
ale  koniecznością – tłumaczy 
Dorota Szmatlok, wychowawca 
klasy I b. 

Klasy mogą liczyć od 2 do mak-
symalnie 8 uczniów. Często oprócz 
nauczyciela jest osoba wspomaga-
jąca. Każdy przypadek autyzmu 
jest inny, dlatego w szkole pracu-
je  się indywidualnie z  każdym 
uczniem. – Sytuacja idealna to je-
den uczeń na jednego nauczyciela. 
Choć obecnie nie jest to możliwe, 
to mała liczebność klas jest warun-
kiem powodzenia rehabilitacji – 
wyjaśnia dyrektor ZSS nr 41. 

Trudno zrozumieć świat dzieci 
autystycznych. Fizycznie nie róż-
nią się niczym od zdrowych, jed-

nak często zupełnie zaburzona 
jest  ich  komunikacja werbalna 
i  niewerbalna, nie  potrafią zro-
zumieć informacji, które do nich 
docierają. Kto nigdy nie spotkał 
takiego dziecka, nie ma pojęcia, 
czym jest autyzm.

– Do  każdego dziecka stara-
my  się docierać w  taki sposób, 
który daje szansę na nawiązanie 
kontaktu. Różnicowane są także 
zadania, których wykonania na-
uczamy naszych podopiecznych. 
Zależy to  od  postępu w  danej 
dziedzinie. Staramy się nie przy-
spieszać procesu edukacyjnego, 
ale  jednocześnie nie  przegapić 
momentu, kiedy można iść dalej 
– mówi Dorota Szmatlok. – Waż-
na jest obserwacja psychologiczna 
i pedagogiczna naszych dzieci.

W  szkole pracuje 42 peda-
gogów, którzy ukończyli studia 

Autyzm. W 2001 roku w zabrzańskim 
Zespole Szkół Specjalnych nr 41 było 
dwoje uczniów z autyzmem.  
Dziś są klasy, gdzie jest ich 90 proc., 
bo szkołę docenili rodzice borykający się 
z tym zaburzeniem u swoich dzieci.

tekst i zdjęcia
Ks. Waldemar Packner

wpackner@goscniedzielny.pl

W szkole wykorzystuje się szereg najnowocześniejszych metod 
pracy z dziećmi autystycznymi. Na zdjęciu zajęcia z dogoterapii
poniżej z lewej: W programie zajęć szkolnych pomocne są 
piktogramy (obrazki). Na zdjęciu Wojtek przy swojej tablicy

Co jest po drugiej stronie?
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z zakresu oligofrenopedagogiki, 
a także wiele innych form dosko-
nalenia zawodowego niezbędnych 
w pracy z uczniami autystyczny-
mi. Ponadto do dyspozycji uczniów 
jest trzech logopedów, dwóch fizjo-
terapeutów, psycholog, pielęgniar-
ka oraz pedagog szkolny. 

Nowoczesna placówka przy-
stosowana jest do pracy z dziećmi 
o głębokim upośledzeniu. – Mamy 
dwie sale doświadczania świata, 
gdzie poprzez różnego rodzaju 
bodźce staramy się stymulować 
rozwój dziecka. Prowadzone 
są zajęcia z dogoterapii, hipotera-
pii, nauka pływania, a w procesie 
edukacyjnym wykorzystuje  się 
szereg najnowocześniejszych 
metod – wyjaśnia dyrektor Tere-
sa Paradowska, z wykształcenia 
psycholog. Często uczniowie wy-
chodzą do kina, filharmonii lub 
teatru, wyjeżdżają na wycieczki. 
W szkole funkcjonuje wiele kółek 
zainteresowań, m.in. teatralne, ta-
neczne, ekologiczne, hafciarskie 
i… bębniarske. Dzieci lubią grać 
na bębnach. – Nie zamykamy się 
w murach szkoły, ale staramy się 
zainteresować i pokazać uczniom 
świat zewnętrzny. Mam nadzieję, 
że kiedyś będą w nim funkcjono-
wać w miarę samodzielnie – mówi 
Teresa Paradowska.

Nauczyć samodzielności 
Dzieci uczy się czytania, pisa-

nia, liczenia oraz nabywania prak-
tycznych umiejętności związanych 
z codziennym funkcjonowaniem. 
– Tylko ten, kto ma do czynienia 
z  dzieckiem autystycznym wie, 
ile czasu i cierpliwości wymaga 
nauczenie choćby przygotowania 
śniadania czy treningu czystości. 
To, co dla nas wydaje się czymś 
zupełnie naturalnym i podstawo-
wym, dla dziecka autystycznego 
stanowi ogromne wyzwanie – wy-
jaśnia Jolanta Rzyman, pedagog 
szkolny. – Nasza praca zmierza 
do tego, aby dzieci uzyskały jak 
największą samodzielność i  by 
przystosować je do społecznego 
funkcjonowania.

Kiedyś jedna z matek powie-
działa z radością, że już miesiąc 

jej syn nie krzyczał i nie wydawał 
w domu żadnego pisku. – To nasz 
sukces, ale  może zrozumieć 
to  tylko ten, kto uczy dziecko 
z autyzmem lub ma takie w domu – 
stwierdza Katarzyna Pankiewicz. 

W Zespole Szkół Specjalnych 
nr 41 w Zabrzu funkcjonuje szkoła 

podstawowa i gimnazjum. Dzie-
ci są dowożone do szkoły, która 
otwarta jest o 7 rano, a po zaję-
ciach odwożone do  domu. Cały 
czas znajdują  się pod opieką 
nauczycieli i  w ychowawców. 
Od  września placówka będzie 
otwarta do godz. 16.

Absolwenci spotykają  się 
w świetlicy, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „Kontakt”, któ-
ra funkcjonuje od  2004 roku. 
Od dwóch lat w szkole działa gru-
pa wsparcia dla rodziców dzieci 
z autyzmem. – To bardzo pomoc-
na i  konieczna forma wspiera-
nia i  dzielenia  się własnymi 
doświadczeniami. Spotkania do-
tyczą nie tylko problemu autyzmu, 
ale przede wszystkim są okazją 
do wymiany doświadczeń – wy-
jaśnia Jolanta Rzyman.

– Wszystko, co robimy z my-
ślą o  naszych dzieciach, ma 
służyć ich dobru, ale wyłącznie 
na  podstawie obowiązujących 
przepisów – w yjaśnia Teresa 
Paradowska. 

Placówka przyjmuje zapisy 
na nowy rok szkolny. Więcej na: 
www.zss.edu.pl., kontakt: tel. 
32 271 02 15, e-mail: zss41@poczta.
onet.pl. I choć wiele szkół w swoich 
ofertach wskazuje, że są przygo-
towane do pracy z dziećmi auty-
stycznymi, to oprócz wiedzy i bazy 

m a t e r i a l n e j 
najważniejsze 
są doświadcze-
nie i praktyka. 
A tego pedago-
gom z ZSS nr 41 
w Zabrzu z pew-
nością odmó-
wić nie można. 

  •

W ZSS nr 41 w Zabrzu pracuje 42 pedagogów. Na zdjęciu od lewej: 
Teresa Paradowska (dyrektor szkoły), Katarzyna Pankiewicz 
(psycholog), Dorota Szmatlok (wychowawca) i Jolanta Rzyman 
(pedagog szkolny) 

Co jest po drugiej stronie?

W placówce 
funkcjonują 
dwie sale 
doświadczania 
świata. 
Na zdjęciu 
Kuba podczas 
zajęć 
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P ani Ilona, matka czworga dzieci, 
jest jedną z pierwszych pacjen-

tek leczonych w nowej placówce. 
– Kiedy przyszła do nas w paździer-
niku, nie była w stanie poruszać się 
o własnych siłach, dziś szykuje się 
do powrotu do domu – przedstawił 
chorą prof. Zembala, inicjator tej 
supernowoczesnej medycznej in-
westycji. Nowy szpital ma pomóc 
w stawianiu na nogi większej niż 
dotąd liczby chorych cierpiących 
na  choroby serca. Szacuje się, 
że na oddziałach i w przeniesionym 
z pobliskich baraków (postawio-

nych kiedyś dla robotników bu-
dujących szpital) zespole poradni 
będzie przyjmowanych ponad 50 
tys. pacjentów rocznie. – Niech 
to będzie miejsce autentycznego 
ratowania bliźniego – powiedział 
podczas poświęcenia obiektu 
biskup gliwicki Jan Wieczorek. 
Zdradził, że dzięki pomocy leka-
rzy ze Śląskiego Centrum Chorób 
Serca ma siły, aby nadal pełnić 
swoją posługę duszpasterską. – „Je-
steśmy, aby ratować, leczyć, dawać 
nadzieję” – to hasło, umieszczone 
przy wejściu do budynku podczas 

uroczystości otwarcia, nieraz po-
wtarzał prof. Zembala. – Działa-
nie nowej placówki jest wynikiem 
współpracy całego naszego zespo-
łu – podkreślał. Nie przez przypa-
dek w holu na parterze znalazł się 
ogromny model „Batavii” – żaglow-
ca z 1628 roku, który nie dopłynął 
do Indonezji z powodu konfliktów 
wśród załogi. – Tylko działając 
zgodnie, zdołamy zrealizować na-
sze plany – mówił prof. Zembala. 
Obiekt o powierzchni ok. 12 tys. 
mkw. zostanie oficjalnie otwarty 2 
czerwca, ale już dziś działają w nim 
kompleks specjalistycznych przy-
chodni i laboratoriów oraz oddziały 
dla chorych ze 110 łóżkami. Metr 
kwadratowy budynku kosztował 
5,9 tys. zł. Największym atutem pla-
cówki, oprócz wyspecjalizowanej 
i docenianej na forum międzyna-
rodowym kadry, jest nowoczesne 
wyposażenie. Ośrodek dysponuje 
aparatem łączącym w  sobie an-
giograf i tomograf komputerowy 
oraz salą hybrydową umożliwia-
jącą jednoczesne przeprowadzanie 
u chorych operacji kardiochirur-
gicznych i zabiegów kardiologicz-
nych. A w ośrodku nauki, szkolenia 
i nowych technik medycznych znaj-
duje się multimedialny fantom czło-
wieka. – Ciężko go uznać za rzecz 
martwą, tak bardzo przypomina 
istotę żywą – reklamują go  pra-

cownicy. W budynku „B” lekarze 
będą zajmować się kompleksową 
intensywną opieką nad chorymi 
z  dolegliwościami sercowo-na-
czyniowymi, prowadzoną przez 
połączone siły kardiochirurgów, 
kardiologów inwazyjnych, chirur-
gów naczyniowych i angiologów. 
W ramach tej koncepcji znalazły się 
tam oddziały: kardiologiczno-an-
giologiczny, zajmujący się diagno-
styką i terapią schorzeń sercowych 
i naczyniowych, kardiochirurgii, 
chirurgii naczyniowej i wewnątrz-
naczyniowej, pracownie hemody-
namiki, a  także oddział ciężkiej 
niewydolności krążeniowo-od-
dechowej, tzw. erka. Rozpoczął 
już funkcjonowanie ośrodek na-
ukowo-dydaktyczny, centrum szko-
leniowe medycyny ratunkowej. 
Zarówno pracownicy, jak i prak-
tykanci z uczelni medycznych będą 
mogli spotykać się w nowoczesnym 
audytorium im. prof. Zbigniewa 
Religi przygotowanym na 85 osób. 
Ważne miejsce zajmuje też kaplica 
ekumeniczna z krzyżem kupionym 
przez prof. Zembalę w Zakopanem. 
Przy oddziale, zaplanowanym 
dla chorych po transplantacjach, 
znajduje się patio z kafejką. – Z tej 
perspektywy można zapomnieć, 
że  leży  się w  szpitalu – mówili 
pierwsi pacjenci. 

Barbara Gruszka-Zych

Oddziały i poradnie będą przyjmować rocznie ponad 50 tys. pacjentów 

Szpital dla serca

Prof. Marian Zembala (pierwszy z prawej), pomysłodawca nowej 
inwestycji, objaśnia działanie multimedialnego inplantu
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w „Gościu 
Niedzielnym”
8-stronicowy dodatek 
z okazji metropolitalnego 
Święta rodziny

O „Gościa” pytaj w kiosku i parafii

W DODaTKU M.IN.:

•  jaka jest rola 
rodziny w życiu 
parafii i Kościoła

•  rozmowa z natalią 
Kukulską o tym, że 
wierność nie jest 
nudna

•  program 
obchodów 
metropolitalnego 
Święta rodziny

„Gość”
z dodatkiem
– jak zawsze

4 zł

– Mamy placówkę, która spełnia nasze marzenia, 
również marzenia prof. Religi – powiedział 
podczas otwarcia nowego budynku „B”  
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
prof. Marian Zembala. 
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Dziękczynienie za beatyfikację

U Śląskiej Samarytanki
W uroczystość 
NMP Królowej 
Polski do grobu 
bł. Marii Luizy 
pielgrzymowały 
siostry zakonne 
z metropolii 
górnośląskiej.

W Nysie urodziła się, żyła 
i została pochowana bł. 
Maria Luiza Merkert, 

założycielka Zgromadzenia Sióstr 
św. Elżbiety, nazywana Śląską Sa-
marytanką, patronka Roku Życia 
Konsekrowanego, który w  me-
tropolii górnośląskiej zainaugu-
rowany został 2 lutego br. Grób 
błogosławionej od kilkudziesięciu 
lat znajduje się w jednej z kaplic 
bocznych w nyskiej bazylice św. Ja-
kuba i św. Agnieszki. W tym szcze-
gólnym kościele siostry zakonne 
z  diecezji gliwickiej i  opolskiej, 
a także z archidiecezji katowickiej, 
uczestniczyły w Eucharystii dzięk-
czynnej za dar beatyfikacji Jana 
Pawła II. – Za wstawiennictwem 
bł. Marii Luizy chcemy również 
dziękować Bogu za dobro, które 
dzieje się w domach zakonnych, 
i  prosić, by wasza codzienność 
była wspaniałym znakiem króle-
stwa Bożego w świecie – mówił bp 

Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji 
opolskiej, przewodnicząc Mszy św. 
koncelebrowanej wraz bp. Janem 
Wieczorkiem. – Obierając drogę 
swego życia, trzeba być wtopionym 
w Triduum Paschalne – podkreślał 
w homilii bp Jan Wieczorek, sta-
wiając za  wzór Maryję, bł. Jana 
Pawła II, bł. Marię Luizę Merkert 
i św. Edytę Stein. – Trzeba, tak jak 
oni, otwierać swe serca i umysły dla 
Chrystusa i drugiego człowieka. 
Wtedy będziemy ludźmi radosnej 
Wielkanocy – zachęcał biskup.

Po Mszy św. siostry elżbietanki 
zaprosiły na słodki poczęstunek, 
a spotkanie zakończyło się nabo-
żeństwem majowym. Zaplanowane 
przejście Szlakiem bł. Marii Luizy 
nie odbyło się. Przeszkodził sypią-
cy śnieg, którego w  maju chyba 

nikt  się nie  spodziewał. Następ-
ne spotkanie sióstr zakonnych 
4 czerwca na corocznej pielgrzym-
ce na Górę św. Anny.

– W  trwającym Roku Życia 
Konsekrowanego ważne są nie tyl-
ko ogólnodiecezjalne inicjatywy, 
ale  przede wszystkim obecność 
sióstr na  wielu czuwaniach mo-
dlitewnych, zwłaszcza młodzie-
żowych, gdzie dzieląc  się świa-
dectwem swego życia, opowiadają 
o istocie życia zakonnego. Chcemy, 
by ludzie mieli możliwość pozna-
nia różnorodnych zgromadzeń, 
ich  charyzmatów, dzieł, które 
prowadzą. Posługi sióstr habito-
wych jesteśmy na ogół świadomi, 
ale przecież wśród nas żyją siostry 
bezhabitowe i członkinie świeckich 
instytutów życia konsekrowane-

go – wyjaśnia ks. Marcin Ogiolda, 
wikariusz biskupi ds. życia kon-
sekrowanego w diecezji opolskiej. 
Zakonnice bez habitów również 
przyjechały do Nysy. – Żyjemy ślu-
bami czystości, ubóstwa i posłuszeń-
stwa w świecie, w samotności. To 
dla mnie najpiękniejsze powołanie, 
gdyż jest ukryte, tak jak życie Chry-
stusa w Nazarecie. Nikt nie rozpo-
znaje naszego stanu, stąd są wśród 
nas lekarki, nauczycielki, sędzina 
– opowiada Wanda z Gliwic, która 
należy do  Świeckiego Instytutu 
Karmelitańskiego Elianum. ak

Ponad 200 sióstr przyjechało 
do Nysy, wśród nich 
kandydatki, postulantki 
i nowicjuszki, a także 
członkinie świeckich 
instytutów zakonnych
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O mężczyznach i dla mężczyzn 
przygotowane zostało spotka-
nie, które odbędzie się 21 maja 
w Gliwicach.

C ałodzienna konferencja pt. 
„Dla mężczyzn cztery AS-y” 

odbędzie się w Centrum Eduka-
cyjnym im. Jana Pawła II. „AS-y” 
to czterech prowadzących semi-
naria: Andrzej Strączek nt. „Męż-
czyzna – małżeństwo, rodzina”, 
Andrzej Solecki nt. „Mężczyzna 

– praca, kariera, pieniądze”, An-
drzej Sionek nt. „Mężczyzna – li-
der w Kościele” i ks. Artur Sepioło 
nt. „Mężczyzna – zaangażowanie 
społeczne”. W czasie spotkania za-
planowano też dwie sesje pt. „Nasz 
fundament”. 

A. Strączek – działający w Ru-
chu Światło–Życie i odnowie cha-
ryzmatycznej, był odpowiedzialny 
za wspólnotę modlitewną w Czy-
żowicach i Missio Christii w Rze-
pedzi. Ewangelizuje na Ukrainie, 

jest współzałożycielem Inicjatywy 
MISSIO. 

A. Solecki – chirurg, kieruje 
szpitalem w Bielsku-Białej, jest jed-
nym z założycieli wspólnoty „Mia-
sto na Górze”, odpowiada za koor-
dynację wspólnot przymierza sieci 
„Miecz Ducha” w Polsce. 

A. Sionek – fizyk i teolog, założy-
ciel i dyrektor Szkoły Ewangelizacji 
i Życia Chrześcijańskiego oraz Kato-
lickiego Stowarzyszenia „En Christo 
– katolicy w służbie ewangelizacji, 

odnowy życia i jedności chrześci-
jan”, współpracownik Międzywy-
działowego Instytutu Ekumenii 
i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II. 

Ksiądz A. Sepioło – proboszcz 
parafii Chrystusa Króla w  Gli-
wicach, dyrektor Szkoły Nowej 
Ewangelizacji.

Zgłoszenia do 18 maja: www.
inicjaty wamissio.pl lub tel. 
608 440 910. Koszt udziału w kon-
ferencji – 30 zł. m

Zaproszenie na konferencję 

Cztery AS-y
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Dziękując za błogosławionego
15 maja, godz. 17, CE im. Jana Pawła II w Gliwi-
cach (obok katedry) – spektakl Teatru Karola 
pt. „Tobie dam klucze Królestwa”.

Rocznica katedry
16 maja, godz. 18, katedra gliwicka – Msza św. 
dziękczynna pod przewodnictwem księdza bisku-
pa w rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego. 

Modlitwa za Bytom
17 maja, godz. 19, kościół św. Wojciecha (u fran-
ciszkanów) – Msza św. i modlitwa za miasto.

Z cyklu o spowiedzi
Spotkania z ks. Januszem Czenczkiem, die-
cezjalnym egzorcystą: 18 maja, godz. 18, CE 
im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry); 
19 maja, godz. 19, aula Zespołu Szkół im. św. 
Edyty Stein w Lublińcu.

KIK w Zabrzu
18 maja, godz. 18.45, dom parafialny św. Anny 
w  Zabrzu – w  programie Msza św. i  wykład 
prof. dr. hab. Macieja Sablika z UŚ pt. „Świeccy 
w Kościele. Nowe wyzwania”.

KIK w Gliwicach
18 maja , kaplica św. Jadwigi w  parafii 
Wszystkich Świętych – godz. 18.05 – nieszpo-
ry, godz. 18.30 – Msza św. i wykład ks. Piotra 
Grzegorzewicza z Sądu Biskupiego w Gli-
wicach pt. „Przygotowanie do małżeństwa 
w nawiązaniu do nauki bł. Jana Pawła II”. 

Muzyka 
w Miechowicach 
19 maja , godz. 18, kościół 
e w a n g e l i c k o - a u g s b u r s k i 
w Bytomiu-Miechowicach (ul. 
Matki Ewy 1 – koncert z cyklu 
„Muzyka w starych kościołach 
Miechowic”. Wystąpią Jadwiga 
Lis – skrzypce, Arkadiusz Bialic – organy. 
W  programie: D.  Buxtehude, F.  Kreisler, 
J.S.  Bach, J.  Massenet, A.  Vivaldi. Więcej: 
www.koncerty.miechowice.info.

Krąg biblijny
19 maja , godz. 19–20.30, parafia w  Tar-
nowskich Górach-Opatowicach – medy-
tacja przed Najświętszym Sakramentem. 
Prowadzi ks. dr Wacław Borek, diecezjalny 
moderator Dzieła Biblijnego. Więcej: www.
biblista.pl.

Modlitwa młodzieży
20 maja, godz. 19.30, Sanktuarium Matki Bożej 
w Lubecku – nabożeństwo dla młodzieży rejo-
nu lublinieckiego. 

Pielgrzymka do Rud 
21 maja – diecezjalna pielgrzymka Dzieci 
Maryi i scholi parafialnych pt. „Totus Tuus jak 
Jan Paweł II”. Rozpoczęcie o godz. 10.00. W pro-
gramie: próba połączonych zespołów, Msza św. 
o godz. 11, wręczenie dyplomów psałterzystom, 
godz. 13 – radosne spotkanie, godz. 14 – nabożeń-
stwo majowe. Dzieci Maryi proszone są o wło-
żenie strojów z medalikiem.

SMS dla młodzieży
21 maja, godz. 14–17.30, dom karmelitanek 
misjonarek w Zabrzu na Zandce (ul. ks. Nor-
berta Bończyka 25) – w cyklu Spotkań Mło-
dzieży Szukającej – „Kierunkowskazy, czyli 
pozwolić się prowadzić”. Więcej informacji: tel. 
32 777 47 03, e-mail: karmis.zabrze@interia.pl.

Koncert na jubileusz
22 maja, godz. 18, parafia Trójcy Świętej w Byto-
miu – koncert Górniczej Orkiestry Dętej BYTOM 
– 125. rocznica konsekracji kościoła. •

zapowiedzi

Zaproszenie na wakacje

Dwanaście dni razem
Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza 
przygotowało trzy turnusy obozów dla mi-
nistrantów. 

W yjazdy mają atrakcyjny program, który 
łączy aktywny wypoczynek z elementa-

mi ministranckiej formacji i doświadczeniem 
wspólnoty. 
Terminy: 
• Nędza – obóz rowerowy w Diecezjalnym 
Domu Rekolekcyjnym. Prowadzi ks.  Jacek 
Skorniewski, tel. 32 418 62 62. Koszt: 350 zł 
(zaliczka 50 zł). Turnus I dla szkół podstawo-
wych: 4–15 lipca, turnus II dla gimnazjów: 
18–29 lipca. Zapisy przyjmowane są  przez 
księży opiekunów ministrantów w parafiach 
lub pod adresem e-mail: ministranci@gliwice.
opoka.org.pl. 
• Wisełka k. Międzyzdrojów, obóz nad morzem 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
„Staś”. Prowadzi ks. Marcin Szaboń, wikary 
w parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach, tel. 
691 034 934. Koszt: 890 zł (zaliczka 150 zł). Ter-
min: 3–14 lipca. Zgłoszenia przyjmują księża 
opiekunowie ministrantów. k

„Górny Śląsk – 20 
historii z XX wieku” 
to nowa publikacja 
Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

K siążka, wydana w  formie 
200-stronnicowego albumu, bo-

gato ilustrowana, ale też obfita w treść, 
porusza 20 tematów z historii regionu 
ubiegłego stulecia. – Ponieważ obecnie istnieje 
jeszcze możliwość rozmowy ze świadkami zna-
czących, często też tragicznych wydarzeń XX w., 
autorzy albumu przeprowadzili do każdego roz-
działu kilka wywiadów z tzw. świadkami historii. 
Wypowiedzi te są, obok popularnonaukowego 
wywodu, ważną częścią każdego tekstu, który zo-
stał dzięki temu zabiegowi niejako „spersonalizo-
wany” – wyjaśniają koncepcję książki wydawcy. 

Jeśli komuś tematyka śląska jest bliska, pew-
nie trudno będzie mu się oderwać od lektury. 
Chociażby dlatego, że oprócz wielu informacji 
faktograficznych album niesie pełno emocji 

i  jest  świadectwem przywiązania 
do tego, co ludzie stąd i z tej ziemi czują 
najlepiej. Dla nie-Ślązaków może to być 
pomoc w  zrozumieniu tożsamości 
mieszkańców regionu. Wszystkim 
natomiast ponownie rozświetla za-
wiłe dzieje Górnego Śląska. Autorami 
publikacji są Dawid Smolorz i Marcin 
Kordecki. Przedstawiają oni mię-
dzy innymi takie tematy jak: walka 

o Górny Śląsk, czyli powstania z lat 
1919–1921, ewakuacja ludności cywilnej przed 
frontem zimą i wiosną 1945 roku, zapomniany 
konflikt polsko-czechosłowacki czy Schönwald/
Bojków – frankońska wieś pod Gliwicami. Dra-
matyzm książce nadają wspomniane wypowie-
dzi ludzi, których losy splotły się z opisywanymi 
wydarzeniami, a uwagę przyciągają dodane 
do poszczególnych rozdziałów ciekawostki. kc

dawid smolorz, marcin Kordecki, Górny Śląsk 
– 20 historii z XX wieku, dWPn, Gliwice 2010. 
o książkę można pytać w dWPn w Gliwicach, 
tel. 32 461 20 70.

Warto przeczytać

Historie spersonalizowane

pod
patronatem
„Gościa”


