Śląsk też może być piękny – 17.05.2019r.
Kolejny nasz pielgrzymkowy wyjazd miał miejsce w sobotę 17 maja 2019r. O g. 8.15
wyjazd z Helenki, po drodze tradycyjnie zabraliśmy pielgrzymó w z Suchej Gó ry –
wspó lna modlitwa, śpiew i tak w radosnej atmosferze dotarliśmy na Osiedle Giszowiec
w Katowicach. Historię tego osiedla bardzo ciekawie opowiedziała nam pani
przewodnik.
Ta unikalna na skalę europejską kolonia robotnicza zbudowana została w latach 19061910 dla pracownikó w kopalni Giesche (pó źniej Wieczorek). Zaprojektowana przez
braci Emila i Georga Zilmannó w. W Giszowcu było ponad trzysta domkó w – do dziś
zachowało się około czterdzieści. Przy domach były ogró dki, ubikacje, a na ulicach
hydranty. Mieszkań com służyły budynki użyteczności publicznej takie jak gospoda,
sklepy, piekarnie, łaźnia, pralnia, magiel i inne. Wyjątkowy klimat i architektura
Giszowca wykorzystana została została w wielu filmach m.in. Paciorki jednego ró żań ca.
Nieco na pó łnoc od Giszowca powstało w latach 1908-1919 osiedle Nikiszowiec, kiedy
brakowało już mieszkań dla robotnikó w na Giszowcu. Zilmannowie zaprojektowali
trzykondygnacyjne ceglane bloki, któ re tworzą w bryle czworoboki z wewnętrznymi
dziedziń cami, w tychże dziedziń cach mieszkań cy mieli do dyspozycji chlewki, komó rki,
piece do wypieku chleba. Uwagę przykuwa bardzo ciekawa architektura osiedla –
budynki zdobione łukami, charakterystycznie układana cegła, czerwone parapety.
Osiedle jest już wpisane na listę pomnikó w historii, zwiedzane jest przez turystó w z
całego świata. Najefektywniejszym budynkiem jest kośció ł św. Anny, któ rego budowę
zakoń czono w 1927 roku. Między Giszowcem, a Nikiszowcem kursowała 21 raz w ciągu
dnia bezpłatna kolej wąskotorowa „Bałkan expres” z prędkością 5 km/h, dowoziła ona
gó rnikó w do kopalni. Zwiedzanie zakoń czyliśmy przed godziną 11.00. Bujakó w to
kolejna miejscowość, któ ra była na naszym pielgrzymim szlaku. Nawiedziliśmy kośció ł
parafialny p.w. św. Mikołaja. W prezbiterium znajduje się figura MB Bujakowskiej z 1480
roku. 09 września 2000 roku miała miejsce jej uroczysta koronacja, dokonana przez
abpa Damiana Zimonia. Wypowiedział On wó wczas takie słowa: „na uprzemysłowionym
Śląsku Matka Boża w Bujakowie będzie patronką środowiska naturalnego”. Przy
kościele znajduje się przepiękny, obszerny ogró d farski z oczkiem wodnym, zachwycała
nas bogata ró żnorodność roślin. W Bujakowie mogliśmy wypić małą czarną i delektować
się kołoczem. Z Bujakowa pojechaliśmy do Przyszowic, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy
św. polowej u sió str Jadwiżanek. Następnie ks. Grzegorz podzielił nas na dwie grupy
(pielgrzymowało nas łącznie 82 osoby). W czasie gdy jedna grupa spożywała pyszny
śląski obiad (rosó ł z makaronem, śląskie kluski, rolada, „modro” kapusta) druga grupa
zwiedzała piekarnię w któ rej siostry wypiekają hostie. Siostra Adrianna bardzo ciekawie
opowiadała nam o życiu zakonnym, pracy i służbie Panu Bogu i ludziom. O g. 14.30
wyjechaliśmy z Przyszowic i pojechaliśmy do Rudziń ca w diec. Opolskiej. Zabytkowy
drewniany kośció łek p.w. św. Michała Archanioła – po obiekcie oprowadzał nas ks. prob.
Eugeniusz Sosulski. Kolejny etap to wizyta w Urzędzie Gminy w Rudziń cu, gdzie z
prezentacją na temat gminy Rudziniec czekał na nas włodarz – wó jt p. Krzysztof Obrzut.
Przy poczęstunku pan wó jt zaprezentował nam osiągnięcia gminy, kró tki rys

historyczny i czasy wspó łczesne. Na pożegnanie każdy z nas otrzymał podarunek w
postaci długopisa w logiem gminy, mapę oraz folder o gminie. Ostatnim etapem
pielgrzymki było Sanktuarium Studzionka w Ujeździe Goj. Budowa świątyni w tym
miejscu związana jest z cudowną wodą, któ ra wypływa w pobliżu kościoła. Przy
sanktuarium blisko źró dełka, przy pięknej pogodzie ks. Grzegorz poprowadził
nabożeń stwo majowe. Przypomniały nam się młode lata, gdy jako dzieci modliliśmy się
przy kapliczkach polnych w miesiącu maju. Wzruszające, piękne przeżycie. Po
nabożeń stwie czekała na nas słodka niespodzianka. Z racji XI rocznicy święceń
kapłań skich ks. Grzegorza nasz opiekun poczęstował nas przepysznym kołoczem z
Panió wek, kawą i herbatą. Piękny dzień , piękna pogoda, kolejna udana pielgrzymka
zorganizowana z pożytkiem dla duszy i ciała.
Dziękujemy ks. Grzegorzowi – pielgrzymi z Helenki i Suchej Gó ry.
Maria Deka.

