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- Niektórzy wierni 
zarzucaj¹ jego eksce-
lencji, ¿e zbyt czêsto 
pokazuje siê w towa-
rzystwie czo³owych gli-
wickich polityków. Jak 
ksi¹dz odpiera takie 
zarzuty?

- Nie bêdê ich odpiera³, bo co to 
znaczy czo³owi politycy? Przecie¿ 
pewne tematy dotycz¹ce ¿ycia 
spo³ecznego z koniecznoœci 
musimy omawiaæ z w³adzami 
samorz¹dowymi. Nie zawsze da 
siê to tak pouk³adaæ jak byœmy 
chcieli ale rozmawiaæ trzeba. 
Jako biskup jestem w pewnym 
sensie osob¹ publiczn¹ wiêc au-
tomatycznie jestem skierowany 
do spotykania siê z ludŸmi po-
lityki. Na przyk³ad wczoraj przy 
okazji uroczystoœci w Rudach, 
spotka³em siê z Jerzym Buz-
kiem... 

- Myœlê, ¿e ten za-
rzut odnosi³ siê do 
obecnoœci ksiêdza 
biskupa na konferencji 
organizowanej przez 
Stowarzyszenie Polska 
XXI...

- Aaaa no tak, wtedy. 

- To nie by³o ju¿ takie 
neutralne...

- Powiedzia³bym, ¿e to by³o na 
granicy. Wyjaœniê jednak dla-
czego tam by³em. Polska XXI 
to nie jest partia polityczna, 
przynajmniej dotychczas, by³o 

to spotkanie ogólnopolskie, byli 
na nim przedstawiciele ró¿nych 
œrodowisk, w tym naszego sa- 
morz¹du. 
No, dobrze, mog³em powiedzieæ: 
nie, ale odbywa³o siê to w na-
szym Centrum Edukacyjnym 
Jana Paw³a II, co  przekreœla³o 
polityczne koneksje i by³o po-
litycznie obojêtne. Czujê siê 
gospodarzem tego miejsca, i 
je¿eli z tej racji mia³em tam byæ 
to musia³em coœ powiedzieæ. Bo 
tylko przyjœæ z gêb¹ do picia i je-
dzenia to nie bardzo. 

- Czy prywatnie jest 
ksi¹dz biskup kibicem 
sportowym? Czy ma 
ksi¹dz jakieœ zwi¹zane 
ze sportem wspomnie-
nia?

- Jestem marnym kibicem 
– jak jest dobry mecz to chêtnie 
popatrzê, jeœli kiepski to prze-
rzucam kana³ i szukam czegoœ 
ciekawszego. Kiedyœ wprawdzie 
gra³em w pi³kê ale nie najle-
piej. Najczêœciej siedzia³em w 
bramce albo gra³em na obronie 
¿ebym nie musia³ biegaæ, bo 
by³em na to za leniwy. Jak by³em 
m³odszy to lubi³em pochodziæ po 
górach lub pojeŸdziæ na rowerze 
– dopóki mi go nie ukradziono 
z naszego gara¿u. Co ciekawe, 
z³odziej zostawi³  auto a zabra³ 
rower. Tak wiêc zosta³y mi teraz 
przechadzki po parku, czasami 
na miasto wyjdê, ¿eby zobaczyæ 
jak ludzie normalnie wygl¹daj¹, 
nie tylko w koœciele.
Lubiê muzykê klasyczn¹, któ-
ra jest t³em gdy pisze jakieœ 
kazanie czy referat, lubiê te¿ 

wieczorem relaks przy œwiecy. 
Oprócz tego lubiê muzykê, tak¹ 
rozrywkow¹ – nie heavy metal 
czy ciê¿kie uderzenie ale do-
brej, spokojnej muzyki zawsze 
chêtnie pos³ucham. 

Je¿eli chodzi o literaturê to 
chêtnie czytam pamiêtniki i opi-
sy podró¿y. 

- A czy s³ucha ksi¹dz 
biskup Radia Maryja?

- Niestety, mo¿e nie wypada 
tego mówiæ ale poza modlitwami 
o godz. 15.00 to nie s³ucham. 
Czasami jednak ogl¹dam 
wiadomoœci w Telewizji Trwam 
¿eby porównaæ jak wywa¿one s¹ 
informacje prezentowane tam i 
w ogólnej telewizji. Nie wiem czy 
to tylko ciekawoœæ ale pozwala 
wyrobiæ sobie w³asny os¹d. 

- Jakie s¹ plany i ter-
miny odnoœnie rewi-
talizacji Sanktuarium 
w Rudach? Co zmieni 
siê w funkcjonowaniu 
Sanktuarium od mo-
mentu podniesienia go 
do rangi bazyliki mniej-
szej?

- Teoretycznie niewiele i prak-
tycznie te¿ niewiele. Taki tytu³ 
nadaje siê zacnym koœcio³om. 
Ta zacnoœæ w przypadku Rud Ra-
ciborskich polega na tym, ¿e jest 
to jedna z najstarszych œwi¹tyñ 
zwi¹zanych z kultem Matki Bo¿ej. 
Dokumenty potwierdzaj¹ 750 lat 
istnienia opactwa, klasztoru i 
koœcio³a. Zacnoœæ polega rów-
nie¿ na tym, ¿e mo¿emy mówiæ 

o wyj¹tkowym kulcie, w tym wy-
padku chodzi o s³yn¹cy ³askami 
obraz Matki Bo¿ej Rudzkiej zwa-
nej Pokorn¹. To kopia obrazu 

z koœcio³a 

Santa Maria Maggiore w Rzy-
mie, któr¹ cystersi otrzymali dla 
swojego koœcio³a. 
Dlaczego Sanktuarium nazwano 
bazylik¹ mniejsz¹? Poniewa¿ na-
zwa „wiêksza” dotyczy wy³¹cznie 
4 koœcio³ów znajduj¹cych siê 
w Rzymie. Na terenie naszej 
diecezji jest to jedyna bazylika 
mniejsza. 

- Wiele gliwickich 
koœcio³ów jest obecnie 
intensywnie remonto-
wanych. Czy s¹ jakieœ 
plany odnoœnie remon-
tu najstarszego z nich, 
czyli starego koœcio³a 
pw. œw. Bart³omieja?

- To faktycznie najstarszy koœció³ 
- ale poza murami miasta. Wy-
maga on generalnego remontu. 
Przygotowuje siê do niego pro-
boszcz parafii œw. Bart³omieja 
(du¿ego – przyp. red.). Plany ju¿ 
s¹, sprawa opiera siê jednak o 
œrodki finansowe. ̄ eby byæ - trze-
ba mieæ. Dlatego jak tylko pro-
boszcz zbierze jakieœ pieni¹dze 
to prace siê rozpoczn¹.  To 
bardzo piêkny i malowniczy 
koœció³ek, który stanowi coœ 

w rodzaju ma³ego, obronnego 
obiektu. 

- Co to znaczy, ¿e 
ksi¹dz biskup zosta³ 
mianowany biskupem 
tytularnym Tagarbala?

- Tak...  Nie wiem jak obecnie 
nazywa siê to miejsce ale znaj-
duje siê ono w Pó³nocnej Afry-
ce, prawdopodobnie w rejonie 
Tunisu. Te istniej¹ce kiedyœ 
biskupstwa na skutek wojen i 
nap³ywu islamu zniknê³y z kart 
koœcio³a katolickiego. Ale tytu³y 
zosta³y. Jest taki zwyczaj, ¿e 
papie¿ mianuje biskupa na tytu³ 
nieistniej¹cego koœcio³a ale 
przeznacza mu funkcje pomocni-
cze w diecezji, która potrzebuje 
biskupa dodatkowego. Takie 
tytu³y maj¹ wszyscy nuncjusze, 
biskupi tzw. pomocniczy oraz 
sufragani.  Taki tytu³, to mo¿na 
powiedzieæ, spadek po dawnych 
dziejach koœcio³a

- Na terenie £abêd 
znajduj¹ siê masowe 
groby Œl¹zaków - ofiar 
pracy przymusowej. 

Czy planowane s¹ 
jakieœ kroki ze strony 
koœcio³a by upamiêtniæ 
te ofiary?

- Do tego obozu przed wywózk¹ 
do Rosji trafi³ zarówno ojciec 
biskupa ordynariusza jak i mój 
ojciec. Wiemy, ¿e zginê³o tu 
wielu, wielu ludzi, Œl¹zaków. Na 
tym terenie stoj¹ teraz bloki. 
Upamiêtnienie ofiar mia³o kilka-
krotnie miejsce w koœciele œw. 
Anny w Zabrzu. My o ofiarach 
przeœladowañ pamiêtamy i mo-
dlimy siê za nie. Organizujemy 
rocznicowe obchody z udzia³em 
tych ¿yj¹cych, którym uda³o siê 
szczêœliwie z Rosji wróciæ. Jed-
nak oficjalnie, jako koœció³, nie 
planujemy umieszczenia tam 
jakiejœ tablicy, to ewentualnie 
sprawa w³adz samorz¹dowych.

Nina Drzewiecka 
£ukasz Fedorczyk

Andrzej Wawrzyczek
 
Cały wywiad z bp. Gerardem 
Kuszem możesz obejrzeć na 
www.itv.gliwice.pl

GLIWICE. Prezydent 
Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz i prezes 
Piasta Gliwice, 
Jacek Krzy¿anowski 
podpisali umowê 
w sprawie utworzenia 
spó³ki akcyjnej. 
Bêdzie funkcjonowaæ 
pod szyldem Gliwicki 
Klub Sportowy 
„Piast“ S.A.

Zgodnie z przyjêtymi zapisami, 
51 proc. akcji w spó³ce obej-
mie miasto, a 49 proc. przy-
padnie stowarzyszeniu. Kapita³ 
zak³adowy wyniesie 6,38 mln 
z³. W zamian za dzia³ania pro-
mocyjne na rzecz Gliwic, co 
miesi¹c do klubowej kasy 
bêdzie wp³ywaæ 300 tys. z³. 

Wci¹¿ jednak najwa¿niejszym 
Ÿród³em finansowania pozo- 

stan¹ przychody z praw do 
transmisji telewizyjnej. Bud¿et 
zostanie powiêkszony o wp³ywy 
od sponsorów, przychody z re-
klam i biletów. 
W klubie licz¹, ¿e w przysz³ym 
sezonie bud¿et Piasta przekro-
czy 10 mln z³.

Do Rady Nadzorczej ze strony 
miasta weszli: wiceprezydent 
Piotr Wieczorek, radca prawny 
Marek Owczarski i prezes PEC 
Rudolf Widziszowski. Stowa-
rzyszenie Piast reprezentowaæ 
bêdzie Jan Kupidura i Mariusz 
S¹czewski. Pierwszym pre-
zesem spó³ki bêdzie Jacek 
Krzy¿anowski.

Stowarzyszenie GKS Piast Gliwi-
ce, które do tej pory zarz¹dza³o 
klubem, bêdzie funkcjonowaæ 
nadal. Przejmie szkolenie 
m³odzie¿y, sekcjê szermiercz¹ 
oraz sekcjê lekkoatletyczn¹.

Piast spó³k¹ 
akcyjn¹


