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Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego popiera wniosek Stowarzyszenia 

Kulturalnego Śląska i Moraw z Dusseldorfu i Fundacji „Dom Górnośląski” z Ratingen – 
Nadrenia-Westfalia w sprawie nadania Pięknej Madonnie z Knurowa – Matce Pięknej Miłości 

 tytułu Patronki Górno śląskich Emigrantów. 
Bractwo   Gwarków  od lat obserwuje rodzący się kult „Matki Pięknej Miłości”. Jako 

Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego obecni byliśmy przy jej ponownych narodzinach 
w Krakowie, wydaliśmy monetę z jej wizerunkiem, uczestniczyliśmy w jej powrocie do 
Knurowskiej Izby Tradycji uroczyście obchodząc Dzień Matki.   

Nasi Gwarkowie uczestniczyli w ceremonii  intronizacji pod przewodnictwem  Jego 
Ekscelencji  w najstarszej knurowskiej świątyni. Od tego dnia zauważyliśmy wzrost kultu 
Madonny i zawierzenie jej opiece.                  

Wydana została publikacja pt „Piękna Madonna z Knurowa - Matka Pięknej 
Miło ści” -  od zapatrzenia i fascynacji do kultu i zawierzenia”, ukazująca jej ciekawą 
historię.   

Dla Pięknej Madonny przygotowano specjalną gotycką kaplicę, gdzie odbywają się 
nabożeństwa maryjne w których uczestniczy coraz więcej wiernych. Przed świątynią 
zasadzono trzy drzewa poświęcone przez papieża Benedykta XVI. W tym roku przy 
odnowionych stacjach drogi krzyżowej umieszczona została figura Chrystusa Cierpiącego 
trzymającego kielich z Najświętszym Ciałem i Krwią. Figura została wykonana przez 
knurowskiego rzeźbiarza z okazji jubileuszu 25- lecia pontyfikatu Jana Pawła II  i razem z 
pielgrzymką knurowskich biegaczy pielgrzymowała do Watykanu w 2003 roku. 
  Niezwykłe jest również to, że Najstarsza Ślązaczka, jak została nazwana w licznych 
artykułach prasowych przypomina historię patrona Związku Górnośląskiego – Świętego 
Jacka. Cudownie uratowana przed 400 laty z płonącego kościółka przybyła do Krywałdu wraz 
z uratowaną ze starego kościoła świętego Wawrzyńca monstrancją z 1759 roku. Symboliczna 
również jest jej tułaczka, jakże wiernie przypominająca tułaczy los wielu śląskich rodzin i 
współczesnych emigrantów. 
  W tym roku ta wyjątkowa świątynia w Krywałdzie obchodzić będzie 90-lecie swojego 
istnienia  i 30-lecie powołania samodzielnej parafii. Będzie nam bardzo miło, jeśli w czasie 
Światowego Zjazdu Ślązaków, nasi rodacy rozsiani po całym świecie, ale ciągle pamiętający 
o swej Małej Ojczyźnie, po głównych uroczystościach religijnych w katowickiej 
Archikatedrze z udziałem księdza Arcybiskupa, będą mogli przybyć do Krywałdu do Matki 
Pięknej Miłości – swej Patronki na modlitwę, chwilę zadumy i refleksji.   
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