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Setny rok 
rozpocz´ty
MUZEUM. Gliwickie muzeum roz-
pocz´∏o setny rok swojej dzia∏alno-
Êci. W marcu b´dzie Êwi´towaç jubi-
leusz, ale ju˝ dziÊ wiadomo, ˝e ten
szczególny rok zapowiada si´ cieka-
wie. Zaplanowano kilkanaÊcie wy-
staw i projektów cyklicznych, m.in.
prezentacj´ grafik Piranesiego, ko-
lejnà ekspozycj´ z cyklu „Gliwickie
mniejszoÊci”, tym razem rzecz b´-
dzie poÊwi´cona losom gliwickich
˚ydów, Dni Dziedzictwa Kulturowe-
go, które odb´dà si´ we wrzeÊniu,
tegoroczne b´dà przebiegaç pod
has∏em „Gliwickie sacrum” W stycz-
niu w dwie kolejne niedziele mu-
zeum zaprasza na spotkania z obra-
zem i poezjà. 23 stycznia, godz.
12.00 – spotkaniu z malarstwem Je-
rzego Dudy-Gracza towarzyszyç b´-
dzie wyk∏ad Jolanty Wnuk, historyka
sztuki muzeum w Gliwicach. 30
stycznia, godz. 12.00 – wspó∏czesna
poezja czeskiego Âlàska – Petr
Hruška – spotkanie poprowadzi Re-
nata Putzlacher. 

Odbudowa ruin
w innych r´kach 

GLIWICE. Wraz z poczàtkiem roku
nowym administratorem Ruin Te-
atru Miejskiego zosta∏ Gliwicki Te-
atr Muzyczny. W ˝aden sposób nie
oznacza to zaprzestania wspó∏pra-
cy z Fundacjà Odbudowy Teatru
Miejskiego – podkreÊla Pawe∏ Gaba-
ra, dyrektor GTM, i dodaje, ˝e
w obecnym czasie ∏atwiej jest pozy-
skiwaç fundusze na takie cele sa-
morzàdom ni˝ fundacjom. JeÊli cho-
dzi o plany artystyczne, dalej b´-
dzie o nich decydowaç Fundacja,
zaÊ GTM, tak jak do tej pory, b´dzie
korzystaç ze sceny Ruin. Na wiosn´
planuje wystawienie tam du˝ego
znanego przedstawienia z Warsza-
wy, na razie nie zdradzajàc jednak
szczegó∏ów. GTM przejmuje do-
tychczasowe plany zwiàzane z od-
budowà, o Êrodki na te inwestycje
zwróci si´ do Unii Europejskiej. 

Sama wiedza nie
zbawia cz∏owieka
UROCZYSTOÂå OBJAWIENIA
PA¡SKIEGO. O kszta∏cie ˝ycia
i zbawienia cz∏owieka decydujà
czyn i wola. Trzeba chcieç i wyru-
szyç w drog´ na spotkanie Boga –
mówi∏ 6 stycznia, podczas Mszy
w gliwickiej katedrze bp Gerard
Kusz. Nawiàzujàc do postawy
Trzech Króli, Ksiàdz Biskup zach´-
ca∏, „byÊmy nie chowali si´ i pozwa-
lali odnaleêç Panu Bogu”. To nie tyl-
ko cz∏owiek szuka Boga, ale Bóg
najpierw Jego szuka. – M´drców do
Dzieciàtka doprowadzi∏a ich wie-
dza, ale sama wiedza nie zbawia
cz∏owieka – podkreÊli∏. Jako przy-
k∏ad poda∏, ˝e wi´kszoÊç z nas de-
klaruje si´ jako wierzàcy, ale prakty-
kuje zaledwie 30–50 proc. Mamy
przy tym tendencj´ do myÊlenia, ˝e
to my jesteÊmy tymi wybranymi do
zbawienia i zapominamy, ˝e Chry-
stus umar∏ za ka˝dego cz∏owieka. 
UroczystoÊç Objawienia Paƒskiego
jest najstarszym Êwi´tem chrzeÊci-
jaƒskim. W KoÊciele Wschodnim
6 stycznia obchodzone jest Bo˝e
Narodzenie. Dlatego Episkopat Pol-
ski postuluje, by ten dzieƒ uczyniç
wolnym od pracy. 

G∏osy chóralne po∏àczone 
ZABRZE. Cztery chóry i trzy
schole wystàpi∏y w koncercie ko-
l´d i pastora∏ek 2 stycznia w ko-
Êciele Êw. Franciszka w Zabrzu.
ZaÊpiewa∏y po∏àczone gliwickie
chóry „Credo” z parafii Matki Bo-
˝ej Kochawiƒskiej i Wszystkich
Âwi´tych oraz zabrzaƒskiej parafii
Êw. Andrzeja pod dyrekcjà Józefa
Rutkowskiego. Pozosta∏ymi ze-
spo∏ami – chórem „Magnificat”
z parafii Êw. Franciszka i scholami
zabrzaƒskich parafii: Êw. Jadwigi,

„Cantamus Dei Gloriam” z parafii
Bo˝ego Cia∏a i „S∏owiki Êw. Fran-
ciszka” z parafii Êw. Franciszka –
dyrygowa∏a Barbara Ogórek. –
W okresie bo˝onarodzeniowym
koncertujemy prawie co niedzie-
la. Repertuar kol´d i pastora∏ek
nale˝y do najobszerniejszych
i najpi´kniejszych. Takie spotka-
nia kol´dowe bardzo zespalajà
i jednoczà ludzi. Równie˝ nas, wy-
konawców – powiedzia∏a po kon-
cercie pani dyrygent. 

Dzieciàtko nie p∏aka∏o
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Bp Gerard Kusz spotka∏ si´ 
z mieszkaƒcami DPS w ¸ubiu

W okresie bo˝onarodzeniowym chóry koncertujà prawie w ka˝dà niedziel´

GLIWICE. W jase∏kach wystawia-
nych przez uczniów Zespo∏u Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 7 w Gliwi-
cach rol´ Dzieciàtka zagra∏a pó∏-
roczna córeczka jednej z nauczycie-
lek. Troch´ wi´c by∏o obaw, czy
przedstawienie przebiegnie we-
d∏ug ustalonego scenariusza. – ˚e-
by zobaczyç Dzieciàtko, trzeba wy-
ruszyç do Betlejem. A Betlejem jest
wsz´dzie tam, gdzie cz∏owiek szu-
ka Boga – powiedzia∏ po przedsta-
wieniu bp Gerard Kusz. Szko∏a ma
dwa poziomy – podstawowy i gim-

nazjalny, wraz z klasami edukacyj-
no-terapeutycznymi i rewalidacyj-
no-wychowawczymi, dla uczniów
o ró˝nym stopniu niepe∏nospraw-
noÊci. Placówka ma w∏asny basen
rehabilitacyjny, prowadzona jest
w niej dogoterapia. – Chcia∏abym
˝eby w przysz∏oÊci miejsce to sta∏o
si´ centrum edukacyjno-rehabilita-
cyjnym, w którym dzieci mog∏yby
korzystaç z wielospecjalistycznej
kompleksowej pomocy – mówi Do-
rota Tarczyƒska, od wrzeÊnia dyrek-
tor szko∏y. 

Biskup po kol´dzie 
¸UBIE. Z mieszkaƒcami Domu Po-
mocy Spo∏ecznej w ¸ubiu 6 stycznia
spotka∏ si´ bp Gerard Kusz. Po Eu-
charystii odwiedzi∏ z kol´dà pokoje
wszystkich 68 osób, które tu miesz-
kajà. Tego dnia w ¸ubiu wystàpili ar-
tyÊci Opery Âlàskiej z Bytomia, a po
po∏udniu domownicy zebrali si´ na
wspólnym kol´dowaniu. 

Scena Ruin Teatru ma niepowtarzalny
klimat

Po przedstawieniu trzeba troch´ odpoczàç
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Rozmowa z Waldemarem
Kuwaczkà, dyrektorem KANY 
w Gliwicach

Ks. WALDEMAR PACKNER: Jaki cel
przyÊwieca∏ bp. Janowi Wie-
czorkowi, gdy jedenaÊcie lat te-
mu powo∏ywa∏ Katolickie Cen-
trum Edukacji M∏odzie˝y KANA
w Gliwicach?

WALDEMAR KUWACZKA: – Chcie-
liÊmy zaproponowaç m∏odzie˝y
takie formy edukacji, jakie na
owe czasy by∏y innowacyjne,
a szkolne programy edukacyjne
nie by∏y zadowalajàce. Mam na
myÊli przede wszystkim szkole-
nia komputerowe, tak je wtedy
nazywano, dziÊ jest to technolo-
gia informacyjna oraz nauka j´-
zyków i bogaty program ekolo-
giczny, realizowany we wspó∏-
pracy z Muzeum Górnictwa W´-
glowego w Zabrzu. 

Na owe czasy byliÊcie pionierami?

– Z pewnoÊcià tak. JedenaÊcie
lat temu takich szkoleƒ, na takà
skal´, na tak dobrym sprz´cie
i przy najlepszych wyk∏adowcach
prawie nikt m∏odym nie propo-
nowa∏. Warto zaznaczyç, ˝e by∏y
to szkolenia bezp∏atne. Gdyby
nie nasza dzia∏alnoÊç, wielu m∏o-
dych nigdy nie zdoby∏oby takie-
go wykszta∏cenia.

Po kilku latach KANA zmieni∏a
niejako profil swojej dzia∏alno-
Êci?

– Staramy si´ reagowaç na
aktualne potrzeby edukacji.
DziÊ nauczyciele nie sà dosta-
tecznie przygotowani, by wyko-
rzystywaç mo˝liwoÊci technolo-
gii informacyjnej w nauczaniu
konkretnych przedmiotów, np.
matematyki, biologii czy kate-
chezy. W sposób systemowy
podchodzimy do technologii in-
formacyjnej w procesie naucza-
nia.

Na czym koncentruje si´ obec-
nie dzia∏alnoÊç KANY?

– Organizujemy nie
tylko kursy i szkolenia
dla nauczycieli, ale chce-
my wypracowaç dla nich
metodologi´ doskonale-
nia zawodowego. I zno-
wu w tej dziedzinie je-
steÊmy pionierami. Zmierzamy
do tego, aby nasza dzia∏alnoÊç
przyczyni∏a si´ do skoku jako-
Êciowego w edukacji m∏odego
pokolenia. Nasz program teach-
-it. net ma has∏o „Renesans
w edukacji”. Chcemy o˝ywiç
sprawdzone formy edukacji
przez zaproponowanie zupe∏nie
nowych metod przekazu wiedzy. 

Stàd Wasza oferta coraz cz´Êciej
kierowana jest do nauczycieli...

– Przede wszystkim chcemy wy-
pracowaç metodologi´, która b´-
dzie s∏u˝y∏a nauczycielom w ca∏ej
Polsce. W tym wzgl´dzie znowu je-
steÊmy pionierami. Ju˝ teraz wiele
rzeczy jest dost´pnych w Internecie.

Z Waszych doÊwiadczeƒ korzy-
stajà oÊrodki, które wzorowa∏y
si´ na gliwickiej KANIE.

– Obecnie w Polsce
dzia∏a jeszcze szeÊç
oÊrodków. KANA w Kato-
wicach powsta∏a dwa la-
ta po gliwickiej (1996),
potem ˚ory (1998), Tar-
nów (1999), Mielec

(2001), Nowy Sàcz i Sosnowiec
(2004). Utrzymujemy si´ dzi´ki
funduszom z Unii Europejskiej
(programy Leonardo da Vinci
oraz Socrates Comenius) oraz
wspó∏pracy z firmà Siemens, któ-
ra finansuje projekt „Multimedia
w dydaktyce”, jak te˝ z ofiar
wiernych diecezji gliwickiej, za
co chcia∏bym goràco podzi´ko-
waç. 

OtrzymaliÊcie wiele cennych na-
gród. Czym dla Pana sà te wy-
ró˝nienia?

– Nie pracujemy dla nagród.
Najwi´kszà nagrodà jest fakt,
˝e pomagamy ludziom, a orga-
nizowane kursy przyczyniajà si´
do nowej jakoÊci w ˝yciu tych,
którzy je koƒczà. Ale nagrody
te cieszà i dodajà animuszu do
dalszej pracy. ■
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Wyró˝nienie TOTUS dla gliwickiej KANY

Zawsze pionierami 

Wyró˝nienie 
Waldemarowi Kuwaczce,
dyrektorowi 
gliwickiej KANY,
wr´czy∏ 
bp Gerard Kusz

KANA W GLIWICACH 
powsta∏a w 1994 ro-
ku z inicjatywy bp.
Jana Wieczorka. Mi-
sjà, która od poczàt-
ku przyÊwieca KA-
NIE, jest edukacja zmierzajàca do
wszechstronnego rozwoju zawodowe-
go, intelektualnego i duchowego m∏o-
dego pokolenia. Do tej pory z kursów
komputerowych i j´zykowych skorzy-
sta∏o ponad 4500 m∏odych ludzi. 
Od czterech lat prowadzone sà w KA-
NIE szkolenia doskonalenia zawodo-
wego „Multimedia w dydaktyce”, ma-
jàce na celu opanowanie umiej´tnoÊci
wykorzystywania multimediów jako
narz´dzia edukacyjnego. Realizacj´
tego projektu umo˝liwi∏a wspó∏praca
z firmà Siemens. Od stycznia 2002 r.
ukoƒczy∏o je ponad 2 tysiàce nauczy-
cieli z województwa Êlàskiego.
W ubieg∏ym roku KANA podj´∏a kolej-
ne wyzwanie, polegajàce na opraco-
waniu ca∏oÊciowego systemu doskona-
lenia zawodowego nauczycieli z zakre-
su technologii informacyjnej. S∏u˝y te-
mu realizowany od 2003 roku projekt
w ramach programu Unii Europejskiej
– Leonardo da Vinci. Przy tym projek-
cie KANA wspó∏pracuje z partnerami
z Finlandii i Niemiec. 
KANA jest pierwszà instytucjà w na-
szym kraju, która zaj´∏a si´ opraco-
waniem systemowego programu edu-
kacji informatycznej nauczycieli. In-
formacje nt. projektu znajdujà si´ na
stronie: www.teach-it.net. 
D∏ugoletnia dzia∏alnoÊç KANY w Gli-
wicach w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwu i Ko-
Êcio∏owi by∏a wielokrotnie nagradza-
na, m. in. pierwszà nagrodà w ogól-
nopolskim konkursie Pro Publico Bo-
no na najlepszà inicjatyw´ obywatel-
skà w kategorii inicjatyw edukacyj-
nych. Ponadto w ubieg∏ym roku Ka-
tolickie Centra Edukacji M∏odzie˝y
KANA uhonorowano wyró˝nieniem
specjalnym nagrody TOTUS. Wi´cej
informacji na stronie: www.kana.gli-
wice.pl ■
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˚YDOWSKI CMENTARZ

Zgodnie z wiarà w cielesne zmar-
twychwstanie i równoczesne przyjÊcie
Mesjasza, cmentarz by∏ i jest dla ˚y-
dów miejscem zawsze otaczanym
czcià. Jeden z najstarszych i bardzo
ciekawy cmentarz pochodzàcy z XVII
wieku znajduje si´ w Wielowsi. Jego
fundatorem by∏ Jakub Kopel Bloch, po
Êmierci tam pochowany. Jego nagro-
bek jest najstarszym pomnikiem spo-
Êród 200, które si´ zachowa∏y. 
Równie˝ ciekawy by∏ stary cmentarz
˝ydowski w Bytomiu, za∏o˝ony oko∏o
1722 r. na wa∏ach miejskich, zlikwido-
wany pod naciskiem w∏adz miejskich
na poczàtku lat 60. XX w. Pochowano
na nim czterech rabinów bytomskich,
nagrobki trzech z nich zachowa∏y si´
do dziÊ. Ocala∏e macewy znajdujà si´
obecnie na nowym XIX-wiecznym
cmentarzu ˝ydowskim. 
Na XVIII-wiecznym cmentarzu w Mi-
ko∏owie najstarszy zachowany nagro-
bek pochodzi z 1726 r. Tam te˝ znajdu-
je si´ nagrobek pochowanego w 1746
roku Izaaka Plessa, pierwszego mia-
nowanego przez cesarza przywódc´
˚ydów Êlàskich. 
Najmniejszym powierzchniowo cmen-
tarzem ˝ydowskim w województwie
Êlàskim jest XIX-wieczna nekropolia
w SoÊnicowicach. Wiele cmentarzy zli-
kwidowano jako niechciane „obce
dziedzictwo”, cz´sto uwa˝ane za nie-
mieckie zabytki. Tak si´ sta∏o w Byto-
miu, Chorzowie, Rybniku i Raciborzu. 

■

Historia ˚ydów

jest opowieÊcià

o niezliczonych

w´drówkach z miejsca

na miejsce

i z kraju do kraju

w poszukiwaniu spokoju. 

tekst
DARIUSZ WALERJA¡SKI

˚ydzi na Âlàsku zacz´li si´
osiedlaç od wczesnego
Êredniowiecza. Pierwsza
pisana wzmianka na ten

temat pochodzi z 1150 r. Pocho-
dzili g∏ównie z Niemiec, Czech
i W´gier. Byli grupà ludzi wol-
nych, mogàcych na równi z ry-
cerstwem i duchowieƒ-
stwem nabywaç ziemie.
Od poczàtku osiedlania
zajmowali si´ handlem
niewolnikami, dzia∏al-
noÊcià kredytowà (tzw.
lichwà), rzemios∏em
i rolnictwem. 

Na Górnym Âlàsku pojawili
si´ w pierwszej po∏owie XIII w.
W 1227 r. mieszkali w Bytomiu,
w 1373 w Pyskowicach i Koêlu.
Do po∏owy XIV w. na Êlàskiej zie-
mi, obejmujàcej teren diecezji
wroc∏awskiej, wiedli dosyç spo-
kojne ˝ycie, b´dàc nawet chro-
nieni przed przeÊladowaniami
przez same w∏adze koÊcielne na
mocy bulli papieskich, choç ju˝
wtedy ustanawiano dla nich od-
r´bne prawo. W 1267 r. synod
wroc∏awski m.in. nakaza∏ ˚ydom
noszenie specjalnych ˝ó∏tych
znaków. NieprzychylnoÊç wobec
˚ydów z czasem wzrasta∏a.
W XIV w., w wyniku g∏odu, jaki
zapanowa∏ na Âlàsku, oraz szale-
jàcej „czarnej zarazy”, rozesz∏y
si´ pog∏oski o zatruwaniu studni
przez ˚ydów, czego skutkiem
by∏y pogromy tej ludnoÊci. 

Nierówne prawo

˚ycie ˚ydów na górnoÊlàskiej
ziemi by∏o usiane licznymi zaka-

zami i nakazami. Zakazy
te po pewnym czasie
przekszta∏ci∏y si´ w roz-
porzàdzenia o wygnaniu
ze Êlàskiej ziemi, wyda-
wane w XV i XVI w. ˚y-
dzi mimo to wracali tu
z powrotem. W okresie

wygnania w XVI wieku mogli
przebywaç tylko w dwóch miej-
scowoÊciach na Âlàsku – Bia∏ej,
nazywanej przez ˚ydów „spra-
wiedliwym miastem”, oraz w G∏o-
gowie. Niektóre z górnoÊlàskich
miast, aby pozbyç si´ konkuren-
cyjnych ekonomicznie ˚ydów, sa-
me uchwa∏ami rad wprowadza∏y
królewski przywilej „de non tole-
randis Judaeis”. Od XVIII wieku,
gdy ziemie Êlàskie znalaz∏y si´
w granicach Królestwa Pruskiego,
stan prawno-ekonomiczny ludno-
Êci ˝ydowskiej zaczà∏ si´ powoli
poprawiaç. Równouprawnienie
˚ydów i nadanie im praw obywa-
telskich w paƒstwie pruskim
w marcu 1812 r. sprzyja∏o ponow-
nemu osadnictwu ˚ydów, a tak˝e
ich stopniowej emancypacji. Pod
koniec II po∏owy XIX w. historyk
i zarazem rabin prof. dr Marcus
Brann tak opisuje dzieje ˚ydów

Dziedzictwo ˚ydów 

Zatarty

Eklektyczny
przyÊcienny
grobowiec rodziny
Ignatza i Johanny
Grünfeldów
na cmentarzu
˝ydowskim
w Katowicach
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M∏odzie˝ z Zespo∏u Szkó∏ nr 17
w Zabrzu porzàdkuje
XIX-wieczny cmentarz
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na Êlàskiej ziemi: „˚yd
na Âlàsku znajdowa∏
swe miejsce mi´dzy Po-
lakiem i Niemcem. Pola-
kowi jest on ze wzgl´du
na inne wyznanie po-
dwójnie znienawidzo-
nym Niemcem. Dla
Niemca jest on przede wszystkim
potomkiem obcej rasy, przyby-
szem”. 

Wielcy przemys∏owcy
i nobliÊci

Tymczasem ˚ydzi na Gór-
nym Âlàsku wnieÊli dosyç du˝y
wk∏ad w budow´ i tworzenie tu
przemys∏u górniczo-hutniczego.
Warto wspomnieç kilka najbar-
dziej znanych postaci, którymi
sà: Georg i Oskar Caro, Moryc,
Emanuel i Fryderyk Friedlande-
rowie, Caesar Wollheim, nazy-

wani baronami w´glo-
wymi, Salomon Huld-
schinsky – za∏o˝yciel
huty i walcowni w Gli-
wicach, in˝ynier i geo-
log Salomon Isaac – od-
krywca w´gla w rejonie
Zabrza i Chorzowa, hi-

storyk i archiwista z Pszczyny
Ezechiel Zivier – wydawca zbio-
ru dokumentów do historii gór-
nictwa na Âlàsku, a tak˝e Oscar
Troplowitz – wynalazca kremu
Nivea i pasty do z´bów oraz
Emin Pascha – przyrodnik, le-
karz i badacz Afryki, nazywany
przez cesarza Wilhelma II „wiel-
kim synem swego narodu”. Do
dziedzictwa intelektualnego tej
ziemi nale˝à tak˝e laureaci Na-
grody Nobla pochodzenia ˝y-
dowskiego: Kurt Alder, Konrad
Emil Bloch, Maria Goppert May-
er i Otto Stern. 

Zag∏ada
na oczach Êwiata
Wspó∏˝ycie ̊ ydów z ludnoÊcià

miejscowà – Polakami, Niemcami,
Czechami na Górnym Âlàsku uk∏a-
da∏o si´ dobrze przez ca∏e lata a˝
do 1933 r., kiedy w∏adze w Niem-
czech przejmujà narodowi socjali-
Êci, odpowiedzialni za zag∏ad´ ˚y-
dów. Holocaust spowodowa∏, ˝e
o ich kulturze, spuÊciênie material-
nej i duchowej, jaka kwit∏a na Gór-
nym Âlàsku, mo˝emy ju˝ dziÊ mó-
wiç wy∏àcznie w czasie przesz∏ym.
Po ˚ydach na Âlàsku pozosta∏y
przebudowane synagogi, wiele
cmentarzy, fotografie w archiwach
i setki stron archiwalnych doku-
mentów. DziÊ ten ju˝ zaginiony
Êwiat to wed∏ug s∏ów Shewacha
Weissa „zaledwie mgliste wspo-
mnienie dawnej ÊwietnoÊci”. Ma∏o
kto pami´ta, ˝e przed wybuchem
wojny prawie w ka˝dej miejscowo-
Êci w naszym rejonie mieszkali ˚y-
dzi, by∏a co najmniej jedna okaza∏a
synagoga oraz cmentarz. To, co
ocala∏o po wojnie, ze wzgl´dów
ideologicznych nie zawsze by∏o
obj´te nale˝nà opiekà. 

Obecnie dziedzictwo mate-
rialne, jakie pozosta∏o po ˚ydach
zamieszkujàcych teren obecnego
województwa Êlàskiego, to 63
nekropolie, z czego tylko na 43
zachowa∏y si´ nagrobki. Pozosta-
∏ych 20 cmentarzy to miejsca
przebudowane na parki, nieu˝yt-
ki, miejsca bez nagrobków. Za-
chowa∏o si´ 17 synagog wybudo-
wanych na prze∏omie XVIII i XIX
wieku oraz kilka domów przed-
pogrzebowych. Wobec ogromu
strat, jakie ponios∏a kultura ˝y-
dowska, zachowane na Górnym
Âlàsku cmentarze sà jedynym au-
tentycznym Êladem, pomnikiem –
dowodem istnienia gminy ˝ydow-
skiej na danym terenie. Sà tak˝e
dowodem wielowiekowej tole-
rancji i otwartoÊci tej cz´Êci Âlà-
ska na to, co „obce”, ale przez za-
domowienie traktowane jako
„swoje”. �
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˚ydów górnoÊlàskich

ty czas

Po ˚ydach
zamieszkujàcych
teren obecnego
województwa
Êlàskiego
pozosta∏y 
63 nekropolie
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SYNAGOGA

Po cmentarzach drugim charakte-
rystycznym dla religii ˝ydowskiej
obiektem kultu jest synagoga,
zwana tak˝e bó˝nicà. Wiele z gór-
noÊlàskich synagog zosta∏o spalo-
nych podczas pogromu „nocy
kryszta∏owej” w listopadzie 1938
roku. Podpalono wtedy pi´kne pod
wzgl´dem architektonicznym sy-
nagogi w Gliwicach, Bytomiu, My-
s∏owicach, Zabrzu, Opolu, Racibo-
rzu. Najstarsza zachowana syna-
goga w regionie znajduje si´
w Wielowsi. Wzniesiono jà w la-
tach 1763–1771. Usytuowana jest
w centrum wsi, w odleg∏oÊci kilku-
dziesi´ciu metrów od koÊcio∏a.
Dawniej jej bry∏a zwieƒczona by∏a
charakterystycznà klasycznà ko-
pu∏à z gwiazdà Dawida. Z budynku
tej synagogi uratowa∏ si´ zabytko-
wy z 1783 r. aksamitny Parochet –
b´dàcy ozdobnà zas∏onà zawiesza-
nà na Aron ha kodesz (ozdobnà
szaf´ o∏tarzowà z wn´kà, w której
przechowuje si´ zwoje Tory), zdo-
biony Arkà Przymierza z dwoma
cherubinami. Inne godne uwagi
bó˝nice znajdujà si´ w Wodzis∏a-
wiu Âlàskim (obecnie mieÊci si´
w niej sklep), Pszczynie i G∏ogów-
ku (teraz kino). 

■

Tak wyglàda∏a synagoga
w Wielowsi, dziÊ w budynku
mieÊci si´ prywatny magazyn
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Wrócili z Lizbony 

Przylàdek polski
Po trzech dniach podró˝y o siódmej
rano prawie 70 m∏odych ludzi
wysiad∏o z autokaru przed gliwickà
katedrà. Podobnie jak kilka dni
wczeÊniej, kiedy porankiem powita∏a
ich Lizbona. 

Znaleêli si´ w szeÊciotysi´cz-
nej grupie polskich uczestników
27. Europejskiego Spotkania M∏o-
dych organizowanego, jak zawsze,
na prze∏omie roku przez braci z Ta-
izé. I chocia˝ do Portuga-
lii pojecha∏o znacznie
mniej Polaków ni˝ zwy-
kle, i tak – poza gospoda-
rzami – stanowili najlicz-
niejszà grup´ narodowo-

Êciowà. – W pociàgach, metrze, na
ulicy wsz´dzie s∏ychaç by∏o j´zyk
polski. ÂmialiÊmy si´, ˝e to ju˝ nie
jest przylàdek Roca, ale przylàdek
polski – mówili po powrocie gliwi-
czanie. Najbardziej zape∏nione by-
∏y trasy komunikacji prowadzàce
do najciekawszych miejsc w mie-
Êcie, bo wielu pomi´dzy sta∏ymi
punktami programu chcia∏o rów-
nie˝ zwiedziç Lizbon´. Jednak, jak
podkreÊlajà, wi´kszoÊç uczestni-
ków nie traktowa∏a spotkania tylko
jako okazji do poznania Portugalii. 

W Gliwicach powra-
cajàcy z Lizbony wysia-
dali w strugach deszczu,
majàc za sobà 3,5 tysiàca
kilometrów drogi. Nie-
kiedy wyd∏u˝enie czasu

podró˝y nawet ich cieszy∏o, bo na
przyk∏ad dzi´ki temu, ˝e madrycka
obwodnica zosta∏a zamkni´ta,
mieli okazj´ zwiedziç miasto. Po-
znali te˝ Awignion, bo dwukrotnie
nocowali w pobliskim miasteczku
Bedarrides, a dziÊ wspominajà ser-
decznoÊç jego mieszkaƒców.
I tych, u których zamieszkali w Li-
zbonie na czas spotkania. 
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Uczestników
Europejskiego
Spotkania
M∏odych Gliwice
powita∏y deszczem

Rozmowa z
Magdalenà 
Sochackà,
nauczycielkà z Gliwic

MIRA FIUTAK: Czego m∏odzi ludzie
szukajà w spotkaniach organizo-
wanych przez braci z Taizé? 

MAGDALENA SOCHACKA: – Chyba
przede wszystkim poczucia
wspólnoty. SerdecznoÊci spoty-
kanej na ulicach, w miejscach
modlitwy, w rodzinach, u których
mieszkajà. Bez takich spotkaƒ
nie mo˝emy przekonaç si´, jak
bardzo jesteÊmy do siebie po-
dobni i jak wiele nas ∏àczy. Mo˝e
nas dzieliç wiele kilometrów, ale
kiedy zaczynamy rozmawiaç, to
okazuje si´, ˝e mamy podobne
t´sknoty, marzenia, problemy
i podobne sposoby radzenia so-
bie z nimi. A najwi´kszà barierà
staje si´ ta j´zykowa. 

Brat Roger w tegorocznym liÊcie
ostrzega, by nie poddawaç si´
zniech´ceniu i fatalizmowi. 

– Zniech´cenie jest chyba
najwi´kszym wrogiem dzia∏ania
i równie˝ wrogiem wiary. Kiedy
poddajemy si´ mu, zamykamy
si´ w sobie i trudno wyjÊç z tej
skorupy. Dla mnie szczególnie
wa˝ne jest wezwanie do prosto-
ty i dzia∏ania na miar´ swoich si∏
i mo˝liwoÊci. Brat Roger zach´-
ca do szukania Boga w cz∏owie-
ku, w swoim Êrodowisku, naj-
bli˝szym otoczeniu. Do mi∏oÊci
w praktyce, która wyra˝a si´
w ma∏ych krokach w stron´ dru-
giego cz∏owieka. Przede wszyst-
kim trzeba zaczàç od swojej ro-
dziny, chocia˝ tam bywa to naj-
trudniejsze. ¸atwo nam kochaç
abstrakcyjnego bliêniego. Mi-
∏oÊç wobec tych, których mamy
na co dzieƒ, obok siebie, cza-
sem bywa prawdziwym wyzwa-
niem. ■

O Taizé i spotkaniu m∏odych

JesteÊmy 
do siebie
podobni

Za∏o˝eniem Europejskich Spotkaƒ
M∏odych jest kontynuacja piel-
grzymki zaufania przez ziemi´, po-
przez zaanga˝owanie ich uczestni-
ków w swoich miejscach zamieszka-
nia. Przez ca∏y rok w tych lokalnych
wspólnotach rozwa˝any jest List
brata Rogera, w tym roku zatytu∏o-
wany „Przysz∏oÊç pe∏na pokoju”. 

MODLITWA ZE ÂPIEWAMI TAIZÉ W DIECEZJI

GLIWICKIEJ: 
■ katedra ÊÊ. Piotra i Paw∏a w Gli-

wicach, III piàtek miesiàca,
godz. 19.00

■ parafia ÊÊ. Anny w Zabrzu, I i III
wtorek miesiàca, godz. 19.30 

■ parafia Êw. Józefa w Gliwicach,
piàtek, godz. 19.00

■ parafia Êw. Katarzyny w Tarnow-
skich Górach, czwartek, godz.
18.30. 

Ostatnia niedziela miesiàca ok.
22.30 – modlitwa w RADIO PLUS. 

■

■ R E K L A M A ■
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– Chodzàc po kol´dzie,
zorientowa∏em si´, ˝e tylko nieliczni
wyje˝d˝ajà na ferie – mówi ks. Piotr
Sikora. Od pi´ciu lat organizuje
pó∏kolonie w parafii Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Maryi Panny
w Biskupicach, gdzie jest wikarym. 

Biskupice nale˝à do najbied-
niejszych dzielnic Zabrza. Tutaj
ma∏o kto przeglàda oferty wyjaz-
dów narciarskich, a nawet o zwy-
k∏ych wczasach w górach lepiej
nie marzyç. – JeÊli ktoÊ ju˝ gdzieÊ
jedzie, to najcz´Êciej do babci.
Wi´kszoÊç pozostaje w domu –
t∏umaczy ks. Sikora. A na miejscu
najwi´kszà zimowà atrakcjà jest
górka naprzeciw koÊcio∏a. 

Zabawy dla m∏odszych,
komputery dla starszych

Z górki bardzo blisko ju˝ do
salki parafialnej, gdzie m∏odzie˝
przygotowuje zaj´cia dla dzieci.
W pierwszym tygodniu ferii b´-
dzie prowadziç gry, zabawy, na-
uk´ piosenek religijnych i konkur-
sy. – Po rozdanych ciastkach
wiem, ˝e w zesz∏ym roku przy-
chodzi∏o Êrednio 40–50 dzieci.
W tym roku b´dzie pewnie po-
dobnie. Sà to przedszkolaki
i uczniowie szko∏y podstawowej –
mówi ks. Sikora. – Najm∏odsze
dzieci przyprowadzajà mamy, nie-
które do domu odprowadza po-
tem m∏odzie˝. WczeÊniej jest
jeszcze ciep∏y posi∏ek. Po po∏u-
dniu starsi mogà przyjÊç do ka-
wiarenki internetowej, która
czynna jest codziennie, nie tylko
w czasie ferii. 

Dwa razy
po jednym tygodniu

Dwie serie pó∏kolonii odb´dà
si´ tak˝e w parafii w Tarnowskich
Górach Opatowicach. Jak co roku
przygotowuje je parafialne ko∏o
Caritas. – Organizujemy zaj´cia
dwa razy po tygodniu, ˝eby wi´-
cej dzieci mog∏o z nich skorzy-
staç. Ale nie wykluczamy, ˝e te sa-
me osoby, które b´dà zapisane na

pierwszy turnus, przyjdà
tak˝e na drugi – mówi
Aniela Jany, prezes ko∏a. 

Na ka˝dy turnus do
tej pory zg∏asza∏o si´
oko∏o 40–50 dzieci.
W organizacj´ pó∏kolonii
w∏àcza si´ zwykle m∏odzie˝. – Sà
to uczestnicy i opiekunowie zara-
zem – t∏umaczy A. Jany. – Nale˝à
do Szkolnego Ko∏a Caritas, dzia∏a-
jàcego przy Liceum Ogólnokszta∏-
càcym im. Stanis∏awa Staszica. 

Ka˝dy jest mile widziany

Choç pó∏kolonie firmuje para-
fia, nikt nie b´dzie sprawdza∏ ad-
resu zamieszkania. – By∏y ju˝
u nas dzieci ze Strzybnicy, Osady
Jana, centrum Tarnowskich Gór,
Starych Tarnowic, a nawet Tworo-
ga – wylicza A. Jany. Obowiàzuje
prosta zasada: ka˝dy, kto jest
w takiej potrzebie i ma ochot´,
mo˝e przyjÊç. 

Ferie finansowane sà z kasy
parafialnej i do tej pory uczestni-
cy nie ponosili ˝adnych kosztów.
JeÊli rodziców staç, b´dà mogli
z∏o˝yç ofiar´ w wysokoÊci 10 z∏.
Nie jest to jednak warunek przyj´-
cia. Dzieci oprócz ciekawych zaj´ç
mogà liczyç na s∏odkie drugie
Êniadanie, a zwyci´zcy konkursów
na ciekawe nagrody. 

– Nasze zaj´cia sà atrakcyjne,
nie jest to jedynie przechowywa-
nie dzieci przy koÊciele – t∏uma-
czy A. Jany. Szczegó∏owy program
pó∏kolonii jeszcze jest dopraco-
wywany, przygotowywane sà ró˝-
ne warianty, w zale˝noÊci od po-

gody. Planowane sà mi´-
dzy innymi wycieczki
piesze i autokarowe,
spacer do lasu, zabawy
na Êniegu, rozgrywki te-
nisa sto∏owego, gry
Êwietlicowe. Byç mo˝e

uda si´ nawet wyjechaç do by-
tomskich Dolomitów. 

KLAUDIA CWO¸EK

Pomys∏y na ferie w parafii 

To nie jest przechowalnia 
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Piesze wycieczki
z Opatowic
do lasu.
W zesz∏ym roku
by∏ Ênieg,
a w tym...? 

Atrakcyjne nagrody

BIBLIJNY KONKURS
DLA RODZIN

Tydzieƒ temu rozpocz´liÊmy kon-
kurs, którego celem jest biblijne po-
g∏´bienie wiedzy na temat Euchary-
stii. Pytania wymagajà poszukania
odpowiedzi w PiÊmie Âwi´tym. Kon-
kurs przeznaczony jest dla rodzin,
poniewa˝ „rodzinne” sà równie˝ na-
grody. A sà nimi zaproszenia do Par-
ku Wodnego w Tarnowskich Górach.
Ka˝dego tygodnia rozlosujemy po
cztery jednogodzinne zaproszenia
dla dwóch rodzin, które przyÊlà po-
prawne odpowiedzi. 

Pytanie drugie: Trzej Ewange-
liÊci opisali ustanowienie sakramen-
tu Eucharystii. Nale˝y podaç imiona
Ewangelistów oraz miejsca w PiÊmie
Âwi´tym, gdzie ten opis si´ znajduje
(sygnaturki). 

Na poprawne odpowiedzi czekamy
do 28 stycznia br. Odpowiedzi nale-
˝y przes∏aç na kartkach pocztowych:
Gliwicka redakcja „GoÊcia Niedziel-
nego”, ul. ¸u˝ycka 1, 44-101 Gliwi-
ce, skr. poczt. 196, lub mailem:
redakcja@kuria.gliwice.pl
Nale˝y podaç równie˝ dok∏adny
adres. Nazwiska zwyci´zców poda-
my na naszych ∏amach, a bilety
wst´pu do Parku Wodnego wyÊlemy
pocztà. 
Tarnogórski park wodny, który
otwarto 16 marca 2001 roku, znaj-
duje si´ przy obwodnicy miejskiej.
Jest to jedna z najwi´kszych tego ty-
pu placówek w Polsce. 

■

MO˚ESZ PRZYJÂå

■ od 17 do 21 stycznia od 9.00 do
13.00 w salkach parafii Wniebo-
wzi´cia NMP w Zabrzu Biskupicach
odb´dà si´ zaj´cia dla dzieci prowa-
dzone przez m∏odzie˝. Po po∏udniu
(od 15.00 do 21.00) czynna jest ka-
fejka internetowa, bilard itd. Nie
trzeba wczeÊniej si´ zapisywaç. 

■ od 17 do 28 stycznia w parafii
w Opatowicach organizowane sà
dwie serie tygodniowych pó∏kolonii
dla dzieci. Najlepiej zapisaç si´
wczeÊniej. Wi´cej informacji i szcze-
gó∏owy program: www. opatowice.
prv. pl lub pod numerem Caritas pa-
rafii: tel. 0-32/384 73 09 (w Êrody
od 10.30 do 13.30 i od 17.00 do
19.00, w pozosta∏e dni od 17.00 do
19.00) oraz 504 870 194. 

■
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Studium Muzyki KoÊcielnej i sanktuarium
Matki Bo˝ej Pokornej w Rudach organizuje
wieczór kol´d. 

W niedziel´ 16 stycznia o godz. 17.00
w koÊciele Wniebo-
wzi´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Rudach
odb´dzie si´ wieczór
kol´d i Êpiewanie przy
˝∏óbku. Spotkanie odbywa si´ w ramach
cyklu koncertów Muzyka w Starym Opac-
twie. Z repertuarem pieÊni bo˝onarodze-
niowych wystàpià: Chór Juliusza Rogera

z Rud, schola z Zawady Ksià˝´cej, Chór
M∏odzie˝owy z Tychów i schola z Babic.
Wszyscy uczestnicy koncertu b´dà zapro-
szeni do wspólnego kol´dowania.

Z okazji Ekumenicznego Tygodnia Powszechnej
Modlitwy o JednoÊç ChrzeÊcijan w kilku miej-
scach diecezji odb´dà si´ specjalne nabo˝eƒ-
stwa i koncerty. 

Tydzieƒ potrwa od 18 do 25 stycznia.
Jego has∏em przewodnim jest myÊl z I Li-
stu do Koryntian „Chrystus jedynym fun-
damentem KoÊcio∏a” (I Kor 3, 1–23).
W chwili zamykania tego numeru po-
twierdzone zosta∏y jedynie terminy spo-
tkaƒ w Bytomiu i Zabrzu. 

BYTOM: 
21 STYCZNIA – kaplica ewangelicko-

-augsburgska, plac Klasztorny – nabo˝eƒ-

stwo ekumeniczne. Poczàtek godz.
16.00; 

22 STYCZNIA – koÊció∏ pw. Êw. Wojcie-
cha, plac Klasztorny 5 – koncert kol´do-
wo-pasyjny Chóru z Mys∏owic. Poczàtek
godz. 16.30

23 STYCZNIA – koÊció∏ pw. Trójcy
Âwi´tej, ul. Kwietniewskiego 1 – nabo-
˝eƒstwo ekumeniczne. Poczàtek godz.
16.00. 

ZABRZE: 
23 STYCZNIA – koÊció∏ Êw. Anny, ul.

3 maja 18 – nabo˝eƒstwo ekumeniczne
z udzia∏em ks. Dariusza Dawida z koÊcio-
∏a ewangelicko-augsburskiego. Poczàtek
o godz. 17.00.

G O Â å G L I W I C K I

redakcja@kuria.gliwice.pl

Adres redakcji: ul. ¸u˝ycka 1, 44-101 Gliwice
tel./faks (32) 230 78 80, skr. poczt. 196
Redagujà: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddzia∏u, 
Klaudia Cwo∏ek, Mira Fiutak
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■ REKOLEKCJE ZIMOWE DLA DZIEWCZÑT
organizujà Siostry S∏u˝ebniczki NMP z LeÊnicy
Opolskiej. Terminy: Dla licealistek i studentek:
17–20 stycznia i 13–17 luty; dla gimnazjum:
23–26 stycznia i 20–23 lutego. Rozpocz´cie
o godz. 17.00. Zg∏oszenia: s. Karina Frychel i s.
Laureta Kobyliƒska, tel. 0-77/404-83-30 lub 404-
82-30, LeÊnica. 

■ ZABRZA¡SKI KONCERT KOL¢D
16 stycznia o godz. 16.00 w koÊciele Êw. Teresy
w Zabrzu Mikulczycach wystàpià chóry zabrzaƒ-
skich parafii: Êw. Andrzeja, Êw. Józefa, Êw. Fran-
ciszka, NMP Matki KoÊcio∏a, Êw. Wawrzyƒca i
Êw. Teresy. 

■ UMIEJ¢TNOÂå DOSTRZEGANIA I WY-
RA˚ANIA UCZUå
to temat prelekcji, którà 19 stycznia w gliwickim
KIK-u wyg∏osi Teresa Plewa (kaplica Êw. Jadwigi
przy parafii Wszystkich Âwi´tych). Poprzedzà jà
Nieszpory o godz. 18.05 i Msza o godz. 18.30. 

■ FERIE Z „KOTEM W BUTACH”
Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza najm∏odszych
na pe∏nà humoru baÊƒ muzycznà o kocie ratujà-
cym wygnanego Janka. Spektakl odb´dzie si´ 19
stycznia o godz. 10.00. Dla osoby, która pierw-
sza zadzwoni do naszej redakcji 17 stycznia po
godz. 9.00 mamy jedno podwójne zaproszenie. 

■ TYGODNIE EKUMENICZNE
Wyk∏ad na ten temat 20 stycznia o godz. 18.00
w Centrum Jana Paw∏a II w Gliwicach (przy kate-
drze) wyg∏osi ks. prof. dr hab. Józef Budniak
(UÂ). Spotkanie organizuje Gliwicki OÊrodek Dy-
daktyczny Wydzia∏u Teologicznego Uniwersyte-
tu Opolskiego. 

■ APOSTOLSTWO DOBREJ ÂMIERCI
zaprasza na spotkanie noworoczne z bp. Gerar-
dem Kuszem, które odb´dzie si´ 22 stycznia
o godz. 10.00 w parafii Êw. Ma∏gorzaty w Byto-
miu (u werbistów). Rozpocz´cie Mszà Êw. 

■ OP¸ATEK S¸U˚BY ZDROWIA
22 stycznia, godz. 16.00 – Msza Êwi´ta
i spotkanie op∏atkowe z udzia∏em bp. Gerarda
Kusza w parafii Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego
w Gliwicach (ul. Daszyƒskiego 2, u redemptory-
stów). 

■ KONCERT KOL¢D CHÓRU SEMINARYJ-
NEGO Z OPOLA
odb´dzie si´ 23 stycznia o godz. 15.00 w koÊcie-
le NMP Królowej Âwiata w Smolnicy. Po koncer-
cie klerycy odwiedzà rodziny parafii. 

■ DZIE¡ O. PIO
23 stycznia, godz. 15.00, koÊció∏ Êw. Katarzyny
w Pawonkowie (dekanat Lubliniec) – nabo˝eƒ-
stwo z uczczeniem relikwii o. Pio.

Zapowiedzi
Tydzieƒ modlitw o jednoÊç chrzeÊcijan 

Nabo˝eƒstwa i koncerty

Muzyka w Starym Opactwie

Kol´dowanie przy ˝∏óbku

˚∏óbek w Rudach
znajduje si´

w prezbiterium

Piàty tomik wierszy ks. Strzedulli

Âlàskie zamyÊlenia
Ks. Antoni Strzedulla przez

37 lat by∏ proboszczem w Turzu
ko∏o Raciborza, rok temu prze-
szed∏ na emerytur´. Swoje ka-
p∏aƒskie przemyÊlenia i osobiste
prze˝ycia od kilku lat przelewa
na papier. W 1999 roku ukaza∏ si´
pierwszy tomik jego wierszy. 

Piàty tomik swojej poezji,
który ukaza∏ si´ w 2004 roku, ks.
Strzedulla zatytu∏owa∏ „Gdy myÊl do Pana

wznosz´ – Gedichte”. We wst´-
pie abp Nossol napisa∏, ̋ e „tryska
z nich ˝ar ˝ycia i cisza Êmierci b´-
dàcej bramà naszego przejÊcia
do wiecznoÊci”. NowoÊcià tego
tomiku jest to, i˝ kilkanaÊcie
wierszy zosta∏o napisanych w j´-
zyku niemieckim. Wiersze sà do
nabycia na probostwie w Turzu
oraz w raciborskiej ksi´garni Ofi-

cyna przy ul. Odrzaƒskiej. PAW
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