
Park im. Jana Pawła II 
powstanie w Zabrzu. Będzie 
usytuowany w sąsiedztwie 
krzyża papieskiego stojącego 
koło kościoła św. Wojciecha na 
osiedlu Kopernika. 

Bp Gerard Kusz poświęcił 
już kamień węgielny pod budo-
wę tego parku. – Dziękuję za tę 
inicjatywę i niech Bóg sprawi, 
aby to miejsce stało się trwałą 
pamięcią związaną z osobą słu-
gi Bożego Jana Pawła II – po-
wiedział biskup. Rozpoczęcie 
budowy planowane jest jeszcze 
w pierwszej połowie tego roku. 
Na realizację wstępnego etapu 
w tegorocznym budżecie mia-
sta przewidziano 3 mln 26 tys. 
zł. Projekt zakłada wiele cieka-
wych rozwiązań. W parku wy-
budowane zostaną boiska do 
siatkówki plażowej, koszyków-
ki, trawiaste do piłki nożnej i 
dwa do tenisa ziemnego oraz 
skate park. Ponadto zaplanowa-
ne zostały miejsca parkingowe 
przy ul. Heweliusza.  

Kiedyś mówiło się stara 
panna/stary kawaler. 

Dziś są to single i określe-
nie to jest o tyle lepsze, 
że nie ma już negatywne-
go wydźwięku. Co więcej, 
osób żyjących w pojedyn-
kę przybywa. Stanowią już 
ważną grupę społeczną i 
coraz poważniejsze wy-
zwanie dla Kościoła, choć-
by dlatego, że potrafią być 
wymagający. Na stronach 
IV–V piszemy o duszpa-
sterskiej odpowiedzi na 
ten nowy „znak czasu”.  
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16 kwietnia 2006  nr 16/726

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

16 kw
ietnia 2006

I

WNiedzielę Palmową, 9 kwietnia, 
młodzież diecezji gliwickiej 

spotkała się ze swoimi biskupami 
w katedrze na XXI Światowym Dniu 
Młodzieży. – Cywilizacja europejska 
jest u zmierzchu, ale po nim obudzi 
się poranek. Czy wy będziecie jego 
stróżami – zapytał młodych bp Gerard 
Kusz. I przypomniał, że ta wspólna 
modlitwa jest wypełnieniem testa-
mentu Jana Pawła II, pomysłodawcy 
spotkań. Przedstawiciele wszystkich 
parafii otrzymali w katedrze egzempla-
rze encykliki papieża Benedykta XVI 
„Bóg jest miłością” i rozważań Dro-

gi Krzyżowej, opartych 
na encyklikach Jana Pa-
wła II. Po Mszy wystą-
pił śpiewający poezję 
zespół „Małżeństwo z 
rozsądku”.  

GDZIE BĘDZIECIE, KIEDY OBUDZI SIĘ PORANEK?

Spotkanie 
rozpoczęło się 
procesją 
i poświęceniem 
palm

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  BEZ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA ANI 

RUSZ. Ks. Marek Góra ocalał 
w wypadku i buduje kościół.

  WIELKANOCNE WYDARZANIA – li-
turgia, wystawa, przegląd 
świątecznych przedstawień.

  DIECEZJA W LICZBACH. Trochę 
statystyki naszej religijno-
ści. 

Park Jana Pawła II

Kamień 
poświęcony
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Figura Chrystusa 
zmartwychwstałego 
z parafii św. Józefa 

w Zabrzu

W Święta Zmartwychwstania 
życzymy sobie wzajemnie 

– w blasku Chrystusa 
pokonującego szatana 

i śmierć – wizji nowego 
życia, „nowej ziemi 
i nowego nieba”. 

Zjednoczeni w modlitwie, 
sercem towarzyszymy

BP JAN WIECZOREK
BP GERARD KUSZ
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Droga Krzyżowa ulicami miast 

ROZWAŻANIE MĘKI PAŃ-
SKIEJ. Pod koniec okresu 
Wielkiego Postu na ulicach i osied-
lach miast diecezji odbyły się na-
bożeństwa Drogi Krzyżowej. W 
Zabrzu, Tarnowskich Górach, 
Gliwicach i Bytomiu przewodni-
czyli im gliwiccy biskupi. Na za-
kończenie nabożeństwa w Zabrzu 
bp Jan Wieczorek mówił o krzyżu 
Chrystusa i cierpieniu, które by-

ło udziałem sługi Bożego Jana Pa- 
wła II. Ksiądz biskup podkreślił, że 
Ojciec Święty pokazał, z jaką god-
nością umiera człowiek, który po-
dejmuje krzyż.  – Chciejmy prze-
żyć te wielkie misteria tajemnicy 
naszego zbawienia, tajemnicy ot-
warcia na nie, przez związanie się 
z Jezusem Chrystusem i związanie 
się z nauką Jana Pawła II – życzył 
uczestnikom Drogi Krzyżowej.
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Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Zabrzu
Pielgrzymka Domowego Kościoła
KALISZ. 1 kwietnia gru-
pa 55 osób z diece-
zji gliwickiej, głównie z 
Tarnowskich Gór, Bytomia, 
Za-brza i Gliwic uczestniczyła w 
IX Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Wspólnot Domowego Kościoła do 
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 
Pielgrzymce przewodniczyli 
Regina i Piotr Olszówkowie,  para 
odpowiedzialna za ruch w diece-
zji gliwickiej, i ks. Arkadiusz Kinel, 
opiekun Domowego Kościoła. W 
programie znalazły się m.in. Droga 
Krzyżowa, konferencja i Msza św., 
której przewodniczył biskup kali-
ski Stanisław Napierała. – Ten wy-
jazd był dla nas bardzo ważny tak-

że z tego powodu, że po raz 
pierwszy udało się zorgani-
zować tak dużą grupę. Dla 
nas było to doświadczenie 

wspólnoty Domowego Kościoła 
w wymiarze diecezjalnym i ogól-
nopolskim. Udało się też przeła-
mać jakąś granicę niemożności, 
bo zawsze coś stawało  na prze-
szkodzie, żeby wyjechało tak du-
żo osób. Pielgrzymka do sank-
tuarium św. Józefa jest najważ-
niejszym spotkaniem wspólnot 
Domowego Kościoła w Polsce, 
zapoczątkowaną po wizycie Jana 
Pawła II w 1997 roku w Kaliszu i 
zawierzeniu rodzin św. Józefowi.

Szkoła z dobrym patronem
KOCHANOWICE. Nowy sztan-
dar i tablicę poświęconą Janowi 
Pawłowi II otrzymało Gimnazjum 
w Kochanowicach. Od listopada 
ubiegłego roku szkoła ta nosi 
imię zmarłego Papieża. Sztandar 
dla gimnazjum ufundowała Rada 
Rodziców. Bp Jan Wieczorek,  
który 3 kwietnia poświęcił 
sztandar i odsłonił tablicę, prze-
wodniczył Mszy św. w koście-
le pw. św. Wawrzyńca. W czasie 
homilii przypomniał o tym, jak 
mocno życie Jana Pawła II zako-

rzenione było w Słowie Bożym. 
Uczniowie szkoły odebrali eg-
zemplarze Biblii szkolnej. W ra-
mach programu „Biblia w każdej 
szkole” zbierali pieniądze na ich 
zakup, sprzedając makulaturę i 
złom. Tego dnia w szkole roz-
strzygnięty został konkurs pla-
styczny na temat „Jan Paweł II – 
człowiek, który zmienił świat”, 
na który wpłynęło prawie 250 
prac. Wystąpili również laureaci 
konkursu recytatorskiego poezji 
Karola Wojtyły.

Dzień skupienia KSM
GLIWICE. W sobotę przed 
Niedzielą Palmową w para-
fii Wszystkich Świętych odbył 
się diecezjalny Dzień Skupienia 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Gościem specjalnym 
młodzieży był bp Gerard Kusz, 
który przewodniczył Mszy św., 

po której odbył się finał konkursu 
nt. Benedykta XVI i św. Benedykta 
z Nursji. Pierwsze miejsce zaję-
ła Agnieszka Woźniak z parafii 
św. Józefa w Zabrzu. W drugiej 
części spotkania, otwartego tak-
że dla młodzieży spoza KSM-u,  
odbyły się warsztaty nt. uzależ-
nień, które prowadziły Grażyna 
Trachimowicz-Gołda i Ewa Golbik.  
– Chciałabym, żeby udało się 
nam przekazać informację o sa-
mej chorobie alkoholowej, potę-
gi uzależnień, i poszerzyć świa-
domość, że nie warto zaczynać, 
że każdy kontakt z chemią mo-
że być powodem przejścia w fa-
zę uzależnienia. Jeżeli człowiek 
próbuje i eksperymentuje, to ni-
gdy nie wiadomo, czy po trze-
cim, czwartym czy dziesiątym ra-
zie okaże się, że to już jest prob-
lem – tłumaczy cel warsztatów 
G. Trachimowicz-Gołda.Warsztaty na temat uzależnień
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Kto pisał o Gliwicach?
KONKURS. Prezydent Gliwic 
ogłosił drugą edycję konkursu 
na najlepszą pracę dyplomo-
wą (licencjacką lub magister-
ską) lub doktorską, dotyczącą 
Gliwic. Prawo zgłaszania prac 
– obronionych w latach 2003, 
2004 i 2005 – przysługuje wła-
dzom zainteresowanych uczel-
ni. Mogą to również zrobić sa-
mi autorzy prac po uzyskaniu 
rekomendacji władz uczelni lub 
placówek badawczych. Prace 
do 30 kwietnia będą przyjmo-
wane w sekretariacie Wydziału 
Edukacji UM. Więcej informa-
cji o warunkach konkursu pod 
numerem telefonu 032-231-
05-74.  Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi w pierwszej de-
kadzie czerwca br. Zwycięzcy 
współzawodnictwa otrzymają 

nagrody rzeczowe i finansowe, 
ufundowane przez prezyden-
ta Gliwic. 
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Budynek Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
16 kw

ietnia 2006

III

– Dzwony świadczą o ambicji parafii  
i jego proboszcza, ale to jest zdrowa ambicja  
– żartował bp Gerard Kusz w parafii  
w Żernikach.  

2 kwietnia odbyła się tam uroczy-
stość poświęcenia dzwonów, które po raz 
pierwszy zabrzmią w święta Zmartwych-
wstania Pańskiego. Ufundowane zostały 
dla upamiętnienia pontyfikatu sługi Boże-
go Jana Pawła II i z okazji jubileuszu 75-le-
cia parafii.  – Będą wam oznajmiały chwi-
le radości, ale także chwile dramatyczne. 
Będą towarzyszyły  waszemu życiu. A tak 
jak to w życiu bywa, radość przeplata się 
ze smutkiem – mówił bp Kusz. –   Ale naj-
ważniejsze, żebyśmy słyszeli te dzwony i 
otworzyli na nie swoje serca. 

Największy z nich nosi imię „Maryja”,  
waży 580 kg i jest darem Haliny i Józe-
fa Żurawskich. Drugi  – „ Jan Chrzciciel”, 

o wadze 420 kg, to dar 
Alicji i Krzysztofa Tyl-
manów. Trzeci – „Dobry 
Pasterz”, waży 260 kg i 
jest ufundowany przez 
parafian.  

Uroczystość poświę-
cenia połączona była z 
modlitwą o szybką bea-
tyfikację i kanonizację Jana Pawła II w 1. 
rocznicę jego śmierci.   Kilka dni później 
dzwony umieszczone zostały w nowej 
dzwonnicy, wybudowanej obok nieduże-
go kościoła w Żernikach. 

Wszystkie dzwony zostały wykonane 
w ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego 
w Taciszowie, który na jubileusz 25-le-
cia kapłaństwa ks. proboszcza Antonie-
go Rzeszutki ufundował jeszcze jeden 
dzwon. Nosi on imię „Antoni” i również 
został poświęcony 2 kwietnia.  

KC 

„Szukałem Was, a teraz wy przyszliście do 
mnie” – te słowa towarzyszyły koncertowi 
przygotowanemu  przez szkoły salezjańskie 
w Zabrzu.

– Nie trzeba mówić, ile dla nas sa-
mych znaczył Jan Paweł II –  tłumaczy 
ideę muzyczno-poetyckiego spotkania 
kleryk Andrzej Urbańczyk.  4 kwietnia 

w kinie „Roma” odbył się uroczysty kon-
cert poświęcony pamięci Jana Pawła II, 
największego misjonarza współczesne-
go świata,  w 1. rocznicę śmierci. Wystą-
pił chór szkoły salezjańskiej, utalentowa-
ni młodzi muzycy i wykonawcy.  Odbyła 
się też prezentacja dzieł salezjańskich 
w Afryce i aukcja eksponatów misyjnych 
oraz obrazów uczniów Ogólnokształcą-
cej Szkoły Sztuk Pięknych z Zabrza. W 
czasie przerwy można było obejrzeć wy-
stawę misyjną złożoną ze zdjęć i przed-
miotów przywiezionych z Afryki, która 
jest własnością salezjańskiego Wolonta-
riatu Misyjnego w Świętochłowicach. – 
We mnie samym troszeczkę drzemie ta-
ki bakcyl misyjny, bo byłem w 2001 ro-
ku w Ghanie, skąd pochodzi ta wystawa. 
Wspólnie z panią dyrektor Moniką Bur-
dyszek podjęliśmy  temat zorganizowa-
nia koncertu w hołdzie Papieżowi,  z ta-
kim dużym akcentem misyjnym – mówi 
Andrzej Urbańczyk.

Z licytacji udało się uzyskać 2600 zł. 
Pieniądze przeznaczone 
będą na projekt rozbu-
dowy internatu św. Jana 
Bosko w Ghanie, gdzie 
pracuje salezjanin ks. 
Piotr Wojnarowski.

KC

W Poniedziałek Wielkanocny sprzed 
kościoła w Gliwicach Ostropie wyruszy 
procesja konna.

Tradycyjny przejazd z symbolami wiel-
kanocnymi rozpocznie się o godz. 13.00. 
Procesja, jak co roku, przemierzy okoliczne 
drogi i pola z prośbą o błogosławieństwo 
Zmartwychwstałego dla mieszkańców, uro-
dzaje i pomyślność w życiu i pracy. Przejazd 
potrwa około 4 godzin. Zakończenie w koś-
ciele przewidziane jest na godz. 17.00.

Dzieło ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego

Dzwony zabrzmią w Wielkanoc

W hołdzie Janowi Pawłowi II

Misjonarzowi świata
Zaproszenie

Procesja konna

Bp Kusz 
poświęcił 
pierwsze  

dzwony  
w parafii św. 

Jana Chrzciciela 
w Żernikach

Fragment 
wystawy  
misyjnej 
poświęconej 
Ghanie
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Basia podczas imprezy 
zwierzyła się koleżance, 
że nie bardzo wie, co ze 
sobą dalej robić w życiu. 

Nie założyła rodziny i brakowa-
ło jej kontaktu z ludźmi. Szukała 
grupy, w której spotkałaby oso-
by żyjące podobnymi wartościa-
mi jak ona. Koleżanka poleciła 
jej Grupę 33. – Dobrze się tam 
czuję. Mam teraz z kim rozma-
wiać, często organizujemy wyjaz-
dy. Ta grupa naprawdę żyje – cie-
szy się Basia. 

Andrzej w czasie studiów na-
leżał do duszpasterstwa akade-
mickiego. Ale studia się skończy-
ły i po pewnym czasie stwier-
dził, że jest już na innym etapie. 
Przez dwa lata nie należał do żad-
nej grupy i czegoś mu brakowało. 

Kiedyś koleżanka z Grupy 33 po-
prosiła go o pomoc w dyżurze li-
turgicznym. Brakowało ministran-
ta. Andrzej zgodził się i… – Zoba-
czyłem, że to jest to – mówi. – Tu 
ludzie wzajemnie się wspierają, 
interesują się sprawami drugich.

Potencjał miłości

Nazwa Grupy 33 pochodzi 
od liczby lat ziemskiego ży-

cia Chrystusa. Grupa groma-
dzi osoby w wieku od 25 do 55 
lat, które nie wstąpiły w związ-
ki małżeńskie. „(…) nasze ży-
cie w stanie wolnym najczęś-
ciej nie jest z wyboru. Po pro-
stu, tak się poukładało, lata mi-
jały, a my nie założyliśmy ro-
dzin. Istotne jest, co my z tym 
stanem wolnym zrobimy. Czy 
go zaakceptujemy? Czy potra-
fimy go wykorzystać, potrakto-

Nasze życie  
w stanie wolnym  

najczęściej nie jest z wyboru.  
Po prostu  

tak się poukładało  
– lata mijały, a my 

nie założyliśmy 
rodzin. 

Istotne jest jednak to, 
co z tym stanem wolnym 

zrobimy. Czy umiemy 
potraktować go jak dar? 

– pytają członkowie 
Grupy 33.

Grupa 33

Wolny nie znaczy samotny

tekst i zdjęcia 
AGATA COMBIK

Sonda

PIĘKNIEJ IŚĆ RAZEM

KS. TADEUSZ CZAKAŃSKI,  
OPIEKUN GRUPY 33

– Gdy na począt-
ku ogłaszaliśmy, 
że są to spotka-
nia dla osób sa-
motnych, przy-
szły również dwie 

 mężatki, twierdząc, że czu-
ją się bardzo samotne. Od 
tej pory unikamy słowa „sa-
motność”, a określamy się ja-
ko osoby żyjące w stanie wol-
nym. Droga każdego człowie-
ka jest inna, ale może nie ty-
le łatwiej, co piękniej iść ra-
zem. Każde szczęście na tej 
ziemi jest okupione cierpie-
niem, opuszczeniem, rezyg-
nacją ze swego. Jedność jako 
owoc miłości ma na tej ziemi 
zawsze dwa oblicza: szczęś-
cie i cierpienie. 

MONIKA, ARCHITEKT
– Poszukiwałam 
dla siebie miej-
sca „na teraz” i 
myślę, że je zna-
lazłam. Tu jest 
prawdziwe życie. 

Można zauważyć, że przekrój 
wiekowy i zawodowy jest bar-
dzo duży. Różne są też ocze-
kiwania ludzi. Jedni bardziej 
potrzebują czyjejś obecno-
ści, inni szukają drogi roz-
woju duchowego. Jako gru-
pa czerpiemy z duchowości 
różnych ruchów i ciągle stara-
my się odkryć swoje miejsce 
w Kościele. 

KASIA, INFORMATYK
– Wcześniej dzia-
łałam w mojej pa-
rafii w Tychach, 
ale nie wystar-
czało mi to. W 
Grupie 33 uczę  

się mówić o Bogu. Redagując 
stronę internetową, poszuki-
wałam informacji o podob-
nych grupach. Wygląda jed-
nak na to, że jesteśmy ewene-
mentem na skalę ogólnopol-
ską. Przyjeżdżają do nas oso-
by z Ustronia, Żor, Sosnowca 
czy Bytomia, a koresponden-
cję otrzymujemy od osób z 
całej Polski. 

tekst 
SZYMON BABUCHOWSKI
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wać jako dar?” – czyta-
my na stronie interne-
towej grupy. 

– Z naszych skrom-
nych badań i obliczeń 
wynika, że w prawie 
każdej parafii mini-
mum 10 proc. mieszkańców to 
osoby żyjące w stanie wolnym, 
i to wcale nie wdowy, wdowcy 
czy osoby rozwiedzione – pod-
kreśla ks. Tadeusz Czakański, 

opiekun grupy. – To 
wielki potencjał miło-
ści i pole dla nowej 
ewangelizacji. Celem 
Grupy 33 jest dążenie 
do świętości jej człon-
ków, realizacja testa-

mentu Jezusa: „Aby byli jed-
no”. A to zakłada rozeznanie 
powołania i charyzmatów, któ-
rymi chcemy służyć dla dobra 
Kościoła.

Na początku był Paryż

Adam i Jolanta Łukawscy 
byli pierwszą parą, która w 
Grupie 33 odkryła powołanie 
do małżeństwa. Dziś są dzie-
sięć lat po ślubie, mają dwie 
córeczki. Przez prawie dwana-
ście lat istnienia grupy powsta-
ło ponad dwadzieścia takich 
małżeństw. – Byłam w tej gru-
pie od jej początku – opowiada 
Jolanta. – Zaczęło się od tego, 
że w sierpniu 1994 roku ksiądz 
Tadeusz skrzyknął kilkanaście 
osób, które ukończyły studia, 
na wakacyjny wyjazd do Pary-
ża. Po wyjeździe zaczęliśmy 
się spotykać w mieszkaniach – 
były to spotkania towarzyskie, 
oglądanie zdjęć, ale rozważali-
śmy też Słowo Boże. Do grupy 
dołączały nowe osoby, wśród 
nich mój przyszły mąż.

Oboje podkreślają, że nie 
przyszli do grupy po to, by 
znaleźć współmałżonka. – Po-
trzebowałem wtedy raczej 
wspólnoty, żeby się rozwijać 
– mówi Adam. – Wyrosłem w 
Ruchu Światło–Życie, ale po 
trzydziestce przyszedł taki mo-
ment, że się trochę zagubiłem 
i nie widziałem już dla siebie 
miejsca w oazie. Grupa okaza-
ła się odpowiedzią na tę moją 
potrzebę. A potem pojawiła się 
fascynacja drugą osobą, zako-
chanie. Urzekła mnie mądrość 
i dobroć mojej żony. Zrozu-
miałem, że moje dotychczaso-
we życie było przygotowaniem 
do spotkania z nią.

Rozszerzone serce

Grupa 33 ma spotkania dwa 
razy w miesiącu, we wtorki o 
godz. 18.30, w domu parafial-
nym przy kościele Mariackim w 
Katowicach. Po Mszy świętej od-
bywają się kręgi biblijne albo 
świętowane są urodziny soleni-
zantów danego miesiąca. Przy 
kawie i ciastkach trwają przyja-

cielskie rozmowy. – Nasza kwiet-
niowa solenizantka najbardziej 
ceni u ludzi szczerość, lubi sałat-
ki owocowe i mieszka w Tychach. 
Kto to taki? – pyta Ala . – Dorota! 
– zgadują wszyscy bezbłędnie. I 
już na tablicach z imionami sole-
nizantów pojawiają się karteczki 
w kształcie kwiatków, na których 
uczestnicy wypisują swoje dobre 
myśli i życzenia. „Niech wszyscy 
tak Cię kochają jak my”, „Bardzo 
Cię lubię”, „Dziękuję, że jesteś” – 
to tylko niektóre z nich.

Grupa 33 dzieli się też na 
mniejsze grupki, które same 
ustalają miejsca i terminy swo-
ich spotkań. Często organizo-
wane są wycieczki w góry, wyj-
ścia do kina czy przejażdż-
ki rowerowe. Członkowie gru-
py zgodnie twierdzą, że ksiądz 
Tadeusz ma talent do skupia-
nia wokół siebie przyjaciół. – 
Jest osobą, która nie potrafi 
usiedzieć na miejscu – uśmie-
cha się Adam. – Jego sponta-
niczność, dziecięce spojrzenie 
na świat, sprawiają, że zawsze 
jest wokół niego wielu ludzi. 
A przy tym potrafi stawiać wy-
magania.

– Bycie w tej grupie posze-
rzyło krąg moich znajomych i 
tych, na których mi zależy – wy-
znaje Kasia. – Po prostu rozsze-
rzyło moje serce. 

Grupa 33

Wolny nie znaczy samotny
JÓ
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DLA OSÓB 
W STANIE WOLNYM

Rekolekcje dla osób w sta-
nie wolnym odbywają się w 
Domu Prowincjalnym Sióstr 
Służebniczek od 28.04 do 2.05. 
Zgłoszenia pod numerem telefo-
nu: 032 25 25 493 lub 032 252 
62 17. Więcej informacji o Grupie 
33 znajduje się na stronie: www.
grupa33.katowice.opoka.org.pl



Tradycją grupy 
jest świętowanie 
urodzin 
solenizantów 
danego miesiąca
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IV Koncert Charytatywny

Zbierają na mieszkanie 

Występ zespołu Myslovitz  
to jedna z atrakcji  koncertu 
charytatywnego, który odbędzie się  
23 kwietnia na terenie  
Kąpieliska Leśnego w Gliwicach. 

Organizatorem imprezy jest 
Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach 
przy współudziale Urzędu Mia-
sta.   Dochód z koncertu prze-
znaczony będzie na uruchomie-
nie filii dla chłopców – wycho-
wanków domu dziecka oraz na 
zakup sprzętu sportowego.

– Pierwszą taką filię utwo-
rzyliśmy w styczniu ubiegłego 
roku dla 12 dziewcząt – mó-
wi Magdalena Budny, dyrektor 
Domu Dziecka. – To jest nor-
malne, duże mieszkanie ko-
munalne. Dziewczęta mieszka-
ją tam cały czas, dochodzą do 
nich opiekunowie. Jest to ta-
ki krok do usamodzielnienia 
się, żeby nauczyły się żyć tro-
chę na własny rachunek. Ponad 
rok działalności tej filii upew-
nił nas, że to jest idealne roz-
wiązanie dla młodzieży. Dziew-

częta nauczyły się bar-
dzo wielu rzeczy. Prze-
de wszystkim odpo-
wiedzialności, kucha-
rzenia, pieczenia cia-
sta i opieki nad zwie-
rzęciem. A także do-
brego współżycia w małej gru-
pie, co w warunkach domu 
dziecka nie zawsze było możli-
we. W filii towarzyszy im więk-
sza intymność i cisza, gdy jej 
potrzebują. 

Dom Dziecka przy ul. Zyg-
munta Starego jest najwięk-
szą tego typu placówką w mie-
ście, zorganizowaną według 
tzw. systemu rodzinkowego. 
Polega on na nierozdzielaniu 
rodzeństw, które  mają osob-
ne quasi-mieszkania, a do wy-
chowawców zwracają się „cio-
ciu” lub „wujku”. Dom Dziecka 
obecnie ma 68 wychowanków,  
z tego część mieszka w filii, 
niektórzy przebywają w akade-
miku lub szkole z internatem. 
Teraz, przy wsparciu samorzą-
du, ma zamiar stworzyć kolej-
ną filię dla chłopców. Kwiet-

niowy koncert ma po-
móc w zrealizowaniu 
tego planu.

Zabawa rozpocznie 
się o godz. 16.00 i po-
trwa do 22.00. W pro-
gramie przewidziane 

są występy dziecięcego zespo-
łu SALAKE ze Szkoły Podsta-
wowej nr 21 (tańce irlandzkie), 
zespołu NEGATYW, prezenta-
cja Studia Tańca i Ruchu ISK-
RA, występ zespołu MAKOWIE-
CKI BAND oraz koncert gwiaz-
dy wieczoru MYSLOVITZ.

– Chcemy, aby nasze przed-
sięwzięcie miało charakter 
imprezy rodzinnej – tłuma-
czy M. Budny. – Zapraszamy 
więc wszystkich mieszkańców 
Gliwic i okolic wraz z dzieć-
mi, którym zapewniamy moc 
atrakcji w postaci konkursów, 
gier i zabaw o charakterze pla-
stycznym, sportowym i eduka-
cyjnym. 

Wstęp na koncert jest wol-
ny. W trakcie wolontariusze 
będą rozprowadzać cegiełki od 
2 złotych wzwyż. KC

Posiłki w „Ratuszowym”

Pomagają
Osoby ubogie z Gliwic mogą 
starać się o otrzymanie 
bezpłatnych posiłków lub 
zasiłku pieniężnego na zakup 
żywności. 

Bar „Ratuszowy” przy ul. Ban-
kowej 6 codziennie serwuje go-
rące posiłki osobom potrzebu-
jącym, które zostały zakwalifiko-
wane do tej formy wsparcia przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest 
to zupa z wkładką lub potrawa 
typu flaczki, bigos czy fasolka po 
bretońsku. Istnieje też możliwość 
skorzystania z zasiłku pieniężne-
go na zakup żywności. Darmo-
we obiady przyznawane są rów-
nież dzieciom w gliwickich żłob-
kach i przedszkolach oraz ucz-
niom w szkołach na terenie mia-
sta. Warunkiem uzyskania bez-
płatnych posiłków jest między 
innymi odpowiednio niski do-
chód  – nie więcej niż 632 zł net-
to dla osoby w rodzinie i 922 zł 
netto w przypadku osób samot-
nie gospodarujących. W każdym 
przypadku przeprowadzany jest 
wywiad środowiskowy. Wnioski 
w tej sprawie są przyjmowane 
w  Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Górnych Wałów 9 i  w filii 
OPS w Sośnicy przy ul. Reymon- 
ta 18. 

Bar „Ratuszowy” znajduje się  
w pobliżu rynku

Jedna z tzw. 
rodzinek Domu 
Dziecka przy 
ul. Zygmunta 
Starego
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13-letni poparzony Kuba potrzebuje pomocy

Nie jesteś sam…
To było po transmisji pogrzebu 
Jana Pawła II.  Kuba zszedł 
do garażu zobaczyć, co robi 
najstarszy brat, i wtedy w  aucie 
wybuchła pompa paliwa.

Ogień błyskawicznie zajął 
ciało 12-letniego chłopca. Prze-
mek,  chcąc ratować brata, tak 
poparzył sobie ręce, że obaj 
trafili do szpitala w Siemiano-
wicach Śląskich. – Akurat jak 
Kuba wbiegł do garażu, cały 
płomień poszedł na niego. Po-
tem zaczęła się akcja gaszenia 
– wspomina Przemek. Dopiero 
jak brat znalazł się pod opie-
ką lekarzy, sam odczuł 
okropny ból. 

Wiadomość o wy-
padku błyskawicz-
nie obiegła Kalety, 
gdzie mieszkają.   Lu-
dzie gorliwie się modlili, ro-
zesłano prośbę o wsparcie 
do sanktuariów i klasztorów. 
Przemek po miesiącu wrócił 
do domu, ale diagnoza dla 
Kuby była okrutna: oparze-
nia termiczne III stopnia twa-
rzy, głowy, szyi, klatki piersio-
wej, tułowia, powłok brzusz-
nych, kończyn górnych – ra-
zem 50 proc. powierzchni cia-
ła. Z powodu głębokiego opa-
rzenia Kubie amputowano 
palce obu rąk, nastąpił także 
ubytek chrząstek obu małżo-
win usznych. Poparzenie dróg 
oddechowych było przyczyną 
poważnego zagrożenia życia. 
Później zaczęły się powikła-
nia, Kuba zachorował na cięż-
ką posocznicę. – Najtrudniej-
sze było to długie leżenie – 
przyznaje.    

W rocznicę śmierci Jana Pa-
wła II chłopak przeszedł ko-
lejną operację, szczególnie 
dla niego ważną. W krakow-
skiej klinice, tej samej, gdzie 
leczy się sławna Andżelika, Ku-
bie operowano twarz.  Wszy-
scy wiążą z zabiegiem duże 
nadzieje, a niektórzy liczą na 
wstawiennictwo Ojca Święte-
go, bo to, że chłopak w ogóle 
żyje  już rok temu odczytywa-
li jako cud. 

Mimo cierpienia i 
uciążliwego leczenia 
Kuba nie stracił roku 
w szkole i dzięki indy-
widualnemu naucza-

niu jest w I klasie gimnazjum. 
A pod adresem internetowym 
podstawówki nadal prowa-
dzi swoją stronę, poświęconą 
akwarystyce (psp1.kalety.net).

Z Kubą rozmawiałam pod 
koniec marca w jego domu, 
jeszcze przed wyjazdem do 
szpitala. Przygotowywał się 
akurat do koncertu charyta-
tywnego, który był jego pierw-
szym większym wyjściem od 
wypadku. Koncert zorganizo-
wali w Tworogu samorządow-
cy, szkoły i przedszkola okoli-
cy,  a patronat nad nim objął bp 
Gerard Kusz. Była to kolejna ak-
cja wspierająca leczenie, któ-
re pochłonie  jeszcze ogrom-
ne koszty. Na same maści rodzi-
ce co miesiąc wydają ponad 2 
tys. zł. Operacja twarzy to oko-
ło 30 tys. złotych (pieniądze na 
ten cel oferowała fundacja „Nie 
jesteś sam”). Planowane są jesz-
cze dalsze operacje dłoni i im-
planty palców.  Przed Kubą więc 
długie miesiące leczenia i reha-
bilitacji, a w nim  samym wiel-
kie pragnienie normalnego ży-
cia.  Teraz więc ważne jest, że-
by jak najwięcej osób zrozumia-
ło jego sytuację i chciało mu 
pomóc. Podajemy więc numer 
konta, na które można wpłacać 
pieniądze. Za każdą złotówkę 

Kuba i jego rodzina są bardzo 
wdzięczni. Nr rachunku banko-
wego: Lidia Krawczyk 57 1020 
1664 0000 3902 0155 1183 Ty-
tuł wpłaty: „Pomoc dla Kuby”. 

KLAUDIA CWOŁEK

Festiwal Piosenki 
Religijnej 

Cantate 
Deo 2006
Pod hasłem „Zaśpiewajcie Panu 
pieśń nową, dobrze grajcie, a 
głośno” od 30 czerwca do 2 
lipca w muszli koncertowej w 
Gliwicach Sośnicy odbędzie 
się XIX Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Religijnej „Cantate 
Deo”.

Organizatorem festiwalu 
jest Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży. „Cantate Deo” trwa 
trzy dni – od piątku do niedzie-
li. Podczas dwóch pierwszych 
wieczorów jury przesłuchuje 
zakwalifikowane do konkursu 
zespoły. Trzeciego dnia odby-
wa się koncert laureatów. 

W konkursie mogą star-
tować soliści i zespoły. Prze-
widziane są cztery kategorie 
uczestnictwa: zespół wokalny, 
zespół wokalno-instrumental-
ny, zespół dziecięcy i solista. Ju-
ry w przyznawaniu nagród bę-
dzie oceniać  tekst,  kompozy-
cję,  aranżację,  dobór repertua-
ru  i  ogólny wyraz artystyczny.  

Karty uczestnictwa wraz z 
nagraniami 2 piosenek konkur-
sowych, ich tekstami i zapisem 
nutowym są przyjmowane do 
20 maja. Formularze  zgłosze-
nia oraz regulamin udziału w 
konkursie są dostępne na stro-
nie internetowej www.cantate.
pl. Adres:  Festiwal Cantate Deo 
2006 (ks. Piotr Sikora), ul. Jana 
Pawła II 5a, 44-100 Gliwice, tele-
fon kontaktowy: 601 515 552, 0 
32 376 23 81.  

Kuba Krawczyk 
przed 
wypadkiem

ZŁĄCZMY SIŁY  
I POMÓŻMY KUBIE

Kuba to wzo-
rowy uczeń, 
mistrz klawia-
tury 2004 ro-
ku, laureat wie-
lu konkursów. 
Na liście lokat najlepszych 
uczniów zawsze zajmował 
czołowe miejsca. Jak każdy 
młody człowiek ma swoje 
marzenia i plany. Wypadek 
zdarzył się w dniu pogrze-
bu Jana Pawła II, a we 
mnie jest cały czas takie 
przeświadczenie, że Kuba 
przeżył za wstawienni-
ctwem Papieża. W tym jest 
jakieś przesłanie, że ma 
żyć, choć był w tak cięż-
kim stanie…Wierzymy, 
że Bóg wysłuchał naszych 
próśb i Kuba wygrał życie. 
Teraz Bogu spłacamy dług 
wdzięczności za ten dar, 
musimy działać, by Kuba 
mógł godnie żyć.

DOROTA MAŃCZAK
Dyrektor Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kaletach
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice

tel./faks 032 230-78-80 skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner 
– dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

  CZUWANIE MATURZYSTÓW
18 KWIETNIA, Góra Świętej Anny, rozpoczę-
cie o godz. 9.00, zakończenie o 16.30. 
Organizatorzy: o. Albert Krzywiński tel. 
601 559 570, albertofm@poczta.onet.
pl, o. Alan Brzyski tel. 609 350 288, 
oalan@o2.pl.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 19 KWIETNIA w kaplicy św. Jadwigi 
przy parafii Wszystkich Świętych. O 
godz. 18.05 – nieszpory, o godz. 
18.30 – Msza św. z homilią i prelekcja 
pt. Zmartwychwstanie Chrystusa.
  DZIEDZICTWO SOBORU
20 KWIETNIA, godz. 18.00, Centrum Jana 
Pawła II w Gliwicach (obok katedry) – 
wykład prof. dra hab. Krystiana Wojaczka 
(UO) – Soborowa teologia laikatu.
  DEKANALNE SPOTKANIE 

MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
Dekanat Gliwice – 21 KWIETNIA, godz. 
19.00, Centrum Jana Pawła II (obok 
katedry). 
  KONCERT NA ZAMKU
21 KWIETNIA, godz. 18.00, sala koncerto-
wa zamku w Koszęcinie – „Wielka Msza 
Żałobna” F.J. Gosseca w wykonaniu soli-
stów, chóru i orkiestry zespołu „Śląsk”. 
  DOMOWY KOŚCIÓŁ
zaprasza rodziny na Diecezjalną Oazę 
Modlitwy, która odbędzie się 22 
KWIETNIA w parafii św. Anny w Zabrzu. 
Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończe-
nie o 14.30. Msza św. o godz. 13.00.
  60-LECIE TECHNIKUM 

GÓRNICZEGO W ZABRZU
(obecnie Centrum Edukacji) – 22 KWIET-
NIA, godz. 10.00, kościół św. Andrzeja 
– Msza św., godz. 11.30 – spotkanie 
w Multikinie. Więcej informacji: tel.
0 32 271 42 07, e-mail: ce@ce.zabrze.
pl, www.ce.zabrze.pl.
  XXVI GLIWICKIE 

SPOTKANIA CHÓRALNE
21 KWIETNIA, godz. 19.15, kościół 
Wszystkich Świętych – Bielski Chór 
Kameralny i Chór Akademicki „AX 
NETI” z Nowosybirska
22 KWIETNIA, godz. 19.00, kościół św. 
Barbary – Chór Mieszany Canticum 
Novum z Czeskiego Cieszyna i 
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
23 KWIETNIA, godz. 18.00,  Centrum 
Jana Pawła II – Akademicki Chór 
Politechniki Śląskiej i Chór Akademicki 
„AX NETI” z Nowosybirska. 
  DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Opolu odbędzie się 29 KWIETNIA. 
Goście oczekiwani są od godz. 9.00. 
Msza św. o godz. 11.00.

Wystawa w Centrum Jana Pawła II

Cud nad Kłodnicą
Pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II stała 
się okazją do zaprezentowania zdjęć 
z 17 czerwca 1999 roku.

„Jan Paweł II w Gliwicach – cud nad Kłod-
nicą” to tytuł wystawy Antoniego Witwickie-
go, znanego fotografa i współpracownika na-
szej redakcji. Przedstawia ona około 40 zdjęć 
na 8 planszach, zrobionych podczas wizyty 
Papieża w Gliwicach 17 czerwca 1999. Jest 
to jedna część stałej wystawy autora, na któ-
rą składają się także zdjęcia z przygotowań 
do pielgrzymki i spotkania na lotnisku 15 
czerwca, gdy Papież nie dojechał. Wystawę 
można oglądać do 23 kwietnia od niedzie-
li do czwartku w godz. od 14.00 do 19.00 w 
Centrum Jana Pawła II w Gliwicach (obok ka-
tedry). Wstęp wolny.  
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Jan Paweł II w Gliwicach 17 czerwca 1999 roku

23 kwietnia w gliwickim kinie Amok można 
będzie zobaczyć adaptacje dzieł Szekspira, 
a przy okazji uczcić jego urodziny. 

Wieczór z okazji 442. rocznicy uro-
dzin Williama Szekspira rozpocznie się 
już o 16.00 projekcją „Wiele hałasu o nic”. 
O 18.00 natomiast zobaczymy „Hamle-
ta”. Oba dzieła to adaptacja Kennetha Bra-
nagha, reżysera uznawanego za jednego z 
najlepszych interpretatorów postaci Szeks-
pirowskich. W przerwie między seansa-
mi gospodarze zorganizują „Six o’clock 
z Szekspirem”, czyli Szekspirowskie dia-
logi na cztery nogi w językach Europy,

mały konkurs wiedzy o Szekspirze i tra-
dycyjną popołudniową angielską her-
batkę. Więcej informacji: www.amok.
gliwice.pl. 

mały konkurs wiedzy o Szekspirze i tra-
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Pod adresem www.centrum.tek.pl moż-
na na bieżąco śledzić życie Centrum 

Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach.
Stronę otwierają aktualności, czyli zapo-

wiedzi wydarzeń planowanych na najbliższe 
dni,  które potem trafią do archiwum. Moż-
na też zapoznać się z krótką historią centrum, 

które powstało jako wotum wdzięczności die-
cezji gliwickiej za spotkanie z Ojcem Świętym 
na lotnisku 17 czerwca 1999 roku. W centrum 
kształcą się studenci wydziału teologicznego, 
odbywają się także stałe spotkania różnych 
grup i duszpasterstw, a także wystawy, wykła-
dy i konferencje zaproszonych gości. 

Zajrzyj i skorzystaj!

Centrum JPII w Internecie

Dobre filmy, i nie tylko…

Urodziny Szekspira


