
Ten problem dotyczy wszystkich, 
bo prędzej czy później każdy z nas 
traci kogoś bliskiego. Nie ma też 
mocnych – gdy umiera matka,  
ojciec, dziecko czy współmałżonek 
jest to doświadczenie,  które nie 
może nas nie boleć. 

12 października w chorzow-
skim hospicjum odbyła się de-
bata na temat osierocenia i żało-
by. Wprowadzeniem do dyskusji 
były wystąpienia dr n. med. Ja-
dwigi Pyszkowskiej, konsultan-
ta wojewódzkiego w dziedzi-
nie medycyny paliatywnej, któ-
ra mówiła o zagrożeniach, jakie 
żałoba niesie dla zdrowia, oraz  
ks. dr. hab. Antoniego Bartosz-
ka, wykładowcy na Wydziale Te-
ologicznym UŚ nt. żałoby jako 
problemu moralnego. 

Dr Pyszkowska wyjaśnia-
ła, że żałoba bez wsparcia i 
pomocy jest „nieokiełznanym 
stresem”, a ten może prowa-
dzić do poważnych schorzeń, 
a nawet śmierci. Podając licz-
ne przykłady chorób pojawiają-

cych się po stracie ko-
goś bliskiego, zaapelo-
wała o lepsze diagno-
zowanie sytuacji oso-
by w żałobie, która 
często bezskutecznie 
szuka porady u róż-
nych specjalistów. 

Nieco inny charakter miało 
wystąpienie ks. Bartoszka, któ-
ry przedstawił dwa modele ża-
łoby – tradycyjny, nastawiony na 
wspólnotowe przeżywanie straty 
bliskiej osoby, i nowoczesny, w 
którym większość zadań związa-
nych ze śmiercią przejmują wy-

specjalizowane instytu-
cje. Dzieląc się swoim 
doświadczeniem dusz-
pasterskim, pokazał, jak 
można przez ten trudny 
etap przejść godnie, nie 
wypierając naturalnego 
bólu i cierpienia, a jed-

nocześnie nie dopuszczając do 
ruiny własnego życia i życia tych, 
którzy pozostali.   

Debatę w ramach III Ogól-
nopolskiej Kampanii „Hospi-
cjum to też życie”  wspólnie 
zorganizowały hospicja z Za-
brza i Chorzowa.  K.C.

Niedziela papieska, tak 
można powiedzieć o 15 

października, chociaż 28. 
rocznica wyboru Papieża 
przypadała w poniedzia-
łek. Ci, którzy przyszli na 
gliwickie lotnisko, chętnie 
wracali do dnia sprzed po-
nad 7 lat, do spotkania 
w Gliwicach. Ktoś martwił 
się wtedy o ciężko chore-
go ojca, ktoś o dziecko, 
które miało się urodzić. 
Osobiste wspomnienia 
wpisały się we wspólną 
pamięć o tym wydarzeniu. 
Znakiem jest postawiony 
na lotnisku kamień, któ-
ry przypomina o spotka-
niu z Janem Pawłem II. 
Więcej na str. IV–V.  
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Tadeusz Różewicz obchodzi w tym 
miesiącu 85. urodziny, z tej okazji 

gliwiczanie mają okazję spotkać się z 
jego twórczością – w Ruinach Teatru 
i Gliwickim Teatrze Muzycznym pod-
czas kilku wieczorów ułożonych w 
Różewiczowskie „Trelemorele”, Teatr 
Tadeusza Różewicza i Różewiczowskie 
postscriptum (zaplanowane w Ruinach 
na 11 listopada z udziałem pianisty 
Janusza Olejniczaka). Wiele utworów 
powstało właśnie w tym mieście, gdzie 
poeta i dramaturg mieszkał prawie 20 
lat, od 1949 do 1968 roku. 15 paź-

dziernika odbył się w 
Ruinach specjalny salon 
poezji. Tego dnia wier-
sze Różewicza interpre-
tował Jerzy Trela, aktor 
Narodowego Starego 
Teatru w Krakowie.  

DNI RÓŻEWICZA W GLIWICACH

Wśród wierszy, 
które czytał 
Jerzy Trela, 
znalazły się też 
te szczególnie 
bliskie aktorowi

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  NOWE SZKOŁY IM. JANA PAWŁA II. 

W rocznicę wyboru Papieża.
  KOŚCIÓŁ WNIEBOWZIĘCIA NMP 

W BYTOMIU ma już 775 lat.
  MŁODZI NA PROGU. Propozycja 

dla gimnazjalistów.
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Debata w hospicjum

Żałoba dotyczy wszystkich

Do rozmowy 
nt. żałoby 
wprowadzili: dr 
n. med. Jadwiga 
Pyszkowska  
i ks. dr hab. 
Antoni Bartoszek
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Znicze już w parafiach
CARITAS. Po raz ósmy Caritas 
Diecezji Gliwickiej przed 
Wszystkimi Świętymi rozpro-
wadza znicze, z których pie-
niądze przeznaczone zostaną 
na dożywianie dzieci. W tym 
roku znalazły się na nich sło-
wa św. Faustyny: „Dopomóż mi 
Panie, aby ręce moje były mi-

łosierne”.  Do rozprowadze-
nia w całej diecezji jest pra-
wie 21 tysięcy zniczy w cenie 
2,50 zł. Można się w nie zaopa-
trzyć w parafiach lub w siedzi-
bie Caritas Diecezji Gliwickiej – 
Gliwice, ul. Ziemowita 2 (obok 
katedry), tel. (032) 230 78 70, 
(032) 231 96 99.

Recytowała Miłosza i Baczyńskiego
TARNOWSKIE GÓRY. 9 paź-
dziernika w Galerii Pod-Nad mło-
dzież słuchała poezji Czesława 
Miłosza i Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w wykonaniu 
Zofii Książek-Bregułowej, aktor-
ki, poetki i pisarki, uczestniczki 
powstania warszawskiego. Jako 
łączniczka brała udział w wal-
kach, w których została ciężko 
ranna, straciła wzrok, a następ-
nie wywieziona została do obo-

zu Oberlangen. Po wojnie pod-
dała się operacjom ratującym 
resztki wzroku, co pozwoliło jej 
stanąć na scenie, m. in. Teatru 
Śląskiego w Katowicach. Kiedy 
problemy ze wzrokiem odsunę-
ły ją od sceny, zaczęła nagrywać 
poetyckie audycje radiowe, wy-
dała kilka tomików wierszy. Po 
latach wróciła na scenę z opra-
cowanymi przez siebie mono-
dramami.

Chopin dla Szanghaju
GLIWICE. Pomnik Frydery-
ka Chopina wykona-
ny w Gliwickich Zakładach 
Urządzeń Technicznych sta-
nie w Szanghaju, w jednym z 
ważniejszych parków w tym 
mieście. Autorką rzeźby wy-
konanej z brązu jest chiń-
ska rzeźbiarka Lu Pin. To naj-
większy na świecie pomnik 
Chopina, ma 6 metrów wyso-
kości i waży 2,5 tony. Pracę 
w GZUT nad jego odlewem 
zakończyła prezentacja dzie-
ła, której towarzyszył koncert 
Jacka Kortusa, finalisty XV 
Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego. Pomnik po 
przewiezieniu do Szczecina 
dalej do Szanghaju dotrze 
drogą morską. 

Pomoc sąsiadów
WIELOWIEŚ. Od lat w para-
fii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Wielowsi w czasie 
Tygodnia Miłosierdzia przeprowa-
dzana jest zbiórka żywności, prze-
kazywanej później do Zakładu 
Leczniczo-Wychowawczego dla 
Dzieci w sąsiedniej Wojsce. To 
ośrodek dla chłopców prowadzo-

ny przez siostry ze Zgromadzenia 
Córek Bożej Miłości. W tym roku, 
podobnie jak w poprzednich, pro-
dukty żywnościowe były zbiera-
ne w pięciu sklepach w Wielowsi, 
a tegoroczne plony – warzywa i 
owoce – bezpośrednio u rolni-
ków. Akcję tę od lat organizuje 
parafialna Caritas w Wielowsi. 

Ślązacy w karykaturze
ZABRZE. Cykl warsztatów pro-
ponowanych przez Ośrodek Pracy 
Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu ma 
przygotować jego uczestników do 
udziału w IV konkursie „Karykatu-
ra Ślązaka”. Zaplanowano m. in. 
zapoznanie się z budownictwem 
przemysłowym na Śląsku, prezen-
tację sylwetek słynnych Ślązaków. 
Konkurs skierowany jest do mło-
dzieży od 14 lat – uczniów gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
specjalnych, szkół plastycznych 
i placówek pozaszkolnych. Jego 

uczestnicy muszą wykonać kary-
katurę znanej postaci wywodzą-
cej się lub działającej na Śląsku, 
z umieszczonym w tle obiek-
tem architektonicznym charakte-
rystycznym dla miasta, z którym 
jest lub była ta osoba związana. 
Prace konkursowe będą przyj-
mowane do 2 listopada, w se-
kretariacie OPP nr 4 – Centrum 
Edukacji Twórczej w Zabrzu, ul. 
Korczoka 98, tel. (032) 277-54-81. 
Szczegółowe informacje na: 
www.opp4.zabrze.pl.

Miesiąc fotografii
GLIWICE. Październik w Gli-
wicach jest miesiącem foto-
grafii. Kilka wystaw prezen-
tuje dorobek fotograficzny 
twórców urodzonych, miesz-
kających lub tylko związanych 
w jakiś sposób z Gliwicami. To 
zarazem zestawienie różnych 
pokoleń fotografików. W Willi 
Caro do 19 listopada moż-
na oglądać wystawę zatytuło-
waną „Fenomeny i Fantomy. 
Gliwickie Środowisko fotogra-
ficzne 1951–2000”. Do 30 paź-
dziernika w Muzeum Historii 
Radia i Sztuki Mediów w gli-
wickiej radiostacji prezento-
wana jest wystawa „Gliwice 
11 rano. Jedna godzina z ży-
cia Gliwic w fotografii…”, w 

Galerii w Ratuszu – „Śląskie 
ballady”, a wystawa prac czte-
rech fotografików w Klubie 
Muzycznym 4 art.

Lu Pin, autorka projektu pomnika 
Chopina, była obecna na jego 
prezentacji w Gliwicach

Fotografia Iwony Zięby 
zatytułowana „Gołębiarka”

Zofia Książek-Bregułowa (z prawej) w Galerii Pod-Nad spotkała się z młodzieżą
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Chrześcijaństwo zawsze podkreśla, 
że talenty trzeba pomnażać 
– mówił bp ordynariusz  
Jan Wieczorek podczas  
Mszy św. na rozpoczęcie  
nowego roku akademickiego.

9 października w gliwickiej 
katedrze na wspólnej Euchary-
stii zebrali się studenci, profeso-
rowie i ich duszpasterze, by pro-
sić o błogosławieństwo 
Boże na nowy rok pra-
cy. Liturgii przewodni-
czył biskup ordynariusz, 
który w homilii zachę-
cał do pomnażania ta-
lentów w służbie czło-
wiekowi. Podkreślił, że 
nauka i owoce same w 
sobie są dobre, ale prze-
strzegł równocześnie, że niekiedy 
są używane w złym celu.  

Po wakacyjnej przerwie peł-
ną parą ruszyły spotkania dusz-
pasterstwa akademickiego.  W 
nocy z 13 na 14 październi-
ka odbyła się tradycyjna pie-
sza pielgrzymka studentów na 
Górę Świętej Anny, a przez ca-
ły rok przy kościele św. Micha-
ła w Gliwicach, w samym cen-
trum miasteczka akademickie-
go, odbywać się będą spotka-
nia DA.  

Do dyspozycji stu-
dentów jest w tym roku 
dwóch księży: ks. Robert 
Chudoba i ks. Wojciech 
Michalczuk.  – Propo-
nujemy przede wszyst-
kim stałą formację, czy-
li Msze św. akademickie 
z homilią każdego dnia, 

od poniedziałku do czwartku o 
godz. 19.30 – mówi ks. Robert 
Chudoba.  – Gdybyśmy myśle-
li kategoriami tego świata, to je-
go konkurencyjność jest sto ra-
zy większa. Ale – jak nam zawsze 
mówił ojciec duchowny w semi-
narium – Pan Jezus nie będzie 
konkurował z tym światem, Sło-
wo Boże jest bezkonkurencyjne – 
tłumaczy ks. Chudoba i zaprasza 
wszystkich studentów do DA. Ma 
przy tym świadomość, że z rze-
szy kilkudziesięciu tysięcy przyj-

dzie zdecydowana mniejszość, 
do innych będzie trzeba samemu 
wyjść, a do wszystkich pewnie i 
tak się nie dotrze. Ważne jest jed-
nak to, żeby dobrze robić to, co 
da się zrobić.  

 W kościele św. Michała przed 
Mszą zawsze jest możliwość sko-
rzystania z sakramentu pojedna-
nia, a po niej odbywają się spo-
tkania w grupach. W poniedział-
ki jest to formacja w ramach Ru-
chu Światło–Życie,  we wtorek 
–  spotkanie modlitewne, w śro-
dę – laboratorium wiary, nadziei 
i miłości dla tych, którzy chcie-
liby uzupełnić swoją katechezę, 
a w czwartek – przygotowanie 
do wyjazdu na  Europejskie Spo-
tkanie Młodych, które odbędzie 
się na przełomie roku w Zagrze-
biu. W czwartki odbywają się 
również spotkania Katolickiego 

Związku Akademickiego, gdzie 
można włączyć się w wolonta-
riat czy działalność charytatyw-
ną. Oprócz tego w środy w Cen-
trum Jana Pawła II (obok katedry) 
proponowane są spotkania z do-
brym filmem, a u Sióstr de No-
tre Dame przy ul. Górnych Wa-
łów – spotkania z Katechizmem 
Kościoła Katolickiego dla dziew-
cząt, które mieszkają w bursie. 
Wszystkie spotkania są otwarte, 
kto chce, może dołączyć w każ-
dej chwili. W niedziele natomiast 
o godz. 20.00 w kościele św. Mi-
chała celebrowana jest akade-
micka Msza św. Więcej: www.
da.gliwice.opoka.org.pl. KC
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Inauguracja roku akademickiego i propozycje DA

Zachęta do pomnażania talentów

Śp. ks. Jan Białowąs (1931–2006)

Ukochał Różaniec
W Zabrzu zmarł ks. Jan 
Białowąs, który w tym roku 
obchodził złoty jubileusz 
kapłaństwa. Od 1988 roku 
przebywał na emeryturze w 
parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy. 
Miał 75 lat.

Uroczystościom pogrzebo-
wym przewodniczył bp Gerard 
Kusz. – W szczególny sposób 
umiłował modlitwę różańcową. 
Być może Maryja wyjednała mu 
łaskę, że odszedł do nieba we 
wspomnienie Matki Boskiej Ró-

żańcowej – powiedział 
w homilii bp Kusz. Pod-
kreślił także, że kapłan 
jest tym, który przez 
modlitwę rozmawia 
z Bogiem. – Ks. Biało-
wąs był kapłanem, któ-
ry chętnie rozmawiał z 
Bogiem.

Wielu zabrzań-
skich parafian zapamiętało go, 
jak chodził wokół kościoła, czy 
po cmentarzu, z różańcem w rę-
ku. – Dla ludzi był życzliwy, za-
wsze miał dla nich czas. Często 
po Mszy długo rozmawiał z ty-

mi, którzy potrzebo-
wali kapłańskiej rady 
– wspomina zmarłe-
go ks. Zygfryd Sordon, 
proboszcz parafii NSPJ 
w Zabrzu Rokitnicy. 

Ks. Jan Białowąs 
urodził się w 1931 ro-
ku w Grzymałowie. 
Święcenia kapłańskie 

przyjął 17 czerwca 1956 roku 
w Opolu, z rąk biskupa często-
chowskiego Zdzisława Goliń-
skiego. Po święceniach praco-
wał w parafii św. Wawrzyńca w 
Zabrzu Mikulczycach. Następnie 

został administratorem w para-
fii Wniebowzięcia NMP w Macie-
jowicach, potem proboszczem 
w parafii Wniebowzięcia NMP w 
Uszycach. W latach 1986–1987 
był rezydentem w parafii św. Ja-
dwigi w Gliwicach Brzezince. 
Przez krótki czas był także admi-
nistratorem w parafiach Wniebo-
wzięcia NMP w Kazimierzu oraz 
św. Katarzyny w Złotogłowicach. 
29 lutego 1988 roku jako eme-
ryt przybył do parafii NSPJ w Za-
brzu Rokitnicy, gdzie zgodnie ze 
swoją wolą został pochowany na 
cmentarzu parafialnym. WP

Codziennie 
w kościele 
św. Michała 
w Gliwicach 
celebrowana  
jest Msza  
dla studentów WSZYSTKO  

MI WOLNO…
Rekolekcje na dobry początek 
prowadzi Akademicka Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym „Be- 
tania” z ks. Wojciechem Michal-
czukiem.
Gliwice, kościół św. Michała,  
22–25 października, począ-
tek spotkań w niedzielę o godz. 
20.00, od poniedziałku do środy 
o godz. 19.30
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G O Ś Ć  G L I W I C K I

Tegoroczny Dzień 
Papieski nie sprzyjał 
za bardzo spacerom. 
Pomimo tego na pły-

cie lotniska zjawiło się spo-
ro ludzi. Mogli zobaczyć nad 
swoimi głowami paralotniarzy 
z papieskimi i biało-czerwo-
nymi flagami. 15 październi-
ka odsłonięty został tutaj ka-
mień upamiętniający niezwy-
kłe spotkanie, w którym po-
nadpółmilionowa rzesza wier-
nych uczestniczyła siedem lat 
temu. Powracały obrazy dwóch 
dni, które zapisały się w hi-
storii miasta i całej diecezji. 
Jednego zaplanowanego i przy-
gotowanego w szczegółach i 
drugiego, którego organizacja 
opierała się na spontanicznej 
mobilizacji. – Od rana całe mia-
sto zalane było ludźmi i pojaz-
dami kierującymi się na lot-
nisko. Wszyscy, którzy tu by-
li, zapamiętają to spotkanie z 
Ojcem Świętym do końca życia 
– powiedział na lotnisku prezy-
dent Zygmunt Frankiewicz. 

Kamień na lotnisku

Bernard Krawczyk odczytał 
fragmenty testamentu Jana Pa-
wła II. Bp Gerard Kusz przy-
pomniał, że pomnikiem ufun-
dowanym Papieżowi w naszej 
diecezji jest Centrum Jana Pa-

wła II, które stworzone z my-
ślą o młodzieży, służy całemu 
Kościołowi gliwickiemu. – Ma-
my szczególny powód, by nie 
tylko o Ojcu Świętym pamiętać 
i być wpisanym w jego pamięć, 
teraz już wieczną, ale by rów-
nież okazać mu naszą wdzięcz-
ność – zauważył biskup. – W 

Starym Testamencie czytamy o 
tym, że kiedy gdzieś wydarzało 
się coś ważnego, stawiano tam 
kamień, jako znak trwały. 

Na gliwickim lotnisku sta-
nął prawie dwumetrowy głaz, 
na umieszczonej na nim tablicy 
czytamy:  „Ojcu Świętemu Jano-
wi Pawłowi II za dar jego obec-

Ten kamień będzie nam 
przypominał: tu był 

Ojciec Święty, tu się 
z nami modlił,  

tu do nas 
przemawiał i byliśmy 
wtedy szczęśliwi – mówił 

bp Gerard Kusz przy 
pamiątkowym głazie,  

który stanął  
na gliwickim lotnisku. 

tekst 
MIRA FIUTAK

Dzień Papieski w diecezji gliwickiej

Znak, że tutaj był

Pomimo chłodnego dnia,  
na gliwickie lotnisko dotarło  
sporo ludzi, nie tylko  
mieszkańców miasta  
Na dole:  
Bp Gerard Kusz poświęcił 
pamiątkowy kamień, który  
stanął na lotnisku
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ności na tym miejscu 17 czerw-
ca 1999 roku wdzięczni gli-
wiczanie”. Wydarzenia sprzed 
siedmiu lat przypomniała tego 
dnia również wystawa fotogra-
fii Antoniego Witwickiego. 

Iwona Biel z Gliwic często 
przychodzi z synami na lotnisko. 
7-letni Jarek i dwa lata młodszy 
Kamil znają dobrze to miejsce. 
Kiedy w 1999 roku Jan Paweł II 
przyjechał do Gliwic, Iwona by-
ła w szpitalu, bo jej ciąża by-
ła zagrożona. – Musiałam tam 
leżeć i pamiętam, że strasznie 
płakałam, a moja mama i teścio-
wa były tu, na lotnisku – wspo-
mina dzisiaj. Jak wyglądało wte-
dy to miejsce, dowiedziała się 
później, z albumu o wizycie Pa-
pieża w Gliwicach, który wygra-
ła w konkursie Radia Plus. Jarek 
urodził się na początku wrześ-
nia. Kiedy miał trzy lata, wsa-
dziła go do wózka i pojechała 
na spotkanie z Janem Pawłem II 
do Krakowa. Nie przerażała jej 
ani podróż pociągiem, ani tłok 
podczas pielgrzymek papie-
skich. Jej mama, kiedy papieżem 

został Polak, też zabrała ją, wte-
dy czteroletnią, i pojechały ra-
zem do Krakowa. – Chciałabym 
moim synom przekazać to, co 
otrzymałam od mojej mamy. Że-
by zawsze, niezależnie od tego, 
czy w życiu spotkają ich sukcesy, 
czy upadki, nigdy nie przestali 
wierzyć w Boga i nie zapomnieli 
o Nim – mówi Iwona Biel. 

Łucja i Henryk Klaczkowie 
przyjechali na gliwickie lotni-
sko na rowerach. Po uroczy-
stości odsłonięcia i poświęce-
nia kamienia pamiątkowego, 
wyciągnęli termosy i ciasto. Z 
Knurowa, gdzie miesz-
kają, drogami polny-
mi to niecałe dwa ki-
lometry, dlatego czę-
sto robią sobie tutaj 
niedzielne wyciecz-
ki. Wtedy, 17 czerw-
ca 1999 roku, też nie 
wsiedli do samocho-
du, ale na rowery. Dwa 
dni wcześniej nie byli na spot-
kaniu na lotnisku, bo ojciec pa-
ni Łucji leżał ciężko chory w 
szpitalu. – Ale kiedy rano 17 
czerwca usłyszeliśmy w radiu, 
że Ojciec Święty przyjeżdża, 
nawet się nie zastanawialiśmy 
– mówi pani Łucja. Odwiedzi-
ła jeszcze ojca w szpi-
talu, mąż przygoto-
wał rowery i już byli 
w drodze na lotnisko. 
– To było takie niespo-
dziewane i nie przy-
gotowane, a wszyst-
ko grało. Ludzie sza-
nowali jeden drugiego, w dro-
dze pomagali sobie – wspomi-
na pan Henryk. – A dziś też je-
steśmy dla naszego Papieża – 
dodaje żona. Na gliwickie lot-
nisko tego dnia wiele osób do-
tarło na rowerach. Około 40 
z nich wystartowało w rajdzie 
pamięci Jana Pawła II. 

Nieszpory Papieskie  
i modlitwa przy krzyżu
W Dniu Papieskim w gliwi-

ckiej katedrze Mszy św. prze-
wodniczył bp Gerard Kusz. 
Dzień wcześniej wierni zosta-
li zaproszeni na nieszpory, któ-
re na wspomnienie spotkania 
na gliwickim lotnisku, nazy-
wane są papieskimi. Śpiewo-
wi przewodziła schola Diece-
zjalnej Szkoły Organistowskiej 
II stopnia i Studium Muzyki 

Kościelnej pod kierun-
kiem Brygidy Tomali. 
Niestety, podobnie jak 
w ubiegłym roku, na 
to spotkanie przyszło 
niewiele osób. Nawią-
zując do hasła VI Dnia 
Papieskiego „ Jan Pa-
weł II – Sługa Miłosier-

dzia” i do sytuacji w naszym 
kraju z początku pontyfikatu 
Papieża Polaka, bp Jan Wieczo-
rek przypomniał: – Sprawiedli-
wość musi być wsparta przez 
miłość i miłosierdzie, bo po-
zbawiona ich najczęściej pro-
wadzi do krzywd i wynaturzeń, 

a w konsekwencji do 
samozniszczenia. Do-
piero kiedy jest dopeł-
niona i uszlachetnio-
na miłością i miłosier-
dziem, styka się z po-
trzebą bliźniego. 

W niedzielę odbył się w gli-
wickim Centrum im. Jana Pa-
wła II finisaż wystawy „Bliżej 
sacrum. Artyści plastycy Jano-
wi Pawłowi II”. Ekspozycja zo-
stała przygotowana przez gliwi-
cko-zabrzański okręg Związku 
Polskich Artystów Plastyków. To-
warzyszył mu koncert jazzowy 
pt. „Jej serce – Maryja” w wy-
konaniu Doroty Zaziąbło, Witka 
Wilka i Szymona Jakubca. 

Ostatnim akcentem Dnia 
Papieskiego było spotkanie 
o godzinie 21.00 przy krzyżu 
papieskim koło kościoła św. 
Wojciecha w Zabrzu. Przypo-
mniane zostały tam fragmen-
ty przemówień Jana Pawła II 
do Polaków. Jak zawsze, po 
apelach modlitewnych w tym 
miejscu pozostały wokół 
krzyża zapalone znicze.  
 

Dzień Papieski w diecezji gliwickiej

Znak, że tutaj był
Bp Jan 
Wieczorek 
w gliwickiej 
katedrze 
podczas 
Nieszporów 
Papieskich

Zabrzanie 
spotkali się 
wieczorem 
pod papieskim 
krzyżem
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G O Ś Ć  G L I W I C K I

O wolontariacie w Tarnowskich Górach

Pomoc w pomaganiu
Dziś w wielu środowiskach 
ludzi młodych zajmować się 
wolontariatem po prostu wypada. 
Jak sensownie wykorzystać 
tę modę zastanawiają się ci, 
którzy organizują tę pracę. 

Jedni i drudzy spotkali się 11 
października na konferencji pt. 
„Wolontariat – solidarność i służ-
ba”, zorganizowanej w Tarnow-
skich Górach przez Caritas parafii 
w Opatowicach. Przedstawione 
zostały zagadnienia prawne do-
tyczące wolontariatu oraz kwe-
stie ubezpieczeń, a także psycho-
logiczny i teologiczny kontekst 
problemu. Katarzyna Dziombek 
jest stażystką w tarnogórskim 
Starostwie Powiatowym, na kon-
ferencję trafiła, bo szuka dla sie-
bie miejsca w wolontariacie. – 
Chciałabym swój wolny czas po-
święcić dla innych, nie żyć tyl-
ko dla siebie. Przez pewien czas 
byłam wolontariuszką w domu 
dziecka w Stolarzowicach. Po-
magałam dzieciom w nauce i wi-
działam, jak ważny dla nich jest 
ten kontakt ze mną. Dlatego te-
raz też szukam jakiegoś zaanga-
żowania – opowiada o swoich 
motywacjach.  

Ks. dr Wacław Borek z Uni-
wersytetu Opolskiego przedsta-
wił biblijne ujęcie służby drugie-
mu człowiekowi na podstawie 
fragmentów Ewangelii wg św. 
Marka. Zauważył, że niemożli-
we jest bycie uczniem Chrystusa 
bez gotowości służenia innym, 
nie tylko na płaszczyźnie uczu-
ciowej, ale również w działaniu. 
Sługa to osoba, która wybiera tę 
postawę wobec innych, decydu-
je się na obecność przy nich i ot-
wartość na nich. 

W tarnogórskim II LO im. S. 
Staszica działa szkolne koło Ca-
ritas. W tym roku młodzież zaan-
gażuje się w pracę świetlicy śro-
dowiskowej, pomoc młodszym 
w nauce języków obcych i rozwi-
janiu talentów artystycznych. Sa-
bina Kostorz z II klasy w czasie 
wakacji razem z innymi pomaga-
ła na półkoloniach. – Mamy ty-
le wolnego czasu, że te dwa ty-

godnie można poświę-
cić na taką pracę – mó-
wi. – Dzięki wolontaria-
towi można wiele się 
nauczyć i dowiedzieć o 
sobie samym. Poza tym 
to rozwija nas, a w przy-
szłości może nawet nam się przy-
dać, kiedy będziemy szukać pra-
cy. Nigdy nie wiadomo, czy te 
doświadczenia nie okażą się po-
trzebne.

Bożena Boruta-Gojny, psycho-
log i terapeuta, mówiła o tym, co 
ważne w pracy wolontariusza – 
empatii, umiejętności komuni-
kowania się z drugim – czasem 
trudnym – człowiekiem, radze-
niu sobie ze stresem.  – Naszą 
rolą jest pomóc wam w waszym 
pomaganiu, wytrenować umie-
jętności, które przydadzą się w 
tej pracy. Bardzo często spoty-
ka was w niej brak satysfakcji, 
nie widzicie jej owoców. Czasem 
osoba, której pomagacie, odwra-
ca się od was – mówiła prele-
gentka, która w najbliższym cza-

sie spotka się z młody-
mi uczestnikami konfe-
rencji na zajęciach war-
sztatowych. 

W tarnogórskim 
Centrum Edukacji Eko-
nomiczno-Handlowej 

działa szkolna sekcja wolonta-
riatu. Marzena Mitręga i Izabe-
la Deja, uczennice III klasy tech-
nikum, odwiedzają raz w tygo-
dniu mieszkańców Domu Pomo-
cy Społecznej na osiedlu Przy-
jaźń. – Na początku była oba-
wa, że nas odrzucą, w końcu je-
steśmy dla nich obcymi osobami, 
ale bardzo szybko okazało się, że 
oni potrzebują tych spotkań, a 
my dzięki temu uczymy się kon-
taktu z ludźmi – mówi Marzena. 
– Kiedy się chce, to nie ma prob-
lemu, żeby pogodzić wszystkie 
obowiązki, naukę, wolontariat i 
inne zajęcia. Tak niewiele robi-
my dla mieszkańców tego domu, 
a oni tak bardzo się z tego cieszą 
– dodaje Izabela. 

MF

DOBRA KOORDYNACJA
Konferencja została przygotowana z myślą o 

wolontariuszach i organizatorach wolontariatu. Ja-
ko Caritas chcielibyśmy pełnić funkcję koordynato-
ra pomiędzy samymi wolontariuszami a organiza-
cjami, które chcą z ich pracy korzystać. Żeby różne 
instytucje mogły zagospodarować ten potencjał, 
bo on naprawdę jest niemały. Wiele organizacji chciałoby 
zaangażować wolontariuszy, ale boi się podejmowania tego 
trudu, wszystkich formalności z tym związanych.

ANIELA JANY
prezes parafialnej Caritas w Opatowicach

Kalendarz – cegiełka 
na ośrodek

Dzieci 
z Rusinowic
Na kartkach tego kalendarza 
znalazły się twarze dzieci. Tych, 
które odwiedziły Rusinowice 
i przebywały tu na turnusie 
rehabilitacyjnym w ośrodku. 

Właśnie wyszedł nowy ka-
lendarz na 2007 rok, wyda-
ny przez rusinowicki Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej. Zawiera informacje 
dotyczące historii i działalno-
ści tej placówki, którą w cią-
gu 12 lat istnienia odwiedziło 
blisko 12 tysięcy dzieci i mło-
dzieży z całej Polski. Przeby-
wają na trzytygodniowych tur-
nusach, w czasie których ko-
rzystają z nowoczesnych i róż-
norodnych form prowadzonej 
tu terapii. 

Kalendarz nie tylko pełni 
swoją funkcję praktyczną, ale 
każdy jego egzemplarz jest za-
razem cegiełką. Środki uzyska-
ne z ich rozprowadzenia zosta-
ną przeznaczone na funkcjo-
nowanie ośrodka w Rusinowi-
cach. Kalendarze do nabycia w 
siedzibie Caritas Diecezji Gli-
wickiej – Gliwice, ul. Ziemo-
wita 2 (obok katedry), tel. 032 
230 78 70, 032 231 96 99. 

W konferencji 
uczestniczyli 
wolontariusze 
i organizatorzy 
wolontariatu
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Wspólnie z Radiem Plus i 
Wydawnictwem „Jedność” pro-
ponujemy najmłodszym czy-
telnikom udział w konkursie. 
Każdego tygodnia jest do 
wygrania ciekawa książka, 
ufundowana przez „Jedność”. 

O b e c n a 
edycja kon-
kursu związa-
na jest z cy-
klem „Filary 
wiary”, któ-
ry od kilku ty-
godni ukazu-
je się w „Goś-
ciu”. Nasz konkurs poświęcony 
jest życiu świętych, którzy sta-
li się dla nas wzorami zawierze-
nia Bogu. 

„Jedność” to znaczące na 
polskim rynku wydawnictwo, w 
którym ukazała się m.in. „Woj-
na i przemoc w religiach świata”. 
Opracowanie to pomoże czytel-
nikom rozszerzyć i skorygować 
wiedzę na ten temat. Więcej na 
stronie: www.jednosc.com.pl. 

W tym tygodniu można wy-
grać książkę „Trzej detektywi na 
fałszywym tropie”, która ukazała 
się w serii „Młodzi detektywi”. 

Aby wygrać książkę, należy za-
dzwonić w niedzielę 29 paździer-
nika o godz. 8.30 do Radia Plus, 
podczas audycji „Quizy pani Izy” 
(tel. do studia 032 232 52 32) i 
odpowiedzieć na pytanie: Jak się 
nazywa wielki święty pochodzą-
cy z Włoch, którego wspomina-
my 4 października? Do tego „fi-
laru” lgną ludzie, zwierzęta, a na-
wet rośliny, gdyż to patron ekolo-
gów. 

Konkurs dla dzieci

Święte filary

Muzeum w Tarnowskich 
Górach już ósmy raz orga-

nizuje konkurs „Najpiękniejsza 
szopka bożonarodzeniowa”. 
Duże zainteresowanie w po-
przednich latach sprawiło, że 
organizatorzy postanowili kon-
tynuować to przedsięwzię-
cie również w bieżącym ro-
ku. W muzeum powstała na-
wet kolekcja najlepszych prac 
z wcześniejszych edycji, któ-
re były prezentowane m.in. we 
Francji i Włoszech.

Technika wykonania sta-
jenek jest dowolna, ważne, 
aby zrobić je własnoręcznie, 
łącznie z umieszczonymi w 
nich figurkami. Organizatorzy 
nie zakwalifikują prac, w któ-
rych wykorzystano np. figur-
ki Świętej Rodziny zakupione 
w sklepie. 

Prace należy składać do 24 
listopada w Muzeum w Tar-
nowskich Górach, Rynek 1, tel. 
032 285 26 07. Jurorzy będą 
je oceniać w kategoriach in-

dywidualnych (dziecko do 15 
lat, młodzież od 15. do 25. ro-
ku życia oraz dorośli powyżej 
25 lat) i zbiorowych (szopka 
wykonana przez przedszkola-
ków, uczniów i rodzinę). 

Najciekawsze prace zosta-
ną zaprezentowane na pokon-
kursowej wystawie, którą bę-
dzie można oglądać do końca 
stycznia 2007 roku. Wręczenie 
nagród odbędzie się 15 grudnia 
br., podczas otwarcia wystawy.
 

Konkurs po raz ósmy

Czas robić stajenkę!

Pod hasłem „Zaczarowane nuty”
22 października rozpoczyna się 
trzecia edycja Festiwalu „Goście 
w Pałacu w Rybnej”.

Program festiwalu nawią-
zuje do 250. rocznicy urodzin 
W. A. Mozarta. W jesienne nie-
dziele o godz. 16.00 wystąpią:  

22 PAŹDZIERNIKA – znakomi-
ty pianista Zbigniew Raubo. W 
programie jego koncertu znaj-
dą się utwory Mozarta, Chopi-
na i Schumanna.

29 PAŹDZIERNIKA – Adam Mu-
sialski – skrzypce oraz Beata 
Musialska – fortepian. Artyści 

zagrają utwory: Mozarta, Wie-
niawskiego, Vieuxtemps’a, 
Piazzoli, Williamsa.

19 LISTOPADA – Piotr Palecz-
ny zagra utwory Mozarta, Schu-
manna oraz Musorgskiego.

26 LISTOPADA  – recital forte-
pianowy Artura Dutkiewicza.

10 GRUDNIA – zakończenie 
festiwalu koncertem Kwintetu 
Śląskich Kameralistów Filhar-
monii Śląskiej. 

Pałac w Rybnej znajdu-
je się w Tar-
nowskich Gó-
rach, przy ul. 
Powstańców 
Warszawy 83. 
Więcej: www.
palacrybna.pl. 
  

Koncerty w Pałacu w Rybnej

Muzyczna jesień

festiwalu koncertem Kwintetu 
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Jesienią
w pałacu 
w Rybnej 
zabrzmi przede 
wszystkim 
muzyka Mozarta
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  775 LAT KOŚCIOŁA NMP 
W BYTOMIU

22 PAŹDZIERNIKA, godz. 12.15, kościół 
NMP w Bytomiu – Msza św. pod prze-
wodnictwem bpa Jana Wieczorka.
  NIEDZIELA MISYJNA
22 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00, Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach (obok kate-
dry) – prelekcja Wiktora Grychnika, ani-
matora misyjnego, pt. „Co ma wspólne-
go katolik z misjami?”. Prelekcji towa-
rzyszyć będzie prezentacja dziecięcych 
prac plastycznych.
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 25 PAŹDZIERNIKA w kaplicy św. Jadwigi 
przy parafii Wszystkich Świętych. W 
programie: godz. 18.05 – nieszpory, 
godz. 18.30 – Msza św. z homilią i wy-
kład Lucyny Markowicz pt. „Zgoda na 
własne życie”. 
 W INTENCJI UZDROWIENIA
26 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.30, kościół 
Chrystusa Króla w Gliwicach (ul. Okrzei 
31) – Eucharystia i modlitwy w intencji 
uzdrowienia.
   REJONOWE SPOTKANIA 

MISYJNE
28 PAŹDZIERNIKA, parafia Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich 
Górach.  Rozpoczęcie o godz. 10.00, za-
kończenie o godz. 14.00.
 ŚWIĄTYNIA JEST ŚWIĘTA
28 PAŹDZIERNIKA, Centrum Jana Pawła II w 
Gliwicach – Sympozjum o architekturze 
i sztuce sakralnej. Więcej w poprzed-
nim numerze gliwickiego GN oraz na 
www.centrum.tek.pl. Informacji udzie-
la także: Anna Szadkowska, diecezjalny 
konserwator zabytków: tel. 0 32 230 71 
42, 605 661 922, e-mail: zabytki@kuria.
gliwice.pl.
 RUCH ŚWIATŁO–ŻYCIE
zaprasza rodziny na Oazę Modlitwy, 
która odbędzie się 28 PAŹDZIERNIKA w pa-
rafii śś. Piotra i Pawła w Tarnowskich 
Górach. Temat: Namiot Spotkania. 
Program:  
godz. 14.00 – kawa lub herbata, 14.30 
– przygotowanie do Eucharystii, godz. 
15.00 – Eucharystia z homilią na temat 
Oazy Modlitwy,  godz. 16.00 – spotka-
nia w grupach, godz. 17.00 – modlitwa 
– adoracja, godz. 18.00 – zakończenie.
   WYKŁADY Z HISTORII 

KOŚCIOŁA
29 PAŹDZIERNIKA, godz. 16.00, parafia św. 
Katarzyny w Pawonkowie – Wacław 
Pleńkowski wygłosi wykład pt. „Pierwsze 
wieki chrześcijaństwa”. Wykłady nt. hi-
storii Kościoła będą odbywać się raz w 
miesiącu.

Zapowiedzi

W tym roku odbędzie się już po raz jedenasty 
Festiwal Pieśni Religijnej AZOTY 2006. 
Organizatorem jest parafia św. Floriana w 
Kędzierzynie Azotach (diecezja opolska). 

Nagrody zostaną przyznane w dwóch ka-
tegoriach: dzieci do lat 14 (soliści i zespoły do 
10 osób) oraz młodzież (soliści i zespoły do 8 
osób). Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 listo-
pada br. pod adresem: Parafia św. Floriana, ul. 
Chemików 3, 47–223 Kędzierzyn-Koźle 5. 

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, 
natomiast wykonawcy korzystają z własnych 
instrumentów lub nagranych dyskietek. – 
Uczestnicy wykonują maksymalnie dwie pieś-
ni w nieprzekraczalnym czasie 10 minut – po-
wiedział ks. Aleksander Kawa, proboszcz para-
fii w Azotach. – Nagrody przyznaje jury, w każ-
dej kategorii po trzy miejsca. 

Festiwal odbędzie się 3 grudnia w Hotelu 
Centralnym w Kędzierzynie-Koźlu. Więcej in-
formacji pod numerem tel. 077 481 36 70. 

Kino „Amok”  w Gliwicach raz w miesiącu 
zaprasza dzieci (i nie tylko) na seanse, 
specjalnie dla nich przeznaczone.

Cykl pt. „Bajki i baśnie z »mojego« dzie-
ciństwa” rozpocznie się już w przy-
szłą niedzielę 29 października. Naj-
młodsi będą mogli poznać bohate-
rów czeskich kreskówek. W reper-
tuarze pierwszego poranka znala-
zły się:  „Krecik”, „Sąsiedzi”, „Bajki z 
mchu i paproci” (Żwirek i Muchomorek). 

Zamiarem organizatorów jest pokazanie 
najpiękniejszych filmów, należących do kla-
syki, pozbawionych brutalnych scen, na któ-
re najmłodsi narażeni są w telewizji. W na-
stępnych miesiącach, aż do czerwca, kino za-
mierza wyświetlić m.in.:  „O dwóch takich co 
ukradli księżyc”, filmy Astrid Lindgren, „Bolka  
i Lolka”, „Historię żółtej ciżemki”.

Projekcjom towarzyszyć będą konkur-
sy plastyczne, przewidziane są nagrody, cu-

kierki i ciasteczka, a na koniec roku szkol-
nego wystawa wszystkich prac. Przed każ-
dym seansem znana osoba będzie czytała 
dzieciom fragment ulubionej bajki z dzie-
ciństwa i opowie, jaki był jej pierwszy ulu-
biony film.

Poranek dla dzieci odbędzie się o 
godz. 11.00 w kinie „Amok”, przy ul. 
Wyszyńskiego 5.  Bilety: 5 zł (ulgowy), 
6 zł (normalny). 

  

Bajki i baśnie w kinie „Amok”

Poranki filmowe

Można się zgłaszać

Festiwal  
AZOTY 2006

Okolicznościowa 
kartka, którą 
otrzymają dzieci

Zaproszenie do konkursu

Książki 
mówione
II Miejski Konkurs Czytelniczy Książki 
Mówionej zorganizowany zostanie 18 
listopada przez Gliwickie Koło Polskiego 
Związku Niewidomych oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną. 

Mogą w nim uczestniczyć osoby niewido-
me i słabo widzące, mieszkające w Gliwicach 
(z dawną I lub II grupą inwalidztwa przyzna-
ną ze względu na wzrok). Konkurs zostanie 
przeprowadzony w Filii nr 5 MBP przy ul. Per-
koza 18 listopada o godz. 10.00. Uczestnicy 
rywalizacji muszą wcześniej dobrze poznać 
treść dwu książek – „Lalki” Bolesława Prusa 
i „Oksany” Włodzimierza Odojewskiego oraz 
życiorysy ich autorów. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w Wypożyczalni Muzycz-
nej i Zbiorów Specjalnych Filii nr 5 MBP – tel. 
032 232 13 33 oraz w biurze gliwickiego PZN 
przy ul. Zwycięstwa 1/2 – we wtorki i czwart-
ki w godzinach od 14.00 do 17.00 – tel. 032 
231 37 16. 


