
„Jaką modlitwę poleca papież 
Benedykt XVI na bezsenne noce?” 
– to jedno z 47 pytań, na które 
musieli odpowiedzieć finaliści XVII 
Olimpiady Teologii Katolickiej. 

Do Centrum Edukacyjnego 
im. Jana Pawła II przyjechało 
112 uczniów z 50 szkół. Die-
cezjalni finaliści mieli godzi-
nę czasu, aby poprawnie odpo-
wiedzieć na pytania. – W tym 
roku musieli wykazać się do-
brą znajomością Pisma Święte-
go, Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego oraz Kompendium. Po-
winni także znać wybrane ho-
milie Jana Pawła II oraz Bene-
dykta XVI oraz niektórych ksią-
żek kard. J. Ratzingera – wyli-
cza Agata Wieczorek, doradca 
metodyczny religii. 

Test okazał się dość trudny. 
– Uważam, że niektórzy ucz-
niowie znaleźli się na sali jak-
by trochę z przypadku – po-
wiedziała A. Wieczorek, która 
oceniała prace finalistów. 

Pierwsze miejsce zdo-
był Bartłomiej Szymkowiak (II 

LO w Gliwicach), dru-
gie Magdalena Matej-
czyk (II LO w Tarnow-
skich Górach), a trze-
cie Bartłomiej Bierna-
cki (I LO w Bytomiu). Ci ucznio-
wie będą reprezentować diece-
zję podczas ogólnopolskiego fi-
nału, który odbędzie się od 20 
do 22 kwietnia w Gliwicach. – 
Przyjedzie wtedy 120 uczniów, 

po trzech z 40 polskich 
diecezji – powiedziała A. 
Wieczorek. – Najlepsi za-
walczą o indeksy na kilka 
wyższych uczelni w Pol-

sce. Będą mieli do wyboru ta-
kie kierunki, jak teologia, pe-
dagogika oraz międzywydziało-
we indywidualne studia huma-
nistyczne oraz filozofia.

KS. WALDEMAR PACKNER

J uż 17 lat istnieje w 
Gliwicach Sośnicy zespół 

tańca Salake. W ubiegłym 
roku w Portugalii dziew-
częta zdobyły złoty medal 
podczas Mistrzostw Świata 
w Tańcu Dzieci i Młodzieży. 
Dziś zachwycają publicz-
ność tańcem irlandzkim. 
Choć wydaje się on prosty, 
wymaga jednak niezwykłej 
kondycji, dobrego wyczucia 
rytmu i całych godzin prób. 
A efekt można zobaczyć 
już 18 marca w Gliwicach. 
Więcej na str. IV i V. 
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Młodzież, ale także dorosłe osoby, 
wzięły udział w castingu, jaki zorga-

nizowało gliwickie Radio Plus. Każdy miał 
swoje kilka minut, aby zaprezentować 
głosowe umiejętności. Wśród gości Radia 
Plus byli m.in. wokaliści amatorskich ze-
społów muzycznych, a także kandydaci na 
prezenterów radiowych. Do studia Radia 
Plus przybyły również  osoby, które po raz 
pierwszy miały kontakt z mikrofonem i, jak 
mówiły, było to dla nich ogromne przeży-
cie, a równocześnie wielka trema. Casting 

odbył się w ramach akcji 
„Czas na Ciebie”, w której 
Radio Plus promuje talen-
ty. Akcja trwa do końca 
marca. Można jeszcze 
przysyłać swe zgłoszenia. 
A szczegóły dostępne są 
na stronie www.plus.gli-
wice.pl  

TAK RODZĄ SIĘ GWIAZDY

„Jestem leniwy 
jak chłop 
prawdziwy” 
– śpiewał 
w studiu Radia 
Plus Marcin 
Brzeziński 
z Gliwic
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Diecezjalny finał Olimpiady Teologii Katolickiej

W drodze po indeksy
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KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

Diecezjalny finał 
odbył się 
w Gliwicach 
8 marca

za Tydzień
  ROZMOWA Z BISKUPAMI JANEM 

WIECZORKIEM I GERARDEM KUSZEM 
z okazji 15. rocznicy utwo-
rzenia diecezji gliwickiej 

  W WIŚNICZU ZOSTANIE POŚWIĘCO-
NY DOM dla księży seniorów

  O MODLITWIE W INTENCJI BEATY-
FIKACJI JANA PAWŁA II, która od 
dwóch lat gromadzi wier-
nych w Tarnowskich Górach 
i Zabrzu
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Euro dla Śląska Astra IV w Gliwicach?
ŚLĄSK. 142,5 miliona euro, tyle 
pieniędzy dodatkowo otrzymało 
nasze województwo z funduszy 
europejskich. Ze środków tych 
zostanie dofinansowanych pięć 
inwestycji. Będą to m.in. budo-
wa kolejnego odcinka obwodni-
cy górnośląskiej w Bytomiu i cen-
trum kongresowe w Katowicach. 
Zarząd województwa zakupi też 
nowoczesne pociągi, które bę-
dą jeździły na śląskich trasach. 
– To najlepsze projekty. Dlatego 

na nie zostaną wydane dodat-
kowe pieniądze europejskie – 
twierdzi wojewoda śląski Tomasz 
Pietrzykowski. Województwo ślą-
skie jest jednym z czterech, któ-
re dostały dodatkowe fundusze 
z Unii Europejskiej. Jednak kwo-
ta, jaką dostaliśmy, nie jest po-
wodem do okrzyków radości, bo 
z ogólnej puli unijnych pieniędzy 
przeznaczonych dla Polski nasz 
region (w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców) otrzymał najmniej.

GLIWICE. W marcu rozpoczęły 
się negocjacje z fabrykami, które 
zamierzają rozpocząć produkcję 
nowego modelu Astry. O prestiżo-
we zlecenie ubiegają się fabryka 
Opla w Gliwicach oraz zakłady z 
Wielkiej Brytanii, Belgii i Szwecji. 
Decyzja, gdzie będzie produko-
wana nowa Astra, zapadnie la-
tem br. W ocenie specjalistów fa-
bryka w Gliwicach ma duże szan-

se na otrzymanie tego zlecenia. 
Atutem Gliwic są m.in. niskie kosz-
ty produkcji (robotnik w Gliwicach 
otrzymuje 20 proc. tego, co je-
go odpowiednik w Niemczech) 
oraz niższe koszty materiałów po-
trzebnych do produkcji samocho-
dów. Każdego roku gliwicką fabry-
kę Opla opuszcza ponad 100 tys. 
samochodów, z czego 80 proc. 
trafia na eksport. 

Biblijne zmagania
TARNOWSKIE GÓRY. Pra-
wie 40 uczniów z 10 gimna-
zjów powiatu tarnogórskiego 
uczestniczyło w rejonowym 
etapie IV Wojewódzkiego 
Konkursu Biblijnego „Pan wi-
dzi serce”. Uczniowie pisali 
test w salkach katechetycznych 
kościoła Matki Bożej Królowej 
Pokoju w Tarnowskich Górach. 
Każdą szkołę mogły repre-
zentować tylko trzy oso-
by, wyłonione w wewnętrz-
nych eliminacjach. W tym ro-

ku gimnazjaliści musieli wy-
kazać się doskonałą znajo-
mością 1 i 2 Księgi Samuela. 
Najlepszy okazał się Paweł 
Łęczycki z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Świerklańcu, 
drugie miejsce zajęły Sandra 
Nowak (Gimnazjum nr 1 w 
Tarnowskich Górach) oraz 
Anna Swoboda (Gimnazjum 
nr 2 w Tarnowskich Górach). 
Zwycięzcy wezmą udział w fi-
nale wojewódzkim, który od-
będzie się 17 kwietnia.

Jacek Krzyżanowski  
otrzymał Gliwicjusza
GLIWICE. Jacek Krzyżanowski, 
prezes firmy DAKO, został lau-
reatem jubileuszowej – 10. 
edycji plebiscytu „Człowiek 
Ziemi Gliwickiej”. DAKO to jed-
na z największych gliwickich 
firm, a sam laureat od lat zna-
ny jest z działalności charytatyw-
nej. Wspiera m.in. Towarzystwo 
Pomocy im. św. Brata Alberta, 
Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
w Gliwicach, a także Fundację 
„Nadzieja dzieci”, która poma-
ga najmłodszym pokrzywdzonym 
przez los. J. Krzyżanowski otrzy-
mał statuetkę Gliwicjusza, au-
torstwa prof. Krzysztofa Nitscha. 

Organizatorem plebiscytu jest ty-
godnik „Nowiny Gliwickie”.

500 żeliwnych odlewów
CIEKAWA WYSTAWA. Mu- 
zeum w Gliwicach zapra-
sza na wystawę „Żeliwo eu-
ropejskie. Gliwice–Berlin–
Sayn”. Od 9 marca w Oddziale 
Odlewnictwa Artystycznego 
Muzeum w Gliwicach prezen-
towanych będzie około pię-
ciuset artystycznych odle-
wów żeliwnych, pochodzą-

cych z nieistniejących dzisiaj 
Pruskich Królewskich Odlewni 
Żeliwnych w Gliwicach, 
Berlinie i Sayn. Na wystawie 
można będzie również prze-
śledzić historię odlewni dzia-
łających na przełomie XVIII i 
XIX wieku. Wiele z ekspona-
tów nie było nigdy prezento-
wanych w Polsce.

Śmieci w prokuraturze
ZABRZE. Prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik skiero-
wała do Prokuratury Rejonowej 
dwa zawiadomienia o podejrze-
niu nielegalnego składowania od-
padów na terenie miasta. Pierwsze 
z nich dotyczy podejrzenia niele-
galnego sprowadzenia odpadów 
z zagranicy i składowania ich przy 
ul. Ziemskiej. Ze wstępnych usta-
leń wynika, iż zostały one bez sto-
sownego zezwolenia Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska 
przywiezione z Austrii. Obecnie 
przy ul. Ziemskiej znajduje się ok. 
80 ton rozdrobnionej folii, papie-
ru, opakowań itp. Drugie z zawia-
domień dotyczy nielegalnego skła-
dowania odpadów przy ul. Pod 
Borem. Zgromadzono tam znacz-
ne ilości odpadów gumowych, 
tworzyw sztucznych, odpady z zu-
żytych płyt pilśniowych, popioły z 
elektrowni oraz osady ściekowe.

Każdego roku gliwicką fabrykę Opla opuszcza ponad 100 tys. samochodów

Unijnych pieniędzy Śląsk dostał i tak najmniej. Na modernizację wielu 
miejscowości przyjdzie jeszcze długo czekać

Człowiekiem Ziemi Gliwickiej 2006 
został Jacek Krzyżanowski, prezes  
i właściciel firmy DAKO
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Choć do Światowych Dni Młodzieży 
w Sydney pozostał jeszcze ponad 
rok, to być może już dziś warto 
się zastanowić nad ewentualnym 
wyjazdem. Zwłaszcza że koszty nie 
są wcale małe. 

Spotkanie odbędzie się 
w przyszłym roku od 15 do 
20 lipca. Ich organizato-
rem jest archidiecezja Syd-
ney w Australii. Hasłem są 
słowa: „Duch Święty zstą-
pi na was, otrzymacie Jego 
moc i staniecie się moimi 
świadkami” (Dz 1, 8). Tradycyjnie 
spotkanie w Sydney zostanie po-
przedzone pobytem młodych w 
różnych diecezjach australijskich 
(10–14 lipca 2008). 

Ze względu na odległość nie 
ma możliwości zoorganizowania 
lotów czarterowych. Stąd chętni 
polecą samolotami rejsowymi. – 
Już dziś trzeba myśleć nad ewen-
tualnym wyjazdem – mówi ks. Ar-
tur Pytel, który w diece-
zji gliwickiej jest koor-
dynatorem wyjazdu do 
Sydney. – Aktualnie za-
rezerwowanych jest w 
samolotach 3000 miejsc 
dla Polaków, którzy wraz 
z młodzieżą innych kra-
jów europejskich polecą 
do Sydney.

Poszukiwanie dogod-
nych cenowo i czasowo 
połączeń na własną rękę 

może być dziś opłacalne, jednak 
na tak odległy termin dość nie-
przewidywalne np.: linie lotnicze 
potwierdzają rezerwację, ale gdy 
przychodzi do zakupu biletów, te 
nagle drożeją. – Obecnie najcie-
kawsza pod względem ceny jest 
oferta Duszpasterstwa Pielgrzym-

kowego La Salette, które specja-
lizuje się w organizacji wyjaz-
dów i pielgrzymek do Austra-

lii i Oceanii – powiedział 
ks. A. Pytel. – Ich osta-

teczna cena za bilet lotni-
czy, która nie ulegnie zmia-
nie, wynosi 6100 zł. Do te-
go należy doliczyć pakiet 

pielgrzyma w wysokości 1000 zł
Liczba dni spędzonych w Au-

stralii nie ma wpływu na kosz-
ty poniesione przez uczestników 
(pakiet, przelot itp.), dlatego ks. 
Pytel proponuje dłuższy pobyt, 
który podzielony jest na dwa eta-
py: od 10 do14 lipca byłby czasem 
spędzonym w diecezjach Melbo-
urne, Brisbane, Cairnes, Perth 
oraz Adelajda. Od 15 do 20 lipca 

to udział w spotkaniach 
z Benedyktem XVI. 

Więcej informa-
cji można uzyskać u 
ks. Artura Pytela,  die-
cezjalnego duszpaste-
rza młodzieży i koordy-
natora wyjazdu do Syd-
ney. Kontakt: e-mail: 
artpyt@poczta.onet.pl, 
GG 1622595, więcej na: 
www.sdm.org.pl. 

W

Światowe Dni Młodzieży – Sydney 2008

Już dziś warto 
pomyśleć 

o wyjeździe

W ostatnich 
Światowych 
Dniach Młodzieży 
w Kolonii 
(2005 rok) 
uczestniczyła 
300-osobowa 
grupa z diecezji 
gliwickiej. Na 
zdjęciu młodzież 
z Tarnowskich 
Gór i okolic

Spotkanie odbędzie się 
kowego La Salette, które specja-

lizuje się w organizacji wyjaz-
dów i pielgrzymek do Austra-

Nowy rezerwat w Ciasnej

Łęgi nad Młynówką

Jesion wyniosły czy olsza czarna, 
ale również chroniona roślina 
o nazwie liczydło górskie… 
Takie gatunki roślin można 
spotkać w lasach łęgowych 
nad Młynówką, które stały się 
właśnie rezerwatem przyrody. 

Łęg nad Młynówką w gminie 
Ciasna to nowy rezerwat przy-
rody w województwie śląskim. 
Jest 62. rezerwatem w regio-
nie i czwartym na terenie Parku 
Krajobrazowego Lasy nad Gór-
ną Liswartą. Obejmuje prawie 
127 hektarów należących do 
Nadleśnictwa Lubliniec. Obszar 
położony jest w naturalnym ob-
niżeniu terenu, porośnięty jest 

lasem łęgo-
wym, przez 
który przepły-
wa rzeka Mły-
nówka, nazy-
wana również 
potokiem Je-

żowskim. Możemy tu spotkać 
rzadki typ zespołu roślinnego 
pochodzenia górskiego – jesio-
nowy łęg podgórski. Zbiorowi-
ska lasów łęgowych należą do 
najrzadszych i jednych z naj-
bardziej zagrożonych wyginię-
ciem w skali kraju. Wśród ga-
tunków drzew najliczniej repre-
zentowanych spotykamy tu ta-
kie jak jesion wyniosły czy olsza 
czarna. Znajdują się tam siedli-
ska borowe z sosnami, świer-
kami, brzozami, modrzewiami 
i dębami. Stwierdzono również 
ślady bytowania bobrów. O wy-
jątkowych walorach środowiska 
przyrodniczego rezerwatu Łęg 
nad Młynówką świadczą rów-
nież stanowiska gatunków ro-
ślin objętych ochroną, w tym 
rzadkich gatunków roślin gór-
skich, takich jak np. liczydło 
górskie. M

Komunikat bp. Jana Wieczorka

1 proc. dla naszej Caritas
Drodzy Diecezjanie

Zgodnie z ustawą o dzia-
łalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie każdy 
podatnik ma możliwość przeka-
zania 1 proc. swojego podatku 
– zamiast do budżetu państwa – 
na wybraną przez siebie organi-
zację pożytku publicznego. Insty-
tucją posiadającą status organiza-
cji pożytku publicznego od 2006 
r. jest Caritas Diecezji Gliwickiej. 
Śpieszy ona z pomocą ludziom 
ubogim, chorym i potrzebującym, 
poprzez struktury oraz placów-
ki obejmujące całą diecezję. Pro-
wadzi stacje opieki i gabinety re-
habilitacyjne, ośrodki dla niepeł-
nosprawnych, świetlice dla dzie-
ci i młodzieży, kuchnie dla ubo-
gich, dom pomocy społecznej. 

Caritas diecezjalna dofinan-
sowuje również wypoczy-
nek dla dzieci i młodzieży, 
udziela pomocy w indywi-
dualnych przypadkach, po-

dejmuje akcje na rzecz ofiar wo-
jen i klęsk żywiołowych w kraju i 
poza jego granicami.

Drodzy Bracia i Siostry

Zwracam się do Was z go-
rącą prośbą o przekazanie 1 
proc. należnego podatku na re-
alizowane przez Caritas naszej 
diecezji dzieła miłosierdzia i 
pomocy wobec najuboższych. 

+ JAN WIECZOREK
biskup gliwicki

Lasy łęgowe 
nad Młynówką 
zostały objęte 
ochroną 
rezerwatową
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Zdarła już w zespole 
dwie pary. Wygina czar-
ne sznurowane trzewi-
ki – z przodu i na ob-

casach podbite twardymi klo-
ckami. To właśnie odgłos ude-
rzania nimi o podłoże w sza-
leńczym tempie najbardziej fa-
scynuje w tańcach irlandzkich. 
Do tych butów dziewczęta z 
Salake zakładają długie, białe 
skarpety sprowadzane specjal-
nie z Irlandii. I kiedy wchodzą 
na scenę, często nie mają sobie 
równych. Udowodniły to w ubie-
głym roku w Portugalii, gdzie 
na Dance Word Cup 2006 – 
Mistrzostwach Świata w Tańcu 

Dzieci i Młodzieży zdobyły zło-
ty medal. 

Nie zamykają się 
w ramach
Na co dzień ćwiczą w 

sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej nr 21 w 
Gliwicach Sośnicy. Tutaj 
od 17 lat działa zespół 
Salake założony przez 
Joannę Koćwin. Dziś pro-
wadzi grupę razem z mę-
żem Adamem, który jest 
absolwentem Katowi-
ckiej Akademii Muzycz-
nej oraz Częstochow-
skiej Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej. Grupa za-
czynała od tańca indiań-
skiego, z tamtego cza-

su pozostała nazwa, bo Salake 
to imię dobrego ducha opiekuń-
czego Indian. Trzy lata temu sięg-
nęli po muzykę celtycką i od ra-
zu dziewczyny zachwyciły się ryt-

mem i dobrą energią, 
którą niesie ten taniec. 
– Uczestnictwo w pro-
wadzonych przeze mnie 
zajęciach to dla moich 
tancerek przede wszyst-
kim możliwość kształ-
towania siebie i swoich 
umiejętności, ale rów-
nież możliwość zdoby-
cia nowych doświad-
czeń w różnych techni-
kach tańca. Stawiam na 
wielostronny rozwój, 
stale poszukując wyjąt-
kowych doznań emocjo-
nalnych i estetycznych. 

Pozwalam sobie na swobodne łą-
czenie gatunków tanecznych, jed-
nocześnie dbając o ich popraw-
ność. Dzięki regularnej i inten-
sywnej pracy moje tancerki od-
krywają własne preferencje ru-
chowe, osiągają większą swobo-
dę i niezależność w wyrażaniu 
siebie i własnych emocji – mówi 
Joanna Koćwin. Ma za sobą wie-
le kursów i warsztatów z zakresu 
edukacji tanecznej, posiada wy-
kształcenie muzyczne i pedago-
giczne, w najbliższym czasie pla-
nuje rozpocząć studia z reżyserii 
tańca na wrocławskiej PWST. 

Stopy mocno 
na zewnątrz
W drzewie genealogicznym 

przedstawiającym świat tańca ir-
landzkiego w Polsce jest również 
Salake, gałąź do zespołu biegnie 
od Gdańska. W zespole tańczy 
ponad 60 dziewcząt w wieku od 
5 do 16 lat oraz jedyny jak dotąd 
chłopiec, 6-letni syn instruktorów 
Radek. Do grupy należy również 
jego o cztery lata starsza siostra 
Alicja. Najmłodsze dziewczynki w 
zespole potrafią już wykonać kil-
ka kroków, a kroki w tańcu ir-
landzkim nie należą do łatwych. 
– Najtrudniejsza jest sama tech-
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Zespół Salake z Sośnicy mistrzem świata w tańcu dzieci i młodzieży do lat 18

Step, czyli równo i szybko
Stare nie mają już energii 
i nie da się w nich tańczyć 
– mówi Kamila. Wyciąga 

z torby nowiutką parę 
butów do stepu i prawie 

z czułością obraca 
je w rękach. Ale kiedy 

zaczyna w nich 
stepować, zdaje 

się, że z parkietu 
polecą wióry. 

tekst
MIRA FIUTAK

Poniżej po lewej:
Kiedy zespół 
sięgnął 
po muzykę 
celtycką, 
dziewczyny 
od razu 
zachwyciły się 
nią

Po prawej:
W Portugalii 
dziewczęta 
tańczyły 
wszędzie, 
również na plaży
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nika odkręcania mocno stóp na 
zewnątrz – Kamila Walasek wy-
gina nogę w kostce. – Ale naj-
ważniejsze to wyprostowana syl-
wetka. Kiedy pan Adam pokazu-
je nam nowe kroki stepowe, naj-
pierw powtarzamy je bardzo po-
woli. Dopiero potem coraz szyb-
ciej. W tańcu irlandzkim bardzo 
pociąga mnie właśnie rytm. Kami-
la uczy się dziś w III klasie gimna-
zjum, w przyszłości chciałaby zo-
stać instruktorem tańca. 

– Najtrudniejszym sprawdzia-
nem naszych umiejętności jest 
udział w mistrzostwach świata, 
czujemy się trochę jak sportow-
cy amatorzy, którzy nagle znaleź-
li się na olimpiadzie – mówi Joan-
na Koćwin. W Portugalii dziew-
częta w swojej grupie wiekowej 
spotkały się z uczniami profesjo-
nalnych szkół tanecznych. Wiel-
ka scena teatru w Faro przerażała 
swoimi rozmiarami, upał nie po-
zwalał ćwiczyć w ciągu dnia. Pró-
by rozpoczynały dopiero po za-
chodzie słońca. Z Portugalii wró-
ciły ze złotymi medalami i zdar-
tymi na bruku w Faro podeszwa-
mi butów. Tytuł i złoto zdobyte w 
Portugali nie ostudziły zapału do 
dalszej pracy i już jesienią 2006 

roku zespół pojechał 
na mistrzostwa do Nie-
miec. Tym razem w ste-
pie amerykańskim. Sala-
ke był pierwszym pol-
skim zespołem w histo-
rii „IDO World TAP Dan-
ce Championship”, któ-
ry zakwalifikował się do 
półfinału. W ogólnej kla-
syfikacji dziewczęta z Sa-
lake znalazły się na 7. po-
zycji wśród najlepszych 
formacji  zawodowych szkół ta-
necznych. 

„S” jak Salake

Zespół występował już w naj-
różniejszych warunkach, na wiel-
kich scenach i na małych – cztery 
na cztery metry. Na „Scandinavii” 
kursującej do Szwecji dziew-
częta tańczyły pomimo kołysa-
nia promu i zajmującej znacz-
ną cześć sceny konstrukcji pod-
trzymującej pokład. Kiedy bra-
kowało sceny do tańca, zdarza-
ły się pokazy na drewnianych 
blatach stołów. Trudne warun-
ki techniczne hartują oraz do-
skonale kształtują umiejętności 
sceniczne dziewcząt.

Władze miasta Gli-
wice wspierają działal-
ność zespołu. Dzięki ich 
życzliwości grupa ko-
rzysta z profesjonalnej 
maty baletowej. Mia-
sto pomogło też w sfi-
nansowaniu wyjazdu do 
Portugalii. Salake może 
liczyć na pomoc spon-
sora, który od dawna 
wspiera jego działania. 
Zespół marzy jeszcze o 

lustrach. – To ważne szczególnie 
w pracy z małymi dziećmi – mó-
wi Joanna Koćwin.

Stroje – zawsze z poprowa-
dzonym podwójną linią naszy-
tym „S”, jak Salake – przygoto-

wują pod okiem pani kostiumo-
log z zabrzańskiego Teatru No-
wego oraz pod okiem pani Mał-
gosi pracującej w jednej z gliwi-
ckich pracowni krawieckich. W 
czerwcu kolejne mistrzostwa, w 
Jałcie na Krymie. Tym razem po-
jadą bronić tytułu sprzed roku. 
Przekonanie o tym, żeby wystar-
tować ponownie, przyszło nie-
dawno. – Jesteśmy zespołem 
amatorskim i takim chcemy po-
zostać. Z tańca chcemy czerpać 
radość i energię – mówi Joan-
na Koćwin. Ćwiczą po kilka go-
dzin w każdą sobotę. Ferie spę-
dziły na przygotowaniu razem z 
pyskowickim MOK-iem projektu 
pt. „Zderzenie kultur – zderzenie 
światów”. – Zawsze sobie my-
ślę, jakie to szczęście, że miesz-
kam w Sośnicy, że poszłam aku-
rat do tej szkoły, bo inaczej pew-
nie nie trafiłabym do zespołu – 
mówi Kamila. I już obawia się 
występu na dzień św. Patryka w 
Gliwicach, bo najtrudniej tańczyć 
przed własną publicznością i ro-
dziną. 

Z okazji dnia św. Patryka zespół Salake 
i zespół Donegal, grający muzykę 
celtycką, wystąpią 18 marca o godz. 
17.00 w Centrum Jana Pawła II
w Gliwicach (obok 
katedry).

Zespół Salake z Sośnicy mistrzem świata w tańcu dzieci i młodzieży do lat 18

Step, czyli równo i szybko

kich scenach i na małych – cztery 

Zespół marzy jeszcze o 
lustrach. – To ważne szczególnie 
w pracy z małymi dziećmi – mó-
wi Joanna Koćwin.

Stroje – zawsze z poprowa-
dzonym podwójną linią naszy-
tym „S”, jak Salake – przygoto-

w Gliwicach (obok 
katedry).

Na IV Festiwalu 
Muzyki Celtyckiej 
w Będzinie 
zespół zdobył 
Grand Prix

Poniżej:
Powrót 
do Polski 
ze złotymi 
medalami 
na szyi
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Dlaczego wojewoda jest przeciw?

„Podium” nie tylko dla Gliwic 
Gliwicki stadion XX-lecia jest dziś 
w opłakanym stanie. Za kilka lat 
może na jego miejscu powstać 
„Podium” – nowoczesna hala 
sportowa. Choć inwestycję poparł 
Zarząd Województwa Śląskiego, 
to sam wojewoda wydaje się być 
przeciw. 

Nowa hala ma kosztować 212 
mln zł, z czego 85 proc. moż-
na pozyskać z funduszy europej-
skich. Zakończenie budowy pla-
nuje się na 2012 rok. Obiekt po-
winien umożliwić organizowa-
nie w Gliwicach dużych imprez 
kulturalnych i sportowych. Budo-

wę „Podium” zaakceptował Za-
rząd Województwa Śląskiego. Ja-
nusz Moszyński, marszałek wo-
jewództwa, jest przekonany, że 
również Komisja Europejska po-
zytywnie odniesie się do projek-
tu, a co za tym pójdzie, przyzna 
odpowiednie fundusze. Tymcza-
sem swój sceptycyzm wyraził wo-
jewoda śląski Tomasz Pietrzykow-

ski. Uważa, że 
„Podium” mo-
że stanowić 
n iepotrzeb-
ną konkuren-
cję dla katowi-
ckiego Spod-
ka, a Gliwice, w 

imię lokalnej solidarności, powin-
ny zrezygnować z projektu. 

Z taką opinią nie zgadza się 
marszałek województwa. Janusz 
Moszyński uważa, że w kilkumi-
lionowej aglomeracji jest miejsce 
dla hali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia. Poza tym Spodek nie 
spełnia standardów stawianych 
przy organizacji międzynarodo-
wych imprez sportowych. 

Prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz wysłał w tej sprawie 
list do wojewody. Jednocześnie 
wystąpił do prezydentów i burmi-

strzów ościen-
nych miast z 
prośbą o popar-
cie gliwickiej in-
westycji. 

Być może 
wojewoda ślą-
ski, również w 
imię lokalnej 

solidarności, powinien bardziej 
przychylnie spojrzeć na budowę 
„Podium” w Gliwicach. Ta inwe-
stycja ma służyć całemu regio-
nowi, a prestiż organizowanych 
imprez będzie doskonałą okazją 
promocji całego Śląska.  WP

PODIUM
„Podium” ma stanąć w miej-
scu zdewastowanego stadionu XX- 
-lecia. Władze Gliwic uważają, że po-
winien to być wielofunkcyjny obiekt, 
służący organizowaniu imprez wido-
wiskowych, sportowych, kulturalnych, 
wystawienniczych i targowych. Ma 
spełniać standardy wymagane przy or-
ganizacji mistrzostw Europy czy świa-
ta. Obiekt ma mieć widownię na 15 tys. 
osób. W zależności od potrzeb można 
by w nim ustawić estradę albo urzą-
dzenia pozwalające rozgrywać zawo-
dy sportowe. W obiekcie przewidziano 
również powstanie mniejszej hali z wi-
downią na 1000 osób.



Organizowane 
w „Podium” 
imprezy 
i zawody 
mogą stać się 
doskonała okazją 
promocji całego 
regionu

Być może 
za kilka lat 
na miejscu 
zdewastowanego 
stadionu XX-lecia 
powstanie nowa 
hala
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Zaproszenie do obserwatorium astronomicznego w Kamieńcu

Czekają na pogodne wieczory
Na ciekawych nieba i tego, co 
można na nim zobaczyć, czeka-
ją w pogodne wtorki i piątki 
w obserwatorium w Kamieńcu 
członkowie gliwickiego oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii.

Od początku roku w te dwa 
dni w tygodniu późnym popołu-
dniem do Kamieńca może przy-
jechać każdy zainteresowany. 
Jednak styczeń i luty nie były naj-
lepszymi miesiącami, bo o tej po-
rze roku w obserwacji przeszka-
dza zachmurzone niebo.  – Nie-
stety, nie da się umówić wcześ-
niej obserwacji, tak jak prelekcji 
czy wykładu. Niezależnie od wa-
runków pogodowych w dniach 
dyżurów czekamy w obserwato-

rium na zainteresowanych astro-
nomią – mówi Adam Lipski z gli-
wickiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Miłośników Astrono-
mii. Dyżury obserwacyjne zapro-
ponowane zostały głównie z my-
ślą o młodzieży, ale przyjść może 
każdy i bez wcześniejszego uma-
wiania się. 

Obserwatorium astronomicz-
ne w Kamieńcu otwarte zostało 
w połowie ubiegłego roku, na te-
renie boiska tamtejszego Zespołu 
Szkół (ul. Gliwicka 6).  Znajduje się 
w nim teleskop o średnicy lustra 
25 cm, który wzmacnia światło 
gwiazd 1700 razy. Pozwala to na 
obserwację ze szczegółami pla-
net układu słonecznego, ich księ-
życów, słabszych komet czy odle-
głych galaktyk. Teleskop jest włas-

nością Zespołu Szkół Technicz-
no-Informatycznych w Gliwicach, 
jednak stanął w obserwatorium 
na terenie innej szkoły, bo miej-
sca w dużym stopniu zurbanizo-
wane nie są najlepsze do obser-
wacji, a okolice Kamieńca nadają 
się do tego bardzo dobrze.  

Wszyscy zainteresowani prob-
lemami astronomii mogą też 
spotkać się z członkami gliwickie-
go oddziału PTMA w każdą śro-
dę w godz. 17.00–19.00 w siedzi-
bie Gliwickiego 
Centrum Orga-
nizacji Pozarzą-
dowych przy 
ul. Jagielloń-
skiej 21. Raz 
w miesiącu dla 
zainteresowa-

nych PTMA we współpracy z Pla-
netarium Śląskim w Chorzowie 
organizuje specjalne seanse przy-
bliżające wiedzę z zakresu as-
tronomii. Więcej informacji na: 
www.ptma-gliwice.astronomia.pl. 
 MF

Teleskop  
w Kamieńcu 

– słońce można 
obserwować, 

rzutując obraz 
na specjalny 

ekran
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Konkurs dla dzieci

Święte filary
Wspólnie z Radiem Plus i 
Wydawnictwem Jedność 
proponujemy najmłodszym 
Czytelnikom udział w konkur-
sie. Każdego tygodnia jest do 
wygrania ciekawa książka, ufun-
dowana przez Wydawnictwo 
„Jedność”. Tym razem konkurs 
związany jest z życiem świę-
tych.

W marcu ukażą się: „Zabawy 
uczące współzawodnictwa i wy-
grywania. Propozycja dla dzieci 
i młodzie- ży” (można w niej 

znaleźć odpowied-
nią zabawę nie-
mal na każdą oka-
zję i dla wszystkich 
przedziałów wie-
kowych), „Inteli-
gentny sposób 
radzenia sobie z 
głupimi uwaga-

mi i docinkami. Sa-
moobrona słowami z programem 
treningowym” (bestseller Barba-
ry Berckhan zawiera 12 strategii, 
których zastosowanie w codzien-
nych sytuacjach sprawi, że będzie-
my w stanie skuteczniej bronić 
się). O te i inne książki „Jedności” 
pytaj w księgarniach. Więcej na 
stronie: www.jednosc.com.pl

W tym tygodniu do wygrania 
książka pt. „Pięknych snów. 20 
wieczornych rytuałów z udzia-
łem dzieci i rodziców”. Aby wy-
grać książkę, należy zadzwonić 
w niedzielę 25 marca o godz. 
8.30 do Radia Plus, podczas au-
dycji „Quizy pani Izy” (tel. do 
studia 032/ 232 52 32) i odpo-
wiedzieć na pytanie: O jaki moc-
ny filar wiary opierają się chrześ-
cijanie 25 marca, gdy wspomina-
ją wielkie wydarzenie z małego 
Nazaretu? 

znaleźć odpowied-
nią zabawę nie-
mal na każdą oka-
zję i dla wszystkich 
przedziałów wie-
kowych), „Inteli-
gentny sposób 

mi i docinkami. Sa-

Od 29 czerwca do 1 lipca br. 
odbędzie się jubileuszowy 
XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Religijnej Cantate Deo. 

Podobnie jak w ubiegłym 
roku koncerty odbywać się 
będą w muszli koncertowej 
przy parafii św. Jacka w Gliwi-
cach Sośnicy (ul. Przedwioś-
nie 1).

Organizatorzy już zaprasza-
ją solistów i zespoły do udzia-
łu w festiwalu. Zgłoszenia będą 

przyjmowane do 25 maja 2007 
roku. Karta zgłoszenia oraz re-
gulamin konkursu znajdują się 
na stronie internetowej: www.
cantate.pl

Wypełniony formularz nale-
ży przesłać na adres: Festiwal 
Cantate Deo, ks. Piotr Sikora, 
ul. Przedwiośnie 1, 44–119 Gli-
wice Sośnica. 

Organizatorzy zapraszają 
również wszystkich, którzy ja-
ko sponsorzy chcieliby wes-
przeć to przedsięwzięcie. Moż-
na kontaktować się pod nu-

merem tel. 0 601 515552 lub 
e-mailem: festiwal@cantate.pl.

– Ważne jest dla nas rów-
nież wsparcie modlitewne – 
powiedział ks. Piotr Sikora, dy-
rektor festiwalu. – Zapraszam 
w każdy pierwszy piątek mie-
siąca do modlitwy różańcowej 
na antenie Radia Plus 96,2 FM 
o godz. 22.00. Modlimy się 
za wszystkich organizatorów, 
sponsorów i tych, którzy po-
magają słowem i czynem przy 
organizacji festiwalu – powie-
dział ks. Sikora. W

Cantate Deo 2007

Można się zgłaszać

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji 
Gliwickiej zachęca do modlitwy 
za dzieci, których życie jest 
zagrożone w łonie matki. 

W tym celu do wszystkich 
parafii rozesłane zostały odpo-
wiednie plakaty i zachęta do 
zorganizowania obchodów Dnia 
Świętości Życia w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, obcho-
dzoną w tym roku 26 marca. 
Równocześnie duszpasterstwo 
rodzin propaguje dzieło Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Inicjatywa polega na zobo-
wiązaniu się do modlitwy w 

intencji jednego dziecka za-
grożonego zabiciem w ło-
nie matki. Osoby, któ-
re włączą się w du-
chową adopcję, co-
dziennie przez 9 
miesięcy odmawia-
ją jedną tajemni-
cę Różańca święte-
go i specjalną mod-
litwę w intencji dzie-
cka, by mogło żyć, i jego 
rodziców, by sprzeciwili się po-
kusie usunięcia ciąży. Uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego 
od lat jest dniem, w którym 
wierni składają przyrzeczenia 

takiej modlitwy, przy czym za-
leca się, by odpowiednie 

nabożeństwo z udzia-
łem kapłana odby-
wało się w koś-
ciele. Na stronach 
duszpasterstwa ro-
dzin (www.doro-
dzin.opw.pl) moż-

na znaleźć materia-
ły na temat „Ducho-

wej adopcji” i pomoce dla 
duszpasterzy. Szczegółowych 
informacji udzielają: Katarzy-
na i Michał Jurkiewiczowie, tel. 
0 32/279 03 67, 501 397 904, 
507 389 948.  

Dzień Świętości Życia

Modlitwa w obronie nienarodzonych

KANA ma 13 lat

Wciąż na topie!
Utworzone w 1994 roku z 
inicjatywy bp. Jana Wieczorka 
Centrum Edukacji Młodzieży 
KANA nieprzerwanie realizu-
je swoją misję, jaką jest edu-
kacja zmierzająca do rozwoju 
zawodowego, intelektualnego 
i duchowego młodego pokolenia. 

Z rozmaitych form edukacji i 
doskonalenia zawodowego sko-
rzystało do tej pory ponad 10 
tys. osób. Spośród działań i pro-
jektów zrealizowanych w ciągu 

13 lat działalności warto przypo-
mnieć m.in. bezpłatne szkolenia 
komputerowe i językowe (jęz. an-
gielski i niemiecki), na różnych po-
ziomach zaawansowania, dla mło-
dzieży wywodzącej się z rodzin o 
niskich dochodach oraz młodzie-
ży bezrobotnej, pracownię Profi-
laktyki Uzależnień, oferującą spe-
cjalistyczną pomoc młodzieży za-
grożonej uzależnieniami, zaawan-
sowane szkolenie doskonalenia 
zawodowego – „Multimedia w 
dydaktyce”, organizowane dla na-

uczycieli szkół ponadpodstawo-
wych, oraz projekt „Teach-IT.net”, 
czyli ponadnarodowe przedsię-
wzięcie polegające na stworze-
niu innowacyjnego systemu do-
skonalenia nauczycieli w dziedzi-
nie technologii informacyjnej.  

W poniedziałek 12 mar-
ca br., w dniu 13. rocznicy po-
święcenia KANY przez bisku-
pa gliwickiego, została odpra-
wiona Msza w intencji pracow-
ników i dobroczyńców KANY. 
 W
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Zapowiedzi

„Kresowe świątynie Rzeczpospolitej” 
i „Ból drzewa” – wystawę i widowisko 
poetyckie – możemy zobaczyć w Gliwicach 
w przyszłą niedzielę. 

Autorem zdjęć do wystawy jest Krzysz-
tof Zioło, dyrektor Biblioteki Głównej Po-
litechniki Śląskiej, od lat interesujący się 
fotografią i turystyką. W jego pasji szcze-
gólne miejsce zajmuje historia Kresów 
Wschodnich, o czym świadczą zrealizo-
wane już wcześniej wystawy „Po prostu 
Lwów”, „Toż to Lwów”, „Ślady przeszłości 
– Wołyń”, „Ślady przeszłości – Podole”.

Wystawa „Kresowe świątynie Rzeczpo-
spolitej” odzwierciedla tęsknotę do miejsc 
dzieciństwa jego przodków, nieobcą wielu 
gliwiczanom, którzy przybyli po wojnie na 
Górny Śląsk. Będziemy mogli na niej zoba-
czyć świątynie wielonarodowej Rzeczpo-
spolitej, w większości zdewastowane i ce-
lowo niszczone, ale także te, które udało 
się odbudować. 

Otwarciu wystawy towarzyszyć bę-
dzie poetyckie widowisko pasyjne pt. „Ból 
drzewa”, wyreżyserowane i w scenogra-
fii Aleksandra Smolińskiego. Przedstawie-
nie oparte będzie m.in. na poezji Józefa 

Wittlina, Ernesta Bryl-
la, Ewy Szelburg-Zarembiny oraz pieś-
niach pasyjnych. Na scenie wystąpią Teatr 
„Magazyn” Młodzieżowego Domu Kultu-
ry, Chór Kameralny Młodzieżowego Domu 
Kultury pod dyrekcją Joanny Pudlik oraz 
schola parafii Wszystkich Świętych w Gli-
wicach. 

Rozpoczęcie 25 marca o godz. 16.00 w 
Centrum Jana Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry). 

Wystawę można oglądać do 18 kwiet-
nia, codziennie, oprócz piątków i niedziel 
od godz. 14.00 do 19.00.

 

Centrum Jana Pawła II zaprasza

Wystawa 
i refleksja pasyjna

  WIELKOPOTNE REKOLEKCJE 
AKADEMICKIE

19–21 MARCA, godz. 19.30, katedra gliwi-
cka. Prowadzi ks. Wojciech Michalczuk, 
duszpasterz akademicki. Temat: „Wiara 
potrzebuje zrozumienia”.
  DEKANALNE SPOTKANIA 

MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
20 MARCA, godz. 19.00, parafia Dobrego 
Pasterza w Bytomiu Karbiu – dekanaty 
Bytom i Bytom Miechowice. 23 MARCA, godz. 
19.00, par. św. Mikołaja w Pyskowicach – 
dekanaty Pyskowice i Toszek.
  KIK W ZABRZU
zaprasza 21 MARCA o godz. 18.45 na 
Mszę św. z homilią i wykład ks. dr. hab. 
Józefa Kozyry pt. „Męka Chrystusa wg św. 
Mateusza”. Spotkanie odbędzie się w do-
mu parafialnym św. Anny (ul. 3 Maja 18).
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
23 MARCA, godz. 19.00, kościół NSPJ 
w Koszęcinie.
  STOWARZYSZENIE RODZIN 

KATOLICKICH
zaprasza na rekolekcje wielkopostne od 
23 DO 25 MARCA w domu rekolekcyjnym w 
Wadowicach. Prowadzi ks. Herbert Hlubek. 
Informacje i zgłoszenia: Paweł Stempski, 
tel. 0 32 276 13 94, 601 579 689.
  SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
23–25 MARCA – rekolekcje dla małżeństw 
w Kamieniu Śląskim. Informacje i zgło-
szenia: państwo Jurosowie, tel. 0 77 402 
66 28. Więcej: www.spotkania.emaus.pl
  KURS FILIPA
23–25 MARCA, dom rekolekcyjny w 
Czeladzi (ul. Legionów 2) – Kurs Filipa, 
czyli rekolekcje ewangelizacyjne prowa-
dzące do doświadczenia żywego i dzia-
łającego Boga. Koszt 60 zł. Informacje i 
zgłoszenia: 0 32 231 52 72.
  DIECEZJALNA OAZA MODLIT-

WY DOMOWEGO KOŚCIOŁA
24 MARCA, parafia śś. Piotra i Pawła w 
Tarnowskich Górach. Rozpoczęcie o 
godz. 14.00, zakończenie o 18.00. Temat: 
„Modlitwa rodzinna”. 
  DLA NADZWYCZAJNYCH 

SZAFARZY KOMUNII ŚW.
24 MARCA, godz. 9.30, parafia katedralna w 
Gliwicach – dzień skupienia dla szafarzy z 
południowych dekanatów diecezji. W pro-
gramie nabożeństwo pokutne, Msza św. 
pod przewodnictwem księdza biskupa i 
konferencja.
  XV ROCZNICA 

USTANOWIENIA DIECEZJI 
GLIWICKIEJ

26 MARCA, godz. 18.00, katedra gliwicka 
– uroczysta Msza św. dziękczynna pod 
przewodnictwem bpa Jana Wieczorka.

fotografią i turystyką. W jego pasji szcze-
gólne miejsce zajmuje historia Kresów 
Wschodnich, o czym świadczą zrealizo-
wane już wcześniej wystawy „Po prostu 
Lwów”, „Toż to Lwów”, „Ślady przeszłości 
wane już wcześniej wystawy „Po prostu 
Lwów”, „Toż to Lwów”, „Ślady przeszłości 
wane już wcześniej wystawy „Po prostu 

Wittlina, Ernesta Bryl-

Propozycje dla młodzieży

Siostry Służebniczki NMP zapraszają lice-
alistki i studentki na skupienie, które od-

będzie się od 23 do 25 MARCA w „Betanii” 
w Leśnicy k. Góry Świętej Anny. Tematem 
spotkania są słowa św. Pawła: „Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. 
Zgłoszenia i informacje: s. M. Dalmacja i s. 
M. Dawida, 0 77 404 83 30, 514 347 268, 
e-mail: betania@sluzebniczki.pl. Więcej o 
zgromadzeniu i proponowanych rekolek-
cjach dla młodzieży na stronie: www.slu-
zebniczki.pl. 

Coroczny dzień skupienia Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży odbędzie 

się 24 marca w parafii św. Jadwigi w 
Zabrzu. Spotkanie połączone będzie z 
finałem konkursu, związanego z 15-le-
ciem diecezji. Rozpoczęcie o 10.00, za-
kończenie ok. 14.30. W programie: sa-
krament pojednania,  Msza św., spot-
kanie z Kazimierzem Speczykiem, sze-
fem stowarzyszenia „Żyj i daj żyć”, finał 
konkursu i poczęstunek. Więcej o KSM: 
www.ksm.kuria.gliwice.pl. 

Dzień skupienia 
KSM

„Betania” 
zaprasza


