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Wyniesieni przez samolot na wyso-
kość 1000 metrów, muszą tak po-

prowadzić lot, żeby wylądować jak najbli-
żej celu, a jest nim punkt o średnicy 3 
centymetrów. Przez dwa dni nad płytą 
gliwickiego lotniska można było obser-
wować ewolucje około 30 spadochronia-
rzy uczestniczących w Spadochronowych 
Mistrzostwach Śląska w lotach celnoś-
ciowych. Najlepsi okazali się: w kategorii 
spadochronów klasycznych – Stanisław 
Brewczynski, szybkich – Marcin Wilk, a 
szkolnych – Grzegorz Włodarczyk. – Co 
prawda warunki pogodowe były trudne, 
bo przechodzące burze utrudniały zawod-

nikom celne lądowanie, 
ale pomimo tego udawa-
ło im się osiągać dobre 
wyniki – podsumowuje 
Jan Isielenis, kierownik 
zawodów.  

TRAFIĆ W TRZY CENTYMETRY 
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ZA TYDZIEŃ
  ŚLĄSKI STADION BEZPIECZEŃSTWA. 

Czy rodziny będą mogły 
jak dawniej chodzić 
na mecze?

  800 TYSIĘCY CHLEBKÓW 
NA LEDNICKIE SPOTKANIE 
zostanie upieczonych 
w gliwickiej piekarni. 

  UROCZYSTOŚCI ŚW. JACKA 
W KAMIENIU ŚLĄSKIM. 
Program spotkania.

Zawodnicy 
oddali w sumie 
ponad 
130 skoków

Diecezja ma 16 nowych kapłanów 

Z ludzi i dla ludzi
Bp Jan Wieczorek wyświęcił 
16 nowych kapłanów. 
Zgodnie z tradycją naszej diecezji 
uroczystość odbyła się w wigilię 
zesłania Ducha Świętego. 

Tłumy wiernych przyjecha-
ły do gliwickiej katedry, wśród 
nich bliscy, znajomi i koledzy 
diakonów, którzy mieli przyjąć 
święcenia kapłańskie. Kandyda-
tów imiennie przedstawił rektor 
seminarium ks. dr Grzegorz Ka-
dzioch, który zwrócił się do bi-
skupa: „Czcigodny ojcze, świę-
ta Matka Kościół prosi, abyś tych 
naszych braci wyświęcił na prez-
biterów”. Najważniejsza część 
obrzędu – nałożenie w ciszy rąk 
– pozostała niezmienna od cza-
sów, gdy święceń udzielali Apo-
stołowie. Po modlitwie konsekra-
cyjnej diecezja miała już 16 no-
wych kapłanów.

Zwracając się do neoprezbi-
terów, bp Jan Wieczorek powie-
dział, że święcenia są darem Bo-
ga dla Kościoła. – Nigdy nie po-
znamy odpowiedzi, dlaczego nas 
wybrał Bóg. Dlaczego ze swoim 

wielkim darem zatrzy-
mał się właśnie przed 
nami – mówił pasterz 
gliwickiego Kościo-
ła. Podkreślił znaczenie 
wspólnoty w życiu każ-
dego księdza. – Trwaj-
cie we wspólnocie z Bo-
giem, Kościołem i wier-
nymi. Pamiętajcie, że wzięci zo-
staliście z ludzi, aby ludziom słu-
żyć – powiedział biskup gliwicki. 
Dziękując rodzicom za wychowa-

nie, prosił ich i wszyst-
kich obecnych, aby 
modlitwą dalej wspie-
rali nowych kapłanów. 

W imieniu nowo 
wyświęconych podzię-
kował ks. Adam Kozak. 
– Jesteśmy wdzięczni bi-
skupowi za dar święceń, 

wychowawcom seminaryjnym i 
najbliższym za każde dobro, któ-
re otrzymaliśmy – powiedział.   
 KS. WALDEMAR PACKNER

Nowo wyświęceni 
księża stanęli 
przy ołtarzu 
razem 
z biskupem 
gliwickim 
i innymi 
kapłanami

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

Czy będzie trzecim 
Polakiem, który zdo-

będzie Koronę Ziemi, 
czyli najwyższe szczyty 
wszystkich kontynentów? 
Przekonamy się o tym 
już niedługo, bo jesz-
cze w tym roku Tomasz 
Kobielski ma zamiar wejść 
na najwyższe góry Afryki, 
Antarktydy i Australii. Jest 
tyle pięknych szczytów, że 
nie starczy życia, aby je 
zdobyć – mówi himalaista 
z Gliwic. Więcej o nim i 
jego wyprawach piszemy 
na str. IV–V.  RO
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Nowy Testament przeczytany
GLIWICE. W piątek 25 maja 
zakończyło się tygodniowe czy-
tanie Pisma Świętego, zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich.  Codziennie 

w kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Gliwicach przez pra-
wie cztery godziny czytany był 
Nowy Testament. Żeby przepro-
wadzić akcję, Piotr Gawor, pre-
zes SRK Diecezji Gliwickiej, po-
dzielił księgę na 304 fragmen-
ty. Chętnych do czytania zgło-
siło się trochę mniej, więc nie-
którzy przychodzili do kościo-
ła po kilka razy. – Zgłosiłam się 
do czytania, ponieważ czytam 
często podczas Mszy św. w ra-
mach służby liturgicznej wspól-
noty Magnificat. Bardzo mi to 
odpowiada, bo jest to forma po-
dzielenia się Słowem Bożym z 
innymi, może komuś to pomaga 
w lepszym zrozumieniu Pisma 
Świętego – mówi Krystyna Bołd, 
związana od lat z kościołem 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Cała akcja pomyślana była jako 
przygotowanie do uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego.

Krystyna Bołd czytała m.in. Hymn 
o miłości, jeden z najpiękniejszych  
fragmentów Pisma Świętego
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„Zderzyło się…” rewelacyjnie!
GLIWICE. Zespół Salake wy-
konujący taniec irlandzki, gru-
pa Dangerous Street z Pyskowic 
tańcząca breakdance oraz ze-
spół Duan grający muzykę ir-
landzką – na jednej scenie. Choć 
tak różne style, to świetnie po-
łączone. Wykonawców koncertu 
pt. „Zderzyło się…” publiczność 

zobaczyła na scenie Gliwickiego 
Teatru Muzycznego. I można po-
wiedzieć, że zderzyło się rewe-
lacyjnie. – Tytuł koncertu na-
wiązuje do różnych muzycznych 
stylów i form tańca. Mamy na-
dzieję, że ta różnorodność spo-
doba się widzom – powiedział 
ks. Robert Chudoba. Spodobała 

się bardzo, bo trwający dwie i 
pół godziny koncert zachwycał 
od początku do końca. Warto 
dodać, że utytułowane zespo-
ły Salake oraz Dangerous Street 
to amatorzy, których profesjona-
lizm nagrodzono wielokrotnie 
na międzynarodowych konkur-
sach i zawodach tanecznych. 

Zespól Salake do koncertu łączącego różne style wniósł muzykę irlandzką
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REPTY. Około 300  gimnazjali-
stów szkół z Tarnowskich Gór i 
okolicznych miejscowości spot-
kało się na czuwaniu pod ha-
słem „Wstańcie, chodźmy” – 
Pokolenie JP2, które odbyło 
się w nocy z 25 na 26 maja w 
Salezjańskim Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Tarnowskich 
Górach Reptach. To już czwarte 
tego typu spotkanie młodzieży, 
w programie którego jest czas na 
wspólną modlitwę i formację. Tym 

razem jego temat związany był ze 
słowami Jana Pawła II: „Każdy ma 
swoje Westerplatte”. W czasie ca-
łonocnego spotkania jest również 
czas na sport i rozrywkę, czyli 
śpiew, taniec, zajęcia sportowe. 
Nocą młodzież rozgrywała me-
cze siatkówki, piłki nożnej i teni-
sa stołowego. Miłośnikom filmu 
zaproponowano noc kinomana, 
a wszystkim uczestnikom spot-
kania czas na nocne rozmowy o 
tym, co ważne dla młodych ludzi.

Noc gimnazjalistów 
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W czasie całonocnego czuwania był również czas na taniec

Więcej niż wypożyczalnia
GLIWICE. Miejska Biblioteka 
Publiczna poszerza swoją ofer-
tę. Pracownicy niektórych fi-
lii pomagają czytelnikom w 
korzystaniu z komputera, 
Internetu czy poznawaniu stro-
ny internetowej biblioteki oraz 
zasad wyszukiwania informa-
cji w elektronicznym katalogu 

bibliotecznym OPAC. Aby sko-
rzystać z tej propozycji, naj-
lepiej umówić się wcześniej 
z bibliotekarzem. MBP zachę-
ca też czytelników do składa-
nia własnych propozycji ksią-
żek, które powinny znaleźć się 
w jej zbiorach. Wybrany tytuł 
można wskazać elektronicznie 

(www.biblioteka.gliwice.pl) lub 
podać w dowolnej filii. W wie-
lu filiach bibliotek dla dzieci, 
oprócz książek i czasopism, 
dostępne są także gry planszo-
we. Dotychczas można było z 
nich korzystać tylko na miej-
scu, teraz można również je 
wypożyczyć.

Majówka 
z Radiem Plus

GLIWICE. Na rodzinną majówkę 
przy gliwickiej Palmiarni w Dniu 
Matki zaprosiło Radio Plus 96,2 
FM, które przeniosło się w ple-
ner i stamtąd nadawało swój pro-
gram. Organizatorzy przygotowa-
li imprezę z myślą o całych rodzi-
nach, ale na antenie w dużej czę-
ści oddali głos mamom. Do pro-
gramu zaproszone zostały m.in. 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik i Anna Duch, któ-
ra prowadzi w Rudzie Śląskiej ro-
dzinny dom dziecka. Mamom roz-
dano prawie pół tysiąca kwiatów. 
Wszyscy odwiedzający studio w 
plenerze mogli spróbować her-
baty z różnych zakątków świa-
ta. Tego dnia odbył się także finał 
zabawy „Five o’clock”, w której  
wyjazd do Londynu wygrał pan 
Leszek z Gliwic. 

Na majówce można było spróbować 
herbat z różnych stron świata
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Zniknął 40 lat temu, kiedy 
koparki zniszczyły nagrobki,
a spychacze wyrównały zie-
mię. 26 maja w miejscu tarno-
górskiego cmentarza ewan-
gelickiego stanął pomnik-brama 
autorstwa Artura Lubosa.

Dla uczczenia pamięci tych, 
którzy spoczywają w tym miej-
scu. Autor umieścił na nim cy-
tat z Ewangelii św. Łukasza: 
„Powiadam wam, jeżeli oni bę-
dą milczeć, kamienie wołać bę-
dą”. – Można zniszczyć życie, 
zrównać z ziemią mogiłę, ale 
nie można zniszczyć pamięci 
i wieczności. Pragniemy, aby 
ten obelisk był aktem pojedna-
nia, a więc spojrzenia w przy-
szłość. Jesteśmy tu zgromadze-
ni, aby nie stracić pamięci, ale 
zyskać nowe życie i nową przy-
szłość w pojednanej Europie – 
powiedział bp Tadeusz Szur-
man, zwierzchnik diecezji ka-
towickiej Kościoła ewangeli-
cko-augsburskiego. Wyrazem 
budowania tego pojednania 
był również udział w uroczy-
stości delegacji władz i arty-
stów z powiatu Erlangen-Höch-
stadt, którzy właśnie uczest-
niczyli w Polsko-Niemieckich 
Dniach Kultury odbywających 
się w powiecie tarnogórskim. 

Cmentarz ewangelicki w 
Tarnowskich Górach został za-
łożony w 1780 roku. Po woj-
nie odbyły się tu ostatnie zbio-
rowe pochówki, a w 1967 roku 
zniknął zupełnie z mapy mia-
sta, od tej pory istniejąc tylko 
w pamięci mieszkańców. Przy-
pomnienie o tym fragmencie 
historii to kolejny etap projek-
tu „Tarnogórzanie dla pamięci”, 
realizowanego przez Tarnogór-

ską Fundację Kultury i Sztuki. 
W listopadzie ubiegłego roku 
w miejscu przedwojennej syna-
gogi stanęła kolumna upamięt-
niająca miejsce modlitwy tar-
nogórskich Żydów. Odsłonię-
cie pomnika poprzedziło nabo-
żeństwo ekumeniczne w ewan-
gelickim kościele w Tarnow-
skich Górach, gdzie tego dnia 
odbył się również koncert chó-
ru parafii ewangelicko-augs-
burskiej z Ustronia. MF
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Przypomnieli o tarnogórskim cmentarzu ewangelickim

Nie można zniszczyć pamięci

Pomnik-bramę odsłonił i poświęcił 
bp Tadeusz Szurman
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To spotkanie, słowa biskupa 
były dla mnie bardzo ważne – 
powiedział 18-letni Marek Ogłaza 
pielgrzymujący z Rudy Śląskiej. 
– W przyszłym roku będę zdawał 
maturę i muszę podjąć decyzję,
co dalej. Jeśli nie odkryjemy swego 
powołania, całe życie możemy robić 
coś, co nie do końca będzie dla nas 
zrozumiałe.

Około 100 tys. mężczyzn 
uczestniczyło w pielgrzymce do 
sanktuarium Matki Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej w Pie-
karach Śląskich. Była to jubileu-
szowa, 60. pielgrzymka. Podczas 
spotkania wierni pożegnali do-
tychczasowego biskupa pomoc-
niczego archidiecezji katowickiej 
Piotra Liberę, który 2 maja został 
mianowany biskupem płockim. 
Specjalny telegram do pielgrzy-
mów przesłał Benedykt XVI.

Na pielgrzymkę przyjechało w 
tym roku wielu polityków, między 
innymi premier Jarosław Kaczyń-
ski, były marszałek Sejmu Marek 
Jurek, minister transportu Jerzy 
Polaczek, a także przedstawicie-
le samorządów lokalnych i władz 
wojewódzkich.

Mszę św. sprawowali kardyna-
łowie Stanisław Dziwisz i Franci-
szek Macharski z Krakowa, a tak-
że biskupi z Sosnowca, Gliwic, 
Tarnowa, Legnicy, Opola i Kato-
wic. Tradycyjnie wraz z nimi w 
koncelebrze uczestniczyli tego-
roczni neoprezbiterzy.

– Nie powinno się uważać, 
że głoszenie Chrystusa sprzeci-
wia się budowaniu sprawiedliwo-
ści – mówił do mężczyzn metro-
polita katowicki abp Damian Zi-
moń. – Głoszenie Chrystusa jest 
właśnie prawdziwą pracą na rzecz 
sprawiedliwości. Tam, gdzie wy-
trwale głosi się Ewangelię, jest o 
wiele mniej niesprawiedliwości. 
Prawdziwe nawrócenie człowie-
ka zawsze przynosi dobre owo-
ce w życiu społecznym i politycz-
nym. Wie o tym coraz więcej pra-
codawców, pracobiorców na na-
szej ziemi.

Tegoroczna pielgrzymka męż-
czyzn do sanktuarium Matki Spra-
wiedliwości i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich odbyła się 
pod hasłem „Przypatrzmy się bra-
cia powołaniu naszemu”.

Do hasła pielgrzymki nawią-
zał w homilii bp pomocniczy die-
cezji zielonogórsko-gorzowskiej 
Edward Dajczak. Zauważył, że 
współczesny świat szczególnie 
potrzebuje prawdziwych męż-
czyzn: ojców, synów, braci. Stwier-
dził, że w czasach, gdy mówi się 
o deficycie mocnych mężczyzn, 
trzeba ludzi zdolnych do ryzyka, 
zmiany, ekspansji. Za wzór po-
stawił postaci biblijne: Mojżesza, 
Abrahama, Eliasza, Dawida, Pio-
tra i Pawła. Wypełniali oni wo-
lę Bożą i nic, i nikt nie był w sta-
nie ich zatrzymać. Przypomniał 
też górników z kopalni „Wujek”, 
którzy mieli odwagę bronić swo-
ich przekonań i zapłacili za to naj-
wyższą cenę. 

MIROSŁAW RZEPKA

60. pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców
do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Mężczyzn potrzeba

Biskup Dajczak zachęcał pielgrzymów, aby odkrywali swoje powołanie
do bycia mężczyzną każdego dnia na nowo

ORYGINALNA?
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Niecałe 200 osób stanęło na najwyż-
szych szczytach kontynentów, zdo-
bywając tym samym Koronę Ziemi. 
W 1999 roku, jako pierwszy Polak, 

Koronę zdobył Leszek Cichy, rok później Anna 
Czerwińska. W tym roku podobnego wyczynu 
chce dokonać Tomasz Kobielski z Gliwic. 

Siedem, czyli dziewięć!

Choć kontynentów jest siedem, to do Ko-
rony zwykle zalicza się dziewięć szczytów. – 
Związane jest to z tym, że niektórzy za naj-
wyższą górę Europy uważają nie Mont Blanc, 
tylko leżący na Kaukazie Elbrus – wyjaśnia To-

masz Kobielski. – Podobna sytuacja jest w Au-
stralii. Najwyższym szczytem tego kontynentu 
jest Góra Kościuszki. Jeśli Australię połączyć z 
Oceanią, wtedy najwyższą górą jest Piramida 
Carstensz (Jaya).

Takiego podziału dokonał wybitny hima-
laista Reinhold Messner, Austriak z pochodze-
nia. Choć z jego opinią nie zgadzają się na-
ukowcy, to miłośnicy gór, którzy chcą sięgnąć 
po Koronę Ziemi, decydują się zdobyć wszyst-
kie dziewięć szczytów. Do tej pory około 40 
procent zdobywców Korony Ziemi zaliczy-
ło każdą z tych gór. Podobnie Tomasz Kobiel-
ski chce stanąć na dziewięciu szczytach i zdo-
być Koronę w rozszerzonym wariancie. Zosta-
ły mu tylko trzy góry – Kilimandżaro, najwyż-
szy szczyt Afryki, Mount Vinson (Antarktyda) 
oraz Góra Kościuszki (Australia). 

Zaczęło się od Jury

Już jako dziecko był zafascynowany gó-
rami. – Godzinami mogłem słuchać o wypra-
wach w Himalaje, oglądać slajdy, spotykać 
się z ludźmi, choćby takimi jak gliwiczanin 
Adam Bilczewski, którzy stawali na najwyż-
szych szczytach Ziemi – wspomina Tomasz 
Kobielski. Potem były wyprawy w Sudety, Kar-
paty i wspinaczki po skałach w Jurze Krakow-
sko-Częstochowskiej. – Jak schodziłem Tatry i 
przeczytałem książki o wyprawach w Himala-
je, zapragnąłem zdobyć coś więcej – mówi Ko-
bielski. Pierwszą większą wyprawą był wyjazd 

w góry Kaukazu i próba zdobycia szczytu Kaz-
bek (5047 m n.p.m.). Niestety, nieudana. – To 
nauczyło mnie bardzo wiele. Gór nie zdobywa 
się ot, tak. One uczą pokory – mówi Kobielski. 
W 2003 roku zdobył Elbrus. Wtedy jeszcze nie 
myślał o zdobywaniu Korony Ziemi, to przy-
szło później. W tym samym roku wszedł na 
Chan Tengri (7010 m n.p.m.), górę dość trudną 
technicznie do zdobycia. – Wtedy zrodziła się 
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Tomasz Kobielski, 34-letni  
himalaista z Gliwic, planuje  

w tym roku zdobyć Koronę 
Ziemi – najwyższe szczyty siedmiu 

kontynentów. Do tej pory udało się 
to tylko dwóm Polakom. 

tekst 
KS. WALDEMAR PACKNER

Gliwicki himalaista na najwyższych szczytach świata 

Korona Ziemi  
w tym roku!

SZCZYTY ZALICZANE  
DO KORONY ZIEMI

  Azja: Mount Everest (8848 m n.p.m.)
  Ameryka Południowa: Aconcagua (6962 m 

n.p.m.)
  Ameryka Północna: Mount McKinley (6194 m 

n.p.m.)
  Afryka: Kilimandżaro (5895 m n.p.m.)
  Europa: 
(wg geografów) Mont Blanc (4807 m n.p.m.)
(wg Messnera) Elbrus (5642 m n.p.m.)
  Australia: 
(wg Bassa) Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.)
(wg Messnera) Oceania: Piramida Carstensz (Jaya) 
(4884 m n.p.m.)
  Antarktyda: Mount Vinson (4897 m n.p.m.)
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Co po Koronie Ziemi?

Góry 
na całe 
życie

Rozmowa z Tomaszem Kobielskim, 
gliwiczaninem, który w tym roku chce zdobyć 
Koronę Ziemi.

KS. WALDEMAR PAC-
KNER: Czego uczą 
góry?

TOMASZ KOBIEL-
SKI: – Uczą wytrwa-
łości, rozwagi i by-
cia twardym. Cho-
dzi nie tylko o wy-
trzymałość fizycz-
ną, ale również psy-
chiczną. Jeśli jest się 
dwa miesiące pod 
namiotem, w śniegu i ogromnym zimnie, je-
śli dochodzi do tego fizyczne zmęczenie, to 
trzeba mieć dużą odporność psychiczną, aby 
to wszystko wytrzymać. Na wysokie góry nie 
da się wejść tylko dzięki fizycznemu przygo-
towaniu. 

Czy myśli się o ryzyku, jakie niesie ze sobą 
wspinaczka?

– Niedaleko Mount Everestu jest symbo-
liczny cmentarz, złożony z bardzo wielu ka-
miennych kopców, poświęcony tym, którzy 
zginęli podczas wspinaczki. Robi to ogromne 
wrażenie, przypomina, że w górach to czło-
wiek musi dostosować się do praw natury.

Czy wchodząc na szczyty, podejmuje Pan ry-
zykowne decyzje?

– Nie. Jeśli nie ma dobrej pogody, czy też 
nie jestem odpowiednio przygotowany, wtedy 
staram się nie ryzykować.

Jeśli zdobędzie Pan w tym roku Koronę Ziemi, 
to co potem?

– Jest tyle pięknych szczytów, że nie star-
czy życia, aby je zdobyć. Chciałbym w przy-
szłości jeździć na ośmiotysięczniki, zwłaszcza 
rzadko zdobywane. Myślę o Kanczendzondze, 
trzecim szczycie Ziemi. Tam, niestety, zaginęła 
Wanda Rutkiewicz. Chciałbym pojechać w Ka-
rakorum, gdzie stoją K2, Gasherbrum I i II czy 
Broad Peak. 

myśl, aby pokonać magiczną granicę 8 tys. me-
trów. Udało się to w 2004 roku – opowiada gli-
wiczanin. Zdobył wówczas Cho Oyu (8201 m 
n.p.m.), szóstą górę świata. Największe emo-
cje towarzyszyły nie tyle zdobyciu szczytu, co 
przekroczeniu granicy 8 tys. metrów. – Do-
kładnie pamiętam ten moment, gdy na wyso-
kościomierzu, znajdującym się w zegarku, zo-
baczyłem, że jestem na wysokości 8 tys. me-
trów – wspomina T. Kobielski. Z Cho Oyu wi-
dać dobrze Mount Everest. Wtedy 
pomyślał, aby tam stanąć. Musiał po-
czekać dwa lata. W czerwcu 2005 ro-
ku zdobył górę McKinley na Alasce, 
najwyższy szczyt Ameryki Północnej. 
Rok później stanął na Mount Evere-
ście. To góra trudna do zdobycia nie 
tylko technicznie, ale również finan-
sowo. Przeciętna wyprawa od stro-
ny Nepalu kosztuje 18 tys. dolarów. T. Kobiel-
skiemu udało się zdobyć Everest podczas wy-
prawy Falvit Everest Expedition 2006, wspól-
nie z Martyną Wojciechowską. 18 maja 2006 
około godziny 8.50 czasu nepalskiego stanął 
na najwyższej górze Ziemi. – Prawie dwie go-
dziny spędziłem na szczycie. Co mnie uderzy-
ło, to fakt, że wszystko jest poniżej. Widać tyl-
ko niebo i chmury, trochę jak z okna samolo-
tu. Zresztą jest to wysokość, na której latają 
odrzutowce. To naprawdę wierzchołek świa-
ta – wspomina Kobielski. Wtedy pomyślał, aby 
zdobyć Koronę Ziemi i znaleźć się wśród nie-
licznych, którzy stanęli na najwyższych szczy-
tach wszystkich kontynentów. 

Pół roku po Evereście zdobył dwa kolej-
ne szczyty. W lutym 2007 roku wspiął się na 
Aconcaguę, najwyższy szczyt Ameryki Po-
łudniowej, a w marcu zdobył Piramidę Car-
stensz (Australia i Oceania). Aby zdobyć Koro-
nę Ziemi, musi wejść jeszcze na trzy góry. – 
Najtrudniejsza jest znajdująca się na Antarkty-
dzie góra Mount Vinson. Jest to również naj-
kosztowniejsza wyprawa. Aby ją zdobyć, trze-
ba mieć w kieszeni 28 tys. dolarów. Liczę jed-
nak, że uda się pozyskać sponsorów i w tym 
roku zdobędę Koronę Ziemi – nie kryje opty-
mizmu T. Kobielski.

Na ostatnią górę wybiera się z Bogusła-
wem Ogrodnikiem i Januszem Adamskim, 
którzy obecnie zdobywają McKinleya. – Je-
śli im się uda, a ja zdobędę Kilimandżaro, to 

na Mount Vinson wejdziemy razem i 
wspólnie zdobędziemy Koronę Ziemi 
– mówi T. Kobielski.

O sukcesie gliwiczanina na 
pewno napiszemy na naszych ła-
mach. Więcej informacji na cie-
kawej stronie internetowej: www.
kobielski.pl. 
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Wspinaczka 
na Piramidę 
Carstensz, 
najwyższy szczyt 
Australii 
i Oceanii 

18 maja 2006 o godz. 8.50 czasu nepalskiego 
Tomasz Kobielski stanął na Mount Evereście. 
Powyżej: Certyfikat, którzy otrzymał 
po jego zdobyciu.
Po lewej: W drodze na Cho Oyu, szóstą górę świata
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Jest jednym z ponad 500 
wyhodowanych z nasion 
poświęconych przez Jana Pawła II. 
Od 21 maja dąb papieski rośnie w 
parku obok rudzkiego sanktuarium.

Trzy lata temu, kiedy Polskie 
Lasy Państwowe obchodziły 80- 
-lecie, leśnicy, wyjeżdżając do 
Rzymu, zabrali kilkaset żołędzi 
pochodzących od Chrobrego, naj-
starszego dębu w Polsce. Poprosi-
li Jana Pawła II o pobłogosławie-
nie, a po powrocie wyhodowa-

no z nich 524 sadzonki. Miały być 
wysadzane z okazji jubileuszu La-
sów Państwowych, ale po śmier-
ci Jana Pawła II leśnicy postano-
wili dzięki nim uczcić pamięć Pa-
pieża. Każdemu drzewku nada-
no numer i certyfikat i jako dęby 
papieskie zostały zasadzone we 
wszystkich 340 nadleśnictwach w 
Polsce. Ten w Rudach jest jed-
nym z ostatnich, został posadzo-
ny z inicjatywy Nadleśnictwa Ru-
dy Raciborskie i Ośrodka Eduka-
cyjno-Formacyjnego Diecezji Gli-
wickiej w Rudach.

– Ludzie bu-
dują różne po-
mniki – ze spi-
żu, stali, kamie-
nia, które rzad-
ko stoją długo 
na cokołach, a 
czasem są obalane. My posta-
nowiliśmy postawić zupełnie in-
ny pomnik wielkiemu człowieko-
wi, który z przyrodą i jej pięknem 
był zawsze bardzo mocno związa-
ny – powiedział Kazimierz Szab-
la, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowi-
cach. Bp Jan Wieczorek zauważył: 
– To miejsce odwiedzał jako stu-
dent i młody kapłan, dlatego do-
brze się stało, że również tutaj za-
planowano posadzenie dębu pa-
pieskiego. W miejscu, przez któ-
re przewija się bardzo wielu piel-
grzymów i turystów. Obyśmy by-
li tak silni w wierze jak dąb i jak 
swoim życiem nam pokazał wiel-
ki człowiek, kapłan i biskup, pa-
pież Jan Paweł II.

Posadzenie dębu poprzedzi-
ło nabożeństwo w intencji beaty-
fikacji Jana Pawła II. Tego samego 
dnia dąb papieski został posadzo-
ny w Koszęcinie, a dzień wcześ-
niej w Górkach Śląskich. Drzew-
ka dotarły tam z Wadowic i są da-
rem Ewy Filipiak, burmistrza mia-
sta, dla szkół noszących imię Pa-
pieża. Ich uczniowie uczestniczy-
li 18 maja w pielgrzymce Rodzi-
ny Szkół Jana Pawła II do miejsca 
urodzenia swojego patrona.  MF

Temat konkursu ogłaszany jest 
16 października, w dniu wyboru 
na papieża, a gala finałowa odby-
wa się 18 maja, w dniu urodzin 
Jana Pawła II. Hasłem są słowa: 
„Szukałeś nas. Jesteśmy”.

W tym roku odbyła się druga 
edycja konkursu, w której wzięło 
udział około 200 uczniów tarno-
górskich szkół i przedszkoli. Przy-
gotowywali prace w kilku katego-
riach: literackiej, plastycznej, tea-
tralnej, muzycznej i multimedial-
nej. Konkurs podejmuje tematy 
kolejnych pielgrzymek Papieża do 
ojczyzny i kolejnych etapów jego 
życia. W tym roku starsi zastana-
wiali się nad cytatem: „Pokój tobie 
Polsko, ojczyzno moja”, a młodsi 
nad drogą Papieża do Watykanu. 

– Zachęciliście mnie do tego, 
żeby dorastać do wymiarów, któ-
re zarysował nam Ojciec Święty – 
powiedział bp Gerard Kusz w cza-
sie gali finałowej, która odbyła się 
w Tarnogórskim Centrum Kultu-
ry. – Dzisiaj potrzeba nam poko-
ju, bo mamy niespokojne umysły 
i serca, ale musimy pamiętać, że 
to my jesteśmy nosicielami poko-
ju w naszych środowiskach. 

W czasie gali finałowej – któ-
rą przygotowało Gimnazjum nr 2 
z pomocą Gimnazjum nr 1 – pre-
zentowali się najlepsi. Po swoich 
występach odebrali bilety, bo 
głównymi nagrodami były wy-
cieczki szlakiem pielgrzymek Ja-
na Pawła II. Starsi pojadą do Czę-
stochowy, Warszawy i Niepoka-
lanowa, a młodsi do Skoczowa i 
Ustronia.  MF

Na scenie pojawiali się uczestnicy 
konkursu w różnym wieku – od 
przedszkolaków po gimnazjalistów

Tarnogórski 
konkurs papieski

Szukałeś nas.
Jesteśmy
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Bp Jan 
Wieczorek 

odsłonił tablicę 
pamiątkową  

przy dębie 
papieskim

Dąb papieski rośnie w rudzkim parku

Pomnik zaszumi na wietrze

Składamy serdeczne
Bóg zapłać 

wszystkim uczestniczącym w pogrzebie 
naszej ukochanej mamy, babci i prababci

ŚW. MARII IMIOŁCZYK
Abp. Damianowi Zimoniowi za modlitwę, 
wyrazy współczucia i błogosławieństwo, 

księżom koncelebrującym Mszę św. pogrzebową: 
prob. parafii św. Marcina w Cieszowej, 

ks. Andrzejowi Niesporkowi, 
ks. dziek. Stefanowi Sprotowi, ks. Antoniemu Drosdzowi,  

za wygłoszone słowo Boże, pozostałym kapłanom, 
 krewnym z kraju i z zagranicy, przyjaciołom, sąsiadom, 
delegacjom i znajomym z Cieszowej, Koszęcina, Hadry, 
Lublińca, Adamowa, Warszawy, Pszczyny, Pawłowic Śl., 

Namysłowa. 
Syn ks. Roman,

córki Renata i Lidia z rodzinami
oraz wnuk Piotr

 P O D Z I Ę K O W A N I E 



Konkurs dla dzieci

Święte filary
Wspólnie z Radiem Puls i Wy-
dawnictwem Jedność propo-
nujemy najmłodszym Czy-
telnikom 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.

Jedność wydaje książeczki 
dla dzieci z nowej edukacyjnej 
serii „Wielkie problemy małych 
ludzi”. Seria ta zyskała ogrom-
ną popularność oraz uznanie ro-
dziców i wychowawców m.in. 
w Niemczech. Przedstawione w 
książkach historyjki z „dziecin-
nymi” ilustracjami pełne są waż-
nych przeżyć, oczekiwań i prób 
poukładania sobie świata przez 
dziecko. Warto kupić maluchom 
książeczki pt.: „Jestem już du-
ży”, „Już nie chcę całusów” oraz 
„Kapryśny Aniołek”. O ksiąz-
ki „Jedności” można pytać w 
księgarniach. Więcej na stronie: 
www.jednosc.com.pl.

W tym tygodniu 
do wygrania książ-
ka „Podręcznik gier 
i zabaw na świe-
żym powietrzu”. 
Aby wygrać książ-
kę, należy za-
dzwonić w nie-
dzielę 10 czerw-
ca o godz. 8.30 

do Radia Plus, pod-
czas audycji „Quizy pani Izy” 
(tel. do studia 032/ 232 52 32) 
i odpowiedzieć na pytanie: Pod 
jaki wielki filar wiary, związany 
szczególnie z miastem Padwa 
we Włoszech, biegną ludzie, 
którzy coś zgubili, czasami na-
wet sens życia? 
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Terapia przez udział w kulturze

Wyspiański nie taki obcy
„Stasiu, Karol i inni” to tytuł 
projektu realizowanego 
w Tarnowskich Górach. Dzięki 
niemu dzieci i młodzież poznają 
w tym roku Szymanowskiego, 
Wyspiańskiego i Orffa. 
I nie chodzi tylko o suche fakty 
z życia mistrzów. 

Misja Charytatywna Ziemi 
Tarnogórskiej „Integracja” re-
alizuje projekt „Stasiu, Karol 
i inni” – terapia przez udział 
w kulturze, autorstwa Ewy 
Szmidt-Sabat. Projekt w mar-
cu został przedstawiony na 
IV Międzynarodowym Forum 
Muzykoterapeutów we Wroc-
ławiu i wywołał duże zainte-
resowanie jako przykład wy-
korzystywania sztuki w dzia-
łaniach kulturotwórczych, te-
rapeutycznych i profilaktycz-
nych. Do udziału w projekcie 
zaproszone zostały wszystkie 
dzieci, nie tylko związane z 
tarnogórską Misją. W ciągu 
całego roku odbędzie się 14 
spotkań i planowane są dwie 
wycieczki. Udział w nich jest 
bezpłatny. W sierpniu dzie-
ci wyjadą do Atmy – Muze-
um Szymanowskiego w Zako-
panem, a we wrześniu do Mu-
zeum Wyspiańskiego do Kra-
kowa. 

Pomysł takich spotkań 
sprawdził się już w poprzed-
nich latach. Ewa Szmidt-Sa-
bat przygotowała „25 spotkań 
z Mozartem” w 250. roczni-
cę jego urodzin. Dlatego w 
tym roku wykorzystała inne 
jubileuszowe daty: 100. rocz-
nicę śmierci Stanisława Wy-
spiańskiego, 125. urodzin i 70. 
rocznicę śmierci Karola Szyma-
nowskiego oraz 125. rocznicę 
śmierci Karola Orffa. – Te trzy 
sylwetki przeplatają nam się 
przez cały rok. I nie chodzi tyl-
ko o ich prezentację, bo Szy-
manowski czy Wyspiański to 
poważne tematy. Dlatego sta-
ramy się mówić o nich tak, że-
by w przystępny sposób przy-
bliżyć je dzieciom. Tak, że-
by z każdej sylwetki pozostało 

im coś bliskiego, co 
będzie się z nią ko-
jarzyło. Dużo nawią-
zujemy też do dzie-
ciństwa twórców. 
Chodzi nam przede 
wszystkim o zachęce-
nie do odbioru sztuki 
i o doznania związa-
ne z kontaktem z kul-
turą. Możliwość wyrażenia się 
i wypowiedzenia dzieci przez 
sztukę – mówi Ewa Szmidt-
-Sabat.

Na pierwszym spotkaniu 
dzieci poznawały Szymanow-
skiego, jego dzieciństwo, dom 
w Tymoszówce, w którym sta-
le przebywało wiele zwierząt, 
m.in. psy noszące imiona Ga-
ma i Scherzo. Dzieci nadawały 
muzyczne imiona maskotkom, 
słuchały wierszy Wandy Cho-
tomskiej, z którą spotkają się, 
kiedy w sierpniu wyjadą do At-
my. Na koniec malowały por-
tret Szymanowskiego, który 
powstał w ich wyobraźni dzię-
ki poznanym faktom z jego ży-
cia i muzyce, której słuchały. 

Wyspiańskiego poznawały 
poprzez nagrodzoną w kon-
kursie dla uczniów bytomskich 
szkół prezentację multimedial-
ną, którą przygotowała Kin-
ga Walisko, uczennica III kla-
sy Gimnazjum nr 15 w Byto-
miu. Stało się to pretekstem 
do rozmowy o teatrze, malar-
stwie, witrażach, architekturze 
wnętrz. – Z tej wszechstron-
ności Wyspiańskiego wybra-
łam to, co mi się najbardziej 

podoba. Witraże, pejza-
że, fragmenty wierszy… 
Ale najbardziej przema-
wiają do mnie portrety, 
urzeka mnie ich realizm 
– mówi Kinga. 

Orff razem z całym 
swoim instrumentarium 
pozwoli wypowiedzieć 
się dzieciom przez mu-

zykę. Celem projektu jest prze-
cież pewnego rodzaju terapia 
poprzez udział w tych spot-
kaniach poświęconych sztuce 
i dających bezpośredni kon-
takt z nią. Dzieci i młodzież 
czeka jeszcze lekcja muzeal-
na w Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu, wizyta w Teatrze 
Wyspiańskiego w Katowicach 
i inne propozycje, m.in. spraw-
dzony już przy Mozarcie po-
mysł, czyli konkurs na kartkę z 
życzeniami dla mistrza. MF

ZAPROSZENIE 
NA WIELKIE 
MALOWANIE

Twórcy projektu „Stasiu, Karol i 
inni” zapraszają wszystkie dzie-
ci w sobotę 9 czerwca na wielkie 
malowanie w podcieniach tar-
nogórskiego rynku. Rozpoczęcie 
wspólnej zabawy o godzinie 
16.00. W czasie spotkania wy-
stąpią dzieci uczące się gry na 
skrzypcach metodą Suzuki.



do wygrania książ-
ka „Podręcznik gier 
i zabaw na świe-
żym powietrzu”. 
Aby wygrać książ-
kę, należy za-

do Radia Plus, pod-

Ewie Szmidt-
-Sabat 
w przybliżeniu 
postaci 
Wyspiańskiego 
pomagała 
gimnazjalistka 
Kinga Walisko
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice

tel./faks 032 750–61–30, 
Redagują: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddziału,
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

Zapowiedzi

 KONCERT ELENI
z okazji 4. rocznicy powstania parafii św. 
Jacka w Gliwicach Sośnicy odbędzie się
3 CZERWCA o godz. 20.00 w parafialnej 
muszli koncertowej. Przedtem wystą-
pi  młodzieżowy zespół taneczny Hello 
School Dance. 
 BEZY TEATRALNE 2007
5 CZERWCA, od godz. 9.00 do 16.00,  sa-
la Kombinatu Koksochemicznego w 
Zabrzu przy ul. Pawliczka 1 – III Przegląd 
Form Teatralno-Muzycznych Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie Bezy 
Teatralne 2007. Organizator: Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji 
Gliwickiej w Zabrzu.
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 6 CZERWCA w kaplicy św. Jadwigi w 
parafii Wszystkich Świętych. W progra-
mie: godz. 18.05 – nieszpory, godz. 
18.30 – Eucharystia z homilią i wykład 
ks. Michała Wąsa pt. O duchowości bizan-
tyjskiej.
 KIK W ZABRZU
zaprasza na ostatnie spotkanie przed wa-
kacjami, które odbędzie się 6 CZERWCA 
o godz. 18.45 w domu parafialnym św. 
Anny w Zabrzu (ul. 3 Maja 18). W progra-
mie Msza św. z homilią i wykład ks. Józefa 
Kuschego pt. Moje miejsce w Kościele.
  UROCZYSTOŚĆ 

BOŻEGO CIAŁA
7 CZERWCA, godz. 7.30 – Msza św. i procesja 
pod przewodnictwem bpa Jana Wieczorka 
z kościoła katedralnego w Gliwicach do 
kościoła Wszystkich Świętych.
  DZIEŃ MODLITW 

O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW
9 CZERWCA, godz. 10.45, parafia w 
Miasteczku Śląskim – modlitwa brewia-
rzowa, Eucharystia pod przewodnictwem 
księdza biskupa,  nabożeństwo i modlitwa 
przy grobie ks. Theodora Christopha.
  DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 

NIESŁYSZĄCYCH
9 CZERWCA, sanktuarium Matki Bożej w 
Rudach, rozpoczęcie o godz.11.00.
 POŚWIĘCENIE DZWONÓW 
9 CZERWCA, godz. 18.00, kościół MB 
Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich 
Górach. Eucharystii przewodniczyć bę-
dzie bp Jan Wieczorek
 WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, które 
odbędzie się 9 CZERWCA o godz. 11.00 w 
parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu.
 TURNIEJ SPORTOWY KSM
9 CZERWCA, godz.10.00 , sala gimnastycz-
na w Zabrzańskim Centrum Edukacji przy 
ul. De Gaulle’a. Rozgrywki w piłce nożnej 
i siatkówce. 

II edycja akcji profilaktycznej

Zadbaj
o swoje serce

Przez sześć niedziel w największych miastach 
Śląska będzie można wykonać bezpłatne 
badania EKG i skorzystać z konsultacji 
kardiologicznej.

Akcja „Zadbaj o swoje serce” już 
po raz drugi organizowana jest przez 
Śląskie Centrum Teleme-
dycyny przy Śląskim 
Centrum Chorób w 
Zabrzu.

– Głównym celem 
akcji jest profilaktyka 
kardiologiczna w za-
kresie bezpłatnych ba-
dań EKG oraz konsulta-
cji kardiologicznych – tłu-
maczy Magdalena Bilewska, 
specjalista ds. promocji Ślą-
skiego Centrum Telemedycyny. 

W wyznaczonych miejscach bę-
dzie można zrobić bezpłatne badania 
EKG, obliczyć wskaźnik masy ciała BMI, 
zmierzyć ciśnienie krwi, zapoznać się z 
zasadami właściwej diety oraz dowie-
dzieć się, jak zapobiec nadwadze. 

W każdym z miejsc akcji dyżurować 
będzie 6 osób, w tym 2 lekarzy i pielęg-
niarka. Ulotki informacyjne 

HARMONOGRAM AKCJI 
  3 CZERWCA 

– Centrum Handlowo-Rozrywkowe Pla-
za, Ruda Śląska,

  10 CZERWCA 
– hipermarket TESCO, 
Gliwice,
  17 CZERWCA – Park 

Wodny, Tarnowskie 
Góry,

  24 CZERWCA 
– Centrum Handlo-
wo-Rozrywkowe Si-
lesia City Center, 
Katowice,

  1 LIPCA 
– Centrum Handlowe AKS, 
Chorzów,

  8 LIPCA 
– Centrum Handlowe M1, Zabrze.

Badania odbywać się będą od 10.00 do 
18.00. 

Śląskie Centrum Teleme-

cji kardiologicznych – tłu-
maczy Magdalena Bilewska, 
specjalista ds. promocji Ślą-
maczy Magdalena Bilewska, 
specjalista ds. promocji Ślą-
maczy Magdalena Bilewska, 

  1 LIPCA

Siostry służebniczki zapraszają dziewczęta 
od drugiej klasy gimnazjum na wyjazdy 
wakacyjne, podczas których rozważać 
będą słowa Benedykta XVI – „Trwajcie 
mocni w wierze”.

TERMINY: 
  Szklarska Poręba (dla maturzystek) – 

od 16 do 22 CZERWCA (koszt 150 zł).
  Szklarska Poręba, turnus 1 – od 23 

CZERWCA do 1 LIPCA (koszt 200 zł) 
  Szklarska Poręba, turnus 2 – od 2 do 11 

LIPCA (koszt 200 zł) 
  Kudowa Zdrój – od 2 do 11 LIPCA (koszt 

200 zł).

  Kamień Śląski – od 28 LIPCa do 2 SIERP-
NIA – rekolekcje lecito divina (koszt 
100 zł).
ZGŁOSZENIA: s. M. Dalmacja i s. M. Dawi-

da, tel.: 77 404 83 30, 514 347 268, e-ma-
il: betania@sluzebniczki.pl. 

 Duszpasterstwo Akademickie „Przy-
jaźń” w Zabrzu organizuje od 3 do 18 
SIERPNIA dla studentów i chętnych rejs szla-
kiem wielkich jezior mazurskich „Flotą Ja-
na Pawła II”. Koszt 520 zł (przejazd auto-
karem i czarter jachtów). Informacje i zgło-
szenia (do 15 czerwca): tel. 32 272 80 07, 
502 209 576, e-mail: revandreas@gliwice.
opoka.org, www.przyjazn.prv.pl. 

Propozycje na wakacje

Dla młodzieży
i studentów


