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W pierwszych dniach września 
do wypożyczalni przychodzą 
rodzice, których nie stać na 
kupienie podręczników dla swoich 
dzieci. Pod koniec roku uczniowie 
zwracają je, żeby mogli z nich 
skorzystać również inni.  

Zabrzańska wypożyczalnia 
podręczników, prowadzona 
przez Katolickie Stowarzysze-
nie „Civitas Christiana”, dzia-
ła od pięciu lat. W ubiegłym 
roku skorzystało z niej około 
700 osób, nie tylko mieszkań-
cy Zabrza, ale również sąsied-
nich miast. – Życie nam pod-
powiadało wszystkie rozwiąza-
nia, nie mieliśmy wzorców, bo 
nikt wcześniej w naszym regio-
nie tego nie robił. Chcieliśmy, 
żeby podręczniki były w ruchu, 
dlatego otworzyliśmy wypoży-
czalnię. I od razu w pierwszym 
roku okazało się, że zaintere-
sowanie jest ogromne – mówi 
Brygida Sarad, przewodniczą-
ca zabrzańskiego oddziału „Ci-
vitas Christiana”. 

Wypożyczalnia zbie-
ra książki, każdy może 
tu przynieść niepotrzeb-
ne podręczniki wydane 
po 2003 roku. Z pozy-
skanych przez stowa-
rzyszenie środków ku-
powane są też nowe książki. 
Ogłaszają także co roku dla 
szkół konkurs „Zbieracz”, w ra-
mach którego placówki groma-
dzą książki i przekazują je wy-
pożyczalni.

Ze zbiorów mogą skorzy-
stać osoby potwierdzające ja-

kimkolwiek dokumen-
tem swoją trudną sytu-
ację materialną. Po po-
zostawieniu kaucji w 
wysokości 20 procent 
wartości książki, ucz-
niowie mogą zatrzy-

mać je u siebie przez cały rok. 
Wypożyczalnia podręczni-

ków przy ul. 3 Maja 3 (wejście 
od strony oficyny) czynna jest 
od 3 września w poniedziałki, 
środy i czwartki w godzinach 
od 12.00 do 16.00. 
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Dorota Kupczyk 
i Brygida Sarad 
przygotowują 
podręczniki 
do wypożyczenia

Wypożyczalnia podręczników w Zabrzu

Książki krążą wśród uczniów

ZA TYDZIEŃ
 111. PIELGRZYMKA SOŚNICZAN 

DO WAMBIERZYC
 SPOTKANIE ORKIESTR DĘTYCH 

w Rudach

Po kilkunastu latach starania  na Jasną Górę 
po raz kolejny trafił sztandar z Gliwic, 

ufundowany dzięki staraniom Franciszka 
Mańki. Pierwszy zanieśli gliwiczanie w 1627 
roku w ślubowanej pielgrzymce  po obro-
nie miasta przed wojskami Mansfelda. Gdy 
w pożarze spłonął, ufundowano drugi, ale 
ten zaginął. Pamięć i zapiski kronikarskie 
jednak przetrwały i postanowiono powrócić 
do historii. Z jednej strony nowego sztan-
daru znajduje się wizerunek Matki Bożej 
okrywającej płaszczem Gliwice, a z drugiej 
patronowie diecezji święci Piotr i Paweł. 

Umieszczono też odpo-
wiednie daty: 1627–2007 
i 1992–2007, wskazujące 
na czas gliwickiego piel-
grzymowania. Autorem 
projektu jest Aleksander 
Smoliński.  

Więcej na str. III.

Biskupi gliwicki 
i opolski oraz 
inne osoby 
zaangażowane 
w przekazanie 
sztandaru 
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SZTANDAR Z GLIWIC ZNÓW NA JASNEJ GÓRZE

Kiedy diecezja gliwicka 
przejmowała  zrujno-

wane opactwo pocysterskie 
w Rudach, niektórzy powąt-
piewali, czy uda się z nim 
cokolwiek jeszcze zrobić. Ks. 
Jan Rosiek, którego biskup 
wyznaczył do zadania odbu-
dowy, nie mędrkował jednak, 
ale od samego początku, 
mimo braku środków,  za-
brał się do benedyktyńskiej 
roboty. Gospodarczym spo-
sobem zrobił tak wiele, że 
gdy znalazły się fundusze, 
obiekt był już przygotowa-
ny do szybkiego remontu. A 
ponieważ ludzie widzieli, że 
coś się dzieje, zaczęli chętnie 
tutaj przyjeżdżać i miejsce to 
cudownie ożyło. O remoncie 
więcej na str. IV –V.   
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Dziękczynienie za plony Jubileusz głuchoniemych

KOSZĘCIN. Mszą św. w koś-
ciele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Koszęcinie 26 sierp-
nia rozpoczęły się obcho-
dy VIII Dożynek Województwa 
Śląskiego.  Eucharystii w intencji 
rolników i działkowiczów prze-
wodniczył bp Gerard Kusz, który 
podziękował wszystkim za pracę 
i troskę, by w Polsce nie brakowa-
ło chleba.  –  Człowiek jest wtedy 
wielki, kiedy potrafi dziękować i 
społeczeństwo jest wtedy wiel-
kie, gdy potrafi być wdzięczne 
Panu Bogu za trud i dobrych lu-
dzi – mówił w homilii ksiądz bi-
skup. Zwrócił ponadto uwagę na 

rozgrywające się w różnych częś-
ciach Europy i świata dramaty 
pożarów, powodzi i głodu, wska-
zując, że to, co dzieje się na sce-
nie politycznej w naszym kraju, 
wygląda jak  zabawa w teatrzyk.  
Po Eucharystii goście w barwnym 
korowodzie udali się do Zespołu 
Pałacowo-Parkowego, gdzie od-
były się wystąpienia polityków i 
samorządowców, różne konkur-
sy i pokazy. Wyjątkowym punk-
tem programu był koncert ga-
lowy rezydującego tu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, który przy-
gotował także oprawę muzyczną 
liturgii w kościele.

ZABRZE. Niesłyszący w 
Zabrzu 25 sierpnia obchodzi-
li 60. rocznicę powstania Koła 
Terenowego Polskiego Związku 
Głuchych. Mszy św. w kościele 
św. Franciszka przewodniczył 
ks. Waldemar Packner, duszpa-
sterz niesłyszących w Zabrzu, 
koncelebrował ks. Grzegorz 
Sokalski, szef duszpasterstwa 
niesłyszących w diecezji gliwi-
ckiej. – Dziękuję za waszą dzia-
łalność i życzę podobnych suk-
cesów w przyszłości – powie-
dział ks. Sokalski. W rocznico-

wych obchodach uczestniczyli 
m.in. Krzysztof Lewandowski, 
wiceprezydent Zabrza, oraz 
poseł Tadeusz Wita. Po Mszy 
św. okolicznościowa akademia 
odbyła się w kinie „Roma”, a 
wieczorem bawiono się na pik-
niku w Zabrzu Maciejowie. Do 
zabrzańskiego PZG należy pra-
wie 400 osób, a w Urzędzie 
Miejskim jest osoba, która zna 
język migowy i pomaga głu-
chym petentom. Prezesem 
PZG w Zabrzu jest Mirosław 
Koperwas.

Boisko za zakrystią
ZABRZE. W parafii św. Anny 
otwarte zostały dwa boiska: 
do piłki nożnej i siatkówki. Na 
miejscu  można też poćwiczyć 
rzuty do kosza. Prace wykona-
ło Przedsiębiorstwo Transportu 
Kolejowego. – Boisko udało nam 
się zorganizować po długich 
staraniach. Znajduje się ono za 
murem kościelnym, gdzie od 

dawna zbierały się dzieci i mło-
dzież.  Chodziło o to, żeby za-
pewnić im godziwą rozrywkę 
– tłumaczy ks. proboszcz Józef 
Kusche. Kolejnym etapem prac 
będzie zagospodarowanie tere-
nu naprzeciw wejścia na pleba-
nię, który dotąd pełnił rolę boi-
ska.  Będzie to miejsce dla ma-
tek z małymi dziećmi.

Odnowiony zakład opiekuńczy
GLIWICE. Odnowiony został 
zabytkowy budynek przy ul. 
Kozielskiej, naprzeciw kościo-
ła redemptorystów. Znajduje 
się tutaj  Zakład Opiekuńczo- 
-Leczniczy, w którym przeby-
wają głównie osoby po uda-
rach neurologicznych, które po-
trzebują intensywnej rehabilita-
cji (dawniej leczono tu choro-
by zakaźne). W ramach remon-
tu ocieplono ściany, odnowiono 
elewację, wyeksponowano cie-
kawe detale architektoniczne.  
Równocześnie cały czas popra-
wiany jest standard zakładu. W 

planach jest jeszcze uporządko-
wanie terenu wokół placówki.

Strona kamilianów z Taciszowa
INTERNET. Pod adresem 
www.kamilianie-taciszow.pl 
można zapoznać się z dzia-
łalnością kamilianów, którzy w 
Taciszowie mają swój nowicjat 
i parafię. Jest to jedyny zakon, 
który na terenie naszej diecezji 
prowadzi formację przyszłych 
zakonników.  Oprócz informa-

cji o jego założycielu i jego cha-
ryzmacie, można na zdjęciach 
zobaczyć klasztor od środka, 
ale także przesłać intencję do 
modlitwy lub wpisać się do Koła 
Przyjaciół Nowicjatu. Każda od-
słona to także ciekawy cytat ze 
św. Kamila de Lellis, dotyczący 
życia duchowego.

Przewodniczący po raz drugi
ZABRZE. Przewodniczącym 
Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta Zabrze został 
ponownie Leszek Marażewski. 
Jego priorytetem będzie wypraco-
wanie metod rehabilitacji zawo-
dowej.  W skład Rady wchodzą: 
Renata Krajewska (Stowarzysze-
nie „Kontakt” Rodziców, Opie-
kunów i Przyjaciół na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Inte- 

lektualnie), Iwona Płatek (Zab-
rzańskie Towarzystwo Rodziców, 
Opiekunów i Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski), Helena Breczko 
(reprezentująca Urząd Miejski w 
Zabrzu), Zbigniew Chmiel (Polski 
Związek Głuchych, Terenowy 
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego Niesłyszących w 
Zabrzu) oraz Leszek Marażewski 
(Konfederacja Pracodawców 
Polskich).

Bp Gerard Kusz przyjmuje chleb od rolników ze Strzebinia

Boisko służy dzieciom i młodzieży z całej okolicy

Budynek odzyskał dawny blask
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W przeddzień uroczystości Matki 
Bożej Częstochowskiej na Jasną 
Górę wkroczyły diecezjalne 
pielgrzymki opolska i gliwicka. 
Pierwsza po pięciu,  a druga po 
trzech dniach marszu. 

Wszystkie grupy na palcu 
przed szczytem witał nowo 
ufundowany przez gliwiczan 
sztandar, który na Jasną Górę 
wniósł Franciszek Mańka, ini-
cjator przekazania go sanktua-
rium (pisaliśmy o tym w nume-
rze 33. gliwickiego GN). 

Dla pielgrzymów z diece-
zji gliwickiej było to 15. piel-
grzymowanie, licząc od da-
ty powstania diecezji, ale już 
361.,  jeśli uwzględnimy pierw-
szą pielgrzymkę gliwiczan w 
1626 roku, ślubowaną po obro-
nie miasta przed wojskami 
Mansfelda. W następnym roku 
w duchu wdzięczności zanie-
siono pierwszy sztandar.  

Eucharystii na wałach prze-
wodniczyli arcybiskup opolski 
Alfons Nossol i biskup gliwi-
cki Jan Wieczorek, który po-
święcił nowy sztandar. – Niech 
radość dziękczynienia, nasze-
go śląskiego Magnificat u Jas-
nogórskiej Pani udzie-
li się nam wszystkim 
tu dziś obecnym, ale 

też wszystkim wspól-
notom rodzinnym na-
szych diecezji. Niech 
przemieni nasze ży-
cie! – życzył w homi-
lii pielgrzymom arcy-
biskup opolski. 

Na Jasną Górę każdy przy-
niósł własną historię i różne 
problemy. Na twarzach można 
było wyczytać radość i zmę-
czenie, wdzięczność, ufność, 
pokorę, ale też wiele satys-
fakcji z przemierzonej dro-

gi. – Mam się za ko-
go i o co modlić – po-
wiedziała już na miej-

scu pani Bogusia z pa-
rafii św. Franciszka w 
Zabrzu. Mimo kłopo-
tów zdrowotnych i z 
obolałymi nogami co-
dziennie wyruszała w 

drogę  ze szczególną inten-
cją, dziękując za uratowanie 
syna z pożaru.  

Ks. Bernard Plucik, odpo-
wiedzialny za gliwicką piel-
grzymkę, doliczył się 1875 
uczestników, którzy szli w 11 
grupach. To troszeczkę mniej 
niż w zeszłym roku, ale za to 
więcej było księży. Najmłod-
szy pielgrzym miał 4 miesią-
ce, a najstarszy 75 lat. – Piel-
grzymka nie unosi się w prze-
stworzach, ale idzie wśród lu-
dzi – podsumował, dziękując 
wszystkim za zaangażowanie i 
pomoc w jej organizację i bez-
pieczny przebieg. 

KLAUDIA CWOŁEK

Katolickie Szkoły z Cha-
rakterem im. Edyty Stein 

w Gliwicach zapraszają wszyst-
kich maturzystów miasta na ot-
warte wykłady dla tych, którzy 
będą zdawali na wiosnę histo-
rię i WOS. 

Pierwsze spotkanie plano-
wane jest  5 września o godz. 
17.00 i poświęcone będzie ro-
li i znaczeniu zakonów w śred-
niowieczu. Ostatni wykład od-
będzie się pod koniec kwiet-
nia. W kolejne środy nauczycie-
le Szkoły z Charakterem (Jacek 
Szyndler i Bartosz Knosala), w 
skład której wchodzi Katolickie 
Liceum Ogólnokształcące, bę-
dą przedstawiać kolejne tema-
ty, które warto powtórzyć lub 
zapoznać się z nimi przed ma-
turą. Szczegółowy program wy-
kładów znajduje się na stronie: 
www.szkolazcharakterem.gliwi-
ce.pl w dziale: Co nowego? 

Wykłady otwarte  
dla maturzystów

Ucz się 
razem!

Są jeszcze wolne miejsca w 
dwuletnim Studium Życia 

Rodzinnego, które przygotowu-
je doradców  życia rodzinnego 
oraz osoby do prowadzenia 25 
katechez dla ponadgimnazjali-
stów. Zajęcia rozpoczynają się 8 
września i będą odbywać się w 
Gliwicach w drugą sobotę mie-
siąca od godz. 9.00 do 17.00. 
Chętni muszą dostarczyć poda-
nie, opinię proboszcza, kwestio-
nariusz osobowy i zdjęcie legi-
tymacyjne. Więcej informacji i 
zgłoszenia: tel. 501 397 904 lub 
507 389 948, www.dorodzin.gli-
wice.opoka.org.pl. 

Zapisy trwają

Diecezjalne 
Studium 
Życia 
Rodzinnego

Diecezjalna piesza pielgrzymka do Częstochowy zakończona

Śląskie Magnificat
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Już u celu… 

Pielgrzymów 
na Jasnej Górze 
witał gliwicki 
sztandar

Z
D

JĘ
C

IA
 K

LA
U

D
IA

 C
W

O
ŁE

K



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
2 

w
rz

eś
ni

a 
20

07

IV

Każdy, kto choć raz był 
w Rudach, ma wyob-
rażenie o skali przed-
sięwzięcia. Dawne cy-

sterskie opactwo, później pa-
łac książąt raciborskich, ku-
baturą odpowiada wielko-
ści Zamku Królewskiego w 
Warszawie (łącznie z kościo-
łem ponad 36 tys. metrów 
sześciennych). Powierzchnia 
dachu, którego właściwie nie 
było, wynosi 4,5 tys. mkw. 
Obecnie trwają prace przy je-
go odtworzeniu. Bryła zespołu 
klasztorno-pałacowego coraz 
bardziej przypomina obiekt 
sprzed 1945 roku, gdy przed 
nadciągającą Armią Czerwoną 
opuściła go rodzina książęca. 
– Wkrótce po przejściu fron-
tu żołnierze radzieccy pod-
palili pałac – wyjaśnia ks. Jan 
Rosiek, który od dziewięciu 
lat jest dyrektorem obiektu. – 
Pozostały tylko ściany, gdzie-
niegdzie resztki dachu, ale ru-
iną nikt się nie interesował. 
Czego nie zniszczył pożar, do-
konał czas.

Dopiero przejęcie obiektu 
przez diecezję gliwicką ura-
towało go przed ostateczną 
dewastacją. Jednak przyznanie 
funduszy z Unii Europejskiej 
(ponad 10 mln zł) pozwoliło 
rozpocząć prace przy odbudo-
wie opactwa.

Każdego dnia, z wyjątkiem 
niedziel, ponad 60 osób pra-
cuje przy odbudowie komplek-
su. Na pytanie, w jakiej czę-
ści zespołu trwają obecnie pra-
ce, ks. Rosiek odpowiada krót-
ko: – Wszędzie. Od dachu, po 
wnętrza, aż do piwnic i funda-
mentów.

Unijne fundusze trzeba roz-
liczyć do marca przyszłego ro-
ku. Zgodnie z harmonogra-
mem, wtedy powinny zostać 
ukończone podstawowe pra-
ce, choć do zrobienia pozosta-
nie jeszcze wiele, choćby ze-
wnętrzna elewacja.

Kompleks będzie całkowi-
cie ekologiczny. – Tak jak Waty-
kan – żartuje ks. Rosiek. Ogrze-
wanie i ciepłą wodę zapewnią 
panele słoneczne, których zo-
stanie położonych prawie 160 
mkw, oraz ciepło pozyskiwa-
ne z ziemi. – Żadnego pieca, 
żadnego ogrzewania olejowe-

go czy węglowego, ani jedne-
go dymiącego komina – mówi 
dyrektor rudzkiego obiektu.

Powierzchnia użytkowa 
obiektu wynosi 6 tys. mkw. W 
najstarszej części znajdzie się 
dwanaście sal wystawowo-mu-
zealnych. – To doskonałe miej-
sce, aby w Rudach utworzyć 
muzeum diecezjalne – przeko-
nuje ks. Rosiek. Obiekt będzie 
pełnił również rolę edukacyj-
ną. Stąd miejsce na dużą aulę 
oraz sale konferencyjno-wykła-
dowe. W dwóch tzw. pałacach 
opackich przewidziano miejsca 
noclegowe, m.in. dla grup piel-
grzymkowych, które odwie-

U góry: Każdego dnia ponad
60 ludzi z kilku firm pracuje
przy odbudowie starego opactwa 
Po lewej: Przy renowacji wykorzystuje 
się każdy zachowany element 
wnętrza
Po prawej: Od miesiąca wieża lśni nową, 
pokrytą miedzią, kopułą

G O Ś Ć  G L I W I C K I

Codziennie ponad 60 ludzi
z kilku firm

 pracuje przy odbudowie 
opactwa w Rudach.

W krótkim czasie 
trzeba dźwignąć

z ruin obiekt,
który niszczał 

kilkadziesiąt lat.
Czy się uda? Ks. Jan Rosiek, 

odpowiedzialny za prace, 
jest przekonany, że tak.

Koniec remontu w przyszłym roku 

 Ekologiczny jak Watykan

tekst
KS. WALDEMAR PACKNER

zdjęcia
ROMAN KONZAL



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
2 w

rześnia 2007

V

dzają sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej. Do Rud będzie moż-
na przyjechać na rekolekcje lub 
wypoczynek. W planach jest 37 
pokoi dla około 100 osób.

Ks. Jan Rosiek czuwa, aby 
remont był przeprowadzony z 
wykorzystaniem najlepszych 
firm i środków. – Mam świado-
mość, że opactwo musi prze-

trwać kolejne stulecia, stąd nie 
ma mowy o jakiejkolwiek fu-
szerce.

Na jesień 2008 roku za-
planowano obchody 750-lecia 
przybycia cystersów do Rud. 
Wtedy obiekt będzie gotowy 
na przyjęcie pierwszych gości. 
– To jedyny klasztor cysterski 
na Górnym Śląsku. Poza tym 
mówi się o Rudach, że są miej-
scem magicznym, które przy-
ciąga tłumy. Jestem przekona-
ny, że będzie to jedno z pięk-
niejszych miejsc południowej 
Polski, a swoją świetność Rudy 
mają jeszcze przed sobą – po-
wiedział ks. Rosiek.  

Rozmowa z ks. Janem 
Rośkiem, dyrektorem Zespołu 
Klasztorno-Pałacowego
w Rudach, odpowiedzialnym
za jego odbudowę. 

KS. WALDEMAR PACKNER: Czy spo-
dziewał się Ksiądz, że kiedyś 
będzie odpowiedzialny za od-
budowę opactwa w Rudach?

KS. JAN ROSIEK: – Na pewno 
nie i nie zdawałem sobie sprawy 
z tego, co mnie czeka, gdy bp 
Jan Wieczorek w 1989 r. zapro-
ponował mi opiekę na rudzkim 
opactwem. Powiedziałem wte-
dy, że na swoim obrazku pry-
micyjnym miałem słowa: „Oto 
ja, poślij mnie”. Więc od razu, 
w imię posłuszeństwa, zgodzi-
łem się na to zadanie. Dziś czu-
ję ogromną odpowiedzialność 
za Rudy, nie tylko w sensie prac 
remontowych. Rudy to przede 
wszystkim wielkie dziedzictwo 
wieków, wspaniała historia cy-
stersów, którzy mieli ogromny 
wpływ na rozwój całego Gór-
nego Śląska. Chciałbym, aby w 
przyszłości to miejsce oddzia-
ływało równie mocno i tak sa-
mo pozytywnie, jak wtedy, gdy 
mieszkali tu mnisi. 

Co jest największym problemem 
przy odbudowie kompleksu?

– To może nie tyle zakres 
prowadzonych obecnie prac, co 
sprawa pozyskania funduszy. Jest 
to obiekt zabytkowy. Trzeba więc 
zachować te elementy, które nie 
uległy zniszczeniu, wiele orna-
mentów zdobniczych musi zo-
stać odtworzonych na podstawie 
starych zdjęć. Zawsze pozostaje 
pytanie, czy na to wszystko wy-
starczy pieniędzy.Chcemy, aby re-
mont był solidny i aby obiekt słu-
żył długie lata. Poza tym trosz-
czymy się, by przy tak szerokiej 
skali robót nikomu nic się nie sta-
ło i aby codziennie wszyscy pra-
cownicy szczęśliwie wracali do 
domu. Stąd jestem świadomy, że 
oprócz codziennej troski o pie-
niądze, trzeba również modlić 
się o Boże błogosławieństwo dla 
tego wszystkiego, co tu robimy.

Ci, którzy znają Księdza, pod-
kreślają ogromną fascynację 
tym miejscem. Co takiego ma-
ją Rudy, że przyjeżdżają tu 
tłumy?

– Trzeba mieć wiedzę o 
zabytku, dużo pasji i kochać 
to, co się robi. Stąd bierze 
się moja fascynacja tym miej-
scem. O Rudach można powie-
dzieć jedno: to miejsce jest po 
prostu piękne. Przyroda, wiel-
ka historia, bogactwo ducho-
we, niepowtarzalny klimat... 
wszystko to przyciąga tłumy 
do Rud. Coraz żywszy jest sta-
ry kult Matki Bożej Rudzkiej, 
zwanej Pokorną. My tak tro-
chę „przylepiliśmy się” do te-
go, co kreśli tu Pan Bóg. Nasza 
praca niejako wpisuje się w to 
wielkie Boże dzieło. Dość po-
wiedzieć, że każdego weeken-
du przyjeżdża tu około tysiąca 
osób, w skali roku kilkadzie-
siąt tysięcy ludzi. 

To miejsce fascynuje

U góry: Chwila odpoczynku
na zabytkowym sklepieniu.
Tam, gdzie to możliwe, przywracany 
jest pierwotny wygląd wnętrza 
opactwa
Poniżej:  Dach o powierzchni 4,5 tys. 
mkw trzeba było wykonać od nowa

Koniec remontu w przyszłym roku 

 Ekologiczny jak Watykan
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Babicki chór wrócił z Niemiec

Subtelnie i energicznie

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach i 
Fundacja dla Śląska zapraszają do udziału 
w konkursie na pracę plastyczną  z okazji 
jubileuszu 750. rocznicy śmierci św. Jacka 
Odrowąża, patrona metropolii górnoślą-
skiej.

W konkursie „Lux 
ex Silesia” mogą 
uczestniczyć ucznio-
wie lub zespół ucz-
niów Liceum Sztuk 
Plastycznych. We-
zmą w nim udział 
także studenci kato-
wickiej Akademii Sztuk 
Pięknych, ale ich prace będą oceniane od-
dzielnie. 

Celem konkursu jest zainteresowanie 
młodzieży licealnej i akademickiej posta-
cią św. Jacka i pozyskanie nowych prac pla-
stycznych, wzbogacających dotychczaso-
wą ikonografię. 

Prace mogą zostać wykonane w dowol-
nym materiale i w trwałej technice w po-
staci rysunku, grafiki, malarstwa, rzeźby, 
fotografii, technik komputerowych, etc. 
Rozmiary i sposób wykonania prac po-
winny być dostosowane do kameralnych 
warunków ekspozycji i ewentualnego ich 
przechowywania.

Zgłoszenia udziału w konkursie nale-
ży przesłać na adres FUNDACJI DLA ŚLĄ-
SKA (ul. Warszawska 27, 40-009 Katowice,  
tel. 032 253 53 04, e-mail: biuro@dlaslaska.
pl).  Prace na konkurs można przesłać  
pocztą lub dostarczyć osobiście do 14 
września,  także na adres FUNDACJI DLA 
ŚLĄSKA. Nadesłane prace powinny być 
opatrzone godłem z załączoną koper-
tą, zawierającą na zewnątrz tytuł god-
ła,  a wewnątrz tytuł godła, dane adre- 
sowe autora pracy i pieczątkę adreso- 
wą liceum sztuk plastycznych lub kato- 
wickiej ASP. O wynikach konkursu uczest-
nicy zostaną powiadomieni  do poło-
wy października 2007 r. Przewidziane są  
nagrody i wystawa, a prace nagrodzo-
ne i wyróżnione wejdą do kolekcji Muze- 
um Archidiecezjalnego w Katowicach.  
Regulamin konkursu dostępny jest na  
stronie  www.dlaslaska.pl w dziale aktu-
alności.

Projekt dedykowany jest abp. Damia-
nowi Zimoniowi, metropolicie katowickie-
mu, w 50. rocznicę jego święceń kapłań-
skich. 
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Chór z parafii św. Anny w Babicach podbił 
serca niemieckiej publiczności podczas 
występów, zorganizowanych w kilku kościołach 
naszych zachodnich sąsiadów.

Głównym celem wyjazdu był koncert w 
zaprzyjaźnionej parafii św. Anny w Düren. 
Chórzyści wsparli w ten sposób budowę tam-
tejszych organów, a przy okazji zaprezento-
wali swój dorobek, który – choć zespół skła-
da się z amatorów – niejednokrotnie był już 
wysoko oceniany przez profesjonalne jury. 
Po koncertach słowa uznania znalazły się też  
w niemieckiej prasie. „Brygida Tomala, na 
którą można patrzeć godzinami, ponieważ 
łączy jednorazową kombinację delikatnych 
miękkich ruchów  ze stalowo silną energią i 
niewiarygodnym wyczuciem muzyki, z któ-
rym dyryguje” – przeczytaliśmy pochwałę na 
stronach internetowych Düren. Kto zna dyry-
gentkę chóru, która na co dzień jest nauczy-
cielem organów w Szkole Muzycznej II stop-
nia w Katowicach i Studium Muzyki Kościel-
nej w Gliwicach, wie, jak trafna jest to ocena.  
Doceniony został także jej talent organistki, 
która nawet ze słabego instrumentu potrafi 
wydobyć piękne dźwięki.

Babicki chór wraz z kwartetem smycz-
kowym podczas dziesięciodniowego wyjaz-
du dał cztery koncerty,  nie licząc udziału we 
Mszy św.: w Kerzell, Düren,  Schefllenz i Ren-
getsweiler. Muzycy zaśpiewali wiele polskich 
utworów, m.in.  Góreckiego, Gomółki i  Świ-
dra,  które – mimo że tekst był dla odbior-
ców niezrozumiały – zostały przyjęte bardzo 
dobrze. To efekt bardzo ciężkich prób, wie-
loletniej żmudnej pracy i wysokich wymagań,  
stawianych przez Brygidę Tomalę, która  ćwi-
czy z zespołem raz w tygodniu, wracając na 
weekend  do rodzinnych Babic. 

– Idea wyjazdu zrodziła się dość szybko, 
więc korzystaliśmy z tego, co mieliśmy już 
przygotowane. Kluczem naszego programu w 
Düren był „Hymn do świętej Anny”, napisany 
przez Józefa Świdra do znanych słów „Ja sobie 

wybrałem za obronę”, ale w 
zupełnie innym opracowa-
niu – mówi Tomala. 

W Düren do ponad-
czterdziestoosobowego 
zespołu dołączyła Ewa Sto-
szek,  była chórzystka z Ba-
bic, solistka, która studiowała śpiew i obec-
nie mieszka w Niemczech. 

– Wszędzie, gdzie koncertowaliśmy, 
wzbudzaliśmy zdziwienie. Ludzie pytali nas, 
jak my to robimy, że w chórze jest tyle mło-
dzieży – mówi Kornelia Czogalik, która śpie-
wa w zespole z dwójką swoich dzieci. 9-let-
ni Paweł jest obecnie najmłodszym chórzy-
stą i to on zbierał w czasie wyjazdu specjal-
ne pochwały. 

– Chór jest wynikiem normalnej pracy 
duszpasterskiej – tłumaczył wszystkim ks. 
proboszcz Bogdan Kicinger, od lat odpowie-
dzialny za muzykę kościelną najpierw w die-
cezji opolskiej, a potem gliwickiej. – Jechali-
śmy do Niemiec z muzycznym przesłaniem, 
staraliśmy się nasz amatorski zespół jak najle-
piej przygotować. A dla tamtejszych ludzi było 
olśnieniem,  że mimo różnicy wieku potrafimy 
w chórze funkcjonować razem – wspomina. 

Jego samego najbardziej uderzyła sytua-
cja wspólnoty katolickiej w Schefllenz.  We 
wręczonej na pamiątkę książce poświęco-
nej historii miejscowości znalazło się smut-
ne zdanie, że po 316 latach odszedł od wier-
nych ostatni proboszcz. – To jest parafia, w 
której byliśmy kilka razy, znam tam wielu lu-
dzi, stoi tam eleganckie probostwo, a księ-
dza proboszcza już nie ma. Dobrze, że mi-
sjonarze Świętej Rodziny mieszkają niedale-
ko i dojeżdżają raz w tygodniu, żeby odpra-
wić Mszę św. 

Wyjazd do Niemiec to kolejny, ale 
pewnie nie ostatni etap w dobrze rozwi-
jającej się współpracy.  Być może chór z 
Düren będziemy mogli wkrótce usłyszeć 
w  Babicach, a podczas kolejnej edycji 
„Muzyki w starym opactwie” w Rudach 
zagra niemiecki organista.   KC

Brygida Tomala  
z chórem  

w kościele  
w Kerzell koło 

Fuldy

750. rocznica śmierci  
św. Jacka

Konkurs 
plastyczny
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Pod takim hasłem 26 października  
odbędą się uroczystości związane  
z jubileuszem 25 lat 
urszulańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Rybniku.

25 lat to jednak tylko frag-
ment bogatej historii szkoły, 
nawiązujący do daty 11 wrześ-
nia 1982 roku, gdy po 20 latach 
przerwy,  spowodowanej de-
cyzją komunistycznych władz 
PRL, w budynkach szkolnych 
przy ul. 3 Maja 22 (wtedy: Re-
wolucji Październikowej) w 
Rybniku wznowiło działalność 
Prywatne Żeńskie Liceum Ogól-
nokształcące Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej. W tym okre-
sie rybnickie liceum urszulań-
skie ukończyło aż 1157 osób, 
mieszkających dziś w różnych 
miejscach Polski, Europy i świa-
ta. Do nich organizatorzy jubi-
leuszu kierują specjalne zapro-
szenie, ale oczekują także wy-
chowanek szkół urszulańskich 
w Rybniku sprzed 1962 roku, 
nauczycieli i pracowników oraz 
wszystkich przyjaciół szkoły. 

W programie uroczysto-
ści przewidziana jest Msza św. 
dziękczynna pod przewodni-
ctwem abp. Damiana Zimonia 
(o godz. 10.00 w kościele para-
fialnym Królowej Apostołów w 
Rybniku),  przyrzeczenie sztan-
darowe uczniów klas pierw-
szych  gimnazjum i LO, a po-

tem (o godz. 
12.00) uroczy-
ste spotkanie 
j u b i l e u s z o -
we w Teatrze 
Ziemi Ryb-
nickiej przy 
ul. Saint Val-
lier 1. Poczę-
stunek dla gości i spotkania 
klasowe absolwentów roz-
poczną się o godz. 14.30  
w budynku szkoły.

Osoby chcące wziąć udział 
w uroczystości proszone są o 
przesłanie zgłoszenia do 10 
października pod adresem:  Ze-
spół Szkół Urszulańskich, ul. 3 
Maja 22, 44-200 Rybnik z dopi-
skiem: Jubileusz 25 lat LO lub 
za pomocą Internetu (na stro-
nie www.urszulanki.rybnik.pl 
znajduje się odpowiedni for-
mularz). Pomocą w przygoto-
waniu obchodów będzie do-
browolna opłata wpisowa w 
wysokości 20 zł, którą moż-
na wpłacić na konto Zespo-
łu Szkół Urszulańskich w Ryb-
niku: KREDYT BANK O/RYBNIK 
17 1500 1214 1212 1006 1239 
0000 z dopiskiem: Jubileusz – 
25 lat LO.

Aktualne informacje moż-
na uzyskać w sekretaria-
cie Zespołu Szkół Urszulań-
skich pod numerem telefonu: 
0 32 422 87 50 w godzinach 
od 8.00 do 15.00, lub pisząc 
na adres e-mail: urszulanki-
25lat@wp.pl.  

Duszpasterstwo rodzin zaprasza

Ku dorosłości
Jubileusz liceum urszulańskiego

Coś się święci!

Od kilku lat 
szkoła jest 
publiczna  

i koedukacyjna, 
dalej 

prowadzona 
przez siostry
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7 i 8 września w Gliwicach odbę-
dzie się druga edycja warsztatów 
przygotowujących do edukacji 
prorodzinnej młodzieży.

Warszta-
ty prowa-
dzić będzie 
Elżbieta Do-
roszuk, psy-
cholog, pracownik 
WOM w Częstocho-
wie i współautorka 
podręcznika poświę-
conego tej tematyce, 
który powstał na po-
trzeby katechez pa-
rafialnych w archi-
diecezji częstochow-
skiej. 

Podczas zajęć zo-
stanie omówiony program pa-
rafialnej katechezy dla mło-
dzieży ponadgimnazjalnej 

oraz przedstawiona forma ich 
prowadzenia. Warsztaty od-
będą się w piątek od godz. 
17.00 do 20.00 i w sobotę od 
godz. 9.00 do 18.00 w Cen-

trum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II w 
Gliwicach (ul. Jana 
Pawła II 5a). Uczest-

niczyć mogą 
w nich księ-
ża, katecheci, 
doradcy życia 
rodzinnego, 
teolodzy, ab-
solwenci stu-
diów rodzin-
nych. Opła-
ta wynosi 10 
zł.  Wymaga-
ne jest wcześ-

niejsze zgłoszenie pod nr. 
tel.: 501 397 904 lub 507 389 
948. 
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Kieszonkowe wydania

Wędrówki po Beskidzie
Zapowiedzi

 FESTYN CHARYTATYWNY
2 WRZEŚNIA, parafia Wszystkich Świętych 
w Gliwicach, rozpoczęcie o godz. 15.00. 
W programie m.in. loteria fantowa, kon-
kurencje dla dzieci i dorosłych i wieczor-
na potańcówka. Losowanie nagród głów-
nych o godz. 19.30. Organizatorem im-
prezy jest rada parafialna i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży.
  XII MIĘDZYNARODOWY 

ZABRZAŃSKI FESTIWAL 
ORGANOWY

im. ks. Antoniego Chlondowskiego. 
Koncerty w najbliższym tygodniu: 
2 WRZEŚNIA, kościół św. Jadwigi, godz. 
19.00 – Tomasz Lisiecki (wioloncze-
la), Elżbieta Karolak (organy); Poznań: 
8 WRZEŚNIA, kościół Ewangelicki Pokoju, 
godz. 18.00 – Michal Novenko, Praga; 9 
WRZEŚNIA, kościół Niepokalanego Serca 
NMP, godz. 17.30 – Witold Zaborny, 
Katowice.
  SPOTKANIE DAWNYCH 

MIESZKAŃCÓW 
SCHÖNWALDU (BOJKOWA)

odbędzie się 8 WRZEŚNIA w parafii w 
Gliwicach Bojkowie. Rozpoczęcie Mszą św. 
o godz. 10.00 pod przewodnictwem bp. 
Jana Wieczorka. Po niej procesja na cmen-
tarz i modlitwa za zmarłych, a o godz. 12.00 
– obiad i spotkanie w Domu Kultury. 
  MAŁY ODPUST W LUBECKU
8 WRZEŚNIA, godz. 10.00 – mały odpust w 
sanktuarium Matki Bożej w Lubecku w 
święto Narodzenia NMP.
  O ŚW. FRANCISZKU POETYCKO
12 WRZEŚNIA, parafia św. Franciszka w 
Zabrzu (ul. Wolności 446), po Mszy św. 
o godz. 18.00, wykład ks. prof. Jerzego 
Szymika, teologa, poety i publicysty, pt. 
„Tropem św. Franciszka, czyli o teologii, 
poezji, świętości”. Spotkanie odbędzie 
się w ramach przygotowań do parafial-
nego odpustu. 
  REKOLEKCJE W WADOWICACH
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zapra-
sza na rekolekcje, które odbędą się w do-
mu karmelitów w Wadowicach od 21 do 
23 WRZEŚNIA. Prowadzi ks. Herbert Hlubek. 
Informacje i zgłoszenia: Paweł Stempski, 
tel.: 0 32 276 13 94, 601 579 689.
  SYMPOZJUM 

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
odbędzie się 5 PAŹDZIERNIKA w Centrum 
Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach 
w 15. rocznicę utworzenia Gliwickiego 
Ośrodka Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Temat: Szanse i zagrożenia dla osób nie-
pełnosprawnych we współczesnym świecie. 
Zgłoszenia do 5 września. Bliższe in-
formacje: www.goar.pl, tel. 0 32 231 
52 13.

Miłośnicy gór nie mogą 
narzekać na brak nowych 
i coraz to bardziej 
urozmaiconych przewodników 
i map  poświęconych Beskidom.

Wydawnictwo „Gronie” 
przygotowało kieszonkowe 
panoramy widokowe Beski-
du Śląskiego, Żywieckiego i 
Małego. Na 37 zdjęciach, zro-
bionych w różnych porach 
roku, możemy odnajdywać 
widziane ze szlaków szczyty 
gór. „Ten skromny wybór pa-
noram jest próbą utrwalenia 
zachwytów i wzruszeń, któ-
rych wielokrotnie doświad-
czamy podczas górskich wy-
cieczek. Nieskończenie wie-
le innych obrazów  pozosta-
je tylko w pamięci górskie-
go wędrowca,  stanowiąc je-
go prywatne »bogactwo«” – 
piszą  autorzy zdjęć Andrzej 
Mazurkiewicz i Piotr Drabik. 

Studio Wydawnicze PLAN 
z kolei przygotowało prze-
wodnik z mapami pt. „Szczy-
ty Beskidu Śląskiego”. W ma-
leńkiej książeczce znajdziemy 
wiele praktycznych informa-
cji, długości i czas przejścia 
szlaków, a także trasy rowero-
we oraz wyciągi narciarskie. 

Szczyty są opisane i sfoto-
grafowane, a na końcu pozo-
stawione zostało miejsce na 
pamiątkowe pieczątki z od-
wiedzanych schronisk, co by-
wa ważne zwłaszcza dla tych, 
którzy rozpoczynają swoją 
przygodę z górami.  

Z przewodnikiem prze-
mierzanie szlaków mo-
że okazać się jeszcze bar-
dziej fascynujące, bo na miej-
scu, zwłaszcza gdy towarzy-
szy nam zmęczenie, czasem 
trudno dotrzeć do  interesu-
jących nas informacji.  Dzię-
ki panoramom z kolei moż-

na szybko zakończyć tak czę-
ste w górach dyskusje wo-
kół tego, jaki tak naprawdę 
szczyt widzimy przed sobą. 
Dokładne fotografie z opisa-
mi pomogą te dylematy jed-
noznacznie rozstrzygnąć.  

Beskidzkie panoramy. 
Gronie. Katowice 2007.  
Szczyty Beskidu Śląskiego. Studio 
Wydawnicze PLAN. Wrocław 2007.  

Od 8 września do 20 października odbędą 
się po raz czwarty Tarnogórskie Wieczory 
Muzyki Organowej i Kameralnej.

Koncerty od 2004 roku organizuje para-
fia ewangelicko-augsburska przy rynku, przy 
współudziale Urzędu Miasta. W świątyni wy-
stępują zarówno artyści o uznanym dorob-
ku, jak i studenci oraz absolwenci polskich 
uczelni muzycznych. Koncerty  odbywają się 
na 16-głosowych organach, które w 1904 ro-

ku zbudowała firma Schlag und Söhne. Na 
dobry klimat wieczorów mają wpływ nie tyl-
ko muzyka i wykonanie utworów, ale także 
wnętrze zabytkowego neoromańskiego koś-
cioła Zbawiciela, wybudowanego w latach 
1899–1900.

Koncerty odbędą się w soboty 8, 22 i 29 
września oraz 6, 13 i 20 października o go-
dzinie 18.00, wstęp jest wolny.  Szczegóły na 
afiszach i stronie internetowej www.wieczo-
ry.tarnowskiegory.pl. 
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Koncerty w Tarnowskich Górach

Wieczory muzyczne

Dziękujemy księgarni 
turystycznej „U Piotra” 

w Gliwicach, przy ul. Arkońskiej, 
za udostępnienie publikacji.

gliwice@goscniedzielny.pl
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