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GLIWICKI

Zanim zdarzy się coś złego, 
spróbuj się zastanowić, czy Jezus 
nie ma racji – mówił na Jasnej 
Górze do maturzystów ks. Artur 
Pytel, diecezjalny duszpasterz 
młodzieży.

W piątek 22 lutego odbyła się 
pierwsza diecezjalna pielgrzym-
ka maturzystów. Przed obraz 
Matki Bożej Jasnogórskiej przy-
jechało ponad tysiąc młodych lu-
dzi, którym towarzyszyło około 
dwudziestu księży. Była to pierw-
sza pielgrzymka diecezjalna, bo 
do tej pory maturzyści przyjeż-
dżali w małych grupach lub indy-
widualnie. – Gdy wszyscy razem 
się spotykamy, czuje się jedność 
i motywację. Wszędzie jest Bóg, 
wszędzie można się pomodlić, 
ale tutaj jest takie miejsce szcze-
gólne – powiedziała Małgorzata 
Ćwieląg z Tarnowskich Gór.  

– Zorganizowaliśmy tę piel-
grzymkę, bo duszpasterze pro-
sili, żeby coś takiego wspólnie 
przygotować. Modlitwa w tym 
szczególnym okresie jest ma-

turzystom bardzo po-
trzebna, a taki czas 
spotkania na Jasnej Gó-
rze to możliwość przy-
pomnienia, że wszyst-
ko, co dzieje się w ży-
ciu, może i powinno być 
przeżywane z Panem Jezusem – 
mówi ks. Pytel. Pielgrzymka roz-
poczęła się od jego konferencji, 
w której przekonywał  młodzież, 
że w swoich planach życiowych 
warto uwzględnić Boga, a żeby 
być szczęśliwym, najlepiej zacząć 
od pytania, czego On ode mnie 
oczekuje.  Podobną myśl wyra-

ził ks. Józef Kusche, pro-
boszcz parafii św. Anny 
w Zabrzu i główny ce-
lebrans Mszy w bazyli-
ce jasnogórskiej:  – Za-
chowajcie w swojej pa-
mięci Boga nieustannie 

szukającego człowieka – życzył 
młodym. 

W programie spotkania zna-
lazł się także czas na sakrament 
pokuty i Drogę Krzyżową. Piel-
grzymka zakończyła się zawie-
rzeniem maturzystów przed Cu-
downym Obrazem w kaplicy 
Matki Bożej.   KC
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Maturzyści
w oczekiwaniu 
na Mszę
w jasnogórskiej 
bazylice

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Przed trudnym sprawdzianem

ZA TYDZIEŃ
  POPRZEMYSŁOWE ZABYTKI ŚLĄSKA. 

Spacer po ciekawych i 
zapomnianych miejscach.

  SZUKAM, NIE WIEM, PYTAM.
Rozmowa
z ks. Herbertem Hlubkiem 
przed wielkopostnymi 
rekolekcjami akademickimi.

  POWALCZ O STYPENDIUM.
O konkursach gliwickiej 
Szkoły z Charakterem. 

L ew czuwający, rzeźba autorstwa
Th. Kalide – gdzie w Gliwicach jest od-

powiednie dla niej miejsce – zastanawiają się 
ostatnio mieszkańcy miasta. Wielu twierdzi, 
że w tej chwili rzeźba jest źle prezentowana, 
bo zasłaniają ją parkujące blisko samochody.
A więc czy ma pozostać przy ul. Dolnych Wa-
łów i tam lepiej ją wyeksponować? Czy też
znaleźć zupełnie inne miejsce w mieście? Do 
końca miesiąca można wypowiadać się na 
ten temat. Mieszkańcy głosują przez Internet. 
Mogą też swoje opinie przekazywać do redak-

cji „Miejskiego Serwisu In-
formacyjnego” lub sekre-
tariatu Wydziału Kultury i 
Promocji Miasta UM (szcze-
gólnie jeśli chcą wskazać in-
ne konkretne miejsce dla gli-
wickiego lwa). Informacje 
na ten temat na: www.
um.gliwice.pl.  

Jeszcze
nie wiadomo, 
gdzie znajdzie 
swoje miejsce 
rzeźba 
gliwickiego
„Lwa 
czuwającego”
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GLIWICZANIE SZUKAJĄ MIEJSCA DLA LWA

2 marca 2008  nr 9/824

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

To, co łączy wszystkie 
katolickie szkoły, to cha-

rakter wychowania, który 
proponują. Próba budowania 
chrześcijańskiego środowi-
ska w szkolnej codzienności. 
Na jak wiele sposobów udaje 
się to robić, przekonujemy 
się, bliżej przyglądając się 
pięciu szkołom katolickim, 
które istnieją w diecezji gli-
wickiej. Odwiedziliśmy je, a 
na str. IV–VI zamieszczamy 
przewodnik z podstawowy-
mi informacjami dotyczący-
mi nauki w tych szkołach. 
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Pracowite święto przewodników
PTTK. 21 lutego obcho-
dzony był Światowy Dzień 
Przewodnika. Z tej okazji cykl 
specjalnych wycieczek zapro-

ponowało Koło Przewodników 
Turystycznych w Gliwicach przy 
oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej i 
Koło Przewodników przy oddzia-
le kolejowym PTTK w Gliwicach. 
Wszyscy zainteresowani mie-
li możliwość poznania bliżej 
miasta. Trasy prowadziły m.in. 
uliczkami gliwickiej starówki, 
do Ruin Teatru Gliwickiego, na 
cmentarz hutniczy czy cmen-
tarz żydowski przy ul. Na Piasku. 
Można było razem z przewod-
nikami bliżej poznać Muzeum 
Odlewnictwa Artystycznego. Na 
23 lutego zaplanowana zosta-
ła wycieczka szlakiem zamków 
i pałaców ziemi gliwickiej, na 
jej trasie znalazły się między 
innymi takie miejscowości, jak 
Pławniowice, Toszek, Rudziniec, 
Sośnicowice. W tym specjalnym 
tygodniu przewodnicy oprowa-
dzali również turystów po gliwi-
ckiej Palmiarni.
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Siedziba gliwickiego oddziału PTTK 
znajduje się na pierwszym piętrze 
kamienicy przy Rynku 11 
(wejście od Rynku 12)

MISTRZOSTWA DIECEZJI.  
W dekanatach trwają eliminacje 
do półfinałów Ministranckich 
Mistrzostw Diecezji w Piłce 
Nożnej. Rozgrywki odbywają 
się w trzech kategoriach wie-
kowych – szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół 
średnich i starszych zawodni-
ków. Drużyny ministrantów o 
tytuł mistrza walczą już po raz 
siódmy. Najlepsi w dekanatach 

zmierzą się w kolejnym, półfi-
nałowym etapie. Zaś finał za-
planowany został na 31 ma-
ja i rozegrany zostanie w hali 
MOKiS w Pyskowicach.  W tym 
roku tytułu mistrzowskiego 
bronią drużyny z Tarnowskich 
Gór-Bobrownik (kategoria szkół 
podstawowych), Lisowa (gimna-
zja) i Zabrza-Grzybowic (szkoły 
średnie), które w ubiegłym roku 
okazały się najlepsze. 
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W hali zabrzańskiego MOSiR-u zmierzyły się drużyny dekanatu Gliwice- 
-Sośnica. (na zdjęciu) Zawodnicy z najmłodszej grupy, w której rywalizowały 
parafie Miłosierdzia Bożego, Chrystusa Króla i św. Jacka

Ministranci rozpoczęli rozgrywki

Jak zostać wolontariuszem?
GLIWICE. Nie trzeba dużo, 
wystarczy poczytać książkę, po-
rozmawiać – zachęcają do wo-
lontariatu ci, którzy się nim zaj-
mują. W Centrum Wolontariatu 
przy Górnośląskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
przygotowano spotkanie  infor-
macyjne dla osób, które chcia-
łyby dowiedzieć się czegoś na 
ten temat. Współorganizował je 
wolontariat w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, któ-
ry realizuje pilotażowy pro-
jekt pt. „Daj mi dłoń, bym 
mógł ci pomóc”. Jego założe-
niem jest pomoc wolontariu-
szy osobom starszym i nie-
pełnosprawnym, żyjącym czę-

sto w poczuciu samotności i 
izolacji. W organizacji spotka-
nia w GCOP uczestniczył rów-
nież Dom Pomocy Społecznej 
„Opoka” w Gliwicach dla osób 
przewlekle somatycznie cho-
rych, który również  korzy-
sta z pomocy wolontariuszy. 
Zainteresowani mogli dowie-
dzieć się m.in. jakie prawa i 
obowiązki wiążą się z podję-
ciem wolontariatu, na co zwró-
cić uwagę w kontakcie z oso-
bami starszymi. Wszyscy, któ-
rzy chcieliby podjąć pracę jako 
wolontariusze, mogą zgłaszać 
się do tych trzech miejsc, żeby 
uzyskać dodatkowe informacje 
na ten temat.

Dzielnicowi współpracują 
z listonoszami
ZABRZE. Bezpieczeństwo w 
mieście może poprawić współ-
praca policjantów z listonosza-
mi. Będą oni regularnie spoty-
kać się w swych rejonach i po-
znawać trasy, po których zwykle 
się poruszają. Ta wymiana infor-
macji ma zapewnić większe bez-
pieczeństwo listonoszom, a po-
licjantom lepiej określić zagro-

żenia w podlegającym im rejo-
nie i podjąć odpowiednie dzia-
łania prewencyjne. Listonosze 
cieszą się zaufaniem mieszkań-
ców i mają stały kontakt z więk-
szością z nich, dlatego współ-
praca tych dwóch grup zawodo-
wych ułatwi wymianę informa-
cji, np. o metodach działalności 
przestępczej.

KOSZĘCIN. O I Spichlerzowym 
Przeglądzie Dialektów Gwary 
Śląskiej „Godomy po naszymu” 
pisaliśmy w 7. numerze gliwi-
ckiego „Gościa”. Niestety, pojawił 
się przy tej okazji błędny podpis 
pod zdjęciem Liany Anioł, któ-
ra zajęła III miejsce w konkursie. 
Jeszcze raz przypominamy, że 

w najmłodszej kategorii wieko-
wej wygrała Katarzyna Miszczyk 
z Potępy swoją opowieścią o ro-
dzinnej miejscowości, w której 
przed laty „w każdej chałupie 
klupało się gwoździe”. Obok za-
mieszczamy zdjęcia obu uczest-
niczek konkursu, a za błąd obie 
przepraszamy. 

O konkursie gwary – raz jeszcze

Kasia Miszczyk z Potępy (z lewej) – I miejsce w konkursie i Liana Anioł 
z Kotulina – III miejsce
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18 lutego, w wieku 67 lat, zmarł 
ks. Józef Duda, emerytowany 
proboszcz parafii Matki Bożej 
Matki Kościoła i budowniczy 
kościoła w Lisowie. 

Pochodził z Radlina. Święce-
nia kapłańskie przyjął 14 czerw-
ca 1964 roku w Katowicach. Ja-
ko wikary pracował w parafiach: 
Wszystkich Świętych w Pszczy-
nie, św. Katarzyny w Jastrzębiu 
Zdroju, Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Skoczowie, Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Wiśle, św. Jana Chrzciciela w 
Brennej oraz św. Wawrzyńca w 
Kochanowicach. W 1982 roku 
został proboszczem w Lisowie. 
Rok później rozpoczął budowę 
kościoła pw. Matki Bożej Matki 
Kościoła, a zarazem tworzenie 
parafii. Zanim w 1999 roku sta-
nął nowy kościół, Msze św. były 
odprawiane początkowo pod go-
łym niebem, w remizie strażac-
kiej, a potem w tymczasowej ka-
plicy. Kiedy w 1999 roku ks. Józef 
Duda przeszedł na emeryturę, 
zamieszkał w rodzinnym Radli-
nie. Nadal odwiedzał swoją daw-

ną parafię, w której był probosz-
czem przez 17 lat. Kilka lat temu 
w Lisowie obchodził 40-lecie ka-
płaństwa. 

22 lutego uroczystościom 
pogrzebowym w Lisowie prze-
wodniczył bp Gerard Kusz, któ-
ry przypomniał, że kapłan nie 
osiąga zbawienia sam, ale za-
wsze z ludźmi, którym przewo-
dzi jako pasterz. W uroczystości 
uczestniczyli parafianie i wielu 
gości – z sąsiedniej parafii w Ko-
chanowicach, gdzie ks. Duda był 
przez cztery lata wikarym, oraz z 
dwóch parafii z Radlina, skąd po-
chodził. Ks. Józef Duda został po-
chowany na cmentarzu parafial-
nym w Lisowie.   

 R E K L A M A 

Niebezpieczeństwom czyhają-
cym na dziecko w Internecie 
będzie poświęcone spotkanie 
z Jakubem Śpiewakiem, pre-
zesem Fundacji Kidprotect.
pl, które odbędzie się 9 marca 
o godz. 16.00 w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II 
(obok katedry) w Gliwicach.

Zaproszeni są na nie szczegól-
nie rodzice, nauczyciele, wycho-
wawcy i pedagodzy oraz wszy-
scy zainteresowani tematem. Ja-
kub Śpiewak będzie mówił m. in. 
o tym, na jakie zagrożenia narażo-
ne są dzieci w Internecie oraz co 

dorośli mogą zrobić – nawet nie 
dysponując wiedzą informatycz-
ną – żeby ochronić najmłodszych 
przed tym szkodliwym wpływem.

Fundacja Kidprotect.pl działa 
od 2002 roku, zajmuje się proble-
mami związanymi z bezpieczeń-
stwem dzieci w Internecie, zwal-
czaniem pornografii dziecięcej i 
pedofilii w sieci. Pomaga również 
dorosłym ofiarom molestowania 
seksualnego w dzieciństwie, m.in. 
poprzez tworzenie dla nich grup 
wsparcia. Organizatorem spotka-
nia w Centrum im. Jana Pawła 
II jest Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży.   

Nowo wyposażony Zakład Ra- 
diologii z nowoczesną pracownią 
diagnostyki w Szpitalu Klinicznym 
nr 1 w Zabrzu oddano do użytku.  
Pacjenci nie będą już musieli na 
specjalistyczne badania jeździć do 
innych placówek na Śląsku. 

Pracownia diagnostyki obra-
zowej jest jedną z najno- 
wocześniejszych w kra-
ju. W wyposażeniu Za-
kładu Radiologii znaj-
duje się nowoczesny 
rezonans magnetycz-
ny,  16-rzędowy tomo-
graf komputerowy, cy-

frowy aparat rentgenowski. Mo-
dernizacja ta ułatwi szybsze po-
stawienie diagnozy, a pacjen-
tom skróci czas oczekiwania w 
kolejce na badania. W uroczy-
stym otwarciu pracowni uczest-
niczyli m. in. prof. Zbigniew Re-
liga, wojewoda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk oraz przedstawicie-

le władz, środowiska 
lekarskiego i akademi-
ckiego. Nowe wyposa-
żenie Zakładu Radio-
logii poświęcił ks. Jó-
zef Kusche, proboszcz 
parafii św. Anny w Za-
brzu.    

Śp. ks. Józef Duda (1940–2008) 

Budowniczy 
kościoła w Lisowie

Zaproszenie na spotkanie z Jakubem Śpiewakiem

Dziecko bezpieczne 
w Internecie

Nowoczesne 
wyposażenie 
zabrzańskiej 
pracowni ułatwi 
na miejscu 
diagnostykę 
pacjentów

Nowoczesny Zakład Radiologii w zabrzańskim szpitalu

Specjalistyczne badania 
na miejscu
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GLIWICE
  KATOLICKIE SZKOŁY  

Z CHARAKTEREM  
IM. EDYTY STEIN
Podstawówka, gimnazjum i li-

ceum znajdują się w centrum mia-
sta, w budynku użyczonym przez 
Siostry Szkolne de Notre Dame. 
Wejście każdego gościa do szko-
ły sygnalizuje gong. W środku do-
bry klimat tworzą stylowe meble 
i różne starocie. Szkoła liczy 211 
uczniów, z tego 100 w podsta-
wówce. Czesne wynosi 340 zł, za 
drugie dziecko – 170, trzecie cho-
dzi za darmo. W sytuacjach loso-
wych fundowane są stypendia.

Służba i samokształcenie – to 
dwie idee, które towarzyszą szko-
le od początku istnienia. – Sta-
ramy się zarazić młodych ludzi 
najszerszym naukowym horyzon-
tem i zachęcać do samokształce-
nia, bo nie można stu-
diować czy uczyć się bez 
czytania. Drugą spra-
wą jest wymiar religijny 
szkoły. Wiara bez uczyn-
ków martwa jest. Nie ma 
duchowości chrześcijań-
skiej bez służby na rzecz 
drugiego człowieka – 
mówi Jacek Szyndler, dy-
rektor szkół.

„W szkole podsta-
wowej zwracamy uwa-
gę na wartości, w gim-

nazjum musisz szukać swojej pa-
sji, a w liceum uczyć się i uczyć, 
aby wiedza była Twoim przesła-
niem. Prosimy, aby pamiętać, że 
jeśli przychodzisz do tej szkoły, 
to musisz być dobry dla innych. 
Szanować drugiego człowieka i 
dużo, dużo od siebie wymagać” 
– czytamy na stronie interneto-
wej szkoły.
 ADRES SZKOŁY:  
Katolickie Szkoły z Charakterem, 
44-100 Gliwice,  
ul. Górnych Wałów 23,  
tel. 32 335 30 64, e-mail:  
poczta@szkolazcharakterem.
gliwice.pl,  
www.szkolazcharakterem.
gliwice.pl

LUBLINIEC
  ZESPÓŁ SZKÓŁ  

IM. ŚW. EDYTY STEIN 
To najbardziej roz-

budowana szkoła kato-
licka w diecezji, obejmu-
jąca przedszkole, szko-
łę podstawową, gimna-
zjum, liceum ogólno-
kształcące i studium in-
formatyczne. Za naukę 
(oprócz liceum, które 
jest publiczne) pobiera-
ne jest czesne. Za przed-
szkole – 220 zł, w szko-
le podstawowej – 300 zł, 
w gimnazjum – 370 zł,  

Przed kilkoma tygodniami 
„Gość” rozpoczął cykl 
pt. „Szkoła z duszą”, 

zachęcając 
do zakładania szkół 

katolickich. 
W tym numerze 

przedstawiamy pięć 
takich szkół, które 

z powodzeniem działają 
w diecezji gliwickiej.  

Trzy z nich założyły osoby 
świeckie, dwie prowadzą 

salezjanie. 
Niektóre są publiczne 

i w nich nie trzeba płacić 
za naukę, inne niepubliczne 

– pobierają czesne. 
Do wszystkich razem 

uczęszcza obecnie 
ponad 1860 uczniów. 

tekst  
KLAUDIA CWOŁEK

O SWOJEJ SZKOLE
SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 
W TARNOWSKICH GÓRACH, 
FLORENTYNA SOSADA, I KLASA LO

– Wybrałam tę 
szkołę, ponieważ 
została mi pole-
cona przez znajo-
mych. Podoba mi 
się w niej, ponie-

waż jest bardzo bezpieczna. 
W podstawówce, gdzie cho-
dziłam, też było gimnazjum, 
ale tam nie czułam się tak mi-
le przyjęta i właśnie tak bez-
pieczna jak tu. W innych szko-
łach jest problem palenia, nar-
kotyków i alkoholu, a tu się 
wszyscy bardzo starają, żeby 
tego nie było. Poza tym w 
szkole bardzo fajnie są prowa-
dzone lekcje, nauczyciele są 
mili i zawsze nas wysłuchają. 
Interesujące jest to, jaki mamy 
kontakt z księżmi, bo na przy-
kład w parafii to raczej z księ-
dzem się nie rozmawia, a tu 
można pogadać normalnie o 
wszystkich sprawach. W szko-
le działa też oratorium dla 
dzieci, organizowane są róż-
ne wyjazdy, np. na majówkę, 
sylwestra, razem bawimy się 
w duchu salezjańskiej radości. 

SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH IM. ŚW. DOMINIKA 
SAVIO W ZABRZU, 
MARZENA SZCZYPIÓR, II KLASA LO

Podoba mi się w 
tej szkole prze-
de wszystkim dla-
tego, że jest mi-
ła atmosfera i do-
bre grono peda-

gogiczne, które stara się zro-
zumieć uczniów. Również in-
ni pracownicy są mili, zawsze 
można z nimi porozmawiać. 
Gdy wybierałam szkołę, mia-
łam wiele wątpliwości, ale 
ponieważ znajomi, którzy tu 
chodzili do gimnazjum, na-
kłaniali mnie, to po rozmo-
wie z rodzicami i panią pe-
dagog zdecydowałam się tu 
przyjść.  Znalazłam też profil, 
który mnie interesował, czy-
li klasę matematyczno-angiel-
ską. Nie żałuję, że tu chodzę, 
bo szkoła dobrze przygoto-
wuje do matury i do dalszego 
kształcenia, nie tylko na stu-
diach, ale też w życiu.

Poniżej po lewej: 
Uczniowie Szkoły 
z Charakterem 
w Gliwicach

Poniżej po prawej: 
Zespół Szkół 
im. Św. Edyty 
Stein w Lublińcu 
znajduje się 
w budynku, 
należącym 
do oblatów

Przewodnik po szkołach katolickich w diecezji gliwickiej

Wiedza plus formacja
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w studium informatycznym – 
180 zł. System jest prorodzin-
ny. Pierwsze dziecko płaci 100 
proc., drugie – 50 proc., od trze-
ciego – nauka jest darmowa. Sy-
tuacje losowe rozwiązane są in-
dywidualnie. 

Szkoła została założona 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
Wychowawców i jest największa 
spośród sześciu szkół prowadzo-
nych w Polsce przez KSW. Zaj-
muje budynek należący do zgro-
madzenia oblatów, oddany im 
po transformacji, w którym kie-
dyś znajdowało się niższe semi-
narium, a jeszcze wcześniej szko-
ła Fundacji Grotowskiego. Jeden 
z ojców oblatów jest prefektem 
szkoły. W całym zespole uczy 
się 232 uczniów, z którymi pra-
cuje 53 nauczycieli. – Szkoła ma 
z góry określone zasady, który-
mi się kieruje. Na pewno wyróż-
nia nas to, że na równi traktuje-
my wychowanie i nauczanie. Sy-
stem wychowawczy jest oparty 
na wartościach chrześcijańskich i 
myśli Edyty Stein – mówi Dariusz 
Przyłas, dyrektor szkół . – Uczą 
się u nas dzieci zdolne i słabsze. 
Z góry założyliśmy, że do każdej 
klasy przyjmujemy jedną osobę 
z jakimiś problemami. Mamy na 
przykład dzieci niepełnospraw-
ne czy takie, które wymagają bar-
dzo dużego wsparcia ze strony 
nauczycieli. 

 ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein,
42-700 Lubliniec,
ul. Piłsudskiego 8,
tel. 0 34 351 03 60, e-mail:
szkola@szkolaedytystein.pl,
www.szkolaedytystein.pl

TARNOWSKIE GÓRY 
  SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ

Położony jest w pięknym par-
ku w Reptach, dzielnicy Tarnow-
skich Gór, obok Górnośląskie-
go Centrum Rehabilitacji. Zespół 
tworzą: Publiczne Gimnazjum, 
Publiczne Liceum Ogólnokształ-
cące, Publiczne Technikum Eko-
nomiczne (wszystkie mają kla-
sy integracyjne) oraz Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Specjalna. SZS 
liczy ponad 550 uczniów i około 
50 nauczycieli. Za naukę nie jest 
pobierana opłata. W szkole pra-
cuje 7 salezjanów oraz 3 siostry 
salezjanki (jedna w bursie).

Przy naborze część miejsc 
zagwarantowana jest 
dla młodzieży niepeł-
nosprawnej, pozostała 
podzielona jest między 
uczniów miejscowych i 
dojeżdżających. 

– To, co jest naj-
bardziej istotne w na-
szej szkole, to nacisk, 
jaki kładziemy na du-
chowość salezjańską, w 

której wychowujemy młodzież – 
mówi ks. Sławomir Szymański, 
dyrektor SZS. – Szkoła jest miej-
scem nauki, ale również miejscem 
zdobywania dojrzałości chrześci-
jańskiej w charyzmacie ks. Bosko, 
opartym na dobroci, miłości, rozu-
mie i na duchowych pokładach eg-
zystencji, które w każdym z tych 
młodych ludzi próbujemy uaktyw-
nić. Myślę, że młodzież do naszej 
szkoły, oprócz poziomu naucza-
nia i oferty edukacyjnej, przyciąga 
klimat wzajemnego zaufania, coś 
na kształt życia rodzinnego, relacji 
opartej na przyjaźni. 

Salezjański Zespół Szkół 
działa przy Salezjańskim Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym, w 
skład którego wchodzą ponad-
to: Zakład Rehabilitacji Inwali-
dów, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej, bursa (przede wszystkim dla 
młodzieży niepełnosprawnej, ale 
w miarę wolnych miejsc przyj-
mowane są inne osoby), Niepub-
liczny ZOZ, oratorium, poradnia 

psychologiczno-pedago-
giczna. 
 ADRES SZKOŁY:  
Salezjański  
Zespół Szkół,
42-604 Tarnowskie Góry,
ul. Śniadeckiego 1,
tel. 32 39 32 301,  
e-mail:  
soswtg@gmail.com,
www.sosw.salezjanie.pl

ZABRZE 
  ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH  

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO 
To pierwsza katolicka szkoła, 

jaka powstała w diecezji, rozpo-
częła działalność już w 1992 roku. 
W jej skład wchodzi szkoła pod-
stawowa, gimnazjum i liceum. 
Wszystkie są niepubliczne, czes-
ne w szkole podstawowej wynosi 
590 zł łącznie z obiadem i dowo-
zem, w gimnazjum od 480 do 590 
zł w zależności od opcji (z dojaz-
dem i obiadem czy bez), w liceum 
370 (za naukę). Na kolejne dzie-
ci z rodziny są zniżki. Do szkoły 
uczęszcza 325 uczniów, pracuje 
w niej około 50 nauczycieli. 

– Ta szkoła zrodziła się z na-
szych potrzeb – mówi jej dyrek-
tor Zofia Kozielska, której syno-
wie od początku do końca uczy-
li się tutaj, a obecnie studiują. – 
Jako katoliccy rodzice chcieliśmy 
mieć szkoły, w których nauczycie-
le i wychowawcy będą mówili tym 
samym głosem, co my. I takie było 
główne przesłanie, żeby to, co w 
domu jest białe, w szkole też było 
białe. I myślę, że to się udało. 

W szkole, począwszy od ze-
rówki, kładzie się duży nacisk na 
naukę języków obcych, jest też 
wiele kół zainteresowań, od języ-
kowych przez dziennikarsko-lite-

Poniżej po lewej: 
Szkoła salezjańska 
w Reptach 
położona jest 
na terenie parku
Po prawej: 
Zajęcia teatralne 
w szkole 
katolickiej 
w Zabrzu 

Przewodnik po szkołach katolickich w diecezji gliwickiej

Wiedza plus formacja

dokończenie na s. VI

KL
AU

D
IA

 C
W

O
ŁE

K

KL
AU

D
IA

 C
W

O
ŁE

K

KL
AU

D
IA

 C
W

O
ŁE

K



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

  2
 m

ar
ca

 2
00

8

VI

rackie po scholę i koło teatralne. 
– Odkrywamy talenty w każdym 
dziecku, bo każde ma w sobie 
potencjał czegoś dobrego. Prob-
lem tylko w tym, żeby to wydo-
być. My stwarzamy wiele mecha-
nizmów, żeby tak się stało, stąd 
nasze dobre wyniki i osiągnięcia. 
 ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół Katolickich
im. Ks. Jana Twardowskiego,

41-807 Zabrze, ul. Tarnopolska 3, 
tel. 0 32 271 21 32,  
e-mail: szkola@katolicka.pl, 
www.katolicka.pl

  SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ  
SZKÓŁ PUBLICZNYCH  
IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO 
Szkoła znajduje się w dzielni-

cy Rokitnica. W jej skład wchodzi 
gimnazjum oraz liceum ogólno-
kształcące. Nauka jest bezpłatna. 
Uczy się tutaj 549 uczniów (w tym 

285 w gimna-
zjum), z którymi 
pracuje 45 na-
uczycieli. Wspól-
notę zakonną w 
Rokitnicy two-
rzy 4 księży i je-
den kleryk. Tak jak w Tarnow-
skich Górach, salezjanie mieszka-
ją na miejscu. 

Kandydaci do szkoły prze-
chodzą rozmowę kwalifikacyjną 
i uczestniczą w obowiązkowym 
obozie integracyjnym. 

W szkole – jak przy typowej 
placówce salezjańskiej – znajdu-
je się kaplica, oratorium (miejsce 
spotkań pozalekcyjnych – nauki, 
zabawy, modlitwy i nawiązywania 
przyjaźni) oraz boisko. Dzień roz-
poczyna się wspólną modlitwą i 
„słówkiem na dzień dobry”, czy-
li refleksją do przemyślenia. Czym 
szkoła się wyróżnia? – Myślę, że 
jest u nas inna atmosfera, chciał-
bym, żeby panował tu duch ro-
dzinny, który cały czas tworzy-
my. Dla mnie potwierdzeniem, że 
tak się dzieje, jest to, że młodzież 
chętnie pozostaje po zajęciach i 
przyjeżdża do szkoły na dyskote-
ki, zabawy, bierze też udział we 
wspólnych wyjazdach – mówi ks. 
Jarosław Wnuk, dyrektor SZSP. 
Przy szkole działa stowarzyszenie 
sportowe SALOS, wolontariat mi-
syjny i chór.
 ADRES SZKOŁY:
Salezjański Zespół Szkół 
Publicznych, 41-813 Zabrze,  
ul. Kruczkowskiego 31,  
tel. 0 32 272 25 25,  
e-mail: salezjanie1@op.pl,  
www.zabrze.salezjanie.org.pl 

SZKOŁA KATOLICKA, CZYLI…
Szkoły katolickie mają zwykle świetną renomę i są po prostu dobre. Dlatego ro-
dzice właśnie z tego powodu je wybierają, przyznając czasem, że ich „katolickość” 
ma drugorzędne znaczenie. Ma to swoje negatywne strony, ale nie jest przeszkodą 
do przyjęcia ucznia. Co więcej, do szkół katolickich mogą być przyjmowani także 
niewierzący, wyznawcy różnych religii czy chrześcijanie innych wyznań, jak mia-
ło to np. miejsce u salezjanów w Zabrzu, gdzie z wielkim powodzeniem uczył się 
ewangelik. Warunek jest tylko taki, że wszyscy muszą respektować katolicki cha-
rakter wychowania szkoły. Trudno wymienić wszystkie wartości, które się na to 
składają.  Sami uczniowie podkreślają brak przemocy, alkoholu i narkotyków. 
Odwiedzając szkoły w diecezji gliwickiej, wszędzie spotkałam się z wielką troską o 
konkretnego człowieka. –  Dobra szkoła to wcale nie  taka, która ma nie wiado-
mo jak zdolnych uczniów. Dobra szkoła to jest ta, która wyciąga najwięcej z każ-
dego – i tego słabego, i tego bardzo zdolnego – tłumaczył jeden z dyrektorów. W 
edukacji coraz częściej mówi się  o „wartości dodanej”, która mierzy przyrost wie-
dzy ucznia, czyli to, co podczas nauki naprawdę zyskał.
I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Szkoła, żeby mieć w nazwie słowo „kato-
licka”, musi spełnić określone warunki, które weryfikuje kuria diecezjalna. Nie 
oznacza to jednak wcale, że inne szkoły katolickiego charakteru  są pozbawio-
ne. Jest wiele takich miejsc, gdzie nauczyciele i uczniowie przez solidne podejście 
do swojej pracy, otwartość na drugiego człowieka i przejęcie Ewangelią czynią ze 
swoich szkół prawdziwie chrześcijańskie środowiska.  KC



UCZNIOWIE 
O SWOJEJ SZKOLE

KATOLICKIE SZKOŁY Z CHARAKTEREM 
IM. EDYTY STEIN W GLIWICACH, 
BARTEK MIESZALSKI, 
III KLASA GIMNAZJUM
– Chcieliśmy z ro-
dzicami uciec od 
tego wszystkie-
go, co dzieje się 
w innych szko-
łach, zwłaszcza w 
wieku gimnazjalnym, gdy mło-
dzież nie jest jeszcze ani do-
rosła, ani dziecinna. Chodzę 
tutaj razem z bratem, jeste-
śmy zadowoleni z wyboru. To, 
co wyróżnia naszą szkołę, to 
spotkania z wieloma ważnymi 
osobami, które do nas przyjeż-
dżają albo my wyjeżdżamy do 
nich do Krakowa, Warszawy, 
Wrocławia, Paryża. Można tu 
w nieskończoność wymieniać 
nazwiska: Leszek Kołakowski, 
Marek Edelman, Zagajewski, 
Seweryn... Mamy wiele zajęć 
pozalekcyjnych i atrakcji, np. 
ściankę wspinaczkową, reda-
gujemy gazetkę, po lekcjach 
możemy zostawać do oporu. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. EDYTY STEIN 
W LUBLIŃCU, 
EWA KRÓLIK, I KLASA LO 
– Wybrałam tę 
szkołę, ponieważ 
chodziła już do 
niej moja siostra. 
Dla mnie ważne 
było to, że jest to 
dobra szkoła, spokojna i że at-
mosfera jest fajna, a nauczy-
ciele mili. Ważne jest to, że 
szkoła dobrze przygotowuje 
do matury, rozwiązujemy wie-
le testów, nie boję się tego eg-
zaminu. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH 
W ZABRZU,  
WOJCIECH WALCZYSZYN, 
III KLASA GIMNAZJUM
– W tej szkole 
nie ma przemocy, 
można zostawić 
spokojnie swoje 
rzeczy, nic nie zgi-
nie, na pewno jest 
dużo bezpieczniej niż gdzie 
indziej. Nauczyciele bardzo się 
nami tu zajmują. Mamy du-
żo wyjazdów integracyjnych i 
edukacyjnych. Szkoła dobrze 
przygotowuje do egzaminu 
gimnazjalnego. Planuję też 
pójść tutaj do liceum. 

Hol 
salezjańskiej 

szkoły 
w Zabrzu przed 

rozpoczęciem 
zajęć

G O Ś Ć  G L I W I C K I
KL

AU
D

IA
 C

W
O

ŁE
K

dokończenie ze s. V



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
2 m

arca 2008

VII

KS. WALDEMAR PACKNER: 
Jak czuje się człowiek, 
który stanął na naj-
wyższych szczytach 
wszystkich kontynen-
tów?

TOMASZ KOBIELSKI: 
– Cieszę się z tego 
ogromnie, choć nicze-
go nie zmieniło to w 
moim życiu. 

Razem z Bogusławem 
Ogrodnikiem z Wrocławia i Ja-
nuszem Adamskim ze Szczecina 
wszedł Pan na ostatni szczyt w 
Koronie. Do tej pory udało się to 
tylko dwóm Polakom.

– Przed nami na najwyższych 
szczytach kontynentów stanę-
li Leszek Cichy w 1999 roku, 
rok później Anna Czerwińska. 
Na Mount Vinson weszliśmy we 
trójkę, więc traktujemy to jako 
wspólne trzecie miejsce. 

Mount Vinson, najwyższy szczyt 
Antarktydy, jest trudny do zdo-
bycia, głównie ze względów fi-
nansowych. 

– Wyprawa na Mount Vinson 
jest dużo droższa niż zdobycie 
Mount Everestu. Sporo czasu 
zajęło nam znalezienie sponso-
rów, którzy pomogliby nam w 
wyprawie. Technicznie nie jest 
to najtrudniejsza góra, może 

największą przeszkodą 
były ogromne mrozy. 
Samo dotarcie z Euro-
py do Masywu Vinso-
na zajmuje prawie 25 
godzin lotu. Z Patago-
nii w Chile na Antarkty-
dę dotarliśmy specjal-
nym transportowcem, 
który ląduje na lodzie. 
Z tamtego miejsca nie-
wielką awionetką lecie-
liśmy jeszcze 200 km 
do Masywu Vinsona. 

Kiedy pomyślał Pan po 
raz pierwszy o zdobyciu 
Korony Ziemi?

– W czerwcu 2003 
roku stanąłem na szczycie El-
brusu, uważanego za najwyższy 
szczyt Europy. Nie myślałem wte-
dy o zdobywaniu Korony Ziemi, a 
ta wyprawa była właściwie przy-
gotowaniem do zdobycia Chan 
Tengri, mojego pierwszego sied-
miotysięcznika. 

A potem w niespełna pięć lat 
zdobył Pan najwyższe szczyty 
kontynentów Ziemi? Która wy-
prawa najbardziej zapadła Pa-
nu w pamięć?

– Z pewnością dwie wypra-
wy były szczególne. Pierwsza to 
oczywiście najwyższa góra świa-
ta – Mount Everest. Gdyby nie 
kamień ze szczytu i pamiątkowe 
zdjęcia z tej wyprawy, myślałbym, 
że to tylko sen. Druga góra, któ-
ra zapadła mi w pamięć, to Pira-
mida Carstensz, najwyższy szczyt 
Australii i Oceanii. Niezwykle ma-
lowniczo położona, aby dotrzeć 

do niej, sześć dni przedzieraliśmy 
się przez dżunglę. Chciałbym tam 
jeszcze kiedyś powrócić. 

Co daje zdobywanie gór? Cza-
sem słychać opinie, że to zajęcie 
niepotrzebne, a przede wszyst-
kim ryzykowne.

– Często pytają mnie ludzie, 
dlaczego chodzę po górach, 
przecież się męczę, poza tym jest 
to niebezpieczne. Dla mnie cho-
dzenie po górach jest sposobem 
na życie, to niesamowita przygo-
da, którą przeżywam za każdym 
razem, gdy wyruszam na szczyt. 
Poza tym nie sądzę, aby góry były 
niebezpieczne, jeśli czuje się wo-
bec nich respekt i nie jest się non-
szalanckim. Na drogach każdego 
dnia ginie o wiele więcej ludzi niż 
podczas zdobywania szczytów. 

Która góra teraz czeka na zdo-
bycie?

– Nie starczy życia, aby zdobyć 
szczyty, o których jeszcze marzę. 
W tym roku odpocznę. Ale myślę 
o dwóch górach – K2 w 2009 ro-
ku oraz Lhotse, czwarta góra Zie-
mi. Na Lhotse chciałbym stanąć 
dlatego, że jest to pierwszy oś-
miotysięcznik zdobyty przez Klub 
Wysokogórski Gliwice, do które-
go należę. W przyszłym roku mija 
30 lat od tego wydarzenia.

Czy alpinizm w Polsce jest po-
pularny?

Polacy kochają chodzić po gó-
rach. Wystarczy pojechać w Ta-
try, które każdego roku odwie-
dzają tłumy. W wysokie góry cho-
dzi najwyżej 20 Polaków. To prze-
de wszystkim bardzo kosztowny 
sport. O wiele bardziej popularna 
jest wspinaczka skałkowa.  

Więcej na www.kobielski.pl

Rodzinny konkurs

Wygraj

Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedziela można wygrać ciekawe 
nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień 9 marca w  progra-
mie „Tu i teraz” – audycja o ruchu 
Komunia i Wyzwolenie (Comu-
nione e Liberazione). Zadaniem 
ruchu jest wychowanie swoich 
członków do dojrzałego chrześ-
cijaństwa i do uczestnictwa w 
misji Kościoła katolickiego we 
współczesnym świecie.

Aby wygrać zaproszenie dla 
czterech osób do Fantasy Par-
ku w Rudzie Śląskiej, należy za-
dzwonić po zakończeniu audy-
cji do studia (tel. 0 32 232 52 32) 
i odpowiedzieć na pytanie: Z ja-
kiego kraju wywodzi się ruch Ko-
munia i Wyzwolenie?  

Magazyn „Tu i teraz”  przed-
stawia wydarzenia z życia lokal-
nego Kościoła,  rozmowy z cie-
kawymi ludźmi oraz reportaże 
z miejsc, które mają szczególne 
znaczenie dla diecezji. Początek 
audycji: niedziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– godzinny pobyt w Parku Wod-
nym w Tarnowskich Górach (dla 
czterech osób), zaproszenie dla 
czterech osób do Multikina w Za-
brzu, rodzinne wejście do Fanta-
sy Parku w Rudzie Śląskiej (moż-
na pograć w kręgle, bilard, gry 
wideo) oraz książki ufundowane 
przez Wydawnictwo Jedność.  

Gliwiczanin na najwyższych szczytach kontynentów

Mam Koronę Ziemi!

Tomasz Kobielski 
na Mt Vinson. 

Poniżej: Wejście
na ten szczyt
dało mu
Koronę Ziemi

Rozmowa
z Tomaszem 
Kobielskim,
zdobywcą Korony Ziemi
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  ŚW. FRANCISZEK – CZŁOWIEK 
MODLITWY

to temat niedzieli 2 MARCA w koście-
le franciszkanów w Bytomiu (przy placu 
Klasztornym). Słowo Boże na wszystkich 
mszach głosić będzie o. Rafał Kogut (godz. 
8.00, 10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 20.00). 
4 MARCA, godz. 18.00 – Msza św. i wieczór 
modlitwy do godz. 21.00 (prowadzi m.in. 
Communione e Liberazione). Spotkania od-
bywają się w ramach obchodów 750. rocz-
nicy przybycia franciszkanów do Bytomia.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 5 MARCA w kaplicy św. Jadwigi w pa-
rafii Wszystkich Świętych. W programie: 
godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza 
św. z homilią i prelekcja ks. dr. Sebastiana 
Mareckiego, dyrektora radia Plus Gliwice, 
pt. Szczerość w życiu chrześcijanina. 
  DLA ORGANISTÓW 

I MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
Dekanalne spotkania formacyjne w najbliż-
szym tygodniu odbędą się 4 MARCA o 
godz. 19.00 w parafii św. Teresy w Zabrzu 
Mikulczycach i 7 MARCA o godz. 19.00 w 
parafii św. Barbary w Bytomiu.
  STOWARZYSZENIE RODZIN 

KATOLICKICH
zaprasza na rekolekcje, które odbędą się 
od 7 do 9 MARCA w domu karmelitów w 
Wadowicach. Prowadzi ks. Herbert Hlubek. 
Koszt 112 zł. Zgłoszenia: Paweł Stempski, 
tel.: 32 276 13 94, 601 579 689.
  KATOLICKIE 

STOWARZYSZENIE 
MŁODZIEŻY 

zaprasza na diecezjalny dzień skupienia, 
który odbędzie się 8 MARCA w parafii św. 
Józefa w Zabrzu. Rozpoczęcie o godz. 
10.00. Kazanie głosi ks. Piotr Faliński. W 
programie także spotkanie z ks. Michałem 
Wolińskim, egzorcystą, oraz finał konkursu 
diecezjalnego. 
  BIURO PODRÓŻY W CZASIE
to tytuł spektaklu przygotowanego przez 
grupę młodzieżową „IMBRYK” z Bojkowa. 
Jest to współczesne zamyślenie nad 
Wielkim Postem. Przedstawienie odbędzie 
się 8 MARCA o godz. 18.15 i 9 MARCA o godz. 
17.15 w MDK w Gliwicach Bojkowie przy 
ul. Rolników.
  KATOLICKIE STOWARZYSZENIE 

WYCHOWAWCÓW
zaprasza nauczycieli, rodziców i wycho-
wawców na rekolekcje, które odbędą się 
od 9 do 11 MARCA w kaplicy Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublińcu. W 
niedzielę rozpoczęcie o godz. 11.00 (dla 
całych rodzin), w poniedziałek i wtorek o 
godz. 17.30. Prowadzą: o. Marcin Szafors 
i o. Piotr Darasz, oblaci.  

Zapowiedzi

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży 
KANA  zaprasza młodzież do udziału w II 
etapie konkursu internetowego, poświęco-
nego zabytkom sakralnym Polski. 

Ideą konkursu jest ukazanie za pomo-
cą stron internetowych piękna ukrytego w 
malowidłach ściennych, obrazach i rzeź-
bach zdobiących świątynie, w starych cmen-
tarnych nagrobkach, przydrożnych kaplicz-
kach, także tych niedostrzeganych i zapo-
mnianych. Chodzi także o odkrywanie wy-
miaru architektoniczno-kulturowego całej 
miejscowości, gdzie się znajdują. 

W bieżącym roku szkolnym konkurs 
odbywa się w trzech niezależnie ocenia-
nych etapach, do końca marca można wy-
syłać prace do II etapu.  Regulamin kon-
kursu znajduje się na stronie www.zabytki-
sakralne.pl, gdzie można także śledzić je-
go postępy.  Na każdym etapie  przewidzia-
ne są nagrody rzeczowe (komputery lap-
topy, komputery palmtopy, aparaty cyfro-
we, oprogramowanie, książki) ufundowa-
ne przez sponsorów. Więcej informacji: Ka-
tolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA,  
ul. Jana Pawła II 7, 44-100 Gliwice, tel. (32) 
230 89 41, www.kana.gliwice.pl. 

Konkurs internetowy 

Mapa zabytków sakralnych Polski

Wiersze i zdjęcia autorstwa Andrzeja Waltera 
wzajemnie się przenikają i dopełniają. 
2 marca o godz. 16.00 w Centrum Jana Pawła II 
w Gliwicach odbędzie się wernisaż wystawy 
jego fotografii połączony z promocją ostatniego 
tomiku poezji zatytułowanego „Miłość”. 

Andrzej Walter mieszka i pracuje w Gli-
wicach, od ponad 20 lat zajmuje się sztu-
ką. Jak sam podkreśla, poezja zawsze by-
ła przed fotografią. Jego zdjęcia oddają kli-
mat zawarty w wierszach. Jest autorem 
trzech albumów poetycko-fotograficznych: 
„Paryż”, „Nastroje” oraz „Miłość”. Wysta-
wiał już swoje prace fotograficzne w Domu 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, 

w Galerii ArtDekor w Sta-
vanger (Norwegia), na Tar-
gach Książki w Krakowie 
oraz w Piwnicy pod Bara-
nami. Został uhonorowa-
ny dyplomem jakości No-
wojorskiego Instytutu Fo-
tografii. Wydawnictwo Serbin Communica-
tions z Los Angeles – edytor miesięcznika 
Photographers Forum – przyznało mu na-
grodę za najlepszą fotografię 2001 r. w USA, 
wybraną spośród 20 tys. prac nadesłanych 
z 40 krajów. 

Wernisaż połączony będzie z koncertem 
poezji śpiewanej w wykonaniu Marty Skutek 
i Agaty Ostrowskiej. Wystawa czynna będzie 
do 27 marca, codziennie w godz. 14.00–
19.00, oprócz piątków i niedziel.  

Nowa wystawa w Centrum Jana Pawła II 

Poeta i fotografik
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Na fotografiach 
Andrzeja 
Waltera 

odnajdujemy 
klimat jego 

poezji 

G O Ś Ć  G L I W I C K I


