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W e wspomnienie św. Kamila, 14 
lipca, w kościele Matki Bożej 

Uzdrowienie Chorych spotkali się cho-
rzy oraz ci, którzy się nimi opiekują, 
przedstawiciele służby zdrowia. Mszy 
przewodniczył o. Antoni Bednarczyk 
z Białej koło Prudnika, dobrze tu 
znany, bo kiedyś był proboszczem 
w tarnogórskiej parafii kamilianów. 
– Zdrowie i choroba, obie  te rzeczy 
są nierozerwalnie związane z życiem 
ludzkim – mówił w homilii proboszcz 
o. Leszek Szkudlarek.  Zauważył, że 
zdrowie zwykliśmy traktować jako 
stan naturalny, natomiast chorobę nie. 
Chociaż każdy na którymś etapie życia 
jej doświadcza – sam lub opiekując się 

chorymi bliskimi. Wtedy zwykle poja-
wiają się też pytania. – Odpowiedzieć 
możemy sobie na nie tylko w kontek-
ście Ewangelii czy życia takich osób, jak 
św. Kamil – stwierdził o. Szkudlarek, 
przypominając, że Kamil de Lellis, 
niosąc pomoc innym, sam cierpiał na 
kilka poważnych chorób. – Człowiek 
powinien być wrażliwy na cierpienie 
drugiego, ale też na własne. Czyli pró-
bować odpowiedzieć sobie na pytanie, 
jak to cierpienie ma się zrealizować 
w jego życiu, do czego doprowadzić, 
żeby zaowocowało uświęceniem. 
Chociaż choroba i kalectwo są trudne, 
czasem nawet niemożliwe do zrozu-
mienia – dodał o. Szkudlarek.

W czasie odpustowego triduum 
w Tarnowskich Górach odbyły się 
dwa koncerty. Podczas parafialne- 
go festynu zaśpiewała Halina Frąc-
kowiak. Natomiast w kościele wystą- 
pił Claret Gospel, chór z Wybrzeża 
Kości Słoniowej, który co roku od 
kilku lat odwiedza Polskę razem 
z o. Romanem Woźnicą, klaretynem 
pochodzącym z Bytomia-Suchej 
Góry. Ich trasa koncertowa prowa- 
dzi zawsze przez różne miejsco- 
wości rozrzucone po całej Polsce. 
Muzyka gospel i tradycyjne śpie- 
wy połączone z tańcem i niezwy- 
kłym kolorytem całego występu 
niezmiennie porywają publiczność. 
A przy okazji pokazują nam, jak 
w Kościele afrykańskim uwielbia 
się Boga. mf
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O. Antoni Bednarczyk udziela 
sakramentu namaszczenia 
chorych

Triduum ze św. Kamilem

Życie z chorobą
krótko

Europejczyk 
z Gliwic
MSI. W związku 
z wyborem Jerzego Buzka 
na przewodniczącego 
Parlamentu 
Europejskiego Miejski 
Serwis informacyjny 
przygotował specjalny 
materiał.  – Jesteśmy 
dumni, że człowiek 
wywodzący się stąd 
zaszedł tak wysoko 
i jednocześnie nie 
zapomniał o swoich 
korzeniach. Gliwice 
zawsze pozostają dla 
niego „rodzinnym 
domem” – komentuje 
wybór Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent 
miasta. Gazeta dostępna 
jest na stronie www.
um.gliwice.pl. 

Skrzydła 
Caritas. Od września 
2005 roku w diecezji 
działa program „Skrzydła”, 
który polega na 
finansowym wspieraniu  
przez 10 miesięcy 
konkretnego ucznia. 
Podstawowe wpłaty 
wynoszą 147 lub 154 zł 
miesięcznie, ale można 
składać też mniejsze 
ofiary. Osoby i instytucje 
gotowe do pomocy 
mogą zgłaszać się 
do Caritas gliwickiej, 
tel. 32 230 78 70; szczegóły:  
www.skrzydła.pl.

Zmiana siedziby
Dom Współpracy Polsko-
-Niemieckiej wyprowadza 
się z budynku przy 
ul. rybnickiej (będącej 
własnością Politechniki 
Śląskiej) do Centrum 
Edukacji i Biznesu 
„Nowe Gliwice” 
przy ul. Bojkowskiej. 
Oficjalne otwarcie 
przewidziane jest 
we wrześniu. 

Przez trzy dni kamiliańska parafia w Tarnowskich 
Górach obchodziła święto swojego patrona. 
Ostatni dzień poświęcony był chorym i cierpiącym. 
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Muzeum czeka na wolontariuszy
Gliwice. Muzeum w Gliwicach 
zaprasza wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby zaangażować się 
w organizację tegorocznych Gliwic-
kich Dni Dziedzictwa Kulturowe-
go, które odbędą się 5 i 6 września. 
Zainteresowani współpracą mogą 
kontaktować się w tej sprawie z 
Joanną Czyżykowską – tel. 032 
332 47 42, e-mail: jczyzykowska@
muzeum.gliwice.pl. Szczegółowy 
program VII edycji GDDK dostępny 

pod koniec lipca na stronie www.
muzeum.gliwice.pl.

Adres redakcji: 
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon 032 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

Msza za śp. Franza Albrechta

Rudy. 13 lipca bp Jan Wieczorek 
przewodniczył w bazylice rudzkiej 
Mszy św. za zmarłego 25 czerwca 
księcia raciborskiego Franza 
Albrechta, pochowanego na zam-
ku w Corvey w Niemczech. Książę 
urodził się w Rudach w 1920 roku, 
gdy jego rodzina była właścicielem 
tutejszego pałacu w pocysterskim 
opactwie. 14 czerwca uczestniczył 
jeszcze w uroczystości nadania 
rudzkiemu kościołowi Wniebo-
wzięcia NMP tytułu bazyliki mniej-
szej. – Nasz współbrat , tak mocno 
związany z tym miejscem, należał 
do Pana – powiedział w homilii 
bp Wieczorek. Podkreślił, że całe 

życie Franza Albrechta wypełnione 
było wartościami chrześcijańskimi 
i dobrze się stało, że po sekulary-
zacji cysterskiego opactwa dobra 
zakonne trafiły do jego rodziny, 
związanej z Kościołem. – Książę co 
roku był obecny na budowie, odwie-
dzał to miejsce od czasu, gdy zostało 
przekazane diecezji – mówi ks. Jan 
Rosiek, odpowiedzialny za odbu-
dowę opactwa. Na początku był 
trochę zniecierpliwiony, może bał 
się, że nie zobaczy końca prac, ale 
ostatnio, gdy widział potęp robót, 
bardzo się cieszył. Potwierdzał to 
swoją obecnością i  listami przesyła-
nymi z Austrii, gdzie mieszkał. 

Szkolenie dla porządkowych
Gliwice. 47 osób z diecezji, porząd-
kowych pielgrzymek parafialnych 
oraz pieszej pielgrzymki diecezjal-
nej na Jasną Górę, wzięło udział 
w szkoleniu, które 16 i 17 lipca, 
odbyło się w Gliwicach. – Uczest-
nicy szkolenia przypomnieli sobie 
przepisy dotyczące poruszania 
się kolumn pieszych po drogach, 
dowiedzieli się, jaki mają zakres 
kompetencji oraz odpowiedzialno-
ści, usłyszeli, z jakimi zagrożeniami 
mogą się spotkać i jak na nie reago-
wać – powiedział ks. Artur Pytel, 
diecezjalny duszpasterz młodzie-
ży, który zorganizował spotkanie. 

Uczestnicy nabyli praktycznych 
umiejętności podawania sygna-
łów drogowych uczestnikom ruchu 
oraz kierowania ruchem drogo-
wym. Dzięki życzliwości dyrektora 
WORD w Katowicach instruktorzy 
szkolili porządkowych bezpłatnie. 
– Nasi „fankowi”, jak potocznie 
określamy kierujących kolumną 
pielgrzymów na drodze, każdego 
roku biorą dużą odpowiedzial-
ność na swoje barki i jestem im 
za to wdzięczny – powiedział ks. 
Artur Pytel, który jest również 
kierownikiem trasy diecezjalnej 
pielgrzymki do Częstochowy.

Letnia szkoła w „Śląsku”
Koszęcin. Od 16 do 25 lipca w sie-
dzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” trwały zajęcia czwartej 
edycji Międzynarodowej Letniej 
Szkoły Tańca Współczesnego. 
Uczestniczyło w niej 70 osób z Pol-
ski i Litwy, m.in. uczniowie Klubu 
Sportowego „Gwiazda” z Olesna 
oraz zespołu tańca współczesnego 
„Progress” z MCK w Bełchatowie.  
Szkoła jest pomysłem Michaiła 
Zubkowa, choreografa i pedagoga 
„Śląska”, i Katarzyny Skawińskiej, 
choreografa, założycielki i kierow-
nika artystycznego Teatru Tańca 
DF w Krakowie. W projekcie bio-
rą udział osoby w różnym wieku 
i reprezentujące różny poziom 

taneczny, dlatego zajęcia odbywa-
ją się w kilku grupach. Oddzielnie 
ćwiczą tancerze profesjonalni, 
osoby starsze, dla których taniec 
jest sposobem spędzania wolnego 
czasu, i ci, którzy dopiero rozpo-
czynają przygodę z tańcem. Oprócz 
zajęć praktycznych w programie 
znalazły się również wykłady teore-
tyczne i projekcje filmów o tematyce 
tanecznej. Szkoła tańca współcze-
snego jest jedną z propozycji Letniej 
Szkoły Artystycznej trwającej latem 
w siedzibie „Śląska”. W jej ramach 
odbyły się też Warsztaty Polskiego 
Tańca Ludowego i Narodowego, 
a niedługo rozpocznie się Śląska 
Letnia Szkoła Wokalna.

Ostatnia wizyta księcia Franza Albrechta w Rudach. Na zdjęciu 
razem z ks. Janem Rośkiem

Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego szkolili 
porządkowych pieszych pielgrzymek

Pierwszy dzień zajęć letniej szkoły tańca współczesnego 
w siedzibie „Śląska”
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Do rzymskich bazylik nie wejdą 
zbyt skąpo ubrani turyści. Za 
to w naszych kościołach latem 
panuje coraz większa swoboda 
w ubieraniu się.

T urystów odwiedzających 
Wieczne Miasto nie dziwią 

strażnicy stojący przy drzwiach 
ważniejszych kościołów. – Zresztą 
przewodniczka uprzedzała nas, 
aby zawsze mieć przy sobie szal 
lub przewiewną chustę, którymi 
można okryć ramiona. Inaczej 
strażnik nie wpuści do kościoła 
– wyjaśnia Iza Domejko, która nie-
dwano wróciła z pielgrzymki do 
Rzymu. Podobnie w wielu innych 
miejscach Europy. Odwiedzając 
greckie monastyry, nawet panowie 
muszą zakładać długie spodnie. 
Jeśli nie mają ich przy sobie, korzy-
stają z wiszących przy wejściu do 

klasztoru. Dla 
kobiet długa 
sukienka i za-
kryte ramiona 
to standard. 

– Za to w na-
szych kościołach 
możemy spotkać 
coraz skromniej 
ubranych wier-
nych. Stąd inicja-
ty wa gliwickiej 
Akcji Katolickiej, 
która chce zwrócić 
uwagę na strój, w któ-
rym przychodzimy 
na Mszę. Ten problem od 
kilku lat sygnalizuje co-
raz więcej proboszczów. 
Rów nież członkowie 
Akcji Katolickiej z Gliwic 
od pewnego czasu zwra-
cali mi uwagę na coraz 

częściej spotykanych 
wiernych, którzy zbyt 
„plażowo” ubrali się 
na Mszę – wyjaśnia 
ks. Marek Pyka, 
proboszcz w Orze-
chu oraz szef Akcji 
Katolickiej Diece-
zji Gliwickiej.

 Wkrótce do 
wszystkich para-
fii trafią plakaty, 
które powinny 
zawisnąć w ga-

blotkach czy na drzwiach 
kościołów. – Tym plaka-
tem chcemy uwrażliwić 
wiernych, aby do kościoła 
przychodzili godnie ubra-
ni, nie w bluzkach, które 
odsłaniają ramiona, oraz 
zbyt krótkich spódniczek. 
Również coraz więcej 

mężczyzn, zwłaszcza młodych, 
przychodzi do kościoła w krótkich 
spodniach. Szacunek wobec Eucha-
rystii domaga się jednak godnego 
stroju – mówi ks. M. Pyka. 

Inicjatywę poparł bp Gerad 
Kusz, który podczas wizytacji czy 
bierzmowań również zauważył, 
że coraz częściej wierni ubrani są 
zbyt skąpo. – To prawda, że cza-
sem nasze kościoły duszne, ale to 
nie usprawiedliwia stroju, który 
do kościoła po prostu nie pasu-
je – mówi szef Akcji Katolickiej 
Diecezji Gliwickiej. Na plakatach, 
oprócz podstawowych informacji, 
znajdzie się również hasło: „W pro-
gi Boże wejdź w godnym ubiorze”. 
– Niech ten apel przypomni nam 
się wtedy, gdy przed Mszą otwo-
rzymy szafę z ubraniani – żartuje 
ks. Marek.

 wp

Śpiewała Halina Frąckowiak

Festyn rodzinny w Rusinowicach
Piękna pogoda 
i tłumy ludzi. 
A wśród 
występujących Halina 
Frąckowiak. Tak 
wyglądał kolejny 
rodzinny festyn 
w Rusinowicach. 

O d lat we wspomnienie Matki 
Boskiej Szkaplerznej, szcze-

gólnej Patronki Rusinowic, orga-
nizujemy festyn dla rodzin. Cieszę 
się, że wśród naszych gości są nie 
tylko mieszkańcy ośrodka oraz 
parafianie, ale coraz więcej gości 
– powiedział ks. prał. Franciszek 
Balion, proboszcz oraz dyrek-
tor ośrodka rehabilitacyjnego 
w Rusinowicach. 

Rodzinnych atrakcji nie za-
brakło dla nikogo, szczególnie dla 
najmłodszych. Dla nich przygoto-
wano m.in. dmuchany zamek, lote-
rię i koło fortuny. Dzieci miały też 
możliwość poskakania na linach 

i jazdy na kucykach. Rodzicom 
czas umilały wstępy w amfiteatrze. 
Podobał się występ zespołu „Good 
way”, którego członkowie na co 
dzień mieszkają w Niemczech. – 
Tradycją naszych festynów jest 
to, że każdego roku staram się 

zaprosić znaną gwiazdę polskiej 
piosenki. Cieszę się, że w tym roku 
nasze zaproszenie przyjęła Hali-
na Frąckowiak – powiedział ks. F. 
Balion. Artystka wykonała swoje 
znane przeboje, które kiedyś nu-
ciła cała Polska, m.in. „Mały elf”, 

„Napisz, proszę”, „Papierowy księ-
życ” i wiele innych. – To dla mnie 
zaszczyt, że pierwszy raz mogę 
śpiewać w tak pięknym miejscu 
i dla tak wyjątkowej publiczności– 
powiedziała przed koncertem. 

Festyn otworzył bp Jan Wie-
czorek. – Ten dzień jest wielkim 
świętem radości. Właśnie w tym 
miejscu, gdzie człowiek człowie-
kowi pokazuje tyle miłości, zawsze 
panuje radość. Bo rodzi się ona tam, 
gdzie człowiek, przepełniony Bożą 
miłością, świadczy miłość innym – 
powiedział biskup gliwicki. Jemu 
swoją piosnkę „Niebo” zaśpiewała 
niepełnosprawna Joanna Stolar-
czyk, która z województwa podkar-
packiego do Rusinowic przyjechała 
na kolejny turnus rehabilitacyjny. 

W tym roku ośrodek w Rusino-
wicach obchodzi 15-lecie działalno-
ści. Do tej pory zorganizowano 246 
turnusów rehabilitacyjnych dla 
ponad 12 tys. niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży z całej Polski. 
Rocznicowe obchody zaplanowano 
na koniec września. 

Ks. Waldemar Packner

Inicjatywa Akcji Katolickiej 

W czym idziesz na Mszę?

Wkrótce 
takie plakaty 
będą nam 
przypominać 
o godnym 
stroju, w jakim 
powinniśmy 
przyjść do 
kościoła

Najmłodsi mogli poskakać na linie, dla rodziców na scenie 
występowały zespoły
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Rekolekcje „Jezus żyje!”

Wspólna droga odnowy

O rganizatorzy przypusz-
czają, że to największe 
r e k ol e k c j e  O d n o w y 

Charyzmatycznej w Polsce. – 
W tym roku jest wyjątkowo – 
podkreśla Stefan Mitas, inicjator 
wydarzenia. Na pierwszy turnus 
(od 4 lipca) zgłosiło się prawie 
400 osób, na drugi (od 11 lipca) 
350. Razem około 750 osób, chcą-
cych przez tydzień modlić się 
i uczestniczyć w spotkaniach 
formacyjnych. Do tej pory reko-
lekcje cieszyły się powodzeniem, 
ale nie aż takim. Zresztą począt-
ki w ogóle nie były łatwe. Stefan 
Mitas, zainspirowany dużym spo-
tkaniem oazowym w Krościenku, 
rekolekcjami w Lanckoronie 
i Szkołą Ewangelizacji i Życia 
Chrześcijańskiego, organizowaną 
przez Andrzeja Sionka, z uporem 
dążył do rozwinięcia doświadcze-
nia Kościoła, który go pociągnął. 
Czyli: wielopokoleniowego, opar-
tego na relacjach, dynamicznego, 
nastawionego na ewangelizację 
i misje oraz ekumenicznego. 
Chodził z pomysłem zorganizo-
wania jednych rekolekcji dla róż-
nych wspólnot i w końcu mu się 
to udało. – W 2001 roku Pan Bóg 
położył mi to na serce, przez dwa 
lata rozmawialiśmy z liderami, 
żeby ludzi przekonać, bo niektó-
rzy mówili, że tydzień rekolek-
cji to jest zabójstwo – opowiada. 
Po dwóch latach dogadywania się 
odbyły się rekolekcje tygodniowe, 
w których uczestniczyło 240 osób. 
Rok później było już ok. 350 uczest-
ników, potem wprowadzono drugi 
turnus. Ale to, co wydarzyło się 
w tym roku, przerosło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Jak 
to wyjaśnić?

– Nie ma chyba innego wy-
tłumaczenia jak łaska Boża, 
że odczytujemy Boże wezwanie 
i realizujemy je. To jest właściwa 

droga, że nie marnujemy darów, 
że z tego rodzi się ewangelizacja 
– tłumaczy o. Rafał Kogut, odpo-
wiedzialny za rekolekcje. „Ewan-
gelizacja” to słowo, które bardzo 
często pojawia się w kontekście 
tego spotkania. Bo zadaniem przy-
jeżdżających na Górę Świętej Anny 
jest nie tylko odnowa i pogłębienie 
życia chrześcijańskiego, ale wyj-
ście na zewnątrz z głoszeniem 
Dobrej Nowiny. I nie są to tylko 
puste hasła, bo w zeszłym roku 
po drugim turnusie uczestnicy 
pojechali do Bytomia i ewangeli-
zowali bardzo dosłownie, chodząc 
od domu do domu. 

Każdy przyjeżdżający na Górę 
Świętej Anny wybiera odpowied-
ni dla siebie poziom tematyczny. 
Początkujący trafiają na semina-
rium wiary, dla bardziej zaawan-
sowanych na pierwszym turnusie 
była np. modlitwa i słowo Boże. 
Przygotowano też poziomy dla 
dzieci i młodzieży. Za niektóre od-
powiedzialne są osoby duchowne 
i świeckie, za inne – całe wspól-
noty. W codziennym programie, 
oprócz spotkań na tzw. pozio-
mach, jest wspólne uwielbienie, 

w południe Eucharystia, wieczo-
rem spotkanie modlitewne i ado-
racja do północy. – Przez cały czas 
rekolekcji trwa posługa modlitwy 
wstawienniczej – tłumaczy o. Ko-
gut. Podejmują ją odpowiednio 
przygotowane osoby, które roz-
mawiają i modlą się o uzdrowie-
nie dla tych, którzy o to proszą. 

– Ogólnie jest to zrobione 
naprawdę dobrze, profesjonal-
nie i przez ludzi kompetentnych 
– chwali rekolekcje Stanisław 
Prusek z Wieszowej. Już drugi 
raz uczestniczy w spotkaniu, 

przyjechał razem z żoną. – Po-
ziom duchowy oczywiście zależy 
od każdego uczestnika – dodaje. 
– Nikt nie zagwarantuje ci zwro-
tu kosztów, jeżeli nie zobaczysz 
Ducha Świętego, nie poczujesz 
Go. Bo to zależy od ciebie, jak się 
otworzysz, z jakim nastawieniem 
na rekolekcje przyjedziesz. Jeżeli 
z nastawieniem otwartego umy-
słu i jeżeli chcesz otworzyć się 
na działanie Pana Boga, to uwa-
żam, że jest to jedno z lepszych 
miejsc, żeby tego doznać. 

– Darem od Pana Boga jest to, 
że udało się zbudować wokół 
tych rekolekcji jedność wspólnot 
diecezji gliwickiej – uważa o. 
Rafał Kogut. – Zależało mi, żeby 
nie promować jednej większej 
wspólnoty, ale chciałem zaprosić 
do współpracy wszystkie wspól-
noty z Gliwic. To zrodziło taką 
płaszczyznę, na  której możemy 
robić większe rzeczy – tłumaczy 
S. Mitas i wylicza inicjatywy reali-
zowane w ciągu roku: Eucharystie 
z modlitwą o uzdrowienie, czuwa-
nie przed Zesłaniem Ducha Świę-
tego, seminaria, wyjazdy misyjne 
na Wschód. Tego wszystkiego by 
nie było, gdyby nie otwartość ludzi 
i umiejętność współpracy. 

Klaudia Cwołek

Wielopokoleniowość, jedność oraz współpraca 
grupy księży i świeckich – na Górze Świętej Anny 
odbyły się wyjątkowe rekolekcje. 

Rekolekcje to też spotkania w małych grupach

Na pierwszy turnus zgłosiło się około 400 osób
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zapowiedzi

„Gliwickie 
Metamorfozy”
zapraszają na rajdy. Trasy na naj-
bliższe niedziele: 
26 lipca – Bełk, Palowice,  
2 sierpnia – Ujazd, Góra św. Anny, 
9 sierpnia – Świbie, Wiśnicze. 
Start dla rowerzystów na gliwic-
kim rynku o godz. 9.00. Więcej: 
www.gliwiczanie.pl.

Muzyka w starym 
opactwie
26 lipca, godz. 17.00, sanktuarium 
w Rudach – koncert organowy 
Stanisława Pielczyka (Rybnik- 
-Raszczyce).

Pałacowe lato 
muzyczne
26 lipca, godz. 20.00, dziedziniec 
pałacu w Pławniowicach – W kra-
inie operetki i musicalu – kon-
cert w wykonaniu solistów scen 
śląskich.

Festiwal Bachowski
28 lipca, godz. 19.30, kościół 
Wszystkich Świętych w Gliwicach 
– Koncerty organowe J.F. Haendla. 
Wystąpią: Marek Toporowski – 
organy, Zespół Muzyki Dawnej 
„Concerto Polacco”.

Odpust Porcjunkuli 
2 sierpnia, godz. 10.30 – Msza św. 
w sanktuarium w Lubecku.

VII pielgrzymka 
motocyklistów 
na Górę Świętej Anny odbędzie 
się 2 sierpnia. Program: godz. 
10.00 – zbiórka na rynku w Leśni-
cy, 10.30 – wyjazd, 11.30 – Msza św. 
w grocie, poświęcenie motocykli, 
obiad w Domu Pielgrzyma. 

Diecezjalna 
pielgrzymka  
na Jasną Górę

odbędzie się od 19 do 22 sierp-
nia. Informacje: www.kuria.gli-
wice.pl/~pielgrzymka/.
� •

■ R e K l A M A ■

Nowa odsłona kampanii

Prowadzę – jestem trzeźwy

O rganizatorami kampanii spo-
łecznej „Prowadzę – jestem 

trzeźwy” są ks. Piotr Brząkalik, 
duszpasterz trzeźwości w archi-
diecezji katowickiej, oraz firma 
Business Consulting.

– Chcemy, aby trzeźwość ko-
jarzyła się ludziom pozytywnie 
– z radością postępowania zgod-
nie z wartościami, z czystością 
sumienia, z przynależnością 
do wielkiej grupy ludzi, którzy 
w poczuciu odpowiedzialności 
za życie mówią TAK trzeźwości 
za kierownicą – tłumaczy ks. 
Brząkalik. 

Kampania rozpoczęła się 
w drugim tygodniu lipca i potrwa 
co najmniej do końca sierpnia. Co 
roku wspiera ją wielu partnerów, 
w tym urzędy miast i gmin.

Emisje w telewizji zaplanowane 
są na wszystkie długie weekendy 
2009 roku. Pojawią się też specjal-
ne naklejki na tyłach autobusów 
i samochodów osobowych.

Celem kampanii jest zachęta do 
odpowiedzialności i rozwagi. A tej 
wciąż brakuje. Śląska policja tylko 
w pierwszym półroczu tego roku 
zatrzymała ponad 7200 nietrzeź-
wych kierowców, a w czerwcu 
prawie 1400. 

Kampania to część programu 
edukacyjnego „Trzeźwość”, który 
od 10 lat promuje zdrowy i trzeźwy 
styl życia jako rzecz naturalną, po-
wszechną i modną. Więcej: www.
trzezwosc.pl.

 k

Bezpłatne boisko

Siatkówka  
na zamku

Na dziedzińcu zamku w Toszku 
można pograć w siatkówkę pla-
żową.

B oisko udostępniane jest bezpłat-
nie przez cały dzień do końca 

sierpnia. Dodatkowo we wtorki 
i środy w godzinach 16.00–18.00 
odbywają się tu rozgrywki sędzio-
wane przez Lucjana Swolanego.  
16 sierpnia zaplanowano II Turniej 
Siatkówki Plażowej o Złotą Kaczkę. 
Zapisy na turniej i dodatkowe infor-
macje: L. Swolany, tel. 0 607 243 439 
oraz Centrum Kultury „Zamek 
w�Toszku”,�tel.�0�32�233�44�93.� •

Plakaty kampanii w sierpniu pojawią się na ulicach Toszeckiej 
i Sikorskiego w Gliwicach
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Plakaty i naklejki 
z takim napisem 
mają zachęcić 
kierowców 
do odpowiedzialności.
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W zeszłym roku chłopcy otrzy-
mali obietnicę, że jak przyja-

dą za rok, to prawdopodobnie bę-
dziemy w nowym budynku – mówi 
ks. Jacek Skorniewski, diecezjalny 
duszpasterz ministrantów i organi-
zator obozów. Wśród uczestników 
wielu jest takich, którzy widzieli, 
jak budowa rośnie. 

W podwójnym domu – starej 
i nowej części – może teraz zmie-
ścić się nawet 50 osób. Do tej pory 
były tylko 32 miejsca. W starym 
domu ministranci mieli pokoje 
ośmioosobowe, w nowym są trzy- 
i czteroosobowe z łazienkami. 
Wszystko przygotowane jest we-
dług najnowszych standardów. 

– W tym roku jest nowy 
budynek i jest wielka różnica – 
mówi Adam Jonderko z Gliwic- 
-Ostropy, który na obozie w Nędzy 

jest już czwarty raz. – Przedtem 
mieliśmy jeden pokój na całą gru-
pę, ale też było fajnie, bo było więcej 
ludzi i można było się dużo pośmiać 
– dodaje. 

– Pierwszy raz mi się zdarzy-
ło, że była kolejka czekających 
na wolne miejsce, tylu było chęt-
nych – mówi ks. Skorniewski. Żeby 
nie odsyłać nikogo z kwitkiem, 
zwiększył limit uczestników z 30 
do 40 ministrantów. 

– Jestem tutaj drugi raz i bar-
dzo mi się podoba, a najbardziej 
sporty rekreacyjne: piłka nożna, 
ping-pong i basen – wylicza Mi-
chał Lebiedziński ze Starych Gli-
wic. Chłopcy opowiadają o róż-
nych konkurencjach, zajęciach 
formacyjnych i zbieraniu punk-
tów – karnych za przewinienia 
i plusowych za dobrze spełnione 

zadania, po których mogą oczeki-
wać na nagrody. Chwalą też dobre 
jedzenie.

– Przyjeżdżam tu, bo mi się 
spodobało, już trzeci raz jestem. Ten 
nowy budynek, który teraz otwarli, 
jest taki luksusowy w porównaniu 
do tego, co było – opowiada Mate-
usz Jezusek z Chybia w diecezji biel-
sko-żywieckiej. – Jak pada deszcz 
i nie można na rowerach jeździć, 
to nigdy nam się nie nudzi. 

– W programie codziennie 
jest wyprawa rowerowa – mówi 
ks. Skorniewski. Młodsi ministran-
ci najdalej jadą do Pietrowic, robią 
wtedy 56 km w jednym dniu. Starsi 
na koniec turnusu mają pielgrzym-
kę na Górę Świętej Anny. Wtedy 
pokonują 104 km. Pomysł na rowery 
zrodziło życie. Po co wszędzie cho-
dzić pieszo, jak szybciej i dalej moż-
na zajechać na rowerach – na basen, 

do Rud, nad Odrę, do Raciborza, nad 
Zalew Rybnicki…

Od końca czerwca do 10 lipca 
w Nędzy wypoczywali ministran-
ci ze szkół podstawowych, później 
przyjechali gimnazjaliści, w więk-
szości z diecezji gliwickiej. Wszyscy 
otrzymali na miejscu dużą dawkę 
zajęć: spotkań tematycznych w gru-
pach, szkoły liturgii i śpiewu. – Jak 
wyprawa jest całodniowa, to pro-
gram formacyjny realizowany 
jest na trasie – wyjaśnia ks. Skor-
niewski. Każdego dnia wieczorem 
wszyscy uczestniczą we Mszy św. 
w parafialnym kościele. 

Organizacja obozów możliwa 
była dzięki kilkunastoosobowej 
ekipie. Ks. Skorniewskiemu przez 
cały czas pomagali jego rodzice, 
dwie panie i animatorzy – pięciu 
na każdym turnusie. 

Klaudia Cwołek

Od dziesięciu lat w Nędzy k. Raciborza 
organizowane się obozy dla ministrantów. 
Podczas tegorocznych wakacji po raz pierwszy 
odbyły się w rozbudowanym ośrodku.

Grupa młodzieży, głównie z para-
fii św. Anny w Zabrzu, na począt-
ku lipca zwiedzała Dolny Śląsk.

U czestnicy siedmiodniowe-
go wyjazdu to członkowie 

Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, ale nie tylko. – Celem 
było poznawanie kultur, które 
tworzyły zakony, i nawiedzenie 
bazyliki Matki Boskiej Łaskawej 
w Krzeszowie – mówi ks. Michał 
Wąs, opiekun grupy. To właśnie 
w Krzeszowie, niedaleko pocy-
sterskiego opactwa, młodzież 
znalazła gościnę w domu sióstr 
elżbietanek. Dzięki temu mogła 
bardzo dokładnie poznać całe 
sanktuarium, z bogatą historią 
i ciekawymi dziełami sztuki, jak 

np. freski Michała Willmanna 
w kościele św. Józefa, obok bazyli-
ki. Stąd wyruszali też na poznawa-
nie regionu. Na trasie zwiedzania 
znalazł się Karpacz, z przerwanym 
przez burzę wejściem na Śnieżkę 
i świątynią Wang, rezerwat Głazy 
Krasnoludków, park miniatur 

w Kowarach, a w Czechach bene-
dyktyńskie opactwo w Broumovie 
i Skalne Miasto. 

– Można było w y począć 
od tego wszystkiego, co nas 
otacza na co dzień, i poznać no-
wych ludzi. Ksiądz starał się nas 
zaciekawić, przez cały tydzień 

mieliśmy co robić – mówi San-
dra Richter. – Gdy dowiedziałam 
się, że pojedziemy razem, od razu 
nabrałam ochoty – dodaje Isabel 
Szarek. Osiemnastoosobowa gru-
pa na Dolny Śląsk pojechała po-
ciągiem, a na miejscu korzystała 
z busów. 

– Była to kontynuacja zeszło-
rocznego wyjazdu, gdy zwiedza-
liśmy Książ, katedrę i Kościół 
Pokoju w Świdnicy oraz opactwo 
henrykowskie – tłumaczy ks. Wąs. 
Jego zamiarem było przybliżenie 
młodzieży kultury klasztorów, 
w tym osiągnięć cystersów, któ-
rych dziedzictwo na terenie naszej 
diecezji jest na nowo odkrywane, 
w związku z odbudową opactwa 
w Rudach.  kc

Wyjazd młodzieży

Szlakiem zakonów

Ks. Jacek Skorniewski z ministrantami przed kolejną wyprawą

Młodzież odwiedziła siostry benedyktynki w Krzeszowie
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Formacja i wypoczynek

Ministranci  
na rowerach






