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– Nie zostaliśmy 
stworzeni po to, by 
umrzeć, ale by przez 
śmierć przejść do życia 
wiecznego – mówił 
podczas nabożeństwa 
za zmarłych bp Gerard 
Kusz.

Z kościoła Wszystkich Świętych 
w Gliwicach 1 listopada po po-

łudniu w yruszyła tradycyjna 
procesja ulicami miasta na cmen-
tarz Centralny. Po drodze wierni 
zatrzymali się w drewnianym ko-
ściele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i przy tamtejszych 
grobach. Stąd pod przewodnictwem 
bpa Gerarda Kusza przeszli na cmen-
tarz Centralny, gdzie odbyło się na-
bożeństwo słowa Bożego i różaniec 
za zmarłych. – Jeżeli czasami słusz-
nie pytamy, jaka jest wola Boża do-
tycząca naszego życia, to jest nią to, 
byśmy życie mieli w pełni. I wszystko 
trzeba czynić, aby to życie szanować 

i starać się, by jakość tego życia była 
jak najpełniejsza, byśmy doszli do ży-
cia wiecznego – podkreślił w homi-
lii bp G. Kusz. – Jak możemy prosić 
o życie wieczne, kiedy marnujemy 
niejednokrotnie życie doczesne – py-
tał. W swoich rozważaniach poruszył 

też problem eutanazji i mówił o róż-
nym podejściu do życia i śmierci oraz 
do ludzkiego ciała, które ulega znisz-
czeniu. Przestrzegał przy tym przed 
skrajnościami, którymi są z jednej 
strony kult, a z drugiej – pogarda 
ciała.   Klaudia Cwołek

Kwesty na cmentarzach

N a zabrzańskich cmentarzach 
Towarzystwo Pomocy im. 

św. Brata Alberta zebrało ponad  
13,5 tysięcy zł, najwięcej ze wszyst-
kich dotychczasow ych kwest. 
Pieniądze przeznaczone zostaną 
dla osób najbardziej potrzebują-
cych. Zbiórki organizowane z okazji 
uroczystości Wszystkich Świętych 
odbywały się także w innych miej-
scowościach. W Bytomiu zbiera- 
no na ratowanie cmentarnych  
zabytków, pomoc dla dzieci z naj-
biedniejszych rodzin miasta i zza 
wschodniej granicy czy wspieranie 
polskiej edukacji na ziemi droho-
byckiej. Po raz dziesiąty w tym roku 
kwestowało też gliwickie Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego. Ze zbiórki 
i sprzedaży pamiątkowych kalen-
darzy – cegiełek uzyskano prawie 
62 tysięcy zł. 
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1 listopada, Zabrze. Na cmentarzu przy ul. Pokoju wolontariuszki z Gimnazjum nr 13 zbierały 
datki na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
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Obrzędom na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przewodniczył  
bp Gerard Kusz

Modlitwa za zmarłych

Przeznaczeni do życia
krótko

Camera Silesia
Gliwice. Premierą 
filmu dokumentalnego 
w reżyserii Krzysztofa 
Korwina Piotrowskiego 
„Gliwickie lata Tadeusza 
Różewicza” (13 listopada, 
godz. 19.00, Kino 
amok – Scena Bajka) 
rozpocznie się Vi Festiwal 
Filmowy Camera Silesia, 
organizowany przez 
Muzeum w Gliwicach oraz 
Gliwicki Teatr Muzyczny 
i Kino amok.  
Po prezentacji filmu 
nastąpi spotkanie 
z udziałem realizatorów 
i osób w nim 
występujących. Podczas 
festiwalu dostępny będzie 
najnowszy literacki Rocznik 
Muzeum w Gliwicach, 
niemal w całości 
poświęcony pisarzom 
i poetom, których losy 
były lub są związane 
z Gliwicami. Pełny program 
festiwalu trwającego  
od 13 do 15 listopada:  
www.muzeum.gliwice.pl. 
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Litania  
pod krzyżem
Zabrze. 1 listopada wieczorem 
pod krzyżem papieskim przy 
kościele św. Wojciecha spotka-
li się wierni, by wziąć udział 
w Litanii Miast. Czuwanie w tym 
dniu organizowane jest od 2005 
roku, a zainspirowane zostało 
inicjatywą podobnych spotkań 
modlitewnych w innych miastach 
Polski. Pod krzyżem odśpiewano 
Litanię do Wszystkich Świętych 
i odmówiono Różaniec. Spotkanie 
zakończyło uroczyste „Te Deum” 
i Apel Jasnogórski. Modlono się 
za zmarłych, ludzi stojących z dala 
od Kościoła i o beatyfikację sługi 
Bożego Jana Pawła II.

Wieczorem 1 listopada 
wierni spotkali się  
pod krzyżem papieskim  
w Zabrzu

Dziesiąta jesień z mimozami
Tarnowskie Góry. X Festiwal 
Piosenki Seniorów „Jesień zaczy-
na się mimozami” odbył się 29 
października w Tarnogórskim 
Centrum Kultury. – Staramy 
się, żeby każde pokolenie mogło 
powiedzieć o tym miejscu, że jest 
to jego centrum kultury. Senio-
rzy to grupa trochę zapomniana, 
często z małymi możliwościami 
finansowymi, ale która posiada, 
wyniesiony z dawnych lat, nawyk 
uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych. Festiwal jest dla 
nich przede wszystkim okazją do 

spotkania się. Jego formuła jest 
do przemyślenia i w kolejnych 
edycjach być może ulegnie zmia-
nie – mówi Mirosław Błaszczak, 
dyrektor TCK, który w tym roku 
nagrodę przyznał zespołowi Kaba-
recik ze Świerklańca. Nagrodę 
Krzysztofa Sznajdera, przewod-
niczącego tarnogórskiego rejonu 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – drugiego 
organizatora przeglądu – otrzy-
mał zespół Brynica, a za pogodę 
ducha nagrodzono zespół Młodzi 
Duchem z Tarnowskich Gór.

Nagrodzony zespół Kabarecik ze Świerklańca

Burdy wokół stadionu
Zabrze. Mecz piłkarski między 
„Górnikiem” Zabrze i „Widzewem” 
Łódź stał się okazją do chuligań-
skich burd. Jak poinformowała 
zabrzańska policja w wyniku 
zamieszek 30 listopada rannych 

zostało 11 policjantów i 10 pracow-
ników ochrony. Pomocy medycz-
nej udzielono także kilkunastu 
kibicom. Rozróby zaczęły się 
już przed meczem i kontynu-
owane były po spotkaniu. W ruch 

poszły kamienie, płyty chodni-
kowe i żelazne pręty, są duże 
straty materialne. Policja inter-
weniowała i zatrzymała kilkana-
ście osób. Wynik meczu: 1:0 dla 
„Widzewa”. 

Festiwal młodych artystów
Gliwice. 30 października w sali 
Sceny Bajka zabrakło miejsc dla 
chcących zobaczyć wykonawców 
I Festiwalu Piosenki Młodych Arty-
stów (Rytm Gliwice 2009). Podczas 
wieczoru wystąpili Grzegorz 
Turnau, pianista Witold Wojcie-
chowski i zaprezentowało się 20 
laureatów wszystkich koncertów 
klubowych, odbywających się 
od lutego br. w klubie „Pereł-
ka”. Jury pod przewodnictwem 

Henryka Czicha, współtwórcy 
zespołu Universe, przyznało 
pierwsze miejsce Justynie Okrent 
za wykonanie piosenki Krystyny 
Jandy pt. „Czarne perfumy”. Dru-
gie miejsce zajął Paweł Brożek 
za „This is the moment” z mucicalu 
„Jekyll and Hyde”, a trzecie Natalia 
Stefanek za „Memory” Barbary 
Streisand. Nagrodę publiczności 
i nagrodę dziennikarzy otrzymał 
Paweł Brożek. 

Laureaci festiwalu: Natalia Stefanek, Paweł Brożek  
i Justyna Okrent

Nowe nazwy ulic
Lubliniec. Aleja Solidarności 
– taką nazwę będzie nosić trasa 
śródmiejska, otwarta i poświęcona  
28 października. Podczas uroczy-
stości otwarcia odsłonięty został 
pamiątkowy kamień (na zdjęciu). 
Dzień wcześniej Rada Miejska podję-
ła uchwałę o nadaniu 
imienia ks. Jerzego 
Popiełuszki nowo 
wybudowanemu 
rondu na skrzy-
żowaniu trasy 
śródmiejskiej 
z ul. Św. Anny.

Infolinia  
dla bezdomnych
Województwo Śląskie.  
Od początku listopada w Woje-
wódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego działa całodobowa  
infolinia dla bezdomnych. 

Dzwoniąc na numer tel. 
0 800 100 022 można uzy-
skać informację o pomocy  
w zakresie noclegu i wyżywienia 
dla osób bezdomnych.

Wykaz instytucji pomaga-
jącym bezdomnym można zna-
leźć na stronie Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (www.katowice.
uw.gov.pl).
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Wyjazd był częścią dwulet-
niego projektu międzynarodo-
wej współpracy pt. „My school is 
my home” (Moja szkoła jest moim 

domem), współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej. 
Uczestniczą w nim szkoły z Litwy, 
Bułgarii, Włoch, Grecji i Turcji. 

Pierwsze spotkanie odbyło się 
na Litwie w październiku 2008 
roku, a następne organizowane 
są w kolejnych krajach. Do Zabrza 
delegacje młodzieży z nauczycie-
lami przyjechały w lutym tego 
roku. 

– Spotkanie w Turcji poświę-
cone było problemom nastolat-
ków, cennym doświadczeniom 
w zakresie edukacji, ale także 
słabym jej punktom w poszcze-
gólnych krajach. Każda ze szkół 
partnerskich przygotowała ory-
ginalną prezentację dotyczącą tej 
problematyki – tłumaczy Piotr 
Kunce, dyrektor Gimnazjum 
nr 24, uczestnik wyjazdu. 

Grupa miała też okazję poznać 
kulturę Turcji i zwiedzić wiele 
ciekawych miejsc, ważnych dla 
chrześcijan i muzułmanów. 
Na ich szlaku znalazła się między 
innymi Antiochia (Antakya), gdzie 
uczniów Chrystusa po raz pierw-
szy nazwano chrześcijanami. 

Żeby uczestniczyć w pro-
jekcie, zabrzańscy uczniowie 
musieli wygrać ogłoszony z tej 
konkurs wiedzy o islamie, geo-
grafii Turcji i komunikatywnej 
znajomości języka angielskiego. 

Do rywalizacji startowało 20 
ze 180 uczniów gimnazjum. 
W najbliższym planie są wyjazdy 
do Bułgarii i Włoch. Kto będzie 
w nich uczestniczył, okaże się 
po kolejnym konkursie. 

  kc

T o jeden z pomysłów, re-
alizowanych w ra-
mach przygoto-

wań do Europejskiego 
Spotkania Młodych, 
które odbędzie się w Poznaniu 
na przełomie roku. ESM orga-
nizowane są od lat w różnych 
miejscach Europy, z inicjatywy 
ekumenicznej wspólnoty Taizé 
we Francji. Tym razem wybór 
padł na Poznań, co jest dodatko-
wym wyzwaniem dla młodzieży 
z Polski. W diecezji gliwickiej 
działają trzy oficjalne punkty 

przygotowań: w Gliwicach, 
Tarnowskich Górach 

i Bytomiu. To wła-
ś n i e  m ł o d z i e ż 
z Gliwic postanowi-

ła zorganizować „Dzień 
jak w Taizé” dla całej 
metropolii katowickiej. 

14 listopada zaprasza do pa-
rafii Podwyższenia Krzyża 

Świętego (ul. Daszyńskiego 2), 
gdzie od godz. 9. 00 do 18.00 odby-
wać się będą wspólna modlitwa, 
dyskusja w grupach, warsztaty 
tematyczne. Zwieńczeniem dnia 

ma być wieczorna modlitwa 
w gliwickiej katedrze o godz. 19.30 
z udziałem brata z Taizé. Więcej 

informacji, kontakt i zgłoszenia: 
d414tz.blogspot.com lub d414tz@
gmail.com.�� •

■ R e k L A m A ■

Przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych 

Taizé–Gliwice–Poznań

Gimnazjalistki z Zabrza w Turcji

Otwarci na świat

Uczennice z Zabrza przed wejściem do meczetu w Antiochii
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Punkty przygotowań w diecezji gliwickiej
■ Parafia wszystkich Świętych w Gliwicach, ul. Kościelna 4, piątki, 
godz. 19.00, kaplica św. jadwigi. Kontakt:  
jan Szydło, e-mail: jas_szydlo@poczta.onet.pl, tel. 602 705 630,  
ks. artur Pytel, 509 399 583, e-mail: arttpytt@gmail.com. 
■ Parafia śś. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 14, 
piątki, godz. 19.00, dom parafialny. Kontakt: Krzysztof nocoń, 
e-mail: krzysztof.nocon@gmail.com, tel. 603 996 816, ks. Michał 
nicpoń, e-mail: hor_777@wp.pl. 
■ Parafia nSPj w Bytomiu-Szombierkach, ul. Modrzewskiego 2, 
czwartki, godz. 20.00, salka.  
Kontakt: anna dobies, e-mail: anusia_d@op.pl, tel. 508 824 472,  
ks. andrzej nowak, e-mail: andrix21@wp.pl.

W sobotę 14 listopada w Gliwicach będzie można 
przeżyć „Dzień jak w Taizé”.

Cztery uczennice pod opieką dwóch nauczycieli 
z Gimnazjum nr 24 w Zabrzu przebywały 
w drugiej połowie października w szkole 
partnerskiej w Osmaniye w Turcji.
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P rzed trzema laty jezuici 
z Gliwic rozpoczęli pierw-
szy podyplomowy kurs 

„Silesianum Professional”, który 
polega na łączeniu pracy w przed-
siębiorstwach z okresami nauki 
w centrum kształcenia i formacją 
humanistyczną. Ponieważ w ra-
mach projektu nawiązali współ-
pracę z różnymi firmami, młodzi 
inżynierowie za ich pośrednic-
twem dostają na czas kursu pracę, 

a gdy się sprawdzają, zazwyczaj 
stałe zatrudnienie. 

– Przez rok zdobywaliśmy 
doświadczenie i kształciliśmy się 
tutaj – mówi Kamila Samsono-
wicz, absolwentka Uniwersytetu 
Południowej Danii. Gdy ukończyła 
studia, szukała pracy i w ten sposób 

trafiła na informację o kursie, or-
ganizowanym przez Fundację 
Edukacji Technicznej, współtwo-
rzoną przez jezuitów. W ramach 
Silesianum Professional pracowała 
w firmie Halberg Precision w Ra-
domiu, w której zostanie. – Jestem 
zadowolona, ponieważ mój projekt 
dotyczy tego, czego się uczyłam 
i co chciałabym robić w przyszło-
ści, czyli optymalizacji procesów 
produkcyjnych – dodaje. 

Piątą edycję kursu ukończyło  
15 osób, na kolejną zgłosiło się aż 150 
chętnych, ale grupy Silesianum li-
czą najwyżej 10–17 osób. 

Kandydaci na kolejny kurs 
to absolwenci uczelni technicz-
nych z różnych stron Polski, 
a także z zagranicy. Co roku zgła-
sza się więcej chętnych, niż może 
zostać przyjętych. Dlatego jezuici 
są zaskoczeni, że inna ich oferta – 
Międzynarodowe Studia Technicz-
ne – nie spotkała się z tak dobrym 
odzewem. Bazując – podobnie jak 
w przypadku Silesianum Profes-
sional – na metodzie wypracowa-
nej przez francuską Szkołę Wyższą 
ICAM, zamierzali od października 

utworzyć pięcioletnie studia 
na kierunku mechatronika. Miały 
one odbywać się w ścisłej współ-
pracy z Politechniką Śląską, ICAM 
i przedsiębiorstwami. Niestety, 
nie zgłosiło się wystarczająco 
chętnych. – Zastanawiamy się nad 
przyczynami takiego stanu rzeczy 
i jak zmienić program, żeby był 
bardziej dostosowany do potrzeb 
i zainteresowań młodzieży – mówi 
ks. Krystian Sowa. Być może powo-
dem jest brak znajomości ICAM 
w Polsce, duża konkurencyjność 
na rynku edukacyjnym i odpłat-
ność za studia, mimo atrakcyjnego 
kredytu studenckiego. 

– Atutem naszej oferty pozo-
stanie jednak to, że po ukończeniu 
studiów młody człowiek będzie 
już miał start zawodowy. Nie za-
mierzamy jednak robić rekrutacji 
w przyszłym roku, dajemy sobie 
czas na uatrakcyjnienie samego 
programu – dodaje.

Więcej o Fundacji Edukacji 
Technicznej i Silesianum Profes-
sional na www.silesianum.pl oraz 
www.icam.edu.pl.

Klaudia Cwołek

8 
li

st
op

ad
a 

20
09

J ego pobyt wiązał się z nagra-
niem dwupłytowego albumu 

muzyki organowej, który arty-
sta ma zamiar wydać pod ko-
niec roku. Na pytanie, dlaczego 
wybrał to miejsce na nagranie 
swojej płyty, odpowiada: – Tak 
wyjątkowego instrumentu jak ten 
w Biskupicach jeszcze nie spotka-
łem. Mój koncert w ramach festi-
walu organowego zainspirował 
mnie do tej decyzji. 

Csaba Kiraly jest muzykiem 
o wielkiej renomie. W ciągu 

swojej dwudziestoletniej karie-
ry zdobył sześć razy pierwsze 
miejsca w konkursach fortepiano-
wych. Nagrał już niemal wszyst-
kie znane dzieła Bacha, zarówno 
na fortepianie, jak i na organach. 
Ponadto wydał dzieła Liszta, Lu-
tosławskiego i Bartoka. Koncer-
tował z sonatami Haydna, Schu-
manna i Chopina. Artysta obiecał 
zaprezentować u nas nagrania 
z najnowszej płyty jeszcze przed 
świętami.

 Marcin Kornas 

Francuski model kształcenia 

Jezuici dla inżynierów
W jezuickim 
ośrodku w Gliwicach 
zakończyła się piąta 
i rozpoczęła kolejna 
edycja Silesianum 
Professional. 
Nie udało się 
jednak utworzyć 
pięcioletnich 
Międzynarodowych 
Studiów 
Technicznych.

Nagranie płyty

Węgierski artysta pracował w Zabrzu
Csaba Kiraly – węgierski pianista i organista, który we wrześniu wziął udział  
w XIV Zabrzańskim Międzynarodowym Festiwalu Organowym, gościł 
ponownie w kościele Wniebowzięcia NMP w Zabrzu-Biskupicach. 

Kamila Samsonowicz w dniu 
obrony swojej pracy

Csaba Kiraly przy organach 
kościoła Wniebowzięcia NMP 
w Biskupiach
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Niedawno ukazała się kolej-
na książka ks. dr. Herberta 
Jeziorskiego. 

W ubiegłym roku minęło 50 lat 
od chwili, kiedy w tarno-

górskim kościele św. Anny zaczę-
to regularnie odprawiać Msze św. 
Ta okazja skłoniła ks. Jeziorskiego 
do napisania monografii poświę-
conej dziejom kościoła i parafii. 
Zresztą sam autor przez cztery 
lata był rektorem kościoła św. 
Anny. 

Kościół św. Anny najpierw peł-
nił rolę kaplicy pogrzebowej, był 
kościołem garnizonowym, rektor-
skim, a od 1981 roku parafialnym. 

Jego dzieje ks. Jeziorski przed-
stawił na tle historii ziemi tarno-
górskiej i wiary na tym terenie. 
Dokładnie opisał pracujących 
tam duszpasterzy, 
a ostatni rozdział 
pośw ięcił usta-
nowieniu w 1981 
roku parafii i życiu 
nowej jednostki 
kościelnej. 

Książka z pewno-
ścią będzie ciekawą 
i pożyteczną lekturą, 
nie tylko dla parafian 
św. Anny, ale każdego, 
kogo interesuje ziemia 
tarnogórska z jej bogatą 

i momentami burzliwą historią. 
Dodatkowym walorem publikacji 
są kolorowe zdjęcia oraz kredo-

wy papier. Warto 
dodać, że w Polsce 
prawie 200 kościo-
łów nosi wezwanie 
św. Anny, na tere-
nie naszej diece-
zji jest ich sześć.  
 w

Ks. dr herbert 
jeziorski, 
Tarnogórski 
kościół św. anny, 
Tarnowskie Góry 
2009

Wystawa fotografii w Galerii Muzeum Café Silesia

W zabrzańskim atelier
Czasem zwiedzający 
trafiają na fotografie 
swojej rodziny, 
a to nietrudne, 
bo na wystawie 
znalazło się 
ponad pół tysiąca 
przedwojennych 
zdjęć. 

P rawie całość pochodzi ze zbio-
rów Muzeum Miejskiego 

w Zabrzu, które od 25 lat planowo 
i systematycznie zbiera fotogra-
fie powstające przed laty w miej-
scowych pracowniach. I posiada 
już blisko 800 zdjęć autorstwa po-
nad 250 fotografów związanych 
z tym miastem. 

Wystawa „Rzemieślnicy i ar-
tyści – dawne zabrzańskie atelier 
fotograficzne 1874–1945” prezen-
towana jest w Galerii Muzeum 
Café Silesia. Stare zdjęcia w po-
staci tekturek zwykle opatrzone 
są ozdobnymi winietami zakładów, 
w których powstawały, i notkami 
biograficznymi znanych zabrzań-
skich fotografów. – Przy okazji 
tworzenia wystawy poznawali-
śmy też specyfikę poszczególnych 

atelier – mówi Urszula Wieczo-
rek pełniąca obowiązki dyrektora 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu. – 
Na przykład przy tej samej ulicy 
Wolności, w zakładzie działającym 
w centrum miasta, powstawały 
przede wszystkim zdjęcia rodzin 
mieszczańskich i robotniczych, 
a kilka kilometrów dalej, na Za-
borzu, fotografowano głównie 
rodziny w strojach chłopskich. 
Ponadto w związku z tym, że za-
kład mieścił się naprzeciw kościoła 

św. Franciszka, wykonywano też 
fotografie księży pracujących w tej 
parafii.

Zabrze pod względem pozio-
mu sztuki fotograficznej nie mo-
gło konkurować z Gliwicami, 
Bytomiem, Tarnowskimi Górami 
czy Opolem, gdzie atelier istniały 
wcześniej i często były prowadzo-
ne przez osoby kształcone w szko-
łach artystycznych. Pierwsi ob-
jazdowi fotografowie pojawili się 
w mieście około 1874 roku, a stałe 

atelier fotograficzne otwarł Au-
gust Schultze z Bytomia – w 1888 
roku. – W archiwum fotografii 
z zabrzańskich pracowni znaj-
dziemy przede wszystkim zdjęcia 
okazjonalne – pierwszokomunijne 
i ślubne, co świadczy o mniejszej 
zamożności w stosunku do miesz-
kańców innych miast, gdzie rodzi-
ny fotografowały się również bez 
szczególnej okazji. Różnice te wi-
dać też w postaci mniej efektow-
nych winiet – wyjaśnia Urszula 
Wieczorek. 

Dzięki fotografiom możemy 
prześledzić, jak zmieniały się tech-
niki i mody wykonywania zdjęć. 
Klimat przedwojennego atelier – 
tak różny od współczesnego stu-
dia,wykorzystującego fotografię 
cyfrową – z przyjemnością od-
najdujemy na zdjęciach sztywno 
upozowanych par nowożeńców, 
Ślązaczek ze starannie ułożonymi 
fałdami spódnicy czy portretach 
miejscowych elegantek. Wystawa 
będzie czynna do 10 stycznia przy-
szłego roku. Galeria Muzeum Café 
Silesia mieści się przy ul. 3 Maja 
6 i jest czynna: w poniedziałki, 
środy, piątki 9.00–16.00, we wtor-
ki, czwartki 9.00–18.00, w soboty 
(bezpłatnie) 11.00–15.00, w niedzie-
le 11.00–15.00. 

 Mira Fiutak

Oprócz zdjęć na wystawie pokazane zostało przedwojenne atelier 
fotograficzne
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Warto przeczytać

Tarnogórski kościół św. Anny 

■ R e k L A m A ■
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Ludzie z Górki

Klaudia Cwołek: Duszpasterstwo 
młodzieży to dla Was duże wy-
zwanie, bo wiadomo, że dziś 
nie wystarczy młodym ludziom 
powiedzieć, żeby przyszli do ko-
ścioła… 
O. Zacheusz Drążek: – Na pew-
no praca w naszym duszpaster-
stwie jest inna niż codzienna 

praca wikarego w para-
fii i katechety w szkole. 
Tam trzeba zmagać się 
z różnymi uwarunko-
waniami, także z tym, 
że młodzież nie za bar-
dzo lgnie do jakiejkol-
wiek wspólnoty. A tutaj, 
na Górę Świętej Anny, 
prz y jeżd ża do nas, 
a naszym zadaniem jest organizo-
wanie dla niej różnych rekolekcji 
i spotkań. Przyjeżdżają z reguły 
ci, którzy chcą, ale także ci, którzy 
mają u nas obowiązkowe spotka-
nia ewangelizacyjne, będące czę-
ścią przygotowań do sakramentu 
bierzmowania. Jedni i drudzy 
doświadczają jednak czegoś nowe-
go, innego spojrzenia na wspólno-
tę Kościoła.
O. Jozue Szymański: – Spo-
tkania dla przygotowujących się 
do bierzmowania prowadzi 

u nas wspólnota chary-
zmatyczna Hallelu Jah 
z Wrocławia, a my im 
towarzyszymy. Podczas 
tych rekolekcji młodzi 
mogą wysłuchać świa-
dectw życia wiary swoich 
rówieśników, a nie tylko 
księży.

Na forum internetowym ktoś, 
dziękując Wam, napisał: 
„Daliście mi (i nie tylko mi) 
uwierzyć jeszcze w to, że my też 
coś umiemy zrobić”. Czy to zna-
czy, że pozwalacie młodzieży się 
wykazać?
O. J.: – Staramy się dużo współ-
pracować z młodymi. Większe 
rekolekcje bez ich udziału i pod-
jęcia odpowiedzialności w róż-
nych diakoniach nie udałyby się 
i nie przyniosłyby owoców. 
O. Z.: – Jeden z chłopców, który 

dziś ma już 27 lat, 
powiedział kie-
d y ś,  że G óra 
Świętej Anny jest 
dla niego drugim do- 
mem. On się tutaj wycho-
wał, nie tylko przez pielgrzymowa-
nie razem z rodzicami, ale później, 
gdy jako gimnazjalista i licealista 
przyjeżdżał do naszego do- 
mu pielg rz y ma, korz ystał 
z naszej kaplicy. A to jest miej-
sce, gdzie dzieją się różne cuda, 
bo ludzie u Pana Boga, przez 
rozmowę z Nim, wymadlają sobie 
tu wiele spraw. Samo hasło: „Jadę 
na Górkę” jest dla naszej młodzie-
ży jednoznaczne. 

Wiadomo, jak ono powstało?
O. J.: – Parę lat temu prosiliśmy 
młodzież, żeby przygotowała 
projekt koszulki dla duszpa-
sterstwa. Jednym z pomysłów 

kościół  
i młodzież. 
Rozmowa  
z franciszkanami, 
duszpasterzami 
młodzieży  
na Górze 
Świętej Anny.

Październikowe 
rekolekcje  
dla studentów 
i młodzieży 
pracującej.  
Od lewej:  
o. Augustyn,  
o. Jozue  
i o. Zacheusz
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było hasło: „Jestem z Górki”. I tak 
to się przyjęło.
O. Z.: – Młodzież, żeby przy-
jechać tutaj, musi naprawdę 
wspiąć się na szczyt. Jest to jakaś 
trudność, bo dotarcie do nas 
łączy się często z przejściem 
pieszo 6 km ze stacji w Zdzieszo-
wicach. Ale to też wielka radość, 
że mogą ten etap przeżyć, może 
przemyśleć sobie po drodze różne 
sprawy. 

Czy na Górkę przyjeżdża głównie 
młodzież z parafii franciszkań-
skich?
O.J.: – Nie tylko; a nawet więk-
szość jest z miejsc niezwiązanych 
z naszym zakonem. 
O. Augustyn Feliszek: – To 
jest tak, że tam, gdzie są fran- 

ciszkanie, młodzież ma 
ich na co dzień, a tam, gdzie nas 
nie ma, poszukuje często takiej 
duchowości i trafia tutaj. 
O. Z.: – Przy naszej parafii w Gli-
wicach, gdzie byłem przez ostat-
nie 6 lat, działa tzw. RMF – Rodzi-
na Młodzieży Franciszkańskiej. 
Starałem się przyjeżdżać z nimi, 
bo oni tutaj byli częściej niż ja. 
O.J.: – A na przykład w Kędzierzy-
nie-Koźlu RMF działa przy parafii, 
gdzie franciszkanów nie ma. 

Czego, według Was, młodzież 
potrzebuje i szuka w kościele? 
Dlaczego do Was przyjeżdża?
O.J.: – Naszym pierwszym pyta-
niem jest: Co Pan Bóg chce zapro-
ponować młodzieży, która tutaj 
przyjeżdża? Jeżeli ja to odczytam, 
to wtedy młodzież będzie jak najle-
piej formowana i dobrze przeżyje 
czas u nas, nawet jeżeli będzie się 
to wiązało z jakimś kryzysem. 
To jest zresztą pytanie św. Fran-
ciszka: Co chcesz, Panie, abym 
uczynił? Bardzo boję się tego, żeby 
nie dotknęła mnie pokusa, że będę 
chciał przypodobać się młodzieży, 
spełniając jej zachcianki. 
O. A.: – Nam nie chodzi o to, 
żebyśmy byli popularni. Zresztą 
może to właśnie przyciąga, że róż-
ne atrakcje mają gdzie indziej, 
a u nas są wymagania. Młodzi, 
którzy przyjeżdżają, z reguły 
wiedzą, po co to robią. Na pewno 
potrzebują wspólnoty i możliwości 
spotkania się w jednym miejscu 
w tym samym celu. Stąd to hasło, 
które tak chwyciło: Jestem z Górki. 
Bo tutaj poznają ludzi, z którymi 
mogą tworzyć wspólnotę. 
O.J.: – Spotykają się tu, bo podob-
nie myślą, mają podobne ideały 
i zmagają się z podobnymi 
trudnościami. Na przykład, jak 
żyć według zasad Ewangelii, 
czy w ogóle można i czy war-
to? Czy to ma sens i działa 
w praktyce? W poszukiwa-
niu odpowiedzi na te pyta-
nia potrzebują wsparcia, 

które nie zawsze otrzymu-
ją w parafiach czy od swo-
jej rodziny, może nawet 
bardzo pobożnej. A tutaj, 
w środowisku młodych, 

gdzie staramy się do nich 
dostosować język i tematykę 

konferencji, dajemy im nadzieję. 
O. Z.:  – Tematy rekolekcji 
rodzą się z naszych wspólnych 
rozmów przy herbacie i rozwa-
żań, ale wynikają także z aktu-
alnych w ydarzeń w świecie 
i w Kościele. 
O. A.: – Na niektórych rekolek-
cjach mamy skrzynkę pytań, gdzie 
można anonimowo wrzucić kartkę 
z problemem, na który staramy się 
później odpowiadać na forum. 

To również jest dla nas źródło 
pomysłów. 
O. Z.: – Jest taka grupa młodych, 
którzy przyjeżdżają na Górkę, 
bo we wspólnocie odczuwają to, cze-
go nie doświadczyli w domu. Może 
niektórzy świadomie wyrywają się 
na weekend, żeby nie być w domu, 
bo jest w nim wiele trudności, a oni 
szukają rodzinnej atmosfery. 
O. J.: – Ze skrzynki pytań wynika 
też, że na kazaniach za rzadko poru-
szane są kwestie moralne. Za mało 
jest tłumaczenia, dlaczego warto 
wybrać konkretne wartości, dlacze-
go Jezus mówi, że jeśli wybierzesz 
inaczej, to będziesz nieszczęśliwy. 
Wiadomo, że na wszystkie pytania 
nie odpowiemy, bo odpowiedź kry-
je się w tajemnicy miłości. Ale jeżeli 
doprowadzimy młodzież do Jezusa, 
do zaufania Jemu, to ona już sama 
będzie mądrze i odpowiedzialnie 
wybierać.
O. Z.: – W czasie rekolekcji 
pragniemy po prostu doprowa-
dzić młodych do Jezusa, który 
jest Mistrzem i Panem naszego 
życia. Jeżeli nie będziemy mieli 
osobistej relacji z Jezusem, przy-
jaźni i wielkiego zaufania, to nasza 
egzystencja będzie jałowa. 

Jakie są Wasze nowe plany 
na najbliższy czas? 
O. Z.: – Chcemy pójść do szkół. 
Przez 6 ostatnich lat w Gliwicach 

zżyłem się z młodzieżą w szkole, 
choć katecheza to była naprawdę 
ciężka orka. Augustyn i Jozue też 
uczyli w szkołach, więc mamy 
doświadczenia, które możemy 
przenieść na grunt duszpasterstwa 
młodzieży i powołań. 
O. A.: – Ten pomysł jest owocem 
jubileuszu 800-lecia naszego zako-
nu. Postanowiliśmy odwiedzać 
szkoły z katechezą o św. Francisz-
ku, o franciszkanach i o naszym 
duszpasterstwie.
O. J.: – Na pewno musimy popra-
cować nad współpracą z księżmi. 
Bo młodzież przyjedzie na Górkę, 
ale będzie jej znacznie więcej, gdy 
wybierze się z nią ksiądz. Wystar-
czy czasem, żeby ją tylko przy-
wiózł albo przynajmniej zachęcił 
do wyjazdu. Chcielibyśmy rozwi-
nąć współpracę z kapłanami z oko-
licznych parafii. 
O. Z.: – Na koniec chciałbym 
jeszcze przekazać przesłanie 
do młodzieży. Jan Paweł II powie-
dział, byśmy nie lękali się zaufać 
Chrystusowi, i to są słowa, które 
cały czas do mnie przemawiają. 
Nie bój się więc, młody człowie-
ku, zaufać Chrystusowi, bo warto 
i nic nie stracisz, a wiele zyskasz: 
miłość Bożą, przyjaźń z drugim 
człowiekiem i życie wieczne, które 
jest najważniejsze. A jeżeli nawet 
coś stracisz, to może nie miało 
to�wartości.�� •

Franciszkańskie Duszpasterstwo  
Młodzieży i Powołań
To wiele propozycji dla młodych ludzi o różnych zainteresowaniach 
i w różnym wieku. w najbliższym czasie franciszkanie z Góry 
Świętej anny zapraszają na: 
• 20–22 listopada – warsztaty muzyczne  
• 27–29 listopada – adwentowe dni skupienia (adS)
• 4–6 grudnia – adS dla studentów i młodzieży pracującej 
• 11–13 grudnia – adS ewangelizacyjne 
• 28 grudnia–1 stycznia – ewangeliczne rozliczenie
największym wydarzeniem co roku jest Święto Młodzieży  
(19–24 lipca 2010). nowością duszpasterstwa są dni skupienia 
dla narzeczonych i zakochanych (14–16 maja), dni skupienia dla 
liturgicznej Służby ołtarza (22–24 stycznia) i tzw. wywiadówka  – 
spotkanie dla rodziców (16–18 kwietnia). 
Pełny program i aktualności na: www.swanna.pl, zakładka: 
duszpasterstwo młodzieży i powołań. zgłoszenia i informacje:  
o. zacheusz – tel. 504 088 991 lub e-mail:  
duszpasterstwo.swanna@interia.pl
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Hospicjum im. Matki Teresy
zaprasza 9 listopada o godz. 19.00 do kościoła 
św. Kamila w Zabrzu na Mszę św. w intencji 
zmarłych podopiecznych.

Wykład egzorcysty
10 listopada, godz. 17.00, Centrum Jana Pawła II 
w Gliwicach (obok katedry) – wykład ks. Janusza 
Czenczka, egzorcysty pt. „Zło istnieje naprawdę 
– współczesne zagrożenia ze strony szatana”. 

Towarzystwo im. Edyty Stein
10 listopada, godz. 18.30, salka w parafii kate-
dralnej w Gliwicach – spotkanie i wykład pt. 
„Pisma Edyty Stein w służbie Kościoła”. 

Modlitwa za miasto
10 listopada, kościół św. Antoniego w Zabrzu,  
godz. 19.00 – adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, godz. 19.30 – Msza św. 

Eucharystia w intencji 
uzdrowienia
10 listopada, godz. 18.00, kościół św. Wojciecha 
w Bytomiu. 11 listopada, godz. 19.00, kościół MB 
Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. 

Święto Niepodległości
11 listopada, godz. 11.00, gliwicka katedra – 
Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewod-
nictwem bp. Gerarda Kusza. 

Warsztaty „Civitas Christiana”
12–15 listopada, Tarnowskie Góry – warsztaty 
pt. „Dwa pokolenia – jedna wspólnota”, poświę-
cone m.in. pokonywaniu barier międzypoko-
leniowych. 14 listopada, godz. 9.30, parafia śś. 
Piotra i Pawła – wykład bp. Gerarda Kusza pt. 
„Rola laikatu w Kościele”. Organizuje stowarzy-
szenie „Civitas Christiana”. Więcej informacji 
i zgłoszenia: Damian Kopytnik, tel. 783 981 810, 
e-mail: slaski@civitaschristiana.pl 

Siostry służebniczki
od 13 do 15 listopada zapraszają gimnazja-
listki z kl. I i II do Leśnicy k. Góry Świętej Anny 
na spotkanie pt. „Miłość nie zazdrości”. Infor-
macje i zgłoszenia: s. Dalmacja, 77 404 83 30, 514 
347 268, e-mail: betania@sluzebniczki.pl

Wspólnota Dzieci Maryi
zaprasza animatorki na spotkanie, które odbę-
dzie się 14 listopada o godz. 11.00 w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Bytomiu przy rynku. 

zapowiedzi
Rekolekcje dla gimnazjalistów, licealistów i studentów

Zachwyt i codzienność

T ematem dwóch weekendów jesiennych reko-
lekcji, przygotowanych przez Ruch Światło–

Życie, będzie „Zachwyt i codzienność”. Odbędą 
się dwa turnusy: 20–22 listopada dla młodzieży 
w wieku od 14 do 18 lat i 4–6 grudnia dla star-
szych w wieku od 19 do 24 lat. Uczestnicy spo-
tkań nie muszą być członkami oazy. Rekolekcje 
odbywają się w Babicach koło Raciborza. Koszt 
70 zł (w tym również dojazd). Zapisy trwają do 
12 listopada. Zgłoszenia na stronie internetowej: 
www.babice-gliwice.aei.pl. Kontakt – e-mail: 
ksjarekb@gliwice.opoka.org.pl.

– Wielkim darem jest zdolność do stawiania 
pytań. Wraz z grupą animatorów oazowych pra-
gnę zaprosić do stawiania pytań o miejsce w życiu 
zachwytu i codzienności. O ich wzajemną relację 
oraz sposoby owocnego ich kształtowania. A 
ponieważ nikt nie ma za wiele czasu, to odbywać 
się to będzie w trakcie jednego weekendu. By zaś 
nie zabrakło nam Bożego światła, owe poszuki-
wania będą w klimacie rekolekcyjnym – mówi 
ks. Jarosław Buchenfeld, diecezjalny moderator 
Ruchu Światło–Życie. Rekolekcje weekendowe 
odbywają się dwa razy w roku, do tej pory wzięło 
w�nich�udział�około�200�osób.�� •

W weekend 20–22 listopada w ośrodku 
formacyjnym w Nędzy odbędzie się 

coroczne spotkanie dla animatorów i ce-
remoniarzy, którzy ukończyli kursy die-
cezjalne w ubiegłych latach. Jak informuje 
ks. Jacek Skorniewski, diecezjalny duszpa-
sterz Liturgicznej Służby Ołtarza, pierwsza 
część spotkania będzie czasem skupienia 
i modlitwy przed nowym rokiem kościelnym, 

a druga okazją do wymiany doświadczeń 
z pracy w parafiach i omówieniem nowych ini-
cjatyw. Do udziału w spotkaniu zobowiązani 
są animatorzy i ceremoniarze z lat 2001–2008. 
Rozpoczęcie w piątek o godz. 19.00, zakoń-
czenie w niedzielę o godz. 13.00. Koszt 50 zł. 
Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 32 418 62 62 
lub e-mail: ministranci@gliwice.opoka.org.pl. 
 k.

D uszpasterstwo rodzin zaprasza 14 listopada 
o godz. 17.00 do Centrum Edukacyjnego im. 

Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry) na 
spotkanie z dr. Tadeuszem Wasilewskim, za-
łożycielem pierwszej w Polsce kliniki leczenia 
niepłodności małżeńskiej, wykorzystującego 
naturalną metodę naprotechnologii (z ang. 
Natural Procreative Technology). T. Wasilewski 

jest  lekarzem, ginekologiem – położnikiem, 
który  od 1993 do 2007 roku pracował w klinice 
w Białymstoku, zajmującej się zapłodnieniem 
in vitro. W kwietniu 2007 roku definitywnie 
zerwał z tą praktyką. Na spotkaniu w Gliwicach 
wygłosi wykład pt. „Etyczne aspekty progra-
mów in vitro” i da świadectwo swojego nawró-
cenia.�� •

Zaproszenie dla animatorów i ceremoniarzy

Spotkanie formacyjne

Spotkanie z dr. Tadeuszem Wasilewskim

Nawrócony z in vitro

Czy szara codzienność może być pełna pasji – nad tym będą 
zastanawiali się uczestnicy rekolekcji w Babicach.


