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Dla wiary Kościoła jest sprawą ważną, że Bóg zechciał 
przyjść na świat jako dziecko, którego pierwszym głosem 
jest płacz i krzyk wołający o pomoc. Chciał być otoczony 
miłością matki. Chciał mieć „dom”.

Rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski: „Kościół naszym 
domem”. Dom – to wspólnota oparta na miłości 
i wzajemnym zaufaniu. Nie jest to zbiorowisko egoistów 
dążących do zaspokojenia własnych potrzeb.

Życzmy sobie – w nadchodzące święta Bożego Narodzenia 
– otwartości serca na potrzeby bliźnich. Jezus jako Dzieciątko 
puka do drzwi naszych domów i serc. Chce obudzić w nas 
miłość, która oczyszcza. Nie bójmy się tej miłości. Ona nas 
czyni przybranymi dziećmi Bożymi i mamy prawo wołać 
do Boga – Ojcze!

Tej miłości życzymy, o nią Boga prosimy i z serca błogosławimy.

Pokój dla wszystkich

N aszym harcerzom gliwickim 
dziękuję, że światło z Wawelu 

przez nich do nas dotarło – mówił 
bp Gerard Kusz w katedrze w Gli-
wicach, odbierając Betlejemskie 
Światło Pokoju. Zapalane jest ono 
w Grocie Narodzenia Pana Jezusa 
i przekazywane do różnych miejsc 
Europy. Akcja przekazywania świa-
tła została zapoczątkowana przez 
Austriackie Radio i Telewizję w Lin-
zu w 1986 roku, w Polsce zwyczaj 
przejęto w  1991 roku. 14 grudnia 
do katedry gliwickiej z Krakowa 
Światło Pokoju dostarczyli harce-
rze z Hufca Ziemi Gliwickiej ZHP. 
Biskup Kusz życzył im, aby byli 
„aniołami światła”, a  wszystkich 
zachęcał, by z płonącymi ogniami 
serc szli w życie, oczekując Tego, 
który jest pełnią naszego światła – 
Jezusa Chrystusa.
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Gliwice, 14.12.2011. Światło z Betlejem można było zabrać do domu i zapalić na świątecznym stole

Życzenia biskupów gliwickich 

Bóg stał się Dzieckiem!
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Styczeń 
Kilkudziesięciu młodych ludzi wyjechało do 
Rotterdamu na Europejskie Spotkanie Mło-
dych, wcześniej przygotowywali się do spotka-
nia w Gliwicach, Zabrzu i Tarnowskich Górach.

12 stycznia odbył się w Gliwicach diecezjal-
ny finał XVI Konkursu Wiedzy Biblijnej, 
który dotyczył Ewangelii według św. Marka. 
W etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1000 
uczniów, do finału diecezjalnego zakwalifiko-
wało się 60. 

Od 16 do 23 stycznia był obchodzony w die-
cezji Tydzień Ekumeniczny. Bp Jan Wieczo-
rek przewodniczył 16 stycznia nabożeństwu 
ekumenicznemu w Bytomiu, a 23 stycznia bp 
Gerard Kusz odprawił Mszę o jedność chrze-
ścijan w gliwickim kościele św. Michała, pod-
czas której kazanie wygłosił ks. Paweł Lewicki 
z Kościoła ewangelicko-motodystycznego.

23 stycznia obchodzono w parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Gliwicach, prowa-
dzonej przez ojców redemptorystów, 60-lecie 
Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Mszy przewodniczył bp Jan Wieczorek, a wier-
ni złożyli obok obrazu złotą różę jako wotum 
wdzięczności. Pierwszą nowennę odprawiono 
23 stycznia 1951 roku. 

Luty

2 lutego w katedrze w Gliwicach został zain-
augurowany Rok Życia Konsekrowanego. Mszy 
św., w której uczestniczyło kilkadziesiąt sióstr 
zakonnych, zakonników oraz członkiń insty-
tutów życia konsekrowanego, przewodniczył 
bp Jan Wieczorek. 
11 lutego obchodzono w diecezji Światowy 
Dzień Chorego. Z tej okazji bp Jan Wieczorek 
odprawił Mszę w gliwickim Centrum Onkologii 
i odwiedził ponad 600 pacjentów, a bp Gerard 
Kusz przewodniczył Eucharystii w Szpitalu 
Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. 

Marzec
8 marca w Gliwicach (par. Chrystusa Króla) 
i Bytomiu (par. św. Barbary i Dobrego Paste-
rza) rozpoczęły się spotkania ewangelizacyjne 
„Źródła wiary”. Odbywały się przez siedem 
dni w tygodniu, a przygotowane zostały przez 
Szkołę Nowej Ewangelizacji. 
24 marca, dokładnie w dniu 90. rocznicy uro-
dzin śp. ks. Franciszka Blachnickiego, otwar-
to w  Tarnowskich Górach wystawę „Ślady 
– nadzieja – prawda – wyzwolenie” poświę-
coną twórcy ruchu oazowego. Ks. Blachnicki 
dzieciństwo i młodość spędził w Tarnowskich 
Górach. Z tej okazji odbyła się również sesja 
naukowa.

25 marca obchodzony był w diecezji Dzień 
Świętości Życia. Podczas Mszy w gliwickiej 
katedrze, której przewodniczył ks. inf. Konrad 
Kołodziej, siedem osób z parafii św. Jacka w Gli-
wicach-Sośnicy złożyło przyrzeczenie ducho-
wej adopcji dziecka nienarodzonego. W Zabrzu 
ponad 200 osób uczestniczyło w Marszu Życia.  

Kwiecień 
2 kwietnia we wszystkich parafiach obcho-
dzono 6. rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. 
Modlitewne czuwanie młodzieży odbyło się 
m.in. w gliwickiej katedrze, w Zabrzu wierni 
zgromadzili się przy krzyżu papieskim. 

W Niedzielę Palmową 17 kwietnia młodzież 
z całej diecezji spotkała się na Mszy w gliwic-
kiej katedrze, której przewodniczyli biskupi 
Jan Wieczorek i Gerard Kusz. Specjalne bło-
gosławieństwo otrzymało 84 młodych ludzi, 
którzy wyjechali na Światowe Dni Młodzieży 
do Madrytu, oraz 19 wolontariuszy, którzy 
pomagali w organizacji spotkania. 

29 kwietnia trzy autokary wyjechały z Gliwic 
na beatyfikację Jana Pawła II. W sumie w rzym-
skich uroczystościach uczestniczyło prawie 
400 wiernych z  naszej diecezji z  bp. Janem 
Wieczorkiem na czele.
W Miasteczku Śląskim obchodzono 29 kwiet-
nia 450. rocznicę nadania praw miejskich. Z tej 
okazji Mszy przewodniczył bp Jan Wieczorek, 
a na murze kościoła została odsłonięta tablica 
poświęcona zmarłemu ks. prof. Remigiuszowi 
Sobańskiemu. Ten wybitny kanonista pocho-
dził z Miasteczka Śląskiego, został też pierw-
szym honorowym obywatelem tego miasta.
Dzień przed beatyfikacją Jana Pawła II 30 
kwietnia w  Zabrzu zostały wykonane 

Rok 2011 w diecezji gliwickiej

Rok Życia Konsekrowanego obchodzony 
był z inicjatywy biskupów metropolii
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Najlepsza okazała się Marta Janus 
z SP nr 6 w Zabrzu
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Jednym z prelegentów był ks. Adam 
Wodarczyk
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Czuwanie młodzieży w gliwickiej 
katedrze
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W Zabrzu Marsz Życia przeszedł  
ul. Wolności
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Młodzi przynieśli do katedry cegły, 
z których powstał symboliczny 
fundament
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„Nieszpory ludźmierskie” z udziałem m.in. 
Zbigniewa Wodeckiego i  Hanny Banaszak. 
W koncercie, który miał charakter nabożeń-
stwa, uczestniczył bp Gerard Kusz.

Maj
7 maja odbyła się tradycyjna pielgrzymka 
naszej diecezji do grobu św. Jadwigi w Trzebni-
cy, w której uczestniczyło ponad 350 wiernych. 
Mszy przewodniczył bp Jan Wieczorek. 
W Rudach 7 maja jedenastu kleryków przy-
jęło święcenia diakonatu, których udzielił bp 
Gerard Kusz. 
14 maja swoją pielgrzymkę do sanktuarium 
w Rudach przeżywali chorzy i niepełnosprawni. 
Mszy św. przewodniczył bp Jan Wieczorek. 

W zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca 21 maja 
rozpoczęto czwartą edycję Metropolitalnego 
Święta Rodziny, które trwało do 18 czerwca. 
Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpili 
Natalia Kukulska oraz Zespół Taneczny MAK.
25 maja w  Tarnowskich Górach nuncjusz 
apostolski Celestino Migliore udzielił święceń 
prezbiteratu i diakonatu czterem kamilianom. 
Była to jego pierwsza wizyta w naszej diecezji.

Czerwiec 
W Rudach od 6 do 9 czerwca odbywała się 
konferencja dyrektorów Caritas wszystkich 
polskich diecezji. W spotkaniu uczestniczyło 
ponad 50 księży i zaproszonych gości na czele 
z ks. dr. Marianem Skuboczem dyrektorem 
Caritas Polskiej.
8 czerwca oficjalnie została otwarta w Gliwi-
cach-Ligocie nowa siedziba Centrum Edukacji 
Młodzieży KANA. Dom poświęcił bp Jan Wie-
czorek. Po 17 latach KANA opuściła pomiesz-
czenia obok probostwa katedralnego.
11 czerwca w gliwickiej katedrze bp Jan Wie-
czorek udzielił święceń kapłańskich ośmiu 
diakonom. 
17 czerwca, w 17. rocznicę pobytu Jana Pawła II 
w Gliwicach, obyły się diecezjalne obchody 
dziękczynne za jego beatyfikację. Mszy w gli-
wickiej katedrze przewodniczył bp Jan Wie-
czorek. Po Eucharystii na placu Krakowskim 
obył się koncert zespołu Arka Noego. 

29 czerwca bp Jan Wieczorek obchodził w gli-
wickiej katedrze jubileusz 30. rocznicy przyjęcia  
sakry biskupiej. Z tej okazji biskup odebrał też 
dyplom Honorowego Obywatela Gliwic. 

Lipiec 
W strugach deszczu odbył się 3 lipca XXX 
festiwal Cantate Deo. Do udziału w konkursie 
zgłoszono 34 zespoły i solistów z całej Polski.

Sierpień
W  schronisku dla bezdomnych mężczyzn 
w Gliwicach-Bojkowie przez pierwszy  tydzień 
sierpnia adorowano relikwie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego oraz bł. s. Bernardyny. 
Od 24 do 27 sierpnia trwała piesza piel-
grzymka diecezji gliwickiej na Jasną Górę, któ-
ra liczyła ponad 1600 osób. Bp Jan Wieczorek 
odprawił Mszę na rozpoczęcie pielgrzymki, 
zaś Eucharystii na jasnogórskich wałach prze-
wodniczył bp Gerard Kusz. 

Wrzesień
11 września bp Jan Wieczorek konsekrował 
kościół św. Gerarda w Starych Gliwicach. Jego 

budowa, z  przerwami, trwała ponad 10 lat. 
18 września odbyły się w Rudach diecezjalne 
dożynki, którym przewodniczył bp Gerard 
Kusz.

Październik 
5 października odbyła się w gliwickim kinie 
„Bajka” premiera filmu o ośrodku w Rusinowi-
cach „Dzieło serc i umysłu”. Tydzień później 
film pokazała TVP Katowice. 
Z okazji Roku Życia Konsekrowanego 22 paź-
dziernika pielgrzymowały do sanktuarium 
w Rudach siostry zakonne z diecezji gliwic-
kiej i opolskiej. Mszy przewodniczył bp Jan 
Wieczorek.
Biskup Gerard Kusz konsekrował 22 paź-
dziernika kościół św. Wojciecha w Zabrzu, 
choć Msze odprawiane w nim były od wiosny 
2001 roku. 
23 października obyła się w Rudach premiera 
„Oratorium rudzkiego”. Autorem imponującego 
dzieła, które powstało z inspiracji bp. Jana Wie-
czorka, są Kornelia Czogalik (tekst) i Henryk 
Jan Botor (muzyka). 

Listopad
8 listopada obchodzono w  zabrzańskim 
kościele św. Anny 60-lecie Nowenny do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W ciągu 
tych lat zostało odprawionych 2820 takich 
nabożeństw. 

Grudzień
4 grudnia w  wielu kościołach zostały 
odprawione Msze w intencji górników. Bp 
Jan Wieczorek przewodniczył Eucharystii 
w gliwickim kościele św. Jacka, bp Gerard 
Kusz w kościele NSPJ w Bytomiu. 
W gliwickiej katedrze 8 grudnia bp Jan Wie-
czorek ustanowił 21 nowych nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św. Obecnie w diecezji gli-
wickiej taką posługę pełni ponad 430 męż-
czyzn.  

•

Bp Jan Wieczorek długo przyjmował 
życzenia

„Oratorium rudzkie”, wykonane 
w doborowym składzie, zachwyciło 
słuchaczy 

Koncert Arki Noego zachwycił nie tylko 
najmłodszych słuchaczy 

W pielgrzymce uczestniczyli również 
chorzy spoza diecezji gliwickiej
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Gliwiccy pielgrzymi na Jasną Górę 
wędrują cztery dni

kl
au

d
ia

 c
w

o
łe

k

ks
. w

al
d

em
ar

 P
ac

kn
er



IV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

25
 g

ru
dn

ia
 2

01
1

Gość Gliwicki

Gala finałowa w Brzezince

Godali po naszymu
Już ósmy raz 
Gimnazjum 
Dwujęzyczne w ZSO 
nr 12 w Gliwicach 
zaprosiło uczniów 
do udziału 
w Wojewódzkim 
Konkursie dla Dzieci 
i Młodzieży „Śląsk – 
moja mała ojczyzna. 
Schlesien – meine 
kleine Heimat.” 

C elem konkursu jest przybli-
żanie młodzieży wartości 

regionu, śląskiej kultury, historii 
i tradycji. Na zaproszenie odpowie-
działo 135 uczestników. Poprzednie 
edycje przekonały organizatorów, 
że takie konkursy cieszą się wśród 
uczniów i ich opiekunów sporym 
zainteresowaniem. Żeby zapew-
nić jak najbardziej profesjonalną 

ocenę prac uczniowskich, na czele 
jury stanęła gliwicka malarka – 
Maria Bereźnicka-Przyłęcka.

Koordynatorkom udało  się 
pozyskać do współpracy ważne 
instytucje naszego regionu, m.in. 
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 
Centrum Dziedzictwa Kulturo-

wego w Katowicach, Górnośląski 
Park Etnograficzny w Chorzowie 
oraz Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Gliwicach. 

Finałowa gala, w  której 
uczestniczyli również samorzą-
dowcy, przedstawiciele kurato-
rium, rady dzielnicy Brzezinka 

i  duchowni, była świętem ślą-
skości pokazanej na  różnych 
płaszczyznach. Przygotowany 
program artystyczny wzruszał, 
bawił i  skłaniał do  ref leksji. 
Wszystkich zaskoczył trojok za-
tańczony przez uczniów ZSO 12 
ubranych w  stroje regionalne. 
Gwarowe teksty, okraszane pio-
senkami tradycyjnymi i współ-
czesnymi, oraz scenografia wy-
chodząca daleko poza schemat 
śląskiego krajobrazu dopełniały 
całości. Ciekawe były również 
wystąpienia ks. dr. Piotra Górec-
kiego i Józefa Bonczola o wielokul-
turowości śląskich rodzin oraz 
o historii Śląska. Najważniejszym 
momentem dla laureatów było 
rozdanie nagród, także dodatko-
wych – wręczonych przez Ewę 
Pokorską z ŚCDK w Katowicach.

A po uczcie dla śląskiej duszy 
przyszedł czas na ucztę dla śląskie-
go podniebienia. Na gości czekały 
śląski żur, wodzionka oraz kreple, 
kołocz i chrust. 

Agnieszka Lekszycka

Trojak w wykonaniu uczniów ZSO 12, ubranych w historyczne, 
ponadtrzydziestoletnie stroje regionalne, zaskoczył i zachwycił 
wszystkich
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Ponad 11 tysięcy uczniów uczest-
niczyło w  tej edycji kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Tym 
razem poświęconej wolontaria-
towi. 

T o ogólnopolska kampania spo-
łeczna skierowana do dzieci 

i  młodzieży. Ma  pokazać, jak 
unikać różnych zagrożeń. Każdej 
edycji patronuje jakiś sportowiec, 
w tym roku jest nim Marcin Le-
wandowski, mistrz Europy w bie-
gu na 800 metrów. 

W Zabrzu podsumowano ju-
bileuszową 10. edycję kampanii. 
– To jeden z niewielu samorządów 
lokalnych, który od tak dawna an-
gażuje się w tę akcję – powiedział 
Piotr Adamski, prezes Fundacji 
„Zachowaj trzeźwy umysł” i ogól-
nopolski koordynator kampanii. 
– Przez te dziesięć lat co roku ty-
siące młodych ludzi razem z do-
rosłymi szerzy ideę trzeźwego 
umysłu. Zachowanie trzeźwego 
umysłu oznacza życie bez sięgania 
po używki, ale też życie odpowie-
dzialne i świadome konsekwencji 
drogi, którą się wybiera. 

Tegoroczna kampania przynio-
sła też rekordową liczbę laureatów, 
którzy zdobyli 83 indywidualne 
nagrody. Z tego aż 47 nagrodzo-
nych to uczniowie zabrzańskiego 
Gimnazjum nr 17. – Naszym celem 
jest stałe towarzyszenie młodym 
ludziom w  rozwoju. W  ramach 
tej kampanii każdy z uczestników 
może wybrać coś własnego, co bę-
dzie mu pomagało w budowaniu 
tożsamości, poprzez rozwój swoich 
mocnych stron i poczucia własnej 
wartości, przez dawanie dobra in-
nym, poprawę relacji interperso-
nalnych – podsumowuje Urszula 
Koszutska, dyrektor Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Za-
brzu, która razem z Janiną Wysoc-
ką i Janem Szulikiem koordynuje 
kampanię w mieście. Podkreśla 
też, że kampania nie koncentru-
je się na stronie negatywnej, czyli 
na używkach, ale skupia na rozwi-
janiu pasji młodych ludzi. 

– Kampanie ogólnopolskie 
mają wtedy znaczenie, kiedy mają 
lokalnych realizatorów i  wnoszą 
coś pozytywnego w te środowiska. 
Ta, jako jedna z nielicznych, oparta 
jest na uniwersalnych wartościach 
i bardzo mocno angażuje dorosłych, 

bo to my odpowiadamy za wycho-
wanie dzieci i przekazanie im tych 
wartości – mówi Jan Szulik. Liczba 
uczestników kampanii co roku wzra-
sta, w sumie w ciągu 10 lat organiza-
torzy odnotowali ponad 66 tysięcy 
uczestników. Mira Fiutak

Wśród uczestników akcji znalazło się aż 83 laureatów z Zabrza

Podsumowanie 10 lat kampanii w Zabrzu

Jasna strona życia
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O dwiedzanie różnych ko-
ściołów, często z całymi 
rodzinami, należy do 
bożonarodzeniowego 

zwyczaju. Podziwia się nie tylko 
szopkę w  rodzinnej parafii, ale 
często odwiedza sąsiednie, aby zo-

baczyć, porównać i pomodlić się. To 
nie tylko atrakcja dla dzieci, piel-
grzymują również dorośli.

W  styczniu ubiegłego roku 
Krzysztof Kadis, zawodowy foto-
graf, odwiedził większość parafii 
Bytomia, aby wykonać zdjęcia sta-
jenek. – W ciągu dwóch tygodni by-
łem w trzynastu kościołach, w nie-
których po kilka razy, aby wykonać 
jak najlepsze ujęcia – wspomina K. 

Świąteczne tradycje. Dwa lata 
temu pokazaliśmy stajenki z Gliwic, 
w ubiegłym roku z Zabrza.  
Nadszedł czas, aby zobaczyć betlejki 
kolejnego miasta naszej diecezji.

tekst
Ks. Waldemar Packner

waldemar.packner@gosc.pl

Ogromna szopka w parafii NSPJ, prowadzonej przez księży 
jezuitów

W kościele św. Anny stajenka zajmuje dużą część prezbiterium

Adwentowe serduszka dzieci z Rorat zdobią stajenkę w parafii 
Krzyża Świętego w Bytomiu-Miechowicach

Pełna uroku bożonarodzeniowa betlejka w parafii Trójcy Świętej 

Duża stajenka w kościele Wniebowzięcia NMP 

Stajenka w parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach

Bytomskie szopki
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Gość Gliwicki

W kościele św. Małgorzaty...

... i u św. Barbary 

U św. Jacka do budowy dużej stajenki wykorzystuje się boczną 
kaplicę

Stajenka w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, którą 
prowadzą ojcowie kapucyni 

W parafii Chrystusa Króla w Bytomiu-Stolarzowicach szopka 
z zabytkowych figurek budowana jest na ambonie

Kadis. Najbardziej urzekła go sta-
jenka z kościoła Chrystusa Króla 
w Bytomiu-Stolarzowicach. – Do jej 
budowy wykorzystano ambonę, na 
której w ciekawy sposób ustawiono 
zabytkowe figurki. Naprawdę nie-
powtarzalny klimat, którego warto 
doświadczyć – zachęca fotograf.

W tym czasie Krzysztof Kadis 
wykonał ponad 300 zdjęć. – Cza-
sem sugerowałem inne oświetle-
nie, aby na zdjęciu wydobyć cały 
urok stajenki – opowiada. Sam 
przyznaje, że dla niego również od-
wiedzenie tylu kościołów w czasie 
Bożego Narodzenia było ciekawym 
doświadczeniem. – Zachęcam, aby 
w wolnej chwili zwiedzić ich jak 
najwięcej. Z pewnością podziwia-
nie stajenek w różnych kościołach 
może być okazją do ciekawego spę-

dzenia niedzielnego popołudnia 
– powiedział bytomski fotograf.

Krzysztof Kadis od dzieciństwa 
pasjonuje się robieniem zdjęć. – Od-
kąd tylko pamiętam, zawsze mia-
łem w ręku aparat – opowiada. Na 
co dzień jest fotografem bytomskie-
go Urzędu Miejskiego, jego zdjęcia 
pojawiają się również w „Bytom-
skiej Gazecie Miejskiej” oraz na 
stronach internetowych miasta.

Bytomskie stajenki zachwycają 
różnorodnością, ciekawą dekora-
cją, czasem wieloma elementami 
ruchomymi. Zdjęcia, które tylko 
w części oddają ich klimat, być może 
zachęcą, aby zobaczyć je w  tym 
roku osobiście. Temu również ma 
służyć nasz cykl przedstawiający 
stajenki z różnych miast diecezji 
gliwickiej.  •

Bytomskie szopki
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Gość Gliwicki

Duszpasterstwo 
amazonek
GLiwice. 7 stycznia o 16.00, para-
fi a Podwyższenia Krzyża Świętego 
(u redemptorystów) – Msza św. 
i spotkanie dla kobiet po amputa-
cji piersi i ich rodzin. 

Koncert kolęd
GLiwice. 7 stycznia o  16.30, 
kościół św. Bartłomieja – wystąpią 
połączone chóry gliwickie. 

Adoracja u sióstr
LeŚnica. 7 stycznia, ośrodek 
„Betania” w  klasztorze sióstr 
służebniczek w Leśnicy k. Góry 
Świętej Anny – adoracja w inten-
cji powołań. Rozpoczęcie o 19.00, 
zakończenie o północy. Informacje 
i zgłoszenia noclegów: s. M. Laure-
ta i s. M. Edyta: betania@sluzeb-
niczki.pl; tel. 514 347 268.

Świąteczna jazda
ŚLąSKie. Jak co  roku na  tory 
województwa wyjeżdża Świą-
teczny Tramwaj, który będzie 
kursował od 13 grudnia do 8 
stycznia . Akcja organizo-
wana przez Muzeum Śląskie. 
W Bytomiu tramwaj ze specjal-
nie przygotowaną świąteczną 
wystawą pojawi  się jeszcze 27 
grudnia i 8 stycznia, a w Zabrzu –
3 stycznia. Szczegółowy rozkład 
na www.muzeumslaskie.pl.

Rekolekcje
dla dziewcząt
LeŚnica. Siostry służebnicz-
ki zapraszają do  „Betanii” 
w Leśnicy k. Góry Świętej Anny 
na rekolekcje. 20– 22 stycznia 
– dziewczyny z V i VI klas z woje-
wództwa opolskiego i śląskiego; 
24–27 stycznia – lectio divina 
dla dziewczyn od  III klas gim-
nazjalnych pt. „Jak rozpoznać, 
czego oczekuje ode mnie Bóg? – 
droga z Jeremiaszem” (rekolekcje 
w ciszy); 30 stycznia–1 lutego 
– gimnazjalistki i  dziewczyny 
starsze z województwa śląskiego. 
Informacje i zgłoszenia: s. M. Lau-
reta i s. M. Edyta: betania@sluzeb-
niczki.pl; tel. 514 347 268. •

zapowiedzi
Premiera książki „Tour de Mazenod. Rowerami do Maroka”

5000 km na 320 stronach
W Miejskim Domu 
Kultury w Lublińcu 
zaprezentowano 
najnowszą książkę 
Stowarzyszenia 
Młodzieżowego 
NINIWA.

T o druga pozycja z cyklu zawie-
rającego relacje z  minionych 

wypraw rowerowych. – Tegorocz-
ny rajd, związany z obchodami 150. 
rocznicy śmierci założyciela obla-
tów św. Eugeniusza de 
Mazenoda, prowadził 
m.in. przez Aix i Mar-
sylię (miasta św. Euge-
niusza), Madryt (ŚDM), 
Gibraltar i  Maroko 
aż do Fatimy – wyjaśnia 
Krzysztof Zieliński, se-
kretarz Stowarzyszenia 
Młodzieżowego NINIWA, 
który jest również redakto-
rem książki i od lat pracuje 
dla Centrum Formacji NINIWA 
w Kokotku koło Lublińca. Publikacja 
zawiera codzienne relacje z rajdu, 
a także informacje o działalności 

oblatów oraz przemówie-
nia papieża ze Światowych 
Dni Młodzieży.

Spotkanie rozpoczął 
pokaz sztuki „Ulotka 
o  Eugeniuszu”, którą 
przygotowała kato-
wicka NINIWA. Goście 
obejrzeli też krótką 
prezentację multime-
dialną o  wyprawie 

do Maroka. Później uczestniczyli 
w wywiadzie ze śmiałkami, którzy 
przebyli ponad 5000 km. 

Dominik Piec, zapytany o oko-
liczności dramatycznego wypad-

ku, w  wyniku którego złamał 
obojczyk, stwierdził: „Jechałem, 
jechałem i upadłem”. 

Wśród gości obecni byli także 
redaktorzy tegorocznych relacji, 
bliscy rowerzystów oraz patroni ho-
norowi wyprawy rowerowej: bur-
mistrz Lublińca Edward Maniura i 
bp Jan Wieczorek. Organizatorami 
imprezy były Stowarzyszenie NINI-
WA oraz MDK Lubliniec. wp

więcej o wyprawie na stronie:
www.tourdemazenod.pl.
książkę można kupić przez internet: 
www.kokotek.pl

Uczestnicy opowiadali o rowerowej wyprawie do Maroka 
i promowali książkę, która jest relacją z ich wyjazdu.
Imprezę prowadził Zbigniew Seniów

rocznicy śmierci założyciela obla-

aż do Fatimy – wyjaśnia 
Krzysztof Zieliński, se-
kretarz Stowarzyszenia 
Młodzieżowego NINIWA, 
który jest również redakto-

oblatów oraz przemówie-
nia papieża ze Światowych 
Dni Młodzieży.
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Wojciech Bodusz, uczeń Zespołu 
Szkół Chemiczno-Medycznych 
i Ogólnokształcących w Tarnow-
skich Górach, został zwycięzcą 
X Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego „Matematyka 
w biznesie”.

K onkurs został zorganizo-
wany przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcąco-Technicznych 
w Lublińcu pod naukowym patro-
natem Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu, (Wydział Zamiejsco-
wy w Chorzowie) oraz Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach.

Wojciech Bodusz, uczeń 3 kla-
sy Technikum nr 1 w Tarnowskich 
Górach, zdobył znacznie większą 
liczbę punktów od uczniów z in-
nych szkół województwa śląskie-
go, m.in. z Częstochowy, Rybnika, 
Tych, Mikołowa i Lublińca.

Młodemu matematykowi gra-
tulujemy, a każdy matematyczne 
i  biznesowe umiejętności może 

sprawdzić na stronie internetowej 
Zespołu Szkół Chemiczno-Medycz-
nych i Ogólnokształcących www.

chemiktg.pl, gdzie opublikowane 
są  treści zadań konkursowych.
 w

Matematyk z „Chemika” 

Potrafi liczyć 
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Od lewej Jarosław Wesołek, Ksenia Lewicka (również startowała 
w konkursie), zwycięzca Wojciech Bodusz i nauczycielka 
matematyki Jolanta Sienko


