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– Jego celem nie było 
stworzenie ruchu, 
ale prowadzenie 
kolejnych pokoleń 
do żywej relacji 
z Bogiem – powiedział 
o założycielu 
ruchu oazowego 
ks. Jarosław 
Buchenfeld.

W starym kościele św. Bartło-
mieja w Gliwicach 27 lutego, 

w 25. rocznicę śmierci ks. Franciszka 
Blachnickiego, odbyła się Msza św. 
w intencji jego beatyfikacji. – Modli-
my się, żeby to, co jest przekonaniem 
naszych serc o jego świętości, przez 
decyzję Kościoła stało  się widocz-
ne na zewnątrz i abyśmy mogli jak 
najszybciej cieszyć się z tego daru – 
powiedział ks. Jarosław Buchenfeld, 
moderator diecezjalny Ruchu Świa-
tło–Życie. Przypomniał, że twórca 
ruchu oazowego był dla innych praw-

dziwym świadkiem tego, w co wie-
rzył i czego nauczał. Poprzez własny 
przykład, solidną pracę, zaangażo-
wanie i  wierność prawdzie nawet 
za cenę szykan i cierpienia. – Pozo-
stawił nam drogę, która jest w sta-
nie zaprowadzić nas do królestwa 
Bożego. Pozostawił nam do podjęcia 
dziedzictwo, które jest dla nas da-

rem zobowiązującym – zauważył 
ks. Buchenfeld. 

Tego dnia w gliwickim kościół-
ku spotkali się przedstawiciele Ru-
chu Światło–Życie, Domowego Ko-
ścioła i wszyscy, dla których osoba 
ks. Blachnickiego na różnym etapie 
ich życia była i jest drogowskazem.

Mira Fiutak

Którą drogą pójść?

W rekolekcjach powołaniowych 
w  Wyższym Międzydiece-

zjalnym Seminarium Duchownym 
w Opolu wzięło udział 63 młodzień-
ców, zarówno tegorocznych matu-
rzystów, uczniów młodszych klas 
szkół średnich i gimnazjalnych, jak 
i studentów. Przyjechali z różnych 
parafii diecezji gliwickiej i opolskiej, 
by przeżyć czas wyciszenia i poznać 
seminarium od środka. – Odważy-
łem  się tu  przyjechać, bo  jeszcze 
nie wiem, do czego Bóg chce mnie 
przygotować – mówi Marek Dziony, 
jeden z uczestników rekolekcji. – Ma-
turzyści uczestniczyli w codziennym 
życiu kleryków. Każdy z nich miał 
swojego opiekuna – jednego z alum-
nów, który towarzyszył mu od piątko-
wego popołudnia do chwili rozesła-
nia – wyjaśnia ks. rektor Grzegorz 
Kadzioch. 
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Opole. Klerycy wprowadzili uczestników rekolekcji w rytm seminaryjnego życia
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Rocznicowa Msza św. w starym kościele św. Bartłomieja

Wiosna 
z Fryderykiem
Gliwice. 4 marca 
rozpoczęła się iii edycja 
koncertów „wiosna 
z Fryderykiem”. Przez 
cztery kolejne niedziele 
o 19.30 w Palmiarni 
Miejskiej będzie można 
posłuchać muzyki 
chopina i poezji. 
cena biletu: 15 zł.

Przygotowania 
w mieście 
Lubliniec. na termin 
obchodów 740-lecia 
Lublińca i 90-lecia Zespołu 
Szkół nr 1 im. Adama 
Mickiewicza wybrano 
15 i 16 września. w nocy 
z soboty na niedzielę 
zorganizowana zostanie 
ii Lubliniecka noc Kultury. 
Osoby zainteresowane 
udziałem w pracach 
komitetu organizacyjnego 
zaproszone są na spotkanie 
15 marca o 12.00 
w Starostwie Powiatowym.

W 25. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Zostawił nam drogę
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Bytom. Cinema City i  Wydaw-
nictwo Szkolne PWN proponują 
kolejną serię zajęć pod hasłem 
„W  młodym kinie”. W  marcu 
planowana jest  projekcja fil-
mów: „Alicja w Krainie Czarów” 
(15 marca, rekomendowany dla 
klas IV–VI szkół podstawowych), 
„Legenda Zorro” (22 marca, dla 
gimnazjów), „Opowieści z Narnii: 
Lew, czarownica i  stara szafa” 
(29 marca, dla klas IV–VI szkół pod-
stawowych) i „Lato Muminków” (19 
kwietnia, nauczanie zintegrowane 
klasy I–III szkół podstawowych). 
Nauczyciele, którzy zdecydują się 
na  wzięcie udziału w  projekcie, 
otrzymają zestaw materiałów 
metodycznych do wykorzystania 
podczas lekcji w szkole, a dodatko-
wo przed każdym filmem przewi-

dziane jest wystąpienie edukatora 
z Wydawnictwa Szkolnego PWN. 
Ceny biletu nie przekroczą 12 zł, 
ale warunkiem projekcji jest zebra-
nie na sali 100 osób. Szczegółowe 
informacje: www.cinema-city.pl/
rejestracja_edu, e-mail: rezerwa-
cje.bytom@cinema-city.pl lub pod 
nr. tel. (32) 396 27 28.

Adres redakcji:
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice 
Telefon (32) 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner
– dyrektor oddziału tel. 664 006 683, 
Klaudia Cwołek tel. 664 006 681, 
Mira Fiutak, tel. 664 006 682

gliwice@gosc.pl

Muzycy na dniu skupienia
Diecezja. Na swoim wielkopost-
nym dniu skupienia 3 marca 
zebrali się w Gliwicach organiści, 
muzycy kościelni oraz uczniowie 
Diecezjalnej Szkoły Organistow-
skiej II stopnia i Studium Muzyki 
Kościelnej. Spotkanie rozpoczę-
ło się w katedrze wspólnym ćwi-
czeniem śpiewów m.in. pieśni 
ku czci bł. Jana Pawła II „Chwalcie, 
o wierni”. – Bóg Ojciec miłosier-
dzia spogląda na nas, by umocnić, 
podźwignąć, uleczyć, a  przede 
wszystkim na  nowo stworzyć, 
odrodzić dogłębnie i całkowicie 
– dla siebie, dla ludu Bożego, dla 

świata. Odnowić dla szczęścia 
własnego, naszych bliskich i całe-
go świata – powiedział na rozpo-
częcie nabożeństwa Słowa Bożego 
ks. dr Piotr Tarlinski z Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opol-
skiego, gdzie pracuje w Instytucie 
Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakral-
nej. W drugiej części spotkania, 
która odbyła się w Centrum Eduka-
cyjnym im. Jana Pawła II, wygłosił 
wykład na temat tradycji muzyki 
liturgicznej na Śląsku na przykła-
dzie dwóch opactw cysterskich – 
w Rudach i Jemielnicy oraz kościo-
łów Bytomia i Pyskowic.

Lekcje w kinie

Tydzień E-książki
Gliwice. 4 marca rozpoczął się 
m ię d z y n a ro dow y Tyd zień 
E-książki. W związku z tym Miej-
ska Biblioteka Publiczna zaprosi-
ła wszystkich zainteresowanych 
do  korzystania z  podręczników 
akademickich oraz książek nauko-
wych w języku polskim dostępnych 
on-line. W bazie ibuk.pl znajduje się 
478 tytułów, z takich dziedzin jak: 
medycyna, komunikacja społeczna, 
logika, socjologia, filologia polska, 
historia, kultura i sztuka, nauki 
ekonomiczne, gospodarka, mar-
keting i reklama, rachunkowość. 

Korzystać z nich można za darmo 
w  ośmiu punktach – Bibliotece 
Centralnej (ul. Kościuszki 17) oraz 
filiach – przy placu Inwalidów 
Wojennych 3, ul. Perkoza 12, ul. 
Junaków 4, ul. Skarbnika 3, ul. Spół-
dzielczej 33 a, ul. Bernardyńskiej 2 
i ul. Syriusza 30. Można również 
odebrać tam hasła do logowania 
i skorzystać z oferty w domu. Obec-
na lista tytułów e-booków będzie 
dostępna do października, ale jeśli 
będzie duże zainteresowanie ofertą, 
to dostęp do bazy zostanie przedłu-
żony, a oferta poszerzona.

Studenckie praktyki na Guido

Zabrze. Na poziomie 320 Zabyt-
kowej Kopalni Węgla Kamiennego 
Guido 29 lutego podpisane zosta-
ło porozumienie o  współpracy 
pomiędzy kopalnią a Uniwersy-
tetem Ekonomicznym w  Kato-
wicach. Chodzi o  promowanie 
walorów turystyki industrial-
nej. Współpraca będzie polegała 

m.in. na  tym, że  studenci kie-
runku gospodarka turystyczna 
będą odbywali praktyki w Guido, 
a kadra naukowa UE wesprze pra-
cowników kopalni w dokumento-
waniu innych zabytków techniki. 
Wcześniej podobne porozumienie 
Kopalnia Guido podpisała z Poli-
techniką Śląską w Gliwicach.

Gliwicjusz 2011
Nagroda. Lekarz medycyny 
Artur Pakosz, dyrektor Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, 
otrzymał tytuł Człowieka Ziemi 
Gliwickiej w 15. edycji plebiscytu 
„Nowin Gliwickich”. W ten sposób 
co roku wyróżniana jest wybitna 
osobowość Gliwic i  powiatu gli-

wickiego. Artur Pakosz od lat pro-
paguje ideę hospicyjną i prowadzi 
gliwickie hospicjum, które tworzył 
od  podstaw. Podczas gali, która 
odbyła się w ratuszu 2 marca lau-
reat odebrał statuetkę Gliwicjusza 
autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha, 
znanego rzeźbiarza i medaliera.
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To spotkanie jest zawsze okazją do wspólnego ćwiczenia śpiewów 
liturgicznych
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Kadr  
z filmu 
„Opowieści 
z Narnii:  
Lew, 
czarownica 
i stara  
szafa”

 Zabrzańska 
kopalnia 

nawiązała 
współpracę 
z Uniwersy-

tetem  
Ekono-

micznym 
w Katowicach
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Pierwszy parafialny oddział Akcji Katolickiej

Stróże Kościoła

W kościele św. Jerzego w Gli-
wicach-Łabędach 4 marca 

odbyła się uroczystość powołania 
pierwszego parafialnego oddzia-
łu Akcji Katolickiej w  diecezji. 
W homilii podczas Mszy św. bp 
Gerard Kusz mówił o trzech gó-
rach w historii zbawienia – Moria, 
Tabor i Kalwaria – podkreślając 
ich  znaczenie w  życiu każdego 
chrześcijanina. – Pan Bóg i nam 
daje godziny próby i każe pokonać 
góry pokuszenia. Próbuje naszą 
miłość w różny sposób – w życiu 
osobistym, rodzinnym i w życiu 
Kościoła. I  może dzisiaj dla Ko-
ścioła w Polsce jest taka godzina 
pokuszenia i próby – rozważał.

Zwracając się do przedstawi-
cieli Akcji Katolickiej i innych ru-
chów, mówił: – Pełnicie rolę takich 
psów, co szczekają. Trzeba szczekać, 
bo to szczekanie psa, jak wiemy, 
jest zawsze ostrzeżeniem. Pies wy-
czuwa obcego i niebezpieczeństwa. 
Dlatego szczególnie wy macie być 
wyczuleni na niebezpieczeństwa 
zagrażające Kościołowi, który 
jest naszym domem. Macie szcze-
kać nawet wtedy, kiedy pan tego 
domu trochę lekceważy szczekanie. 
Kiedy mówi, że to nic groźnego.

Podczas uroczystości 9 nowych 
członków Akcji Katolickiej złożyło 
swoje przyrzeczenia. Asystentem 
powstałego oddziału został ks. pro-

boszcz Antoni Pleśniak, a prezesem 
Eligiusz Bawer. W tym dniu dekret 
prezesa AK w całej diecezji z rąk 
księdza biskupa odebrała również 
Maria Magdalena Bendkowska. 
Celem Akcji Katolickiej jest przede 
wszystkim pomoc hierarchii ko-
ścielnej w  niesieniu ludziom 
przesłania Ewangelii i przywra-
canie katolikom świadomości, 
że Chrystus jest naszym Królem. 

Odbywa się to przez pogłębianie 
formacji chrześcijańskiej, szuka-
nie możliwości wpływu osób wie-
rzących na sprawy społeczne oraz 
wychowanie dzieci i  młodzieży, 
obronę rodzimej tradycji i kultu-
ry. Asystentem kościelnym AK 
na całą diecezję jest ks. dr Marek 
Pyka, proboszcz parafii Orzech k. 
Świerklańca.

Klaudia Cwołek

Biskup Gerard Kusz wręcza legitymację członkowską  
Akcji Katolickiej

– Pełnicie we współczesnym Kościele polskim 
rolę stróżów, którzy ostrzegają przed 
niebezpieczeństwami, ale równocześnie 
nie zatracają celu, jaki Pan Bóg ma, kiedy nas 
chce wprowadzić na górę próby i pokuszenia – 
mówił bp Gerard Kusz do przedstawicieli ruchów 
katolickich.

Co roku Społeczny Komitet Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
organizuje imprezę, której ce-
lem jest  promowanie działal-
ności Gliwickiego Centrum 
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego.

N a  scenie Centrum Eduka-
cyjnego im. Jana Pawła II 

w  Gliwicach 2 marca najpierw 
wystąpiły dzieci z przedstawie-
niem o żyrafie. Nagrodzone go-
rącymi brawami ustąpiły później 

miejsca gliwickim Chrząszczom 
– zespołowi grającemu utwory 
Beatlesów i innych zespołów z lat 
sześćdziesiątych. Koncert ma cha-
rakter charytatywny, a całkowity 
dochód zostanie przeznaczony 
na  potrzeby GCER. – Zajmuje-
my  się głównie najmłodszymi 
dziećmi niepełnosprawnymi, 
czyli przede wszystkim tymi 
do 6–7 roku życia – mówi Lidia 
Urbaniak, dyrektor GCER. – Wia-
domo, że im wcześniej zostanie 
postawiona diagnoza dysfunkcji 
dziecka, tym wcześniej można 
podjąć działania rehabilitacyjne 
i terapeutyczne. I daje to lepsze 
rezultaty – podkreśla. GCER po-
siada dobrą bazę rehabilitacyjną 
i  dydaktyczną, w  tym wysoko 
wykwalifikowaną kadrę, przy-
gotowaną do  pracy z  dziećmi 
niepełnosprawnymi.

Coroczny koncert „Tu  jeste-
śmy” ma przybliżyć jego dzia-
łalność mieszkańcom Gliwic 
i powiatu. Jest też zaproszeniem 
do  otwarcia  się na  problemy 
niepełnosprawnych, podzięko-

waniem dla sponsorów i zachętą 
do włączenia w pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym.

GCER tworzy obecnie Gliwicki 
Ośrodek Rewalidacyjno-Wycho-
wawczy dla Dzieci i  Młodzieży 
Niepełnosprawnej, Niepubliczne 
Przedszkole dla Dzieci Niepełno-
sprawnych, Gliwicki Ośrodek Ada-
ptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
i  Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Z dziennej opieki korzysta 70 pod-
opiecznych, oprócz tego w ośrod-
ku adaptacyjno-rehabilitacyjnym 
przyjmowane są dzieci w systemie 
ambulatoryjnym. kc

■ R e k L A m A ■

VII edycja koncertu „Tu Jesteśmy”

Chrząszcze zagrały

Chrząszcze na scenie CE im. Jana Pawła II w Gliwicach
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Z anim wyjadą na Ukrainę, 
kilkakrotnie spotykają się 
na sesjach weekendowych 
u  oblatów w  Kokotku, 

żeby przygotować  się duchowo 
i warsztatowo. Pod koniec lutego 
w  zjeździe uczestniczyło pra-
wie 30 osób z całej Polski, nawet 
ze Szczecina. Wolontariat misyjny 
związany jest z oblacką wspólno-
tą młodzieżową Niniwa, chociaż 
na Ukrainę wyjeżdżają też osoby 
spoza niej.

Jednak historia tych wyjazdów 
sięga 1998 r., czyli czasu przed po-
wstaniem Niniwy. Wszystko za-
częło się od Magdaleny Kudełki, 

dziś odpowiedzialnej za wolonta-
riat. – Skąd to się wzięło, trudno 
mi  racjonalnie wytłumaczyć. 
Chciałam pojechać na misje wła-
śnie na Ukrainę, i to pragnienie 
stopniowo narastało. Poza tym 
czułam powołanie do ewangeliza-
cji. Na pierwszym roku studiów 
postanowiłam przekonać się, 
czy to dla mnie, i razem ze znajo-
mymi wybraliśmy się na Ukrainę 
– opowiada Magda. – To pragnie-
nie i ta ciekawość na pewno wią-
żą się też z moją historią rodzinną, 
która trochę „przebiegała” przez 
Ukrainę. Pradziadkowie tam się 
poznali i pobrali, a mój dziadek 

urodził  się koło Kijowa, gdzie 
mieszkał przez 12 lat. Niedale-
ko Równego pochowani są  nasi 
przodkowie – dodaje.

Inne oblicze kościoła
Co roku organizowane są dwa 

trzytygodniowe turnusy. Mło-
dzież, głównie studenci, pomaga 
tam w oblackich parafiach w Krzy-
wym Rogu, Obuchowie, Gniewa-
niu i Tywrowie. Formy są różne 
– koncerty muzyki klasycznej 
i religijnej, ewangelizacja na uli-
cach. Młodzi pomagają w remon-
tach kościołów, osobom starszym 
i dzieciom, często w domach dziec-
ka, dzielą się swoją wiarą.

Ojciec Tomasz Maniura OMI, 
odpowiedzialny za  wolonta-
riat i  wspólnotę Niniwa, mówi, 
że jej głównym celem jest ewan-
gelizacja, bo współczesny świat, 
jak starotestamentalna Niniwa, 
potrzebuje nawrócenia. A  oni 
czują się wezwani do tego, żeby 
głosić Ewangelię. – Na Ukrainie 
młodzi widzą zupełnie inne obli-

Ukraiński 
nokaut

Wolontariat 
misyjny. – Lepiej 
raz coś zobaczyć, 
niż dziesięć razy 
usłyszeć – mówi 
o świadectwie 
wiary młodych 
Polaków Vlad 
Zhorov z Kijowa.

tekst i zdjęcia
Mira Fiutak

mira.fiutak@gosc.pl

Spotkanie w Kokotku (od dołu): 
Jan Rozenek, Aneta Plewnia 
i Magdalena Kudełka, Dagmara 
Rado i Oktawia Galbierska, 
Marcin Horbaczewski
powyżej: Magdalena 
Kudełka opowiada o swoich 
doświadczeniach z wyjazdów 
na Ukrainę
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cze Kościoła. Spotykają ludzi, dla 
których wcale nie jest oczywiste, 
że Bóg jest. Pozbywają się patrze-
nia na  Kościół przez pryzmat 
polskich struktur, a poznają jego 
istotę – dowiadują się, że chodzi 
w nim o Jezusa i o wspólnotę ludzi. 
To sprawia, że bardziej się z nim 
utożsamiają i widzą potrzebę za-
angażowania. Uczą się też bycia 
dla innych, miłości, przekracza-
nia swojego egoizmu. Dzielą się 
tym, czym jest dla nich wiara, jak 
Pan Bóg prowadzi ich przez życie. 
Oprócz pracy fizycznej jest też du-
chowa, czyli budowanie żywego 
Kościoła, dużo trudniejsze – mówi 
o. Maniura.

Vlad Zhorov z Kijowa studiuje 
turystykę na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Krakowie. Przyje-
chał do Kokotka, żeby podszkolić 
trochę wolontariuszy w języku. 
Jego mama jest Polką. – Te polskie 
korzenie zdecydowały, że jestem 
katolikiem, a nie prawosławnym 
– mówi. – Wolontariusze z Polski 
to dla Ukraińców tacy nowocześni 
pielgrzymi. Są znakiem, a wiado-
mo, że  lepiej coś raz zobaczyć, 
niż dziesięć razy usłyszeć. Od lat 
przetrwała wiara naszych babć. 
Dziś Kościół na Ukrainie jest coraz 
młodszy. W tych czasach toczy się 
walka o młodzież. Pokolenie moich 
rodziców też się nawraca. Ale i jed-
ni, i drudzy potrzebują świadków 
wiary – mówi Vlad.

Czyściec na ziemi
Trzy wyjazdy ma za  sobą 

Oktawia Galbierska, studentka 
polonistyki z Krakowa. Za pierw-
szym razem były strach i nadzieja, 
że może jednak coś pokrzyżuje pla-
ny wyjazdu. – A potem przeżyłam 
jedne z najcudowniejszych tygodni 

w życiu i wiedziałam, że chcę tam 
wrócić – mówi Oktawia. Wspomi-
na ważną dla niej wizytę w domu 
pomocy społecznej. – Na początku 
nie mogłam znieść tego zapachu, 
bałam się czegokolwiek dotknąć. 
Ludzie zamknięci w  czterech 
ścianach, a za oknami przepiękny 
widok na zakola Dniepru. Pomy-
ślałam, że to czyściec na ziemi. Za-
graliśmy koncert, a potem razem 
z o. Łukaszem z Najświętszym Sa-
kramentem odwiedzaliśmy kolejne 
pokoje – opowiada. W końcu trafili 
do niewierzącego człowieka, który 
umierał. Pamięta, jak oblat wycią-
gnął przed nim Hostię i powiedział: 
„To jest mój Bóg, ja w niego wierzę”. 
A chory w białym opłatku pewnie 
zobaczył nadzieję, bo poprosił o spo-
wiedź. – Pierwszą i ostatnią w życiu, 
bo jak przyjechaliśmy za tydzień, 
już nie żył. W ostatniej chwili spo-
tkał Boga – mówi Oktawia i dodaje, 
że już nigdy nie miała problemów 
z przebywaniem w tym miejscu.

A kiedy pojawiła się tam za dwa 
lata, nie mogła uwierzyć, że miesz-
kańcy ją pamiętają. – Mnie uderzy-
ła tam ogromna samotność ludzi. 
Kiedy wyjeżdżaliśmy, nie chcieli 
nas wypuścić. Jeden pan odprowa-
dzał nas zawsze do samych drzwi 
samochodu. Takie spotkania po-
zostają w  pamięci na  całe życie 
i dają tysiąc powodów do tego, żeby 
je szanować – dodaje Aneta Plewnia 
z Opola. Pracuje w PCK, do wolonta-
riatu trafiła przez Magdę Kudełkę, 
której była studentką. O wyjazdach 
na Ukrainę mówi: – To dla mnie 
wielka szkoła, prawdziwa lekcja ży-
cia. A czasem pokory i cierpliwości, 
kiedy w upale cały dzień wyrywa-
my chwasty czy malujemy okna.

Dagmara Rado przyjechała 
do  Kokotka z  Rawicza, studiuje 

chemię, w wolontariacie jest od 
3 lat i  od  początku wiedziała, 
że właśnie to chce robić. – Pierw-
szy wyjazd na Ukrainę był zde-
rzeniem z inną rzeczywistością 
Kościoła. Uświadomiłam sobie 
to, kiedy jeden z  miejscowych 
kleryków zapytał mnie, od  jak 
dawna jestem w Kościele. Byłam 
zdziwiona: jak to od kiedy? Od za-
wsze. A on powiedział: „To masz 
szczęście, bo ja poznałem Boga do-
piero, gdy miałem 16 lat” – wspomi-
na. Na Ukrainie ciągle są miejsca, 
gdzie czeka się na księdza, tęskni 
za liturgią, Msza jest raz w tygo-
dniu. – A u nas, w Krakowie, jed-
nego dnia odprawia się ich pewnie 
kilkadziesiąt – wtrąca Oktawia. 
– W Krzywym Rogu, gdzie byłem, 
ludzie poświęcają cały dzień na do-
jazd na niedzielną Mszę, bo miasto 
rozciągnięte jest na długości wielu 
kilometrów – dodaje Jan Rozenek, 
maturzysta ze Strzelina.

Po prostu przytulić
Często spotykają się ze zdzi-

wieniem, że  ktoś z  Polski chce 
na wakacje przyjechać na Ukrainę 
po to, żeby tam pracować, i do tego 
za własne pieniądze. W Tywrowie 
pomagają przy odbudowie klaszto-
ru. – Za ileś lat pojadę tam ze swo-
imi dziećmi i powiem, że w tym, 
co  widzą, mam też swój mały 
udział – wybiega w  przyszłość 
Dagmara.

Marcin Horbaczewski z Zamo-
ścia kończy prawo. – Na Ukrainie 
zobaczyłem, czym jest poczucie 
wspólnoty w parafii, gdzie wszy-
scy  się znają, pomagają sobie. 
Niesamowite dla kogoś z  typo-
wej, kilkunastotysięcznej polskiej 
parafii. Tam też po raz pierwszy 
bardzo mocno poczułem rękę 

Boga. W zasadzie we wszystkim, 
ale szczególnie kiedy zmęczeni 
podróżą obaj z kierowcą zasnęli-
śmy w czasie drogi, a na czołówkę 
z nami jechał bus. Bóg nas ochro-
nił, w ostatniej chwili obudzili-
śmy się – mówi. Wspomina też 
tygodniowy wypoczynek na Kry-
mie po  turnusie wolontariatu, 
gdzie spotkali wycieczkę z domu 
dziecka w Czernichowie. – I nagle 
jakiś chłopczyk, może czteroletni, 
który pierwszy raz widział mnie 
na  oczy, złapał mnie za  nogę, 
mówiąc: „Mój druh, mój druh!”. 
Nokaut totalny – mówi. Przez 
takie historie ich więzi z Ukra-
iną i jej mieszkańcami są jeszcze 
silniejsze. – Ja taki nokaut mia-
łem kilka razy dziennie, kiedy 
pracowaliśmy w  domu dziecka 
w Krzywym Rogu. Za każdym ra-
zem straszny ładunek emocji. Kie-
dy podchodzą kilkuletnie dzieci, 
i ważniejsze od tych wszystkich 
naszych zabaw pedagogicznych 
jest to, żeby je po prostu przytulić 
– dodaje Jan Rozenek.

Polskie doświadczenia pracy 
z młodymi przenoszą się na grunt 
ukraiński. W  Tywrowie oblaci 
tworzą centrum młodzieżowe 
na wzór Niniwy i Festiwal Mło-
dych „Tchnienie Życia”, podobny 
do odbywającego się u nas w Kod-
niu. Młodzi pracują tam też przy 
odbudowie klasztoru. – Nie uda-
ło nam się w czasie turnusu wy-
wieźć całej ziemi z  wirydarza. 
To  jakieś 200 metrów kwadra-
tow ych powierzchni i  trzeba 
wybrać na 1,5 metra w głąb. Dla-
tego postanowiliśmy tam wrócić 
we wrześniu – wspomina Marcin. 
I wrócili, udało się i mają teraz 
w Tywrowie „swój” uprzątnięty 
wirydarz. •

Ojciec Tomasz Maniura OMI jest odpowiedzialny za wolontariat 
i wspólnotę Niniwa

Vlad Zhorov z Kijowa uczy wolontariuszy podstawowych wyrażeń 
w języku ukraińskim
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Inicjatywa dla mieszkańców powiatu gliwickiego

Nie daj się wykluczyć
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gliwicach prowadzi 
nabór do kolejnej edycji projektu 
„Dobry start w samodzielność”.

P rojek t k ierow a ny je s t 
do  mieszkańców powiatu 

gliwickiego – osób korzystają-
cych z  pomocy społecznej, wy-
chowanków rodzin zastępczych 
i  placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych w  wieku od  15 do  24 
lat oraz do osób niepełnospraw-
nych (kobiety w wieku 15–60 lat, 
mężczyźni 15–64 lata). – Naszym 
celem jest eliminowanie barier 
i  trudności, jakie napotykają 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, przez wspieranie 
ich usamodzielnienia – wyjaśnia 
Ewa Szyszka, pracownik ds. ob-
sługi finansowej projektu.

Osoby, które zgłoszą swój 
udział, mogą uczestniczyć m.in. 
w turnusie rehabilitacyjnym, gru-
pie wsparcia, szkoleniach, wyjaz-
dach, piknikach integracyjnych, 
treningach specjalistycznych oraz 
w  kursie prawa jazdy kategorii 
B. Udział w projekcie, współfinan-
sowanym przez Unię Europejską, 
jest bezpłatny. Warunkiem uczest-
nictwa osób niepełnosprawnych 

jest posiadanie aktualnego orze-
czenia o niepełnosprawności.

Kontakt: biuro projektu (ul. 
Zygmunta Starego 17 w Gliwicach, 
II piętro, pokój 224, tel. 32 233 79 83), 
sekretariat PCPR (parter, pokój 084, 
tel. 32 332 66 16) lub e-mail: pcpr_gli-
wice@wp.pl. Nabór prowadzony 
jest aż do wyczerpania miejsc. Wię-
cej informacji o projekcie na: www.
dobrystart.pcpr-gliwice.pl. w

O samotności i Bogu 
między wersami 
z ks. Marcinem Gajdą 
i Nicolą „Niunią” 
Sołtysek rozmawia 
ks. Waldemar 
Packner.

Ks.  Waldemar Packner: Nie-
dawno ukazała się Wasza autor-
ska płyta „Nie tylko o łzach”, której 
słucha się z przyjemnością...
Ks.  Marcin Gajda: – Nigdy 
nie  chciałem, aby była to  płyta 
przyjemna. Chciałem stworzyć coś, 
co zostawia trochę niepokoju. Muzy-
ka musi trochę wewnętrznie drapać, 
zostawić jakiś ślad, chodzić za czło-
wiekiem nawet wtedy, gdy wyłączy 
odtwarzacz. Wiele współczesnych 
piosenek słucha się przyjemnie i... 
zaraz o nich zapomina. 

Skąd pomysł na tę płytę?
Ks. Marcin Gajda: – Od kilku 
lat przed niedzielnymi Mszami 
śpiewaliśmy w kościele z ludźmi 
i  dla ludzi. Nicola miała wtedy 
11 lat, ale już zachwycała ciepłym 
głosem, o bardzo interesującym 
brzmieniu. Potem zaczęliśmy śpie-
wać razem nie tylko w kościele, 
pojawiały się także nowe utwory. 
Z czasem postanowiliśmy wydać 
je na płycie.

ksiądz jest autorem wszystkich 
tekstów. każdy z nich właściwie 
jest wierszem...
Ks. Marcin Gajda: – Teksty pisa-
łem przez mniej więcej dwa lata. 
Rodziły  się często z  osobistych 
doświadczeń, bolesnych i  rado-
snych; impulsem do ich powstania 
było poniekąd codzienne życie. 

Rodzące się wówczas myśli przele-
wałem na papier i tak powstało 19 
tekstów, do których napisałem tak-
że muzykę. Przy jej komponowa-
niu myślałem o Nicoli, która miała 
całość zaśpiewać. Sądzę, że efekt 
końcowy jest bardzo ciekawy.

Dużo jest o samotności, rozsta-
niach i tęsknocie...
Ks.  Marcin Gajda: – Bo  czę-
sto takie właśnie jest  życie. 
Ale sam tytuł naszej płyty mówi, 
że  nie  jest  ona tylko o  łzach, 
ale  przebija z  niej dużo nadziei 
i optymizmu. Poza tym Bóg ukry-
ty jest między wersami. Nie pisa-
łem o  Bogu wprost, ale  uważny 
słuchacz dostrzeże, że  On  tam 
jest obecny. Dlatego zależało nam, 
by do płyty dołączone były również 
teksty piosenek, by można było cza-
sem do nich wracać czy wręcz nad 
nimi się zastanowić.

Drugi utwór nawiązuje do na-
zwy Waszego zespołu. Dlaczego 
Pellegrino?
Ks. Marcin Gajda: – W języku 
włoskim znaczy to „pielgrzym”. 
Z jednej strony staramy się w naszej 
muzyce przypominać, jak ulotne 
i kruche jest życie, a z drugiej zachę-
cać, aby nie ślizgać się tylko po jego 
powierzchni.

Opowiedz o Twojej przygodzie 
z muzyką.
Nicola „Niunia” Sołtysek: 
– Zawsze chciałam śpiewać, dlate-
go kiedyś przyszłam do naszego 
proboszcza i zapytałam, czy mogę 
wykonać psalm responsoryjny 
podczas Mszy. Ksiądz się zgodził 
i tak zaczęłam śpiewać w kościele. 
Potem śpiewaliśmy przed niedziel-
nymi Eucharystiami, aż po kilku 
latach zrodził się pomysł wydania 
płyty.

Chodzisz do gimnazjum. myślisz 
o śpiewaniu w przyszłości?
Nicola „Niunia” Sołtysek: – Tak, 
bardzo lubię śpiewać. Chciałabym 
pójść do  szkoły muzycznej, żeby 
dalej kształcić głos. Zachęcają mnie 
do tego również moi rodzice.

Do kogo jest adresowana Wasza 
płyta?
Ks. Marcin Gajda: – Do każdego, 
kto lubi słuchać muzyki, zwłasz-
cza związanej z głębokim tekstem. 
Naszej muzyki nie  chcę nazwać 
poetycką. Jacek Józefiok, który 
również zajmował  się aranżacją 
i  czuwał nad całością, doskonale 
wybronił się przed poetyckością, 
ale jednocześnie płyty dobrze się 
słucha. Określiłbym ją jako coffee 
music, a więc muzykę, która towa-
rzyszy, nie przeszkadza, a jednocze-
śnie zachęca do myślenia.

Występowaliście już na żywo?
Nicola „Niunia” Sołtysek: – Tak, 
między innymi w Krakowie, Gliwi-
cach, Sośnicowicach... Zawsze przyj-
mowano naszą muzykę życzliwie 
i z dużym zainteresowaniem, choć 
z pewnością nie jest ona łatwa.

Gdzie można kupić płytę?
Ks. Marcin Gajda: – Można napi-
sać na: muzyka_pellegrino@wp.pl. 
Jeśli ktoś będzie chciał kupić płytę, 
to wyślemy ją pocztą. Lub można 
przyjechać do Sośnicowic. Prezen-
tacja płyty odbędzie się w ponie-
działek 26 marca na antenie Radia 
Plus Opole. Początek o  godz. 19. 
 •

Zespół Pellegrino wystąpił już m.in. w Sośnicowicach
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Premiera płyty „Nie tylko o łzach”

Muzyka, która drapie



VII
G

o
ść N

iedzielN
y

11 m
arca 2012

Gość Gliwicki

Z katechetami o transplantacji

Jasny przekaz woli
Prezentacja 
filmu połączona 
z komentarzem 
specjalistów 
– to pomysł 
na poszerzenie 
naszej wiedzy 
o przeszczepach.

W Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II w Gliwicach 

1 marca odbyło się już siódme takie 
spotkanie, tym razem skierowane 
do katechetów. Wcześniej podob-
ne spotkania odbyły sie z udziałem 
uczniów i studentów.

Zaprezentowany został film 
przygotowany przez zabrzańską 

Fundację Rozwoju Kardiochi-
rurgii, a później Jolanta Wszołek 
z Banku Tkanek w Zabrzu, trans-
plantolog okulista dr Dariusz Do-
browolski, dr  Wojciech Saucha, 
koordynator regionalny Poltran-
splantu i bioetyk, ks. prof. Piotr 
Morciniec z UO odpowiadali na py-
tania. Zgodnie podkreślali, że jasne 
wyrażenie naszej woli co do pobra-
nia narządów jest bardzo ważne, 
bo zdejmuje z naszych najbliższych 
ciężar odpowiedzialności za tę de-
cyzję. Ciągle jednak takich zabie-
gów jest niewiele, na terenie Śląska 
od początku roku wykonano kilka 
pobrań wielonarządowych. O swo-
im aktywnym życiu po przeszcze-
pie opowiedział Jan Malinowski, 
będący pięć i pół roku po transplan-
tacji serca. mf

– Społeczeństwo ciągle niewiele wie o transplantacji – mówi 
Jolanta Wszołek z Banku Tkanek w Zabrzu
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Młodzież i  dzieci z  Kokotka 
i Lublińca przygotowały insceni-
zację Męki Pańskiej.

W kolejne piątki 16, 23, 30 
marca i  w  Wielką Środę, 

4  kwietnia, o  20.00 w  kościele 
NMP Królowej w Kokotku wysta-
wiony będzie godzinny spektakl 
z udziałem 20 młodych aktorów. 

Autorem scenariusza z porusza-
jącą muzyką i światłem jest oblat 
ojciec Bartosz Madejski wraz 
z lubliniecką młodzieżą. Przed-
stawienie bazuje na inscenizacji 
Gorzkich Żali, prezentowanych 
w poprzednich latach. 

Wstęp na  przedstawienia 
jest bezpłatny.

 k

Przedstawienia na Wielki Post

Pasja

Zeszłoroczna inscenizacja Gorzkich Żali, na bazie których powstała 
tegoroczna Pasja
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Diecezjalne Duszpasterstwo 
Rodzin zaprasza do wspólnego 
udziału w światowym spotkaniu.

O d 31 maja do 5 czerwca w Me-
diolanie odbędzie  się VII 

Światowe Spotkanie Rodzin. Przy 
współpracy z diecezjalnym dusz-
pasterstwem turystyki organizo-
wany jest wyjazd dla wszystkich 
chętnych. – Spotkanie rodzin z pa-
pieżem odbywa się co cztery lata, 
zainicjował je Jan Paweł II. W tym 
roku odbędzie się pod hasłem „Ro-
dzina – praca 
i  świętowanie”. 
To  dość ważny 
temat, który bę-
dzie poruszany, 
ale myślę, że naj-
ważniejszym mo-
mentem będzie 
spotkanie z  Oj-
cem Świętym Be-
nedyktem XVI, 
który już  w  so-
botę wieczorem 
będzie uczestni-
czył w  „Święcie 
Ś w i a d e c t w ”, 
kiedy przedsta-
wiciele rodzin 

z  całego świata będą dzielić  się 
doświadczeniem swojego życia. 
W  niedzielę będzie uroczysta 
Msza św. pod przewodnictwem 
papieża. Myślę, że to będzie du-
chowe doświadczenie dla wszyst-
kich małżonków i rodzin, które 
będą w niej uczestniczyć – mówi 
Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz, 
diecezjalny doradca życia rodzin-
nego. Pielgrzymka powiązana bę-
dzie ze zwiedzaniem Mediolanu 
i wizytą w sanktuarium Całunu 
Turyńskiego. Koszt wyjazdu to 1100 

zł od osoby. Zgło-
szenia i  infor-
macje: Duszpa-
sterstwo Rodzin 
Diecezji Gliwic-
kiej, tel. 507 389 
948, 501 397 904, 
e-mail: biuro@
d o r o d z i n . p l , 
www.dorodzin.
pl. Strony inter-
netowe związa-
ne ze Światowy-
mi Spotkaniami 
Rodzin: w w w.
family2012.com, 
www.familia.va.
 k

Czas na zapisy

Wyjazd do Mediolanu
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Wielkopostne Koncerty 
Organowe
Babice. W  kościele parafialnym św. Anny
11 marca wystąpi Mariola Brzoska (Zawada 
Książęca – Gliwice), a 18 marca – Bogdan Stę-
pień (Gliwice). Rozpoczęcie koncertów o 15.00.

Modlitwa za miasto
Zabrze. 12 marca, kościół Wniebowzięcia 
NMP w  Zabrzu-Biskupicach: o  19.00 – ado-
racja Najświętszego Sakramentu, o  19.30 
– Eucharystia.

Eucharystia w intencji 
uzdrowienia
Bytom. 13 marca o 18.00, kościół św. Wojcie-
cha (u franciszkanów) – Msza św. i modlitwa 
o uzdrowienie.

Mammografia za darmo
Świerklaniec. 13–15 marca (od 9.00 do 16.00), 
OSP, ul Oświęcimska 25 – bezpłatne (raz na dwa 
lata) badanie piersi dla kobiet od 50. do 69. roku 
życia. Należy zabrać ze sobą kartę chipową 
NFZ, dowód tożsamości z  numerem PESEL 
i zdjęcie z poprzedniej mammografii.

Klub Inteligencji Katolickiej
Gliwice. 14 marca, kaplica św. Jadwigi 
w  parafii Wszystkich Świętych: o  18.05 – 
Nieszpory, o 18.30 – Msza św. i wykład ks. dr. 
Sebastiana Mareckiego, dyrektora Radia Plus 

Gliwice „Wielkopostne wypisy siedemnasto-
wiecznego modlitewnika”.

Krąg biblijny
Tarnowskie Góry. 15 marca o 19.00, parafia 
w Opatowicach – „Zaproszenie do opuszczenia 
samotności w celu spotkania Miłości” (Pnp 4,1-
5,1). Prowadzi ks. dr Wacław Borek, diecezjalny 
moderator Dzieła Biblijnego. Więcej: www.gli-
wice.biblista.pl.

W intencji 
regionu i ojczyzny
koszęcin. 16 marca o 19.30, kościół NSPJ – 
Eucharystia w intencji mieszkańców ziemi 
lublinieckiej i ojczyzny.

Skupienie u służebniczek
Leśnica. 16–18 marca, ośrodek „Betania” 
przy klasztorze sióstr służebniczek – „Wol-
ność... i co dalej”? – dni skupienia dla dziew-
czyn od 3 klasy gimnazjum wzwyż. Informacje 
i zgłoszenia: betania@sluzebniczki.pl lub tel. 
514 347 268, www.sluzebniczki.pl.

Rekolekcje dla małżeństw
Nysa. 16–18 marca, dom rekolekcyjny – 
rekolekcje dla małżeństw organizowane 
przez „Spotkania Małżeńskie” – ruch, które-
go celem jest pogłębianie więzi małżeńskiej, 
pomoc w  lepszym i  głębszym wzajemnym 
zrozumieniu oraz pełniejsze doświadczanie 
sakramentalnego wymiaru związku. Infor-

macje i zgłoszenia: Teresa i Tomasz Jurosowie, 
tel. (77) 402 66 28; www.spotkania.emaus.pl.

Dla szafarzy Komunii św.
Diecezja. 17 marca, parafia śś. Piotra i Pawła 
w Tarnowskich Górach, i 24 marca, parafia 
katedralna w Gliwicach – wielkopostne dni 
skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii św. Rozpoczęcie o 9.30.

SMS dla młodzieży
Zabrze. 17 marca, dom karmelitanek misjonarek 
(ul. Bończyka 25 na Zandce, naprzeciw kościoła 
Ducha Świętego) – Spotkanie Młodzieży Szuka-
jącej „Przyjaźń z człowiekiem” – św. Teresa z Los 
Andes. Rozpoczęcie o 10.00, zakończenie ok. 13.00.

Wystawa grafiki
Gliwice. 18 marca o 16.00, CE im. bł. Jana 
Pawła II (obok katedry) – wernisaż wystawy 
grafiki Malwiny Szczurek „Człowiek umknął”. 
Wystawa będzie czynna do  18 kwietnia, 
od poniedziałku do czwartku od 14.00 do 19.00.

Dla wspólnot i ruchów
Gliwice. 19–21 marca, 18.45, Centrum Eduka-
cyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach – rekolek-
cje wiekopostne „Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii” poprowadzi o. Ryszard Sierański, 
założyciel Wspólnoty Dobrego Pasterza. 
W programie: modlitwa, konferencja i adora-
cja, w środę – Msza św. Więcej: www.inicjaty-
wamissio.pl. •

zapowiedzi

Wsparcie psychologiczne 
i duchowe

Pomoc u źródła
Akceptacja siebie i sztuka budowania relacji 
to tematy najbliższych propozycji ośrodka 
u jezuitów.

W Jezuickim Ośrodku Pomocy Psycholo-
gicznej i Duchowej „Źródło” w Gliwicach 

17 marca w godz. 10–18 odbędą się warsztaty „Jak 
porozumiewać się z innymi – sztuka komunikacji 
i budowania relacji”. Poprowadzi je dr Magdalena 
Kudełka, trener warsztatów psychologicznych, 
pedagog, teolog. Koszt 70 zł. Natomiast 14 i 15 
kwietnia odbędzie się sesja „Zaakceptować sie-
bie”. Początek w sobotę o godz. 10, zakończenie 
w niedzielę o 16.00 (z możliwością noclegu).

Ośrodek mieści się w Centrum Theotokos 
przy parafii jezuitów w Gliwicach (ul. Kopernika 
63a). Bliższe informacje – www.zrodlo.jezuici.pl, 
tel. 519 765 163. Zgłoszenia: zrodlo@jezuici.pl. •

Od 12 do 14 marca w Centrum 
Edukacyjnym im. bł Jana Pawła II 
w Gliwicach odbędą się rekolekcje 
dla nauczycieli, katechetów 
i wychowawców.

T egoroczna tematyka spotkań oparta 
jest na cnotach kardynalnych: roztropności, 

sprawiedliwości, umiarkowania, męstwie – mówi 
ks. Adam Spałek z sekcji szkolno-katechetycznej 
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, która jest organi-
zatorem rekolekcji. Prowadzić je będzie ks. Maciej 
Sasiak, zmartwychwstaniec, proboszcz parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu-Szom-
bierkach. Rekolekcje odbywać się będą od 18.00 
do 20.30. Będą miały charakter ewangelizacyj-
ny, czyli przybliżający Osobę Jezusa, by przyjąć 
Go jako swojego Pana i Zbawiciela. W programie 
przewidziane są: konferencje, adoracja Najświęt-
szego Sakramentu, sakrament pokuty i Euchary-
stia (w trzeci dzień w kaplicy sióstr boromeuszek). 
 k

Wielkopostne zaproszenie

O cnotach


