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ZA TYDZIEŃ
 BEZPIECZNE WSZYSTKICH ŚWIĘ-
TYCH, czyli o czym musimy pa-
miętać, wyruszając na cmen-
tarze?
 „Musza wom coś powie-
dzieć” – O ŚLĄZAKACH DEPORTO-
WANYCH DO ZSRR
 KOSZĘCIN – kolejna szkoła 
imienia Jana Pawła II 

Kiedy patrzę na tu obecnych, trudno mi 
powiedzieć, że Gliwice kochają papie-

ża – tak  bp Gerard Kusz skomentował ma-
łą frekwencję na sobotnich Nieszporach, 
inaugurujących Dzień Papieski w gliwickiej 
katedrze. – Widać, że nasza pamięć jest 
odświętna, na wielki dzwon i od wielkich 
akcji. Ale nie w ilości leży siła modlitwy 
Kościoła – dodał. W niedzielę bp Gerard 
Kusz przewodniczył Mszy w intencji be-
atyfikacji Jana Pawła II oraz o błogosła-

wieństwo dla nauczycieli 
i wychowawców. W ho-
milii nazwał papieża „na-
uczycielem i zwiastunem 
prawdy”. Na zakończenie 
delegacjom szkół  prze-
kazał Pismo Święte – dar 
w ramach projektu edu-
kacyjnego „Biblia w każ-
dej szkole”. 

DZIEŃ PAPIESKI W KATEDRZE

W Nieszporach 
Papieskich 
uczestniczyła 
połączona 
schola kilku 
parafii, Szkoły 
Organistowskiej  
i Studium Muzyki 
Kościelnej

Św. Augustyn napisał, że 
pragnienie szczęścia 

jest największym pragnie-
niem człowieka. To Bóg 
złożył w nas taką tęskno-
tę, abyśmy Jego pragnęli i 
szukali, bo On jest samym 
szczęściem. Prawdą jest, 
że tęsknota za Bogiem ma 
w sobie tyle samo bólu, co 
radości. Jednak szukanie i 
dążenie do czegoś innego 
niż Bóg, ostatecznie za-
wsze prowadzi człowieka 
do rozczarowania. 

Apel Jasnogórski młodzieży

Spotkali się o 21.37

W Dniu Papieskim o godzinie  
21 w sześciu miastach diecezji 
gliwickiej młodzież rozpoczęła 
modlitwę o beatyfikację  
Jana Pawła II. 

W Zabrzu młodzi zebrali 
się pod krzyżem papieskim, 
podobnie jak gromadzili się tu 
w dniach po śmierci Ojca Świę-
tego i po wyborze nowego Pa-
pieża. Spotykają się tu również 
w każdą pierwszą sobotę mie-
siąca. Stają z zapalonymi świe-

cami, a po modlitwie pod krzy-
żem zostają płonące znicze. 

Marta Gabryś przyszła nie 
po raz pierwszy: – To zawsze 
będzie nasz Ojciec Święty. Był 
prawdziwy, dlatego mu wierzy-
liśmy. Nie mam dziś innego au-
torytetu, równego jemu. 

Apele Jasnogórskie – mo-
dlitewne czuwania młodzieży 
– odbyły się również w Gliwi-
cach, Bytomiu, Lublińcu, Py-
skowicach i Tarnowskich Gó-
rach. O 21.37 wszystkich ich 
połączyła jedna modlitwa – o 
beatyfikację Jana Pawła II.  MF

KS. WALDEMAR 
PACKNER

redaktor wydania

W Zabrzu młodzież spotkała się pod krzyżem papieskim 
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Koncert Ewy Urygi

Dla dzieci
„Jesteśmy razem” – pod ta-

kim hasłem odbył się 15 paź-
dziernika koncert pod krzyżem 
papieskim w Zabrzu. 

Ewa Uryga zaśpiewała 
przede wszystkim piosenki 
gospel ze swojej najnowszej, 
dwujęzycznej płyty dedykowa-
nej Janowi Pawłowi II, o pol-
skim tytule „Jezu, ufam Tobie”. 
Wystąpiła również Natalia Bo-
rowska i zabrzańska grupa jaz-
zowa „Grawitacja”.  W czasie 
koncertu zbierane były pienią-
dze na wakacje dla dzieci le-
czących się na zabrzańskim od-
dziale hematologii. Ofiarodaw-
cy obdarowani zostali maskot-
kami.  

Ewa Uryga zaśpiewała w Zabrzu 
utwory z ostatniej płyty
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Studenckie pielgrzymowanie

DUSZPASTERSTWO AKA-
DEMICKIE. Ponad 60 studen-
tów uczestniczyło w tradycyj-
nej pieszej pielgrzymce na Gó-
rę Świętej Anny. Organizatorem 
było Duszpasterstwo Akademi-
ckie „Albertinum”, działające 
przy gliwickiej parafii św. Micha-
ła. Do studentów z Gliwic dołą-
czyli także studenci z Opola. W 

kościele w Miejscu Kłodnickim  
adorowali Najświętszy Sakra-
ment, a po posiłku ruszyli w dro-
gę. Do pokonania mieli 25 km. 
Pielgrzymom towarzyszyło sześ-
ciu księży, w tym dwóch dusz-
pasterzy akademickich z Opola. 
Pierwszy raz gliwiccy studenci 
pieszo szli na Górę Świętej Anny 
w 1969 roku. 

Studencka pielgrzymka rozpoczęła się w gliwickim kościele św. Michała
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386 sekund w powietrzu
MISTRZ ŚWIATA. Stanisław 
Kubit z Klubu Modelarza PSS 
„Społem” Gliwice został zwy-
cięzcą Mistrzostw Świata Mo-
deli Szybowców Sterowanych 
Mechanicznie. Zawody rozgry-
wane były w Liptowskim Miku-
laszu na Słowacji. Gliwicki mo-
delarz pokonał 54 zawodni-
ków z 11 krajów Europy i Sta-
nów Zjednoczonych. Jego mo-
del unosił się ponad 2 minu-
ty dłużej od minisamolotu naj-
groźniejszego rywala. W do-
grywce Stanisław Kubit wyrzu-
cił model na znaczną wyso-

kość, wykorzystując w pełni 
warunki atmosferyczne, w re-
zultacie uzyskał najlepszy wy-
nik (386 sekund).

Model Stanisława Kubita najdłużej 
utrzymał się w powietrzu 
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Parkuj mądrze 
GLIWICE. Czy naprawdę chciał-
byś być na naszym miejscu? – to 
hasło drugiej edycji Kampanii 
Parkingowej, która 8 październi-
ka ruszyła w Gliwicach i powie-
cie gliwickim. Jest częścią ogól-
nopolskiej akcji, która ma przy-
pomnieć o problemie zajmo-
wania miejsc parkingowych dla 
niepełnosprawnych przez oso-
by do tego nieuprawnione. In-
formacja w Gliwicach i powie-
cie dotrze do mieszkańców na 
12 tysiącach ulotek i 200 plaka-
tach. Ze specjalnego Biuletynu 
Informacyjnego „Sonata”, wyda-
wanego przez Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych, moż-
na dowiedzieć się, jak zdobyć 
kartę parkingową, która upraw-
nia do korzystania z tych tzw. 
kopert. Przysługują one oso-
bom o znacznym i umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawno-
ści oraz ograniczonej sprawno-
ści ruchowej. W Gliwicach do 1 
września takie dokumenty wy-
dano 1394 osobom, a w powie-

cie – 344. Organizatorzy przy-
pominają, że kierowcy parku-
jący na sąsiednich miejscach 
powinni pamiętać o prostym 
ustawianiu samochodu, żeby 
nie zabierać nawet kilku cen-
tymetrów „koperty”, niepełno-
sprawny musi mieć miejsce na 
wózek inwalidzki. 

Kierowcy najczęściej tłumaczą 
się, że zajęli miejsce dla 
niepełnosprawnych tylko na chwilę
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Najlepszy organista 
ZABRZE. Piotr Kunce zajął 
pierwsze miejsce w II Ogólno-
polskim Konkursie Organistów 
„Pro organo”, który odbył się w 
Warszawie. Wzięło w nim udział 
17 muzyków kościelnych z całej 
Polski, ze Śląska przyjechało tyl-
ko trzech. Piotr Kunce jest kate-
chetą, od ośmiu lat pracuje jako 
organista – najpierw w parafii św. 
Teresy, obecnie św. Wawrzyńca w 
Zabrzu. W konkursie zdobył rów-
nież nagrodę specjalną, za naj-
lepszą improwizację pieśni koś-

cielnej. – Organy w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela to 60-głoso-
wy instrument, o trzech manua-
łach, bardzo komfortowy. Gra na 
takim instrumencie jest dużym 
przeżyciem – mówi. Konkurs od-
bywa się co dwa lata, organiza-
torem jest Fundacja „Pro orga-
no”. Muzyków – w dwóch kate-
goriach: z wykształceniem zdo-
bytym w akademii muzycznej i 
innym – oceniało jury pod prze-
wodnictwem ks. prof. Andrze-
ja Filabera. 

Piotr Kunce jest organistą parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu
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15 lat KSM

CZĘSTOCHOWA. Ogólno-
polskie dziękczynienie za 15 lat 
działalności Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży w Polsce od-
było się w sobotę 8 października 

na Jasnej Górze. Uwieńczeniem 
programu obchodów była Eucha-
rystia, której przewodniczył bp 
Henryk Tomasik. Mszę koncele-
browało 50 księży. W homilii Bi-
skup podkreślił dwuaspektowy 
charakter działalności KSM, któ-
rym jest formacja religijna oraz 
aktywność społeczna. Przykła-
dem przedsięwzięć społecznych 
KSM-u w naszej diecezji są m.in. 
świetlice dla dzieci, kolonie i pół-
kolonie, festyny, spartakiada dla 
niepełnosprawnych, wyścigi ro-
werowe, festiwale religijne, itp. 
Diecezję gliwicką reprezentowa-
ło 50 osób. Byli to przedstawicie-
le każdego oddziału KSM. Uda-
li się tam wspólnie jednym au-
tobusem.

Wśród 22 pocztów sztandarowych 
był sztandar KSM-u z zabrzańskiej 
parafii św. Józefa
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Co trzecie dziecko w Polsce 
głoduje! Dla większości z 

nich darmowy posiłek w szko-
le lub przedszkolu jest często 
jedynym w całym dniu. Z my-
ślą o takich dzieciach Caritas 
Diecezji Gliwickiej od siedmiu 
lat rozprowadza na terenie na-
szej diecezji znicze na uro-
czystość Wszystkich Świętych i 
Dzień Zaduszny.

W tym roku każdy znicz 
jest opatrzony logo Caritas 
oraz słowami bpa Jana Chrap-
ka: „Idź przez życie tak, aby 
ślady twoich stóp przetrwa-
ły cię’”. Środki pozyskane ze 
sprzedaży zniczy przeznaczo-
ne będą na dożywianie dzieci 
w szkołach i przedszkolach. 

Cena jednego znicza wyno-
si 2,50 zł – czyli równowar-
tość jednodaniowego obia-
du. Jest co prawda wyższa 
od tych sprzedawanych przy 
cmentarzach lub supermar-
ketach, jednak kupując znicz 
Caritas, pomagamy niedoży-
wionym dzieciom. Znicze są 
do nabycia w centrali Caritas 
(gmach kurii gliwickiej). W 
tym roku Caritas Diecezji Gli-
wickiej przygotowała 15 tys. 
świec. 
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Tłumy wiernych żegnały
ks. Antoniego Żelaskę, 
budowniczego kościoła św. Anny
w Bytomiu i pierwszego 
proboszcza tej parafii.
Ks. Żelasko, choć od lat zmagał się 
z ciężką chorobą, zmarł nagle 
6 października. Miał 55 lat,
31 lat był kapłanem. 

Właściwie jego kapłańskie 
życie związane było z Byto-
miem. Jako wikariusz w para-
fii Mariackiej zajął się budo-
wą nowego kościoła św. An-
ny, a po tragicznej śmierci ks. 
Wacława Schenka przejął peł-
ną odpowiedzialność za wzno-
szoną świątynię. Budował koś-
ciół w trudnych czasach (od 
1982 do 1986 roku), jednak, 

jak podkreślają parafianie, był 
dobrym organizatorem. Potrafi 
zmobilizować parafian do pra-
cy, sam również cały czas an-
gażował się w budowę. Czte-
ry lata od rozpoczęcia budo-
wy ordynariusz opolski bp Al-
fons Nossol erygował parafię 
oraz konsekrował kościół, a ks. 

Żelasko został mianowany pro-
boszczem. Od tego czasu dużo 
uwagi poświęcił pracy duszpa-
sterskiej, tworząc prawdziwą 
parafialną wspólnotę. 

Mszy św. w niedzielę 9 paź-
dziernika przewodniczył bp 
Jan Wieczorek. – Troszczył się 
o ten kościół, ale nie zapomi-
nał o budowaniu Kościoła, któ-
rym są wierni – mówił w homi-
lii bp Wieczorek. Podkreślił, że 
z cierpliwością i zaufaniem Bo-
gu znosił chorobę. – Był kapła-
nem Wielkiego Piątku, dziś już 
cieszy się radością Wielkanoc-
nego Poranka.

Zgodnie z jego wolą, ks. 
Antoni Żelasko został pocho-
wany w rodzinnych Dziewięt-
licach (diec. opolska). Uroczy-
stościom pogrzebowym prze-
wodniczył bp Gerard Kusz. 

WAP

Śp. ks. Antoni Żelasko 1950–2005

Budowniczy i duszpasterz
Dla głodnych dzieci

Znicze 
Caritas

Cena znicza to 2,5 zł, tyle kosztuje 
obiad dla głodujących dzieci 

Z okazji odpustu ku czci św. 
Rafała Archanioła – patrona 
Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Edukacyjnego dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Rusinowicach został wydany 
okolicznościowy kalendarz na 
rok 2006. Bogato ilustrowany, 
pokazuje działalność i cha-
rakter ośrodka do którego 
przyjeżdżają dzieci z całej Polski 
na trzytygodniowe turnusy. 

Ośrodek w Rusinowicach to 
jedna z lepszych placówek re-
habilitacyjnych w Polsce. Z pro-
ponowanej terapii, na ponad 
180 turnusach, skorzystało już 
ponad 10 tys. małych pacjen-
tów wraz z rodzicami lub opie-
kunami. Do dyspozycji pacjen-
tów jest m.in. gabinet ćwiczeń 
indywidualnych, sala mobilna, 
basen, mini siłownia i gabi-
net masażu. Nowoczesne me-
tody leczenia (termoterapia, 
kinezyterapia, elektroterapia, 
laseroterapia, itd.) sprawiają, 
że w chwili obecnej na przy-

jęcie do ośrodka cze-
ka ponad 1000 dzieci 
i młodzieży z całej Pol-
ski. Wszyscy niepełno-
sprawni, przebywają-
cy w Ośrodku, otocze-
ni są szczególną troską 
bpa Jana Wieczorka, który spo-
tyka się z uczestnikami każde-
go turnusu, odprawia dla nich 
Mszę św. i głosi słowo Boże. 

Środki uzyskane 
ze sprzedaży kalen-
darzy są zarazem „ce-
giełkami”, które zo-
staną przeznaczone 
na funkcjonowanie 
Ośrodka. Kolorowy 

kalendarz, wzbogacony baj-
kowymi postaciami, szczegól-
nie może się podobać dzie-
ciom.  W.P.

Cegiełka na ośrodek 

Rusinowicki kalendarz

Kolorowy 
kalendarz
może być
miłym 
prezentem
dla najmłodszych 
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Kupując bilet autobuso-
wy czy bułkę w skle-
pie, nikt nie myśli o 
tym, że zawiera swe-

go rodzaju umowę konsumenc-
ką, która podlega ściśle okre-
ślonym skutkom cywilno-praw-
nym. Każda, nawet najmniejsza 
transakcja  pomiędzy klientem a 
sprzedawcą czy przedsiębiorcą  
jest zawarciem niepisanej umo-
wy – ja płacę, ty dajesz właści-
wy towar lub dobrze wykonu-
jesz usługę. Wszystko jest w po-
rządku, gdy zadowolone są obie 
strony. Najczęściej droga przez 
mękę zaczyna się wówczas, gdy 
jesteśmy zmuszeni reklamować 
kosztowny zakup lub źle wy-
konaną usługę. Dobrze, jeżeli 
sprzedawca czy przedsiębiorca 
uwzględnia zastrzeżenia klien-
ta. Niestety, często złożenie re-
klamacji jest początkiem „kon-

sumenckiej udręki”, która cza-
sem kończy się na sali sądowej. 

– Takie rozwiązanie to jed-
nak ostateczność. Na szczęś-
cie większość spraw udaje się 
załatwić drogą mediacji – mó-
wi Agnieszka Kordasiewicz, od 
6 lat miejski rzecznik konsu-
mentów w Zabrzu. – Rozstrzyg-
nięcie sporu w sądzie jest dłu-
gotrwałe, a przede wszystkim 
kosztowne. 

Między innymi po to, aby jak 
najmniej reklamacji kończyło się 
w sądzie, powołano przed kil-
ku latu na szczeblu samorządo-
wym rzeczników konsumentów. 
– Naszym zadaniem nie jest 
wydawanie werdyktów czy roz-
strzyganie konkretnych rekla-
macji – wyjaśnia Kordasiewicz. 
– Klientom służymy bezpłatnym 
poradnictwem konsumenckim 
i informacją prawną w zakre-

sie ochrony interesów 
konsumenta, wystę-
pujemy do przedsię-
biorców w sprawach 
ochrony praw i inte-
resów konsumentów. 
Jednak rzecznik kon-
sumentów nie zastę-
puje sądu. 

W ubiegłym ro-
ku do zabrzańskiego rzecznika 
konsumentów wniesiono 1069 
spraw dotyczących umów sprze-
daży i 369 dotyczących wykona-
nych usług. W porównaniu z ro-
kiem 2003 oznacza to wzrost aż 
o 30 proc. Zdecydowana więk-
szość wnoszonych reklamacji 
dotyczyła wad obuwia (378), ar-
tykułów budowlanych i stolar-
ki (160) oraz sprzętu RTV i AGD 
(120). W przypadku świadczo-
nych usług najwięcej zastrzeżeń 
dotyczyło spraw telekomunika-

cyjnych (operatorzy, te-
lewizja kablowa), do-
staw i rozliczenia me-
diów oraz umów pod-
pisanych w tzw. syste-
mie argentyńskim. Pra-
wie 200 spraw to pora-
dy prawne przy zawie-
raniu umów  bądź doty-
czące ich właściwej in-

terpretacji. 
Wielu trudnych reklamacji 

można by uniknąć, gdyby kon-
sument wykazał się większą roz-
wagą, a po stronie przedsiębior-
cy byłoby więcej dobrej woli. 
Gdy jednak staniemy przed ko-
niecznością reklamacji, dobrze 
jest znać swoje prawa. Docho-
dząc słusznych racji jako klien-
ci, nie stoimy od razu na stra-
conej pozycji, a w tych zmaga-
niach nie musimy czuć się osa-
motnieni.   

Zepsute radio, nowe okna, 
które się nie domykają, 

buty, które „rozeszły się” 
dwa miesiące  

od zakupu, uszkodzone 
meble, przywiezione 

dopiero co ze sklepu...  
Prędzej  

czy później każdy 
klient stanie przed 

koniecznością 
złożenia reklamacji.

tekst  
KS. WALDEMAR 

PACKNER

Każdy, nawet 
najmniejszy 
zakup  to 
zawarcie 
niepisanej 
umowy, która 
podlega skutkom 
cywilno- 
-prawnym

Gdy trzeba składać reklamację 

Konsumencie, znasz swoje prawa?
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Gdy trzeba składać reklamację 

Konsumencie, znasz swoje prawa?
Nie jestem sędzią, tylko doradcą

Lepiej szukać ugody 

KS. WALDEMAR PACKNER: Czy 
przeciętny konsument jest 
świadomy praw, które mu 
przysługują przy zakupie to-
waru czy usług?

AGNIESZKA KORDASIEWICZ: – 
Niestety nie. Od tego są jed-
nak rzecznicy konsumentów, 
by w razie wątpliwości poin-
formować, jakie prawa przy-
sługują konsumentowi i ja-
kie kroki należy ewentualnie 
przedsięwziąć, aby te prawa 
wyegzekwować. 

Czy zawsze racja jest po 
stronie konsumentów?

– Oczywiście, że nie. To, 
co czasem utrudnia szukanie 
rozwiązania, to emocje – za-
równo klientów, jak i sprze-
dawców czy wykonawców 
usług. Większość spraw uda-
je się załatwić drogą media-
cji, gdy po obu stronach opad-
ną emocje i wzburzenie. Cza-
sem jednak wina leży po stro-
nie konsumenta, który np. nie 
przeczytał podpisanej przez 
siebie umowy.

Rzecznik nie prowadzi spraw 
reklamacji w imieniu klienta, 
służy mu przede wszystkim 
pomocą prawną?

– To zależy od specyfi-
ki sprawy. Wyjaśniając ja-
kąś sprawę, zawsze działam 
w imieniu klienta i na jego 
rzecz. Natomiast rzecznik nie 
orzeka arbitralnie po czyjej 
stronie jest racja. Może tyl-

ko wnoszącego reklamację 
wspierać. 

O czym powinien pamię-
tać klient zgłaszający się do 
rzecznika konsumentów?

– Aby zabrać ze sobą 
wszystkie dokumenty doty-
czące danej sprawy, np. umo-
wy, składane wcześniej rekla-
macje, ich rozstrzygnięcia  itp. 
Niekoniecznie musimy zabie-
rać ze sobą przedmiot sporu. 
Rzecznik nie jest biegłym, aby 
oceniać zasadność reklamacji 
na podstawie oględzin dane-
go przedmiotu. 

Służy Pani pomocą tylko in-
dywidualnym klientom? 

– Swoją pomocą służy-
my indywidualnym konsu-
mentom, którzy zwykle są 
w gorszej sytuacji niż firmy  
czy przedsiębiorcy. Indywi-
dualny konsument na rynku 
uważany jest za najsłabsze 
ogniwo, stąd uznano, że na-
leży mu się szczególna ochro-
na prawna. 

Ile spraw udaje się Pani zała-
twić pozytywnie?

– Około 70 procent. Uwa-
żam, że jest to dobry wynik, 
zważywszy na dość ograni-
czone możliwości działania, 
które mają rzecznicy konsu-
mentów.  

GDZIE SZUKAĆ 
POMOCY?

W razie „konsumenckich” prob-
lemów pomocy możemy szukać u 
rzeczników praw konsumentów na 
terenie miejsca zamieszkania.
BYTOM

  Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, 
tel. 32/ 283-61-38, 283-61-
77, fax 281-58-75, e-mail: 
mrk@bytom.pl

GLIWICE

  Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice, tel. 32/ 239-11-70, fax 
231-27-25, e-mail: izald@um.
gliwice.pl

  Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów, ul. Z. Starego 
17, tel. 32/ 331-69-26, fax 
231-08-22

LUBLINIEC

   Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów, ul. Paderewskiego 7, 
42-700 Lubliniec, 34/ 259-32-
75, 259-39-07, fax 253-79-84

TARNOWSKIE GÓRY

  Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów, ul. Sienkiewicza 
2, 42-600 Tarnowskie Góry, 
tel. 32/ 381-37-13, fax 
381-37-22, e-mail: rzecznik_
konsumentow@tarnogorski.pl

ZABRZE

  Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Powstańców Śląskich 
5-7, 41-800 Zabrze, tel. 32/ 
373-33-04, 271-26-21, fax 
271-39-34, e-mail: rzecznik_
konsumenta@um.zabrze.pl 



Rozmowa z Agnieszką 
Kordasiewicz, miejskim 
rzecznikiem konsumentów w Zabrzu

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?
 Dobrze zastanów się nad zakupem. Pamiętaj, 
że żaden sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć 
zwrotu zakupionego towaru, który przestał nam 
się podobać (chyba, że umówiliśmy się co do 
zwrotu, wtedy najlepiej zrobić to na piśmie). 
Zwrot zakupionego towaru mogą także regulo-
wać wewnętrzne przepisy sklepu.
 Jeżeli kupujesz coś od akwizytora lub w sy-
stemie sprzedaży wysyłkowej albo zawierasz 
umowę kredytu konsumenckiego, możesz roz-
myślić się i odstąpić od umowy bez żadnych 
konsekwencji w ciągu 10 dni od jej podpisania.
 Koniecznie czytaj dokumenty, które pod-
pisujesz, takie jak np. umowa zakupu towaru 
i usług, kupno wczasów, umowa ubezpieczenio-
wa lub kredytowa  itp. W razie wątpliwości nie 
podpisuj, a o radę pytaj fachowców, np. rzecz-
nika praw konsumenta. Podchodź ostrożnie do 
zapewnień i wyjaśnień osób, z którymi zawie-
rasz umowy. 
 Przy zakupie każdej rzeczy lub usłu-
gi masz prawo do złożenia reklamacji, jeże-
li rzecz jest wadliwa lub usługa źle wykona-
na. Odpowiedzialność sprzedawcy za towar 
trwa 2 lata. Pamiętaj, że reklamację należy zło-
żyć w ciągu 2 miesięcy od zauważenia uster-
ki lub wady.
 Rozpatrzenie reklamacji, którą najle-
piej złożyć na piśmie, musi nastąpić w cią-
gu 14 dni od jej złożenia. Jeżeli w tym czasie 
nie otrzymasz żadnego wyjaśnienia, przyj-
muje się, że reklamacja została uwzględnio-
na. W przypadku umów turystycznych i tele-
komunikacyjnych czas na rozpatrzenie rekla-
macji wynosi 30 dni. 
 Możesz domagać się od sprzedawcy napra-
wy bądź wymiany wadliwej rzeczy. Składając 
reklamację, warto rozważyć, czy towar rekla-
mować u sprzedawcy czy korzystać z gwaran-
cji, jeśli taką otrzymaliśmy. 
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O muzyce liturgicznej w teorii i praktyce

Przeciw obniżaniu poziomu
Czy media elektroniczne  
i popkultura zdominują liturgię? 
Muzycy kościelni dyskutują,  
jak ratować i rozwijać to,  
co wartościowe.

Nazwanie problemów, wy-
miana poglądów i liturgia w 
najlepszej oprawie muzycznej 
– taki był cel pierwszego Die-
cezjalnego Kongresu Muzyki 
Liturgicznej, który odbywał się 
w Gliwicach od 14 do 16 paź-
dziernika. Już po pierwszych 
wykładach dra hab. Remigiu-
sza Pośpiecha  (UO, Specyfika 
śląskiej  tradycji liturgiczno-mu-
zycznej) i ks. prof. dra hab. Ire-
neusza Pawlaka (KUL, Muzyka 
jako istotny element uroczystej 
liturgii) zrodziło się pytanie – 
co zrobić, żeby bogatą trady-
cję, której jesteśmy spadko-
biercami, skutecznie zaszcze-
pić innym? Jak przekonać, że 
nie rozmawiamy tylko o gu-
stach, ale wartościach znacz-
nie bardziej fundamentalnych? 
Uczestnicy kongresu nie kry-
li rozczarowania, że proble-
mem zainteresowana jest tyl-
ko garstka z kilkuset  prak-
tykujących muzyków kościel-
nych w diecezji. Istnieje oba-
wa, że na kongres przyjechali 
ci, którzy i tak  już są przeko-

nani, a co z pozostały-
mi?  – Udział nie jest 
zbyt liczny, ale cieszę 
się z tego, że jest wie-
le młodych osób, któ-
re są dopiero u po-
czątku posługi. Jeżeli 
chcemy coś zmieniać, 
to nie ma sensu wal-
czyć z kimś, kto gra ze swoi-
mi przyzwyczajeniami od kil-
kudziesięciu lat – komentuje  
ks. dr Franciszek Koenig, orga-
nizator kongresu. 

 Ożywione dyskusje w gru-
pach tematycznych najlepiej 
pokazały, że nie ilość, ale ja-
kość decyduje o powodzeniu 

sympozjum. W naj-
liczniej reprezento-
wanej sekcji dyskuto-
wano o wzajemnych 
relacjach między or-
ganistami i księżmi. 
Jak ktoś trafnie za-
uważył – im wyższe 
będą kompetencje, 

tym łatwiej będzie o porozu-
mienie między nimi. W dru-
giej sekcji, która zajęła się te-
matem roli zespołów śpiewa-
czych w liturgii, zgłoszono 
uwagę, żeby unikać miesza-
nia pojęć – nie każda grup-
ka śpiewająca i grająca w ko-
ściele jest już scholą. Cieka-

we wątki pojawiły się także  
w dyskusji o zadaniach or-
kiestr dętych. Ich zwolennicy 
argumentowali, że na tych in-
strumentach można grać god-
nie, a nie tylko z „wielkim 
hałasem”, co jest najczęściej 
stawianym zarzutem pod ich 
adresem.  

Choć w czasie kongresu 
poruszano zagadnienia cza-
sem bardzo szczegółowe, z 
rozmów wynikał jeden postu-
lat wspólny dla wszystkich: 
bardziej zadbajmy o długofa-
lową formację muzyków ko-
ścielnych. Skoro każdy zawód 
wymaga dziś stałego dokształ-
cania, tym bardziej posługa 
organisty nie może obejść się 
bez podnoszenia kwalifikacji 
muzycznych i pielęgnowania 
wrażliwości duchowej. – Nie 
można być dobrym organi-
stą, jeśli jest się dobrym mu-
zykiem, ale bez wykształcenia 
liturgicznego i odpowiedniej 
formacji – mówił prof. Julian 
Gembalski.  W jego wykona-
niu na rozpoczęcie kongresu 
mogliśmy usłyszeć medytacje 
organowe na postawie pie-
śni eucharystycznych. Takich 
momentów mistrzowskiego 
przełożenia teorii na praktykę  
było w ciągu tych trzech dni 
więcej.  

KLAUDIA CWOŁEK

Uczestnicy 
sympozjum 
– mgr Mariola 
Brzoska  
(Gliwice)  
i dr hab. 
Remigiusz  
Pośpiech (Opole)

W Gliwickiej Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości odbyła się 
pierwsza inauguracja roku 
akademickiego. 

Uczelnia powstała dzięki 
staraniom gliwickich władz 
samorządowych i swoją sie-
dzibę znajdzie w zabytko-
wych budynkach po byłej ko-
palni „Gliwice”. Ma status 
uczelni niepublicznej, która 
obecnie kształci na kierunku 
ekonomicznym. W niedalekiej 
przyszłości zostanie otworzo-

ny drugi kierunek – pedago-
gika. – Szkoła nastawiona jest 
nie na zysk, ale na jakość stu-
diów i poziom badań nauko-
wych – powiedział rektor no-
wej uczelni  dr Tadeusz Gra-
bowiecki. Prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz życzył, 
aby nowa uczelnia kształci-
ła ludzi kre-
atywnych i 
stała się kuź-
nią nowych 
przedsiębior-
ców.  

180 studentów rozpoczęło zajęcia  

Historyczne Gaudeamus

Immatrykulacji 
studentów 

dokonał rektor 
uczelni Tadeusz 

Grabowiecki
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300-kilogramowy dzwon 
„Święty Michał”, dar parafii 
św. Michała Archanioła w Suchej 
Górze, dotarł do parafii Matki 
Boskiej Różańcowej w Soubré 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Dzwon odbył długą drogę 
z odlewni Felczyńskich w Taci-
szowie do Soubré na Wybrze-
żu Kości Słoniowej, gdzie pro-
boszczem jest ks. Zbigniew Łaś, 
klaretyn, po-
chodzący z 
Suchej Góry. 
23 paździer-
nika, na za-
kończenie Ty-
godnia Misyj-
nego, para-
fia planuje zaprosić bp. Barto-
lemiego Djabla, aby poświęcił 
dzwon i odprawił Mszę w inten-
cji proboszcza i wiernych sucho-
górskiej parafii. Podczas Mszy 
„Święty Michał” pierwszy raz za-
brzmi pod afrykańskim niebem. 
A jest tam bardzo potrzebny.

Ks. Zbigniew Łaś w afrykań-
skim państwie Wybrzeże Ko-
ści Słoniowej pracuje od 1991 

roku i jest świadkiem wielu 
ważnych przemian. Zauwa-
ża inwazję islamu, pragnące-
go uczynić z tego państwa re-
publikę islamską. Ks. Łaś pra-
cuje w Soubré, mieście liczą-
cym około 60 tysięcy miesz-
kańców. Istnieją tu dwie ka-
tolickie parafie. „Moja parafia 
obejmuje także około 60 wio-
sek, z których najdalsza leży 

aż 115 kilometrów od Soubré. 
W 38 wioskach mamy kaplice. 
Na tym samym terenie jest kil-
kadziesiąt mniejszych i więk-
szych muzułmańskich mecze-
tów. W samym Soubré jest ich 
siedem” – pisze ks. Łaś.  Szcze-
gólnie widać obecność muzuł-
manów, gdy z minaretów roz-
legają się pięć razy na dzień 
wołania imamów do modlitwy. 

Stąd potrzeba zaznaczenia 
katolickiej obecności w religij-
nej mozaice miasteczka była 
jednym z ważniejszych moty-
wów poproszenia członków z 
Koła Misyjnego w Suchej Gó-
rze o pomoc w zakupie dzwo-
nu. – Ofiary złożyli suchogórscy 
parafianie w niedzielę 6 czerw-
ca ubiegłego roku – wyjaśnia El-
żbieta Świerc z Parafialnego Ko-
ła Misyjnego, do którego nale-
ży około 20 osób. – Wydajemy 
biuletyn oraz pomagamy misjo-
narzom, którzy pochodzą z na-
szej parafii.

Obecnie poza granicami kra-
ju (m.in. na Ukrainie, w Sene-
galu, Australii i USA) pracuje 
ośmiu misjonarzy pochodzą-
cych z Suchej Góry, w tym dwie 
siostry zakonne.   

Propozycja bezpłatnego seme-
stru nauki języka obcego, 
które ufundowało Centrum 
Edukacyjne Future, zainte-
resowała wielu czytelników. 
Otrzymaliśmy kilkadziesiąt 
listów i kartek pocztowych 
z kuponami, które ukazy-
wały się w czterech kolej-
nych numerach gliwickiego 
„Gościa”. 

Centrum Edukacyjne Futu-
re uczy języków autorską me-
todą Future Learning System, 
która nastawiona jest prze-
de wszystkim na wykorzysta-

nie potencjału umysłowego 
słuchaczy. Metoda uczy szyb-
kiego komunikowania się, co 

w nauce języka obcego jest 
najważniejsze. Analizę grama-
tyczną ogranicza się do nie-
zbędnego minimum. 

Centrum Edukacyjne Fu-
ture działa w trzech mia-
stach: Tarnowskich Górach 
(ul. Powstańców Śl. 10, tel. 
285 63 68), Zabrzu (ul. K. 
Miarki 7/7, tel. 370 30 18) 
oraz Gliwicach (ul. Dolnych 
Wałów 9, tel. 231 97 19). 

Bezpłatny semestr nauki 
języka w Future, drogą loso-
wania, wygrała Magdalena Je-
leniewska z Gliwic. Gratulu-
jemy.   

Wspólnie z Wydawnictwem 
Jedność i gliwickim Radiem 

Plus zachęcamy dzieci do udziału 
w konkursie, w którym można wy-

grać ciekawe książki. 
Fundatorem nagród 
jest Wydawnictwo 
Jedność – oferują-

ce m.in. pod-
ręczniki do 
katechezy od 
przedszkola do 
klas licealnych. 
Pod względem 
merytorycznym 
i dydaktycznym 

katechezy są opracowane twór-
czo i ciekawie. Więcej informacji 
pod numerem bezpłatnej infoli-
nii 0 800 137 072 oraz na stronie 
księgarni internetowej: www.jed-
ność.com.pl 

Aby wygrać książki, należy 
zadzwonić o godz. 8.30 do Ra-
dia Plus w niedzielę 30 paź-
dziernika podczas audycji „Qui-
zy pani Izy” (tel. do studia 32/ 
232-52-32) i odpowiedzieć na 
pytanie: Jakich przyjaciół miał 
Puchatek? 

W tym tygodniu można wy-
grać:
 CYFERKI W CYRKU
Te proste i krótkie historie są 
przeznaczone do głośnego czyta-
nia lub dla początkujących czytel-
ników. Wesoło żonglują cyframi 
od 1 do 12. Poza tym książka za-
wiera karteczki do gry w domino 
i do liczenia. 

 ŻYCZĘ CI WIELU SŁONECZNYCH DNI  
Autorem jest Thomas Romanus. 
Jego książki mogą stać się wspa-
niałym prezentem na wszystkie 
okazje.  

Z Suchej Góry do Afryki

„Święty Michał” 
dzwoni w Soubré

Ks. Zbigniew Łaś 
z dumą pokazuje 

dzwon, który 
jest darem 

parafian 
z Suchej Góry

Konkurs dla dzieci 

Wygraj 
książki 

Centrum Edukacyjne Future

Kurs językowy dla Magdy 

grać ciekawe książki. 
Fundatorem nagród 
jest Wydawnictwo 
Jedność – oferują-

ce m.in. pod-
ręczniki do 
katechezy od 
przedszkola do 
klas licealnych. 
Pod względem 
merytorycznym 
i dydaktycznym 

katechezy są opracowane twór-
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GLIWICKI

Zapowiedzi
 DZIEŃ O. PIO. 23 PAŹDZIERNI-
KA, godz. 16.00, kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu (ul. Ligonia 
2, u kapucynów) – Msza św.
23 PAŹDZIERNIKA, godz. 15.00, kościół św. 
Katarzyny w Pawonkowie (dekanat Lub-
liniec) – nabożeństwo i uczczenie relik-
wii o. Pio.
Ponadto 28 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00 – 
Msza św. i nabożeństwo ku czci o. Pio w 
kościele św. Andrzeja w Zabrzu.
 DEPORTACJE GÓRNOŚLĄZA-
KÓW DO ZSRR W 1945 ROKU – 
to tytuł wystawy, która zostanie otwar-
ta 25 PAŹDZIERNIKA o godz. 18.00 w cen-
trum edukacyjnym im. Jana Pawła II w 
Gliwicach (obok katedry). Zwiedzanie 
do 27 listopada po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym (0 32) 335–11–04 
wew. 21 lub 26.
 KIK W GLIWICACH. Zaprasza na 
spotkanie, które odbędzie się 26 PAŹ-
DZIERNIKA w kaplicy św. Jadwigi przy para-
fii Wszystkich Świętych w Gliwicach. O 
godz. 18.05 – nieszpory, o godz. 18.30 
– Msza św. z homilią i prelekcja ks. 
Sebastiana Mareckiego, dyrektora Radia 
Plus Gliwice pt. Co zawdzięczamy ducho-
wości francuskiej XVII wieku?
 EUCHARYSTIA W INTEN-
CJI UZDROWIENIA. 27 PAŹDZIERNIKA, 
godz.19.30, kościół Wszystkich Świętych 
w Gliwicach – Eucharystia i nabożeń-
stwo w intencji uzdrowienia.
 PARAFIA W KALETACH JĘDRY-
SKU zaprasza 30 PAŹDZIERNIKA o godz. 
10.30 na Mszę św. podczas której bp Jan 
Wieczorek poświęci nowy ołtarz. 
 „SZUKAŁEM WAS, A WY PRZY-
SZLIŚCIE DO MNIE”. 30 PAŹDZIERNI-
KA, parafia Przemienienia Pańskiego w 
Bobrownikach Śląskich, godz. 10.00 – 
Msza św. pod przewodnictwem kard. 
Stanisława Nagyego na zakończenie 
Roku Eucharystii, godz. 15.00 – nabożeń-
stwo różańcowe w intencji beatyfikacji 
Jana Pawła II, 15.45 – „Moje wspomnie-
nia” – spotkanie z Księdzem Kardynałem, 
długoletnim przyjacielem Ojca Świętego.
 CAMERA SILESIA. 24–30 PAŹDZIER-
NIKA – festiwal filmowy w kinie „Amok”. 
W programie m.in.:
25 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00 – „Bóg zwy-
cięża! Jan Paweł II na Górnym Śląsku 
1983” (wstęp wolny); 26 października, 
godz. 18.00 – TVP: „Wizyta Jana Pawła II 
w Gliwicach 1999” (wstęp wolny), 27 PAŹ-
DZIERNIKA, godz. 18.00 – „...Niech świat 
pamięta o nas... Tragedia górnośląza-
ków 1945 roku”. Spotkanie z bohatera-
mi filmu. Więcej na stronie www.amok.
gliwice.pl.

Ośrodek dla chłopców w Wojsce korzysta z pomocy innych parafii

Sąsiedzka pomoc

Od trzynastu lat na zakończenie Tygodnia 
Miłosierdzia parafia w Wielowsi przekazuje 
dary dla zakładu prowadzonego przez siostry 
w Wojsce. W tym roku akcja była utrudniona, 
bo skradziono caritasowy bus.

– Najpierw w kościele ogłaszamy, że 
będziemy zbierać produkty żywnościo-
we. Ci, którzy mają gospodarstwa, zwykle 
przekazują część plonów. Inni mogą przez 
tydzień składać zakupy do koszyków wy-
stawionych w kilku sklepach – mówi Jó-
zef Wałach, szef miejscowej Caritas.  Dary 
trafiają potem do Zakładu Leczniczo-Wy-
chowawczego dla Dzieci, które w sąsied-
niej Wojsce prowadzą siostry ze Zgroma-
dzenia Córek Bożej Miłości. W ich ośrod-
ku przebywa 50 chłopców z zaburzeniami 
zachowania i emocji.

– Zawsze pomagamy jak tylko potra-
fimy, bo tego nauczyli nas nasi rodzice – 
tłumaczy Alicja Waloszek, członek Caritas 
i nauczycielka w szkole podstawowej. Gdy 
rozmawiamy,  pomaga akurat w gospodar-
stwie brata załadować ziemniaki. 

– Ludzie chętnie włączają się w akcję i 
my też co roku w niej uczestniczymy – mó-
wi  Barbara Bartnik, szefowa jednego ze 
sklepów, gdzie wystawione są specjalne ko-
szyki na żywność.  Takich miejsc w Wielo-
wsi jest kilka. – Klienci  sami wybierają pro-
dukty, czasem tylko podpowiadam, żeby 

kupili coś innego, gdy wi-
dzę, że czegoś jest za du-
żo, a innych rzeczy braku-
je – mówi Barbara Jakub-
czak, ekspedientka skle-
pu naprzeciw kościoła. 

W tym roku  przewóz darów trochę 
rozciągnął się w czasie, bo caritasowy bus, 
z którego korzystano, w Wielki Czwartek  
został skradziony przed katedrą w Gliwi-
cach. Teraz wolontariusze wszystko prze-
wożą osobowymi autami.   

– Dla nas to jest naprawdę duże wspar-
cie, ponieważ dzięki przekazanym darom 
przez kilka miesięcy obniżamy stawkę ży-
wieniową w naszym zakładzie – tłumaczy s. 
Danuta Bizoń, dyrektor placówki.  A ta ma 
niemało problemów. – NFZ, z którym ma-
my zawartą umowę, daje nam fundusze, ale 
tylko na leczenie dzieci. Nie pokrywa nato-
miast kosztów żywienia i zakwaterowania – 
tłumaczy siostra dyrektor. – Powinniśmy po-
bierać opłaty od rodziców, ale  w jakiej sytu-
acji są obecne rodziny, to wszyscy wiemy.  

Siostrom pomaga także parafia z Sie-
rot, która przekazała swoje dary tydzień 
wcześniej. Za wszystkich darczyńców w 
kaplicy zgromadzenia odprawiana jest 
później Msza święta, na którą zaprasza-
ni są wolontariusze, którzy angażują się 
w zbiórkę.  Akcja w Tygodniu Miłosierdzia 
jest największa, ale w ciągu roku gestów 
pomocy i życzliwości od sąsiadów jest 
więcej. KC

W przewożeniu 
darów  

do ośrodka 
pomaga siostra 

Alina Sałek
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