
Narkomania? Mnie ten 
problem nie dotyczy. 

Można tak powiedzieć, 
dopóki nie okaże się, że 
ktoś z bliskich jest uzależ-
niony. Gdy tak się zdarzy, 
na szczęście nie trzeba 
załamywać rąk, ale starać 
się pomóc, zgłaszając do 
odpowiednich placówek. 
Na stronie IV–V można 
przeczytać o jednej z nich 
– Ośrodku Profilaktyki i 
Leczenia Uzależnień w 
Zabrzu. 
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Na zakończenie akademickich reko-
lekcji wielkopostnych w Gliwicach, 

studenci odprawili Drogę Krzyżową uli-
cami miasteczka akademickiego. –  Idea 
tej drogi była taka, że wypowiada się 
w niej student, który narzeka na świat. 
Jednocześnie widzi Drogę Krzyżową 
Jezusa,  nie wiedząc, że to Jezus, którego  
potem odkrywa. Poprzez jego wypowiedzi 
dowiadujemy się o problemach ludzi, ich 
słabościach i wadach – tłumaczy Witold 
Warzeszka, student 3. roku elektroniki i 
telekomunikacji, autor rozważań. W wy-
borze cytatów z Pisma Świętego pomaga-

ła Witkowi Anna Rączka, 
studentka architektury. 
Przygotowane przez nich 
rozważania kończą się 
szczęśliwie – zagubiony 
człowiek przeżywa na-
wrócenie. 

DROGA KRZYŻOWA STUDENTÓW

Stacja Drogi 
Krzyżowej 
naprzeciw 
jednego 
z budynków 
Politechniki

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  KIEDY MAŁŻEŃSTWO JEST NIE-

WAŻNE. Rozmowa z ks. dr. 
Grzegorzem Kadziochem, wy-
kładowcą prawa kanoniczne-
go i wiceoficjałem Biskupiego 
Sądu Duchownego diecezji 
opolskiej i gliwickiej.

  ODSZEDŁ DO DOMU OJCA. Wy-
stawa w rocznicę śmierci 
Jana Pawła II w gliwickim 
muzeum.

W piątą niedzielę Wielkiego Postu (2 kwietnia) 
obchodzić będziemy pierwszą rocznicę śmierci sługi 
Bożego Jana Pawła II. Chcemy w tym dniu stanąć 
przed Bogiem, dawcą życia wiecznego, w postawie 
wdzięczności za jego pontyfikat – napisał 
w specjalnym komunikacie bp Jan Wieczorek.

W całej diecezji  odprawione zostaną Msze 
św. o beatyfikację Jana Pawła II, odbędą się także 
czuwania młodzieży i koncerty. Centralny punkt 
tych obchodów to uroczysta Msza św. 2 kwiet-
nia o godz. 20.30 w kościele katedralnym w Gliwi-
cach, której przewodniczyć będzie bp Jan Wieczo-
rek. Po Mszy św. rozpocznie się modlitewne czu-
wanie. – Do udziału w tej uroczystości za-
praszam w sposób szczególny duchowień-
stwo, mieszkańców Gliwic oraz, w miarę 
możliwości, wszystkich diecezjan – napi-
sał biskup gliwicki. 
Inne spotkania rocznicowe:
1 KWIETNIA, godz.19.00 kościół św. Anny 
w Zabrzu – koncert filharmonii, teksty Oj-
ca Świętego będzie czytać Zbigniew Stryj.
 1 KWIETNIA, godz. 19.30, kościół św. Michała Ar-
chanioła w Suchej Górze – czuwanie modlitewne w 
intencji beatyfikacji Jana Pawła II z udziałem Chóru 
Kameralnego, Zespołu Instrumentalnego oraz so-
listów Opery Śląskiej w Bytomiu. W ich wykona-
niu: Feliks Mendelssohn-Bartholdy – motety, Hen-

ryk Mikołaj Górecki – Amen oraz John Rut-
ter – Requiem.
 2 KWIETNIA, godz. 20.00, kościół św. 
Wojciecha w Zabrzu – Msza pod prze-
wodnictwem bpa Gerarda Kusza, 21.00 
– Apel Jasnogórski pod krzyżem papie-
skim i o 21.37 – „Światełko” dla Ojca 
Świętego.

 2 KWIETNIA, godz. 18.00 – czuwanie młodych w 
Centrum JP II w Gliwicach (obok katedry), godz. 
20.30 – Msza św. w katedrze.
 2 KWIETNIA, godz. 17.00 kościół śś. Piotra i Pawła 
w Tarnowskich Górach  – wystąpi Tarnogórska Or-
kiestra Kameralna, Dulok – flet.  

Obchody 1 rocznicy śmierci Jana Pawła II

Pamiętamy i czuwamy

Pusty fotel 
Jana Pawła II 
podczas Mszy 
w Gliwicach 
w kwietniu 
ubiegłego roku
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ALBUM. W 1. roczni-
cę śmierci Jana Pawła II 
wydany został specjal-
ny album płytowy Totus 
Tuus zawierający m.in. 
przemówienia Jana 
Pawła II skierowa-
ne do pielgrzymów 
na Górze św. Anny 
(1980 i 1983), pieśni maryj-
ne w wykonaniu chóru Wyższego 
Seminarium Duchownego Die- 

cezji Opolskiej i Gliwickiej oraz 
refleksje po śmier-
ci Ojca Świętego. 
Płyta będzie roz-
prowadzana po-
przez parafie. Do- 
chód ze sprzeda-
ży zostanie przezna-
czony na Ośrodek 
Rehabilitacyjny dla 

dzieci niepełnosprawnych w 
Rusinowicach.

Totus Tuus w słowie i muzyce

Na dożywianie dzieci 
CARITAS. Jak co roku 
w parafiach diecezji 
można kupić świece 
wielkanocne. Świece 
duże i średnie nadają 
się do dekoracji świą-
tecznego stołu, ma-
łe można zabrać na 

liturgię paschalną. 
Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony będzie 
na dożywianie dzieci 
w szkołach i przed-
szkolach. Ceny: 10 zł 
(duże), 4 zł (średnie) i 
2,5 zł (małe). K
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DZIEŃ SKUPIENIA MUZY- 
KÓW KOŚCIELNYCH. Próbą 
śpiewów i nabożeństwem pokut-
nym w kościele św. Michała roz-
począł się wielkopostny dzień 
skupienia muzyków kościel-
nych, który odbył się 18 mar-
ca w Gliwicach. Gościem specjal-
nym spotkania był prof. Julian 
Gembalski z AM w Katowicach, 
który wygłosił wykład nt. troski o 
organy.  Tłumaczył, że skoro jest 
to najbardziej skomplikowany in-
strument, stwarza w związku z 
tym różne problemy, ale to tym 
bardziej powinno mobilizować 
grających do właściwego obcho-
dzenia się z nim. Choć na wiele 
czynników organista nie ma wpły-

wu (zanieczyszczenie środowi-
ska, wilgoć czy robak drzew-
ny), to wiele może jednak uczy-
nić, by nie dopuścić do bezmyśl-
nej degradacji organów.  Prof. 
Gembalski podkreślił, że do 
obowiązków organisty należy 
np. zabezpieczanie silnika, wy-
łączanie rejestrów,  troska o czy-
stość organów, granie w zmien-
nym obuwiu.  Dobrze by też by-
ło, gdyby pojawiające się usterki 
na bieżąco notował, bo to uła-
twia późniejszą pracę organmi-
strzów. Prof. Gembalski zachęcał 
też do odkrywania wszystkich 
możliwości instrumentu i stałej 
troski o rozwój własnych umie-
jętności muzycznych.

Wiele zależy od organisty

Z prof. Julianem Gembalskim rozmawiają organiści: Maryla Pyka z kościoła  
św. Anny w Bytomiu i Ryszard Klein z kościoła św. Anny w Zabrzu
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Newsreportaż 2005
WYSTAWA W RADIOSTACJI 
GLIWICKIEJ. Do 19 kwietnia 
można zwiedzać wystawę  zdjęć 
laureatów konkursu fotograficz-
nego, organizowanego przez 
„Newsweek”.  W swoich pra-
cach uczestnicy konkursu utrwa-
lili ważne momenty życia poli-
tycznego i społecznego w kraju 
i na świecie, wydarzenia kultu-
ralne, osoby publiczne, a także 

anonimowe i ich dzień powsze-
dni. GRAND PRIX IV edycji kon-
kursu Newsreportaż otrzymał 
Łukasz Trzciński za fotoreportaż 
„Pożegnanie”, dokumentujący 
śmierć Jana Pawła II (patrz zdję-
cie obok). Wystawa czynna jest 
w muzeum przy ul. Tarnogórskiej 
129 (wtorek, środa, piątek, sobo-
ta: od 9.00 do 15.00, czwartek:  
od 9.00 do 17.00).

Grand Prix konkursu Newsreportaż 2005 – Łukasz Trzciński „Pożegnanie”

GLIWICE. Od 13 do 15 mar-
ca w gliwickiej katedrze odby-
ły się akademickie rekolekcje 
wielkopostne, które prowadził 
ks. Józef Krawiec, kapelan wię-
zienia w Strzelcach Opolskich 
i opiekun wspólnoty „Barka”.  
„Prawdziwe historie miłością pi-
sane” – to tytuł rozważań,  w 
których rekolekcjonista odwoły-
wał się do doświadczeń ludzi, z 
którymi pracuje.   – Dane mi jest 
przebywać w takich miejscach, 
które kojarzą się dość negatyw-
nie, czy to w więzieniu, czy w 
miejscu, gdzie żyją  bezdom-
ni. Dlatego próbuję się w ży-
ciu koncentrować na wyłapywa-
niu  tego wszystkiego, co składa 
się na słowo „miłość”. Wiele ra-
zy doświadczyłem tego, że Pan 

Bóg po prostu się o nas trosz-
czy. I takie rekolekcje są okazją, 
żeby o tym powiedzieć – wyjaś-
nił. Pierwszy dzień poświęcony 
był miłości siebie samego, jako 
warunku wstępnym miłości bliź-
niego (2. dzień), a trzeci – miło-
ści Boga. 

Prawdziwe historie miłością pisane

Ks. Józef Krawiec przed Mszą św.  
w katedrze
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Spotkanie KSM
GLIWICE. 17 marca oddział 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży przy parafii Wszystkich 
Świętych w Gliwicach obchodził 
drugą rocznicę powstania. Z tej 
okazji członkowie KSM zaprosi-
li do siebie kolegów z zaprzyjaź-
nionego oddziału w Katowicach 
Dąbrówce Małej. Wśród gości  
było też  5 osób z Żor  z Ruchu 
Światło–Życie,  którzy dzielili się 

doświadczeniem wiary, poprze-
dzając swoje świadectwo pan-
tomimą. Spotkanie było też oka-
zją do podsumowania pracy i 
planów na przyszłość. Młodzież 
chce ulepszać dotychczasowe 
inicjatywy, szczególnie półkolo-
nie i festyn parafialny, a także za-
angażować się w głęboką i rze-
telną formację oraz pozyskiwa-
nie nowych członków. 
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Wykład z cyklu „Dziedzictwo Soboru Watykańskiego II”

Nie czekaj na polecenie proboszcza
Świeccy po soborze znaleźli 
swoje miejsce w Kościele, w 
jakiś sposób wyemancypowali 
się spod fałszywie pojętej 
kurateli duchowieństwa i to jest 
coś bardzo dobrego – mówił 
ks. Antoni Kaltbach podczas 
wykładu 16 marca w Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach 

Mówiąc o roli świeckich,  
zaznaczył, że w Polsce po-
trzeba jeszcze bardzo wiele 
czasu, a może przede wszyst-
kim zmiany mentalności i du-
chownych, i świeckich, by so-
borowa prawda o autonomii 
laikatu stała się rzeczywistoś-
cią. Można się było o tym 
przekonać także podczas dys-
kusji po wykładzie, w której 
nie brakowało głosów świad-
czących o podejrzliwości wo-
bec ludzi spoza Kościoła. Pad-
ła nawet taka wątpliwość, czy 
jeśli ktoś czyni coś dobrego, a 

nie jest zdeklarowanym kato-
likiem, to jego wysiłek ma ja-
kąś wartość, a on sam może 
osiągnąć zbawienie.   

– Świeccy przed soborem 
byli tylko ramieniem bisku-
pa. Ich posłannictwo wypływa-
ło z posłannictwa hie-
rarchii – przypomniał 
prelegent. A więc jeśli 
biskup lub proboszcz 
coś kazał, to się robi-
ło. Tymczasem sobór 
podkreślił, że świec-

cy są powołani i posłani bez-
pośrednio przez Chrystusa. Ze 
zmianą tego myślenia wiąże 
się także inne spojrzenie na 
sam świat. – Dawniej poszu-
kiwanie doskonałości wiąza-
ło się zawsze z oddaleniem 

od ludzi i  świata, któ-
ry jest zły. Tak zwany 
świat nie wydawał się 
środowiskiem sprzy-
jającym życiu cnot-
liwemu – mówił ks. 
A.Kaltbach. Sobór Wa-

tykański II dokonał więc prze-
wrotu kopernikańskiego, gdy 
wskazał, że świat jest miej-
scem uświęcenia człowieka 
świeckiego, dla którego życie 
wśród spraw doczesnych jest 
jego właściwością. Jego zada-
niem natomiast jest odnowa 
całego porządku doczesnego i 
przepajania go duchem ewan-
gelicznym. Nie jest więc do-
brze, gdy świeccy uciekają do 
Kościoła od  sobie właściwych 
obowiązków. Prosty przykład, 
który pojawił się w wykładzie: 
Student, który jest codziennie 
na Mszy, a przychodzi nieprzy-
gotowany na zajęcia, prawdo-
podobnie żyje fałszywą po-
bożnością.    KC

Ks. dr Antoni Kaltbach jest wykładowcą 
na Uniwersytecie Opolskim, 
pracownikiem katedry teologii 
moralnej i etyki społecznej wydziału 
teologicznego tegoż uniwersytetu.

Najczęściej wybieranymi  
wierszami były fragmenty 
zaczerpnięte z „Tryptyku 
rzymskiego”. Prawie trzydziestu 
uczestników konkursu 
recytatorskiego w Kochanowicach 
zmierzyło się z poezją  
Karola Wojtyły i Jana Pawła II. 

15 marca w Gminnym Cen-
trum  Kultury i Informacji swo-
je interpretacje tej nie najłatwiej-
szej – jak podkreślali uczestni-
cy – poezji prezentowało dwu-
dziestu gimnazjalistów i ośmiu 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Organizatorem Rejonowe-
go Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji Karola Wojtyły i Jana Paw-
ła II jest Zespół Szkół w Kocha-
nowicach. Jeśli w przyszłych la-
tach będzie kontynuowany, bę-
dzie poszerzony o konkurs wie-
dzy na temat pontyfikatu Papie-

ża. W tym roku uczestniczyli w 
nim uczniowie z gimnazjów ca-
łego powiatu lublinieckiego oraz 
liceów z Lublińca, Psar, a nawet 
Częstochowy. 

Najlepsi w konkursie okaza-
li się Mateusz Miernik z Gimna-
zjum nr 1 w Lublińcu i Katarzyna 
Sabok, uczennica, również lubli-
nieckiego, I LO im. A. Mickiewi-
cza. – Udział w konkursie zapro-
ponował mi o. Krzysztof Klim, 
który ma z nami katechezę. Po-
mógł mi też wybrać wiersze – 
mówi Kasia, która w konkursie 
recytowała „Wigilię wielkanoc-
ną 1966” i „Stanisława”. – Poe-
zja Karola Wojtyły to trudne teks-
ty, potrzebowałam czasu, żeby je 
sobie przemyśleć. Są to wiersze 
ponadczasowe, i dla młodych, i 
dla dorosłych. W recytacji stara-
łam się nie przesadzić z ekspre-
sją, a jednocześnie przekazać to, 
co ważne w tych tekstach – tłu-
maczy. Jednak najchętniej Kasia 
mówi prozę, taką, która pozwa-

la jej na wykorzystanie 
różnorodności środków 
interpretacyjnych. Jest 
uczennicą klasy o profi-
lu ekologiczno-przyrod-
niczym, ale myślała również o 
zdawaniu po maturze do szko-
ły teatralnej. 

Najlepsi uczestnicy konkur-
su wystąpią 3 kwietnia w szko-
le w Kochanowicach. Tego dnia 
odsłonięta zostanie w niej tabli-

ca pamiątkowa poświę-
cona Janowi Pawłowi II, 
którego imię nosi gim-
nazjum, oraz wręczo-
ny i poświęcony sztan-

dar szkoły. W ramach przygoto-
wań do tej uroczystości odbył 
się również konkurs plastycz-
ny, którego tematem były piel-
grzymki Ojca Świętego. Ucznio-
wie wykonali ponad 250 bardzo 
różnorodnych prac. MF

Młodzież recytowała poezję Karola Wojtyły

Trudne wiersze Papieża

Ks. dr Antoni 
Kaltbach: Świat 
dla świeckiego 
jest miejscem 
spotkania  
z Bogiem

Wiersze 
recytowała 
Anna Wojcik
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Miała wtedy 13 lat. 
Brat opowiadał 
jej, że to fajne, że 
się rozluźni, że na 

pewno się nie uzależni. – Bo to 
tylko marihuana, a ona przecież 
nie uzależnia – powtarzał jeden 
z mitów o tzw. miękkich narko-
tykach. Jak większość młodych 
ludzi spróbowała – z ciekawości. 
– Gdy o tym opowiadał, byłam 
coraz bardziej ciekawa narkoty-
ków i tego, co powodują. No i w 
końcu zapaliłam. Chciałam też 
być na topie, na fali. A w środo-
wisku, w którym się obracałam, 
aby takim być, trzeba było jarać 
– opowiada Kasia.

Trzy lata później spróbowa-
ła amfetaminy. – Znowu dał mi 
brat. To jednak wciąga szybciej. 
Liczyło się tylko, aby wziąć, obo-
jętnie z kim – wspomina. Mówi, 
że to był jej bunt. Rodzice się 
rozwodzili. Chciała więc świę-
tego spokoju i tego, by mogła 
robić to, na co ma ochotę. – A 
może tęskniłam za jakimś faj-
nym światem, za miłością, któ-
rej mi w domu zabrakło – zasta-
nawia się. 

Każdy grosz przeznaczała 
na narkotyki. – Mama dawa-
ła pieniądze na drugie śniada-

nie, do kina, drobne 
kieszonkowe. Wszyst-
ko szło na amfę. Z za-
kupem narkotyków nie 
miała żadnych proble-
mów. – Dilerzy są na 
każdej dyskotece i w 
każdej szkole. A nauczyciele? 
Albo udają, że nie wiedzą, al-
bo nie chcą wiedzieć. W koń-
cu to, że ktoś bierze, to nie ich 
problem. 

Kasię do zabrzańskiego 
ośrodka przyprowadzili rodzice 
prawie siłą. Broniła się, jak mo-
gła. Uważała, że nie jest uzależ-
niona, że sama da sobie radę. 
Dziś czas brania narkotyków 
określa prosto: – To zmarnowa-
ne, przegrane lata. I wiem, jak 

trudno z tego wyjść. 
Samemu nie da się ra-
dy. 

Za parę miesięcy 
zdaje maturę, chciała-
by iść na rehabilitację. 
Kiedyś, być może, bę-

dzie pomagała takim jak ona. 
– To jedno wiem, że narkotyki 
nie dają szczęścia. To tylko złu-
dzenie, chwila przyjemności. 
Na końcu jest śmierć. A przed-
tem przegrane życie. A życia 
przecież szkoda, no nie?

Ala

Ma dwadzieścia lat. Pięć lat 
temu pierwszy raz wzięła am-
fetaminę. – Byłam w pierwszej 

klasie liceum. Nowa szkoła, no-
we koleżanki. One mnie namó-
wiły, abym spróbowała – wspo-
mina Ala. W szkole kupiła dział-
kę, wzięła w domu. – Brałam 
od czasu do czasu. Wydawało 
mi się, że mam nad tym kontro-
lę, że jak tylko będą chciała, to 
przestanę brać. Wtedy nie wie-
działam, że przestać już nie mo-
głam.

Pieniądze brała od rodzi-
ców. Gdy ich brakowało sprze-
dawała swoje rzeczy. Potem 
kradła. – Bo człowiek, jak jest 
na głodzie, zrobi wszystko, 
aby kupić działkę. 

Do ośrodka trafiła przez księ-
dza katechetę ze szkoły, gdzie 
chodziła. – Powiedziałam mu 

Zmarnowałam sześć lat 
mojego życia.  

A zaczęło się 
od „niewinnej” 

marihuany, 
którą dał mi 
starszy brat 

– przyznaje 
dziewiętnastoletnia Kasia. 
Właśnie ukończyła terapię 

w Ośrodku Profilaktyki 
i Leczenia Uzależnień 

w Zabrzu. 

tekst i zdjęcia 
KS. WALDEMAR PACKNER

Kasia (w środku) 
ukończyła 
terapię, teraz 
chce zacząć życie 
jeszcze raz
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Na początku ciekawość i szpan, na końcu tragedia

Odlot po śmierć
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Rozmowa z Piotrem 
Wieczorkowskim*, 
terapeutą z Ośrodka 

Profilaktyki i Leczenia 
Uzależnień w Zabrzu  

Ks. Waldemar Packner: – Jak 
poważny jest problem narko-
manii wśród nieletnich?

PIOTR WIECZORKOWSKI: – Kil-
ka lat temu były przeprowa-
dzane w Polsce badania do-
tyczące epidemiologii narko-
manii, z których wynika, że 
w klasach drugich gimnazjów 
aż 30 proc. uczniów deklaro-
wało chęć spróbowania nar-
kotyków. Natomiast 10 proc. 
gimnazjalistów pierwszy kon-
takt z narkotykami miało już 
za sobą. 

A w szkołach ponadgimna-
zjalnych?

– Tych, którzy chcieli spró-
bować narkotyków było około 
40 proc., do inicjacji narkotyko-
wej przyznało się aż 30 proc. li-
cealistów i uczniów techników 
oraz szkół zawodowych. Po-
wszechnie uważa się, że w każ-
dym młodzieżowym środowi-
sku obecne są narkotyki. Z włas-
nego doświadczenia wiem, że 
trudno znaleźć szkołę, zwłasz-
cza w dużych miastach, gdzie 
nie ma narkotyków.

Czy młodociani narkomani 
pochodzą głównie z tzw. do-
brych domów, czy rodzin pa-
tologicznych?

– Tu nie ma reguły. Różni-
ce dotyczą głównie stylu zaży-
wania narkotyków oraz ich ro-
dzaju. Młodzież lepiej sytuowa-
na zażywa częściej droższe nar-
kotyki, biedniejsi uzależniają się 
często od klejów czy rozpusz-
czalników. 

W jaki sposób młodzi nar-
komani trafiają do waszego 
ośrodka?

– Najczęściej przyprowa-
dzają ich rodzice, którzy za-
uważyli coś niepokojącego. 
Czasem do naszej poradni uza-
leżnionych kieruje szkoła czy 
policja. Rzadko zdarza się, że 
przychodzą sami. 

Ile lat miał najmłodszy narko-
man, którego spotkał Pan w 
pracy z uzależnionymi?

– Pamiętam chłopaka, który 
miał 11 lat. Pochodził z Kielc, 
nie mieszkał w domu, tylko 
kręcił się po Polsce. Natomiast 
przeciętna wieku tych, którzy 
trafiają do naszej poradni, to 
młodzież od 14 do 19 lat. 

Czy dużo młodych zgłasza się 
do waszej poradni? 

– W naszym ośrodku od-
dział leczenia uzależnień mło-
dzieży od substancji psycho-
aktywnych powstał cztery la-
ta temu. W tym czasie zgłosi-
ło się do nas kilkuset młodych 
ludzi, z półrocznej terapii sko-
rzystało kilkudziesięciu narko-
manów. 

*Piotr Wieczorkowski jest kierownikiem 
oddziału leczenia uzależnień
od substancji psychoaktywnych 
młodzieży w zabrzańskim Ośrodku 
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 

kiedyś o moim problemie, 
on mnie skierował na le-
czenie. Raz je przerwa-
łam. Za miesiąc kończę 
w Zabrzu terapię. Mam 
nadzieję, że tym razem 
mi się uda. Bardzo bym 
chciała.

W nowej szkole nie 
spotkała się z narkotykami, 
w poprzedniej narkotyki były 
obecne niemal powszechnie. 

Najtrudniej było uwierzyć, 
że jest narkomanką. – Miałam 
tysiące argumentów, że tak 
nie jest. Przecież wielu tak ro-
bi, przecież nie daję sobie w 
żyłę... To jedno wielkie kłam-
stwo. Bo są tylko dwie dro-

gi. Albo się 
przestanie brać, albo 
skończy się odlotem na za-
wsze.

Przyznaje, że wychodzenie 
z narkotyków to jedna z naj-
trudniejszych rzeczy, jakie robi 
w życiu. – Ale warto. W końcu 
życie ma się tylko jedno.  

30 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych
próbowało narkotyków

Im trzeba pomóc

DLA UZALEŻNIONEJ MŁODZIEŻY I JEJ RODZICÓW 
 W Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu realizowany jest am-
bulatoryjny program pomocy dla młodych uzależnionych od środków psychoak-
tywnych. Terapia trwa 6 miesięcy, zajęcia obywają się od poniedziałku do piątku 
od 17.00 do 19.45. Udział w programie poprzedzony jest rozmowami kwalifika-
cyjnymi oraz konsultacjami rodzinnymi i badaniami lekarskimi. 
 Raz w tygodniu spotyka się grupa młodzieży eksperymentującej ze środkami 
psychoaktywnymi. Program jest skierowany do młodzieży od 13. do 21. roku ży-
cia, która miała kontakt ze środkami odurzającymi.
 W ośrodku działa grupa wsparcia dla rodziców młodzieży eksperymentującej 
ze środkami psychoaktywnymi i uzależnionej. Spotkania odbywają się w każdy po-
niedziałek od 17.30 do 19.30. 
Kontakt z ośrodkiem:
Zabrze, ul. Park Hutniczy 6 (obok Geanta i Teatru Nowego), tel. 0 32 271 84 42, 
tel./fax: 0 32 278 11 99.
Inne telefony dla uzależnionych:
0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”. 
Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie 
psychologiczne. Czynny codziennie od 16.00 do 21.00. 
0 800 12 02 89 – bezpłatna infolinia Stowarzyszenia KARAN, oferująca fachową 
pomoc w problemach związanych z narkotykami. Telefon czynny od poniedziałku 
do piątku od 10.00 do 17.00. 
0 801 109 696 – Infolinia Pogotowia Makowego, Towarzystwo „Powrót z U”, czyn-
ny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00, w soboty od 10.00 do 19.00.



Rozmowa z 
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manii wśród nieletnich?

PIOTR WIECZORKOWSKI:
ka lat temu były przeprowa-
dzane w Polsce badania do-

kiedyś o moim problemie, 
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 R E K L A M A 

Centrum Wolontariatu, działa-
jące przy Forum Organizacji 
Pozarządowych, zaprasza na 
szkolenie wolontariuszy. 

Spotkanie będzie poświęco-
ne idei wolontariatu oraz pra-
wom i obowiązkom wolontariu-
szy. Odbędzie się ono 30 marca 
od godz. 15.00 do 18.00 w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Za-
brzu, przy ul. Roosevelta 40a, w 
sali 06 (wejście od ul. Reymonta). 
Poprowadzi je Bogusława Bęb-
nik. Osoby zainteresowane mo-
gą zgłaszać się telefonicznie pod 
numerem telefonu 0 32 277 90 
07 lub pocztą elektroniczną na 
adres: b.bebnik@pupzabrze.in-
ternetdsl.pl.  

 R E K L A M A 

Jak działać i skąd brać pieniądze?

ABC świetlic dla dzieci 
Dzisiaj środki zbierane przed 
kościołem to jest mała cząstka tego, 
z czego działalność charytatywna 
jest prowadzona – mówił Mariusz 
Janas z Caritas gliwickiej. W kurii 
diecezjalnej odbyło się spotkanie 
poświęcone świetlicom parafialnym.

9 marca zostały na nie zapro-
szone osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie tego typu placó-
wek lub zamierzające je otwo-
rzyć w najbliższym czasie. Ma-
riusz Janas, który przez osiem 
lat kierował świetlicą w Bytomiu 
Stroszku,  mówił o zasadach two-
rzenia świetlic działających na 
podstawie rozporządzenia mini-
stra polityki społecznej w spra-
wie placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. Są to świetlice ot-
warte codziennie od poniedział-
ku do piątku, przynajmniej przez 
4 godzinny dziennie. Ich kierow-
nik musi mieć wykształcenie pe-
dagogiczne lub psychologiczne. 
Taką świetlicę rejestruje się w 
Urzędzie Wojewódzkim, przed-
kładając statut  i regulamin. Po-
trzebny jest oczywiście także lo-
kal, z odpowiednimi zezwolenia-
mi straży pożarnej i sanepidu. 

Ponieważ prowadzenie świe-
tlicy jest kosztowne, Mariusz Ja-
nas przekonywał  do starania się 
o środki samorządowe, ale tak-
że poszukiwania coraz to no-
wych źródeł finansowania. Przy 
czym im więcej wolontariuszy, 
tym większa szansa otrzymania 
pieniędzy. 

– Dzisiaj staramy się o dota-
cje państwowe, o wygrywanie 
przetargów i konkursów ofert, 
bo tam są duże pieniądze. To, 

co możemy uzbierać w 
jedną niedzielę przed 
kościołem, to są kwo-
ty od 500 do 5 tysię-
cy.  A dotacja państwo-
wa to jest około 50, 60 
do 100 tys. złotych – 
tłumaczył. Tymczasem, 
żeby prowadzić świetli-
cę dla około 50 dzieci, 
z posiłkiem, zatrudnić dwóch 
wychowawców i kierownika, 
potrzeba około 70 tys. złotych 
rocznie. 

O prostszym sposobie two-
rzenia świetlic, ale działających 
też na mniejszą skalę, mówił z 
kolei dr Piotr Gawor, prezes Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich 
Diecezji Gliwickiej. – Jednym z 
naszych statutowych zadań jest 
prowadzenie świetlic środowi-
skowych  – tłumaczył.  Wystar-
czy więc, że przy parafii działa 
koło SRK (żeby je założyć, trze-
ba osiem chętnych osób), a pro-
boszcz jest przychylny tego ro-
dzaju działalności.  Taka świe-
tlica nie musi być otwarta co-
dziennie, do jej zorganizowania 
można wykorzystać już istnieją-
ce lokale w szkole lub salki pa-

rafialne. SRK prowadzi 
obecnie cztery świetli-
ce:  trzy w Zabrzu i jed-
ną w Gliwicach, mają 
one charakter opiekuń-
czy lub terapeutyczny. 
Źródłem ich finansowa-
nia są przede wszyst-
kim dotacje urzędów 
miejskich.  – W  kon-

kursach ofert uzyskuje się pie-
niądze proporcjonalne do licz-
by godzin, dzieci, dni w tygo-
dniu oraz ewentualnego progra-
mu dodatkowego – mówił P. Ga-
wor. Na przykład świetlice w Za-
brzu otrzymały w tym roku do-
tacje z urzędu miejskiego w wy-
sokości 8, 12 i 18 tys. zł. Do te-
go dochodzą pieniądze na do-
żywianie dzieci z ośrodków  po-
mocy społecznej i dotacje od 
sponsorów prywatnych.   

W najbliższym czasie wy-
dział duszpasterski kurii gliwic-
kiej i Caritas planują zorganizo-
wać kolejne spotkanie poświę-
cone świetlicom, tym razem bę-
dzie miało ono charakter szkole-
nia nt. planowania budżetu i pi-
sania wniosków o dofinansowa-
nie działalności. KC

Dla wolontariuszy

Szkolenie 
w Zabrzu

Na pierwszym 
planie osoby 
z „Domku 
Dobrych Serc”, 
który działa 
przy parafii 
redemptorystów 
w Gliwicach
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WŁOCHY – CHORWACJA � FATIMA – LOURDES 
� ZIEMIA ŚWIĘTA � SANKTUARIA ALPEJSKIE � 
FATIMA – ANDALUZJA � SANKTUARIA MARYJNE
� SYCYLIA – o. PIO – RZYM � MEDJUGORIE �
WILNO � LWÓW � GRECJA – TURCJA

ZAMKI BAWARSKIE � KORSYKA – SARDYNIA 

� KRAJE BAŁTYCKIE � PARYŻ – zamki n. Loarą
� SZWAJCARIA � IRLANDIA � NORWEGIA
� ALPY – DOLOMITY � PORTUGALIA � SZKOCJA
i wiele, wiele innych propozycji

40-004 Katowice, 
al. Korfantego 2, 

tel.(32) 201 32 08, 251 38 54
e-mail: mistral@mistral.com.pl

Zaprasza na pielgrzymki i wycieczki

Organizatorom grup 
zapewniamy atrakcyjne zniżki
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Fundacja Konrada Adenauera 
oraz Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej 
zapraszają do udziału w wykładach 
prof. dr. Bernharda Vogla, 
przewodniczącego Fundacji 
Konrada Adenauera. 

Spotkania odbędą się w 
trzech miejscach:

30 MARCA, godz. 15.00,  Wy-
dział Teologiczny Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, 
ul. Jordana 18. Temat wykładu:  
„Chrześcijańska demokracja i 
katolicka nauka społeczna”.

30 MARCA, godz. 18.00,  
Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Gliwicach, ul. Ryb-

nicka 27. Temat: „Niemcy w 
2006 r. i stosunki polsko-nie-
mieckie”. 

31 MARCA, godz. 11.00,  Wy-
dział Teologiczny Uniwersyte-
tu Opolskiego, ul. Drzymały 1 
a. Temat:  „Chrześcijańska de-
mokracja i katolicka nauka spo-
łeczna”. 

Prof. dr Bernhard Vogel jest 
politykiem i działaczem spo-
łecznym, mającym ogromne 
zasługi w procesie pojednania 
polsko-niemieckiego. W prak-
tyce stara się stosować zasa-
dy katolickiej nauki społecz-
nej. Urodził się w 1932 roku 
w Getyndze, studiował nauki 
polityczne, historię, socjolo-
gię i ekonomię. Od lat 60. za-
angażowany jest w działalność 

CDU. Piastował m.in. funkcję 
posła do Bundestagu, premie-
ra Nadrenii-Palatynatu i pre-
miera Turyngii. Od 1986 roku 
jest wiceprzewodniczącym Eu-
ropejskiej Unii Demokratycz-
nej. Odznaczony został m.in. 
tytułem doktora honoris causa 
Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego i Medalem Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego z okazji 
600-lecia Odnowienia Akade-
mii Krakowskiej za szczegól-
ne zasługi dla rozwoju stosun-
ków polsko-niemieckich.

Wykłady prof. Vogla mają 
charakter otwarty. Zgłoszenia 
przyjmuje Beata Woźniak, Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
tel./faks 0 77 402 51 05, e-mail: 
beata.wozniak@haus.pl K.

Trzy spotkania

Bernhard Vogel na Śląsku

Z inspiracji śląskim sacrum 
powstała poplenerowa wystawa, 
na której znalazły się prace dzie-
więtnastu artystów. Od 12 marca 
możemy ją oglądać w Galerii Pod-
Nad w Tarnowskich Górach. 

To prezentacja współcze-
snej sztuki religijnej, którą 
nieczęsto spotkamy w kościo-
łach. Pięciodniowy plener zor-
ganizowany został przez Mu-
zeum Archidiecezjalne w Kato-
wicach w związku z 80. rocz-
nicą utworzenia diecezji kato-
wickiej. Śląscy artyści odwie-
dzili miejsca ważne dla histo-
rii i duchowości tutejszego Ko-
ścioła. Piekary z obrazem Mat-
ki Bożej, której wizerunek mie-
li możliwość zobaczyć również 
w Opolu i Opawie. W katedrze 
opolskiej znajduje się oryginał 
piekarskiego obrazu, przewie-
ziony tam w XVII wieku, w Pie-
karach pozostała jego kopia. 
W Opawie piekarską Madon-
nę można zobaczyć w dawnym 
kościele joannitów. Artyści szu-
kali inspiracji w wielu miej-
scach – sanktuarium św. Jac-
ka w Kamieniu Śląskim, Pszo-

wie, na Górze Świętej 
Anny. Impresje wynie-
sione stamtąd okazały 
się tak różne, jak róż-
ni twórcy wzięli udział 
w plenerze. Obok ślą-
skiego pejzażu Witol-
da Pałki na wystawie 
widzimy tryptyk Wernera Lu-
bosa – opowiadający o piekar-

skim pielgrzymowaniu, 
studium twarzy Madon-
ny z inspiracji pszow-
skim obrazem Magdale-
ny Rajskiej-Armaty czy 
wędrującą polami „Mat-
kę Boską Opolską” Zofii 
Wywioł.

W Galerii Pod-Nad otwar-
ciu wystawy towarzyszyły  

pieśni maryjne w wykonaniu 
Chóru „Kolejarz” pod dyrek-
cją Izabeli Lysik-Różańskiej. 
Ekspozycja prezentowana by-
ła wcześniej w katowickiej 
Galerii Sztuki Współczesnej 
„Fra Angelico”, a po Tarnow-
skich Górach pokazywana bę-
dzie jeszcze w innych miej-
scach.  MF
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Wystawa w Galerii Pod-Nad w Tarnowskich Górach

Sacrum widziane współcześnie

Na otwarcie 
wystawy do 
Tarnowskich 
Gór przyjechali 
artyści, którzy 
uczestniczyli 
w plenerze
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Zapowiedzi

 GORZKIE ŻALE 
26 MARCA, kościół św. Antoniego w 
Wójtowej Wsi, godz. 15.30 – Gorzkie 
Żale z pieśniami pokutnymi i pasyjny-
mi  w wykonaniu chóru parafialnego 
Cantemus i chóru z parafii św. Macieja 
w Zabrzu. 

 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które od-
będzie się 29 MARCA w kaplicy św. 
Jadwigi przy parafii Wszystkich 
Świętych. O godz. 18.05 – nieszpo-
ry, o godz. 18.30 – Msza św. z homi-
lią i prelekcja ks. Krystiana Sowy, je-
zuity, pt. Ignacjański rachunek su-
mienia.

 DEKANALNE SPOTKANIA
    MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
Dekanat Gliwice Łabędy – 28 MARCA,  
godz. 19.00, parafia Wniebowzięcia 
NMP w Łabędach (salka katechetycz-
na).
Dekanat Toszek – 31 MARCA, godz. 
19.00, parafia św. Józefa w Krupskim 
Młynie (salka katechetyczna).

 DLA NADZWYCZAJNYCH
    SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
dzień skupienia odbędzie się 1 KWIET-
NIA w parafii śś. Piotra i Pawła w 
Tarnowskich Górach. Rozpoczęcie o 
godz. 10.00. W programie: nabożeń-
stwo pokutne, Eucharystia pod prze-
wodnictwem księdza biskupa i konfe-
rencja. 

 STOWARZYSZENIE 
    RODZIN KATOLICKICH
zaprasza na rekolekcje zamknięte, któ-
re odbędą się od 31 MARCA do 2 KWIET-
NIA w Czernej. Prowadzi ks. Herbert 
Hlubek. Zgłoszenia u przewodniczą-
cych kół lub u Pawła Stempskiego, tel. 
0 32 276 13 94.
 
 SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
31 MARCA, godz. 19.00, Centrum Jana 
Pawła w Gliwicach (obok katedry) – 
wykład dra Jerzego Gorzelika pt. Rzym 
na Górnym Śląsku. Twórczość Johanna 
Melchiora Österreicha na tle baroko-
wej sztuki regionu.

 WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, któ-
re odbędzie się 1 KWIETNIA o godz. 
11.00 w parafii Wniebowzięcia NMP w 
Bytomiu (przy rynku).
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Pod patronatem „Gościa” i Radia Plus

Tryptyk dla Jana Pawła II
2  kwietnia o godz. 18.00 w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym odbędzie się koncert poświęcony 
pamięci Jana Pawła II. 

Artyści zaprezentują Missa festiva – 
mszę XIX-wiecznego kompozytora muzy-
ki sakralnej Ignaza Reimanna. Współcze-
sne prawykonanie utworu miało miejsce 
w czerwcu ubiegłego roku w Ruinach Te-
atru Miejskiego. Wtedy artyści uczcili pa-
mięć Papieża, który sześć lat wcześniej 
odwiedził Gliwice.  Teraz utwór wykonają 
soliści GTM: Jolanta Kremer (sopran), Ani-
ta Maszczyk (sopran), Janusz Ratajczak (te-
nor), Ireneusz Miczka (baryton) oraz chór 
Gliwickiego Teatru Muzycznego pod batu-
tą Barbary Stanisz.  W repertuarze znaj-
dą się także pieśni sakralne G. Caccinie-
go,  G. F. Haendla, W. A. Mozarta, G. Doni-
zettiego, J. S. Bacha. Koncertowi towarzy-
szyć będą słowa Ojca Świętego – aktor Te-
atru Śląskiego Bernard Krawczyk przeczy-
ta fragmenty „Pamięci i tożsamości” oraz 
„Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II. 

Ceny biletów: I miejsca: 10 zł i 8 zł, II 
miejsca: 8 zł i  5 zł oraz III miejsca: 5 zł i 1 
zł. Dla naszych Czytelników, którzy  w po-
niedziałek 27 marca o godz. 10.00 zadzwo-
nią do naszej redakcji w Gliwicach mamy 4 
bezpłatne podwójne zaproszenia.  

Propozycja na weekend

Rekolekcje  
dla małżeństw
Od 7 do 9 kwietnia w Głuchołazach odbędą 
się weekendowe spotkania małżeńskie 
– rekolekcje, które służą odnowieniu 
wzajemnych relacji. 

Rekolekcje odbywają się w ramach 
„Spotkań małżeńskich”, których celem 
jest głębokie spotkanie z samym sobą, ze 
współmałżonkiem, z Bogiem oraz odnale-
zienie świeżości wzajemnych uczuć. Uczą, 
jak po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu 
latach małżeństwa można pełniej i głębiej 
kochać niż na początku małżeństwa. 

W rekolekcjach mogą uczestniczyć 
małżeństwa niezależnie od wieku. Chęt-
ni do udziału mogą zgłaszać się do Tere-
sy i Tomasza Jurosów,  tel.  077 402 66 28. 
Rekolekcje zaczynają się w piątek o godz. 
17.00, kończą w niedzielę około godz. 
15.00.  

Missa festiva w czerwcu ubiegłego roku  
w Ruinach Teatru Miejskiego
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Można zgłosić swój udział

Przegląd  
scholi 
W parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu 
Karbiu po raz drugi odbędzie się Diecezjalny 
Przegląd Scholi Liturgicznych.

Przegląd ma charakter konkursu. Roz-
pocznie się 6 maja o godz. 9.30. Każda 
schola będzie zobowiązana do wykona-
nia trzech utworów liturgicznych (dwóch 
obowiązkowych i trzeciego dowolnego): 
I – obowiązkowy w języku łacińskim – 
Salve Regina (DN 856), II – obowiązkowy 
– Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwych-
wstał z dowolnym opracowaniem zwro-
tek (DN 562) oraz III utwór – dowolny, 
liturgiczny. Schole, chcące wziąć udział 
w przeglądzie, powinny pisemnie zgło-
sić swój udział do 21 kwietnia w refera-
cie ds. muzyki kościelnej kurii diecezjal-
nej w Gliwicach.  (44-100 Gliwice, ul. Łu-
życka 1).  

gliwice@goscniedzielny.pl
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