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P od koniec maja rozpoczną 
się obchody 750. rocznicy 
przybycia cystersów do 
Rud. Konferencja podsu-

mowująca kolejny etap renowacji 
tamtejszego zespołu klasztorno-
-parkowo-pałacowego odbyła się 
w zeszłym tygodniu. 

 Spotkanie z udziałem gliwic-
kich biskupów, wojewody, przed-
stawicieli samorządu, instytucji 
i firm zaangażowanych w rewitali-
zację kompleksu pokazało, że gdy 
różne podmioty chcą ze sobą współ-
pracować, prace posuwają się syste-
matycznie naprzód. 

W 1998 r. zdewastowane ruiny 
klasztoru Skarb Państwa przeka-
zał diecezji gliwickiej. – Bardzo się 
cieszę, że w ogóle uruchomiliśmy 

odbudowę. To, co się wydawało nie-
możliwe, okazało się możliwe i war-
te takiej pracy. Wiele udało się wy-
dobyć z ludzkich emocji, ale także 
z zasobów finansowych – nie kryje 
zadowolenia ks. Jan Rosiek, dyrek-
tor odpowiedzialny za odbudowę 
pocysterskiego zespołu.  Nazywa-
ny  „dobrym duchem przedsięwzię-
cia” był jednym z pierwszych, który 
uwierzył, że odbudowa klasztoru 
jest możliwa. Gdy nie było jeszcze 
wiadomo,  jakie środki uda się po-
zyskać na remont,  systematycznie, 
gospodarczym sposobem zabezpie-
czał, co było do uratowania i przy-
gotowywał teren dla specjalistycz-
nych prac.  

Nad finansową stroną przed-
sięwzięcia czuwa ks. Bernard Koj, 

kanclerz gliwickiej kurii. Pierwszy 
etap prac rewitalizacyjnych, pro-
wadzonych wewnątrz kompleksu, 
to inwestycja rzędu około 20 mln 
zł.  Środki te zostały pozyskane 
z funduszy unijnych ZPORR – Zin-
tegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju  Regionalnego (po-
nad 10 mln zł), z EkoFunduszu (po-
nad 5 mln zł),  od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (prawie 
3 mln zł) oraz  z budżetu państwa 
za pośrednictwem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków (prawie 
2 mln zł).  Udział diecezji wynosi 
ok. 10 proc. całości tej inwestycji. 
Ten etap zostanie zamknięty pod 
koniec czerwca. Ale już wcześniej, 
bo 31 maja, w Rudach nastąpi otwar-
cie Roku Jubileuszowego, którego 
obchody potrwają do 14 czerwca 
2009 roku. O szczegółach progra-
mu będziemy informować. Więcej: 
www.rudy-opactwo.pl.

 Klaudia Cwołek 

Konferencja była okazją do zobaczenia, jak przebiegają prace remontowe w opactwie. 
Na pierwszym planie ks. Jan Rosiek

Wędrujący 
różaniec
Diecezja. Przez dwa 
tygodnie wędrujący 
różaniec św. Brata 
Alberta wraz 
z relikwiami świętego 
i bł. s. Bernardyny 
będą przyjmowane 
w diecezji gliwickiej we 
wszystkich placówkach 
prowadzonych przez 
Towarzystwo Pomocy 
św. Brata Alberta 
i w wielu kościołach. 
20 kwietnia o god. 18.30 
w katedrze gliwickiej 
koło otrzyma różaniec 
od członków koła z Bielic. 

Nowa wystawa
Gliwice. „Piękno 
stworzone” to tytuł 
wystawy fotograficznej 
Krzysztofa Zioły, której 
wernisaż odbędzie się 
20 kwietnia o godz. 17.00 
w Centrum Jana Pawła II 
w Gliwicach. Zdjęcia 
można oglądać 
do 8 maja.  

Musi przyjść
Zabrze.  5 kwietnia 
w poewangelickiej 
kaplicy w Biskupicach 
odbyła się premiera 
miniatury teatralnej 
pt. „Musi przyjść”, 
autorstwa Zbigniewa 
Stryja z muzyką 
Norberta Blachy. 
Gościem honorowym 
przedstawienia był 
hrabia Mikołaj von 
Ballestrem z Berlina, 
którego przodkowie 
przyczynili się do rozwoju 
dzielnicy. Przedstawienie 
zorganizowało 
Stowarzyszenie 
Nasze Biskupice, 
Stowarzyszenie Kopalnia 
Sztuki  i Teatr Nowy 
w Zabrzu. 
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750 lat fundacji cystersów w Rudach

Klasztor odzyskuje blask

W odbudowanym kompleksie pocysterskim 
zorganizowany zostanie ośrodek formacyjno- 
-edukacyjny
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Diecezjalny rachunek sumienia O losach mieszkańców Górnego Śląska

Chrześcijańskie 
punkty 
orientacyjne

Krok ósmy: 
świadectwo

Katedra Gliwicka. W 16. rocz-
nicę powstania diecezji gliwickiej 
uroczystej Mszy św. przewodni-
czył ks. infułat Paweł Pyrchała, 
a koncelebrowali ją księża deka-
natu gliwickiego, którzy spotkali 
się na tzw. konwencie wielkanoc-
nym. W homilii  proboszcz kate-
dry,  ks. prałat Konrad Kołodziej 
zaproponował, by odpowiedzieć 
sobie na pytania dotyczące naszej 
odpowiedzialności za diecezję: 
Na ile my, jako Kościół gliwicki, 
jesteśmy podobni w swej gor-
liwości do Kościoła z Dziejów 
Apostolskich? Na ile każdy z nas 
trzyma się nauki dzisiejszych 
apostołów, którymi są biskupi? 

Na ile trwamy w braterskiej 
łączności z wszystkimi diecezja-
nami (duszpasterzami i wierny-
mi świeckimi)? Na ile każdy z nas 
jest zatroskany i odpowiedzialny 
za kształt i przyszłość naszego 
lokalnego Kościoła?   Liturgia w 
gliwickiej katedrze w uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego 
(w tym roku przeniesioną na 31 
marca) połączona była z obcho-
dami Dnia Świętości Życia.  Przed 
końcowym błogosławieństwem 
Krystyna Mikulska w towarzy-
stwie męża Daniela i ich czwórki 
dzieci odczytała modlitwę, spe-
cjalnie przygotowaną na tę oka-
zję.   kc

Konkurs. 1 kwietnia na Wydziale 
Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej w Zabrzu 
odbyło się wręczenie nagród 
laureatom konkursu  pt. „Moje 
stulecie – losy mieszkańców 
Górnego Śląska w XX wieku”.  Na 
konkurs, ogłoszony na początku 
ubiegłego roku, wpłynęły 34 
prace, spośród których komisja 
pod przewodnictwem prof. dr. 
hab. inż.  Wojciecha Zielińskiego 
wybrała dziesięć najlepszych, 
przy czym nie przyznała I nagro-
dy. II miejsce zajęły (na zdjęciu 

od prawej): Dorota Łukaszczyk 
i Jolanta Ciesielska, które otrzy-
mały nagrodę w wysokości 3 
tys. zł, a III miejsce – Krystyna 
Loch i Andrzej Piontek (nagroda 
2 tys. zł). Organizatorzy zapo-
wiedzieli publikację prac, która 
przewidziana jest jesienią. Celem 
konkursu było poznanie i utrwa-
lenie osobistych wspomnień 
mieszkańców Górnego Śląska, 
dotyczących przemian w ich 
otoczeniu w minionym stuleciu, 
zwłaszcza w okresach przełomo-
wych dla historii regionu.  kc

Żerniki. W parafii św. Jana 
Chrzciciela w Żernikach 6 kwiet-
nia bp Gerard Kusz poświę-
cił rozbudowaną zakrystię 
i nową dzwonnicę. Zawisły 
w niej trzy dzwony, które po- 
święcił dwa lata temu, w pierw-
szą rocznicę śmierci Jana Pa- 
wła II, ufundowane dla upa-
miętnienia pontyfikatu Papieża 
i 75-lecia parafii. – W świe-
cie różnych propozycji czło-
wiek często traci orientację. 
Dzwonnica wskazuje miejsce, 
gdzie można odnaleźć Boga, 
a w konsekwencji swoje miejsce 
w życiu. Najważniejsze, żeby 
człowiek wiedział, gdzie iść, 
aby uciszyć swoje serce, nabrać 
ducha, by nie załamać się na 
swojej drodze życia – mówił 
do zebranych w kościele biskup 
Gerard Kusz.  mf

Świerklaniec.  Od 4 do 6 kwiet-
nia w parafii pw. Chrystusa Króla 
spotkało się blisko 30 członków 
Ruchu Światło–Życie na wiosennej 
Diecezjalnej Diakonii Modlitwy. 
W całym roku odbywają się dwa 
takie spotkania – pod koniec wrze-
śnia i po świętach wielkanocnych. 
Tematem tego spotkania był jeden 
z kroków ku dojrzałości chrześci-
jańskiej z formacji oazowej, czyli 
świadectwo. Razem ze świeckimi 
animatorami spotkanie popro-
wadził ks. Jarosław Buchenfeld, 
diecezjalny moderator Ruchu 
Światło–Życie. mf
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Dary ofiarne składali przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich – Halina i Mieczysław Karaczynowie z synem Filipem
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Laureaci, którzy otrzymali II i III nagrodę
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W trzecią rocznicę śmierci 
Jana Pawła II w całej die-

cezji odbywały się Msze, w czasie 
których modlono się o jego beaty-
fikację. Wiele z nich zostało wła-
śnie tak zaplanowanych, żeby o 
tej szczególnej godzinie trwała 
modlitwa. Pod krzyżem papie-
skim w Zabrzu, zanim zaczęła się 
Msza w kościele św. Wojciecha, 
już paliły się znicze. Co miesiąc 
odbywają się tu czuwania modli-
tewne przy krzyżu przeniesio-
nym w to miejsce z ołtarza papie-
skiego na gliwickim lotnisku. 2 
kwietnia młodzież przypomniała 
kolejne pielgrzymki Jana Pawła II  
do ojczyzny. Miejsca, daty, zdję-
cia… I ważne słowa, które padały 
w zmieniającej się sytuacji kra-
ju, do którego przyjeżdżał Ojciec 
Święty. A od godziny 21 wszyscy 
czuwali już wokół krzyża papie-
skiego – na Apelu Jasnogórskim, 
a później na modlitwie różańco-
wej, w czasie której rozważania 
znowu były powrotem do na-
uczania Jana Pawła II. 

– Siłą jego osobowości była 
świętość. Bez niej jego słowa i 

całe człowieczeństwo nie prze-
mawiałyby tak mocno do ludzi. 
Dlatego był słuchany, bo był 
świadkiem wiary, którą głosił. 
Był też prawdziwym humanistą 
i dlatego trafiał również do nie-
wierzących – mówił tego dnia bp 
Gerard Kusz w gliwickiej kate-
drze. Powrócił też do spotkania 
na gliwickim lotnisku. Innego 
niż wszystkie, krótkiego, spon-
tanicznego, bez zaplanowanego 
scenariusza. – Powtarzałem to 
wiele razy, ale powtórzę jeszcze 
raz, a wy przekażcie to swoim 
dzieciom. To, że Ojciec Święty 
jednak przyjechał do nas, do Gli-
wic, to była tylko jego osobista 
decyzja – powiedział bp Kusz.

Po Mszy w katedrze w Cen-
trum Jana Pawła II odbył się 
wernisaż wystawy, na której 
prace dedykowane Ojcu Święte-
mu zaprezentowało kilkunastu 
artystów. Akademicki Zespół 
Muzyczny Politechniki Śląskiej 
pod dyrekcją Krystyny Krzy-
żanowskiej-Łobody w ykonał 
„Mszę Góralską” T. Maklakie-
wicza. mf

Solidarni z Tybetem

Tydzień Papieski

Gliwice.  Z rynku pod budy-
nek Urzędu Miejskiego przeszli 
w marszu milczenia ci, którzy 5 
kwietnia chcieli zaprotestować 
przeciw łamaniu praw człowie-
ka w Tybecie. Eurodeputowana 
Genowefa Grabowska przywiozła 
z Parlamentu Europejskiego flagę 
przekazaną przez organizacje 
tybetańskie. Na rynku zabrał głos 
m.in. górnik z kopalni „Sośnica”, 
który zauważył, że „zwykli, 
prości ludzie nie rozumieją tej 
sprawy,  trzeba im wytłumaczyć, 
wtedy zaprotestować tysiąc osób”. 
Jak zaznaczyli organizatorzy, nie 
była to akcja antychińska, ale pro-
tybateńska. Jej celem nie było też 
nawoływanie do bojkotu olimpia-

dy, chociaż obecna na wiecu tybe-
tanka Serdonlhamo, studiująca 
w Polsce medycynę, jest przeko-
nana, że w Chinach nie powinna 
się ona odbyć. Jej rodzice, jako 
małe dzieci, opuścili Tybet pod 
koniec lat 50. i wyjechali do Indii. 
– Dzisiaj w Tybecie nikt nie jest 
bezpieczny – mówiła po wiecu. 
Z krewnymi, którzy ciągle miesz-
kają w Tybecie, w marcu urwał 
się kontakt. – Tybetańczycy są u 
siebie dyskryminowani, są oby-
watelami drugiej klasy, nie mogą 
mówić co myślą, są prześladowa-
ni, zamykani w więzieniach i tor-
turowani. Autonomia jest tylko 
na mapie, nie jest prawdziwą nie-
zależnością. mf

Zabrze. Od 2 do 8 kwietnia 
zabrzańskie kino Roma w związ-
ku z 3. rocznicą śmierci Jana 
Pawła II zorganizowało Tydzień 
Papieski. Przygotowane zosta-
ły dwie wystawy – wycinków 
prasowych z pamiętnych dni 
2005 r. i fotografii Krzysztofa 
Szewczyka. Razem z Księgarnią 
św. Jacka przygotowany został 
kiermasz książek papieskich.  

Wspomnieniom o Janie Pawle II 
towarzyszyła też impreza chary-
tatywna, podczas której zbierane 
były pieniądze na leczenie chorej 
na raka Darii Kity. MBP ogłosi-
ła zbiórkę książek, które razem 
z nowościami można było kupić 
na kiermaszu. W ciągu całego 
tygodnia wyświetlane były filmy 
o Janie Pawle II, a wstęp na seanse 
był bezpłatny.  mf
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Zaklejone usta na znak solidarności z prześladowanymi 
w Tybecie, którzy u siebie nie mają głosu
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W 3. rocznicę śmierci Jana Pawła II

21.37 
– godzina czuwania

 Tę godzinę dobrze zapamiętaliśmy. Od trzech lat 
2 kwietnia wieczorem o tej porze zaczynają bić 
dzwony, a ludzie przychodzą pod krzyż papieski, 
żeby zapalić znicze.

Zabrzanie modlili się o beatyfikację Jana Pawła II przy krzyżu 
papieskim
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Rodzinny konkurs

Wygraj 

Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Z a tydzień 20 kwietnia w pro-
gramie „Tu i teraz” audycja o 

Ruchu Rodzin Szensztackich. Na 
jego duchowość składają się: wia-
ra w Opatrzność Bożą, przymie-
rze miłości z Matką Bożą i osobi-
ste posłannictwo człowieka.

Aby wygrać ciekawe książki, 
które ufundowało Wydawnic-
two Jedność, należy zadzwonić 
po zakończeniu audycji do stu-
dia (tel. 0 32 232 52 32) i odpowie-
dzieć na pytanie: W którym mie-
ście naszej diecezji znajduje się 
sanktuarium Matki Bożej Trzy-
kroć Przedziwnej?

Magazyn „Tu i teraz”  przed-
stawia wydarzenia z życia lo-
kalnego Kościoła,  rozmowy z 
ciekawymi ludźmi oraz repor-
taże z miejsc, które mają szcze-
gólne znaczenie dla diecezji. Po-
czątek audycji: niedziela, godz. 
9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród – 
godzinny pobyt w Parku Wod-
nym w Tarnowskich Górach 
(dla czterech osób), zaproszenie 
dla czterech osób do Multikina 
w Zabrzu,  rodzinne wejście do 
Fantasy Parku w Rudzie Śląskiej 
(można pograć w kręgle, bilard, 
gry wideo) oraz książki ufundo-
wane przez Wydawnictwo Jed-
ność.� •

Rok Edyty Stein

Lubliniec świętuje

M ieszkańcy miasta szczycą 
się swoimi związkami z 

Edytą Stein, która przyjeżdża-
ła tu na wakacje do dziadków 
Courantów. Choć  bywała w wie-
lu miejscach Europy, Lubliniec 
nazywała swoim ukochanym 
miastem. Do odwzajemnienia tej 

sympatii i odnowienia pamięci o 
Edycie Stein na pewno przyczy-
niła się jej kanonizacja w 1998 
roku i ogłoszenie świętej rok 
później współpatronką Europy.  
Od 1991 roku w Lublińcu dzia-
ła oddział Towarzystwa im. św. 
Edyty Stein, w domu, gdzie prze-
bywała, urządzono muzeum, a 
szkoła założona przez Katolickie 
Stowarzyszenie Wychowawców 
nosi jej imię. Teraz jej patronat 
przyjmie całe miasto, a w przy-
gotowanie wydarzenia włączyły 
się różne środowiska.    

Program obchodów został 
rozpisany na wiele miesięcy, pod-
czas których jeszcze raz będzie 
przybliżana postać Edyty Stein 
– Żydówki, filozofa, karmelitanki 
i męczennicy, znanej też jako św. 
Teresa Benedykta od Krzyża.  Już 
trwają konkursy, przynajmniej 
raz w miesiącu odbywają się spo-
tkania organizowane przez Towa-
rzystwo Edyty Stein, w planie są 
także koncerty, przedstawienia 

teatralne, wystawy i ekspozycje. 
Im bliżej uroczystości, tym róż-
nych propozycji będzie przyby-
wać, do tego czasu planowane 
jest również zakończenie prac 
rewitalizacyjnych w Muzeum 
Edyty Stein i na terenie kirkutu. 
Wiadomo, że od września w róż-
nych kościołach Lublińca głoszo-
ne będą specjalne kazania o Edy-
cie Stein. Szczegółowy program 
obchodów dostępny jest na przy-
gotowanych folderach (można je 
pobrać w Urzędzie Miejskim w 
Lublińcu i Miejskim Domu Kultu-
ry) oraz na stronie internetowej 
www.rokedytystein.pl  Strona To-
warzystwa im. Edyty Stein w Lu-
blińcu:  www.tes-lubliniec.prv.pl, 
strona miasta: www.lubliniec.pl. 
Pod tymi adresami znaleźć moż-
na ponadto wiele informacji i bo-
gaty materiał fotograficzny do-
tyczący  Edyty Stein.  Warto też 
zajrzeć na karmelitańską stronę: 
www.karmel.pl/hagiografia/stein.
 Klaudia Cwołek

Ponad 50 szkół prezentowało się w Bytomiu

Informacja plus edukacja
Stoiska ponad 50 szkół wyższych 
i policealnych, wykłady, pokazy, 
prezentacje… W Bytomiu od-
były się po raz dziesiąty Targi 
Edukacyjne.

O rganizatorem imprezy 
jest Zespół Szkół Ogólno- 

kształcących nr 3 i, jak podkre-
ślają odpowiedzialni za przygo-
towanie targów, świetnie inte-

gruje nauczycieli i uczniów tej 
szkoły. Targi organizowane są 
z myślą o młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych, rodzicach, 
nauczycielach i są świetną oka-
zją dla nich do zapoznania się z 
ofertą różnych szkół. Wśród wy-
stawców znalazł się w tym ro-
ku University of Huddersfield 
z Wielkiej Brytanii. Informacji 
udzielały również Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 
i Powiatowy Urząd Pracy w 
Bytomiu. Charakterystyczne dla 
tych targów jest to, że zapraszani 
są na nie z wykładami nauczycie-
le wyższych uczelni, w tym roku 
było 16 takich prelekcji. W cią-
gu dwóch dni – tylko w grupach 
zorganizowanych – targi od-
wiedziło dwa i pół tysiąca osób. 
� •

W Lublińcu trwają przygotowania do nadania 
miastu patronatu Edyty Stein. Centralne 
uroczystości odbędą się 11 października na rynku 
miejskim.
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W całym kraju jest 
ich ponad sto, 
w sumie to oko-
ło 25 tys. osób. 29 

marca niektórzy z nich spotkali 
się w Zabrzu na ogólnopolskiej 
konferencji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku, której temat 
brzmiał: „Równi–akty wni–
oddani”. Spotkanie w Teatrze 
Nowym zorganizował zabrzań-
ski Uniwersytet Otwarty dzia-
łający w ramach Wszechnicy 
Zabrzańskiej, powołanej przez 
Stowarzyszenie „Misericordia”. 
Przyjechały osoby z różnych 
stron Polski, również bardzo 
odległych – z Gdyni, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Krosna czy 
Stargardu Szczecińskiego. 
Organizatorzy chcieli przypo-
mnieć o tym, że dla twórczego 
działania człowieka nie ma gra-
nicy wieku. Dlatego zaprosili 
z wykładami nauczycieli akade-
mickich różnych uczelni, którzy 
przedstawili spojrzenie na wiek 
emerytalny z punktu widzenia 
socjologii, sprawności fizycznej 
czy twórczości artystycznej. 

Dr Marek Niezabitowski 
z Wydziału Organizacji i Za-
rządzania Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach od kilu lat prowa-
dzi badania dotyczące aktyw-
ności społecznej osób starszych. 
Wynika z nich, że tylko 8 proc. 
tej populacji stara się robić coś 
dla środowiska, w którym żyje, 

a co trzeci w ogóle się tym nie in-
teresuje. Zaledwie 14 proc. osób 
starszych należy do różnego ro-
dzaju stowarzyszeń i organiza-
cji, ale w tej grupie znajdują się 
też ci, których przynależność 
jest tylko zapisana w deklaracji 
członkowskiej. – We współcze-
snej kulturze zauważa się elimi-
nację autorytetu osób starszych. 
Gloryfikuje się natomiast mło-
dość, urodę, czyli to, co przemi-
jalne, a starszym przypina się 
często etykietkę staroświecko-
ści stylu życia, tego, co myślą, jak 
się ubierają – mówił dr Niezabi-
towski. Nie wszyscy uczestnicy 
konferencji podzielali ten pogląd 
i wskazywali na różnego rodza-
ju kampanie reklamowe niewpy-
chające na siłę kobiet w młodsze 
przedziały wiekowe, ale właśnie 
promujące radość i pełnię życia 
kobiet dojrzałych. Pokazujące je 
jako osoby pogodzone ze swoim 
wiekiem, piękne jako 40-latki, 
50-latki czy 60-latki…

Starzejące się osiedla
Prognozy przewidują, że 

w najbliższych latach możemy 
się spodziewać w miastach 
całych starzejących się 
osiedli. PRL-owskie 
blokowiska mogą 
stać się właśnie 
takimi miejsca-
mi zamieszka-
łymi przede 
w s z y s t k i m 
przez oso-
by w pode-
szłym wie-
ku. To ci, 

którzy w latach 60. jako młode 
małżeństwa wprowadzali się do 
swoich pierwszych M, dziś we-

szli już w wiek starszy. Osiedla 
pełne barier architektonicznych, 
niedostosowane do potrzeb osób 
chorych, niepełnosprawnych czy 
starszych, stają się problemem 
dla swoich mieszkańców.  Dr Nie-
zabitowski mówił 
o konsekwencji 
tego, czyli o ko-
nieczności two-
rzenia się tzw. 
sieci rówieśni-
czego wsparcia 
w postaci grup 
samo-

Umowne  granice  wieku

tekst
Mira Fiutak

mfiutak@goscniedzielny.pl

Jak żyć, nic nie robiąc i jeszcze brać 
co miesiąc pieniądze – myślała 
Jadwiga Chojnacka, kiedy w wieku 
55 lat przechodziła na emeryturę. To 
był moment, kiedy zaczęła szukać 
aktywności poza pracą zawodową 
i trafiła na  Uniwersytet Trzeciego 
Wieku.

W zabrzańskim Teatrze Nowym spotkali się przedstawiciele 
UTW z całego kraju
Poniżej: Członkowie zabrzańskiego koła Towarzystwa 
Górnośląskiego przyszli na konferencję w strojach rozbarskich
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pomocowych. Czyli najprościej 
mówiąc: sąsiad pomaga sąsiado-
wi.

Takie formy wzajemnej po-
mocy przybierają czasem sekcje 
działające w ramach Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. We Wro-
cławiu, jednym z najstarszych 
w Polsce, który powstał  w 1976 
roku jako drugi w kraju, istnie-
je około stuosobowa grupa wza-
jemnej pomocy. Ich działania są 
bardzo wszechstronne, a polega-
ją  również m.in. na prostych po-
mysłach. Farmaceuci, którzy są 
w UTW, zbierają od wszystkich 
niezużyte lekarstwa, a osoby, 
których nie stać na zrealizowa-
nie recept, mogą korzystać z tej 
uniwersyteckiej apteki. Nadwyż-
ki wysyłane są na Wschód – do 
Lwowa, Grodna, Wilna czy Brze-
ścia, gdzie działają polskie UTW. 
We Wrocławiu właśnie rozpo-
czął się kurs przygotowujący 
do roli mediatora. Jadwiga Choj-
nacka, która uczestniczy w tym 
projekcie, podkreśla, że w tak 
dużej grupie – a ich uniwersytet 
liczy ponad 700 członków – takie 

osoby na pewno się przydadzą, 
a również wiele tego typu pro-
blemów spotyka się w rodzinach 
– konflikty między rodzicami 
a dziećmi, sprawy majątkowe. 

Sztuka bez granicy wieku
Wiele osób przechodząc na 

emeryturę, zaczyna zajmować 
się sztuką, na którą wcześniej 
brakowało im czasu. W Aka-
demii Weekendowej, działają-
cej przy katowickiej Akademii 
Sztuk Pięknych, razem z 20-lat-
kami studiują 70-letni słucha-
cze. – I świetnie się ze sobą czują. 
Współczesność ma to do siebie, 
że granice wieku się niwelują. 
W akademii ważna jest wymia-
na myśli i spotkanie  – stwier-
dził prof. Marian Oslislo, rektor 
ASP w Katowicach. W podobny 
sposób zabrzański uniwersytet 
stara się łączyć, a nie dzielić po-
kolenia. Między innymi przez to, 
że na wszystkie jego wykłady za-
praszani są również ludzie mło-
dzi. – Dlatego nasz Uniwersytet 
Trzeciego Wieku przyjął nazwę 
Uniwersytetu Otwartego. Chcie-
liśmy w ten sposób podkreślić, 
że ze swoimi propozycjami chce-
my trafiać zarówno do osób star-
szych, jak i młodych. I żeby sama 
nazwa uniwersytetu nie stano-
wiła dla młodszych ogranicze-
nia – mówi dr Krystyna Rożek-
-Lesiak, prezes Stowarzyszenia 
„Misericordia”, którego pierw-
szym przedsięwzięciem był Uni-
wersytet Otwarty.

W Akademii Weekendowej 
można wybierać spośród kilku 
propozycji: malarstwo, rysunek, 
rzeźba, fotografia, projektowanie 
ubioru. Katowicka ASP jest jedy-
ną uczelnią artystyczną w kraju, 
która wystąpiła z tego typu pro-
pozycją zajęć dla osób, które nie 
chcą zajmować się sztuką profe-
sjonalnie, chcąc jednocześnie zaj-
mować się nią poważnie i rozwi-
jać się twórczo. Zajęcia prowadzą 
tu nauczyciele akademiccy. Do 
tej pory studiowało w niej oko-
ło 50 osób. Nie tylko ze Śląska. 
Na weekendowe zajęcia do kato-
wickiej ASP przyjeżdżają osoby 

w Warszawy, Wrocławia, Kielc. 
Istnieje również filia w Bytomiu, 
bo początek całemu przedsię-
wzięciu dała związana właśnie 
z tym miastem Ewa Blaut, dawna 
tancerka baletowa. Wszystko za-
częło się od plenerów, które or-
ganizowała dla znajomych i za-
praszała na nie profesorów ASP. 
Później pojawił się pomysł sfor-
malizowania tych spotkań arty-
stycznych i nadania im bardziej 
akademickiej formy.  – Czasem 
nie wiemy, jakie talenty w nas 
drzemią – mówił w Zabrzu prof. 
Oslislo, zachęcając do zajęcia się 
twórczością artystyczną. – Jeśli 
ktoś jest odbiorcą sztuki, to war-
to czasem spróbować również 
stać się twórcą. A gdzie was to 
zawiedzie, to się dopiero okaże. 
Sztuka to taka dziedzina, gdzie 
wiek nie gra roli, a doświadcze-
nie raczej może pomóc. 

Obecni 20-latkowie 
na emeryturze

Ponieważ na konferencji 
spotkali się członkowie róż-
nych Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku, była okazja do wymia-
ny doświadczeń, bo każdy działa 
według własnej specyfiki. Biel-
sko-Biała jest ukierunkowane 
przede wszystkim na zajęcia me-

dyczne i artystyczne. Dr Halina 
Moszyńska jest założycielką i do 
dziś przewodzi UTW. Związana 
z Polskim Towarzystwem Geron-
tologicznym i Akademią Medycz-
ną, przez wiele lat zajmowała się 
problematyką rehabilitacji osób 
starszych. To, co robiła wcześniej 
zawodowo i społecznie, później 
z powodzeniem przeniosła na 
działalność uniwersytetu. Dwa 
lata temu ich uniwersytet obcho-
dził 10-lecie.

W Zabrzu spotkali się ci, któ-
rzy są aktywni i zaangażowani. 
Mają pomysły na swoje życie na 
emeryturze i nie chcą go spę-
dzać samotnie. A jakimi emery-
tami będą dzisiejsi 20-latkowie?  
Gdyby wierzyć badaniom i pro-
gnozom socjologicznym – jako 
bardziej wykształceni – powin-
ni być też bardziej aktywni. Dr 
Marek Niezabitowski jest jednak 
ostrożny w takim przewidywa-
niu: – Nie podzielałbym takiego 
automatyzmu myślowego. Są-
dzę, że aktywność i  dobre samo-
poczucie przyszłych emerytów 
bardziej zależy od pozytywne-
go wizerunku starości, którym 
już dziś nasiąkną ludzie młodzi. 
A tutaj widzę dużą rolę takich in-
stytucji jak na przykład Uniwer-
sytety�Trzeciego�Wieku.� •

Umowne  granice  wieku

Współczesność ma to do siebie, że granice wieku się niwelują – 
zauważył prof. Marian Oslislo
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Na 11 kwietnia zaplanowano 
pierwsze z serii sześciu 
spotkań przygotowujących 
do wyjazdu na letnie 
rekolekcje w ekumenicznej 
wspólnocie Taizé we Francji. 

R ekolekcje, które odbędą się od 21 czerw-
ca do 1 lipca, przeznaczone są dla osób 

od 15. roku wzwyż. Spotkania przed wyjaz-
dem odbywają się w Diecezjalnym Punkcie 
Przygotowań przy parafii Wniebowzięcia 
NMP w Gliwicach (ul. Kozielska 29) w piąt-

ki o godz. 19.00.   Terminy kolejnych spotkań 
to: 11, 18, 25 kwietnia oraz  2 , 9  i  18 maja. – 
Celem wyjazdu są rekolekcje przeżyte w mo-
dlitwie, radości, w spotkaniu z  Bogiem i ludź-
mi z całego świata  – informuje ks. Klaudiusz 
Szymroszczyk, organizator. Po drodze prze-
widziane jest zwiedzanie Pragi, Lyonu, 
Cluny, Ars i  Rust- Europapark.  Szczegółowe 
informacje na temat wyjazdu: www.wnmp.
prv.pl / odnośnik Taizé/, o wspólnocie Taizé:  
www.taize.fr.

Modlitwa śpiewami Taizé odbywa się tak-
że w katedrze gliwickiej w III piątek każdego 
miesiąca o godz. 19.00, a w radiu Plus Gliwice 
w�ostatnią�niedzielę�miesiąca�o�godz.�22.30.� •
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Postać ks. Wacława Schenka bę-
dzie tematem kolejnego wykładu 
otwartego z cyklu „Ludzie ziemi 
gliwickiej”, który odbędzie się 17 
kwietnia o godz. 18.00 w Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry).

Ż ycie tego zasłużonego bytom-
skiego proboszcza i naukowca 

przybliży ks. dr hab. Erwin Mateja 
z Uniwersytetu Opolskiego. Ks. Wacław 
Schenk (1913–1982) przez 25 lat był probosz-
czem parafii Wniebowzięcia NMP, gdzie za-
pamiętano go jako dobrego gospodarza i tro-
skliwego kapłana. Od samego początku, kie-

dy w 1957 r. przyszedł do parafii, 
zajął się ratowaniem tego zabyt-
kowego kościoła, który ze wzglę-
du na działania wojenne i szkody 
górnicze był w fatalnym stanie. 
Troszczył się o sztukę i o liturgię. 
Ks. Schenk studia filozoficzno-te-
ologiczne odbył we Wrocławiu 
i Fryburgu. W 1950 r. został pra-
cownikiem WSD w Nysie. Po 
przerwanej przez władze komu-

nistyczne karierze naukowej, po latach prze-
rwy, powrócił do niej i przez 27 lat związany 
był z KUL-em oraz ponownie z WSD. Jest au-
torem i współautorem blisko 150 publikacji 
naukowych.�� •
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Zaproszenie na wykład

O duchownych

Przygotowania do wyjazdu

Rekolekcje w Taizé dla organistów
Dekanalne spotkania formacyjne w naj-
bliższym tygodniu odbędą się: 15 kwiet-
nia w parafii w św. Katarzyny w Tosz-
ku (dla dekanatu Toszek), 16 kwietnia  
w parafii św. Mikołaja w Rudnie (dla 
dekanatu Pławniowice) i  18 kwiet-
nia  w parafii św. Mikołaja w Lublińcu 
(dla dekanatu Lubliniec). Rozpoczęcie 
o godz. 19.00. 

KIK w Gliwicach
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 
16 kwietnia  w kaplicy św. Jadwigi w pa-
rafii Wszystkich Świętych. W programie: 
godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. 
z homilią i wykład Teresy Plewy pt. „Gra-
nice w relacjach rodzinnych”. 

KIK w Zabrzu
16 kwietnia , godz. 18.45, dom parafial-
ny św. Anny (ul. 3 Maja 18) – Msza św. 
z homilią i wykład o. dr. Tacjana Wójcia-
ka, franciszkanina, pt. „Nadprzyrodzo-
ny charakter słowa ludzkiego”.

eucharystia 
w intencji 
uzdrowienia
16 kwietnia , godz. 19.00, kościół śś. Pio-
tra i Pawła w Tarnowskich Górach.

dni otwartych drzwi
w gimnazjum i liceum prowadzonych 
przez siostry urszulanki w Rybniku od-
będą się 12 kwietnia  (dla liceum) i 19 
kwietnia  (dla gimnazjum) od godz. 
10.00.  Gimnazjum oraz liceum,  tworzące 
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku,  
to publiczne i koedukacyjne szkoły ka-
tolickie, odwołujące się w wychowaniu  
i kształceniu do chrześcijańskiej wizji 
człowieka i świata. Obie szkoły realizują 
program obowiązujący w szkolnictwie 
państwowym. Adres: Rybnik, ul. 3 Maja 
22, tel. 32 422 87 50.  Więcej informacji: 
www.urszulanki.rybnik.pl.

Koncert chóru 
z Czech
19 kwietnia , godz. 19.00, kościół śś. 
Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach – 
koncert chóru „Cantica” z Kutnej Hory.  
� •

zapowiedzi

XXX Europejskie Spotkanie Młodych. Oczekiwanie na rozpoczęcie modlitwy wieczornej


