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Wśród morza ognia 
ocalała nietknięta. 
Wielu uważa to za cud. 
W pierwszą niedzielę 
września nie tylko 
strażacy pielgrzymują 
do kaplicy św. Marii 
Magdaleny.

Jeden z największych pożarów 
w Europie rozpoczął się wcze-
snym popołudniem 26 sierpnia 

1992 roku. Prawdopodobnie od iskry 
pociągu zapalił się las, którego ob-
szar ciągnie się na przestrzeni 50 tys. 
ha. Spaliło się ponad 9 tys. ha lasu 
a dwóch strażaków straciło życie. 
Ogień opanowano 1 września. 

Tym, co zdumiewa do dziś, to cu-
downie ocalała drewniana kaplica 
św. Marii Magdaleny. Ogień strawił 
wszystko wokół, drewniana budow-
la i kilka otaczających ją drzew oca-
lały. Od tego czasu strażacy, leśnicy 
oraz okoliczna ludność pielgrzymu-
ją w pierwszą niedzielę września, 

aby podziękować za ocalenie. 
Mszy św. zawsze przewodniczy bp 
Gerard Kusz. – Są miejsca, które 
szczególnie zachęcają do modlitwy. 
Takim właśnie jest ta kaplica, na-
zywana przez wszystkich „magda-
lenką” – mówił w homilii bp Kusz. 
Podkreślił, że czasem nieszczęście 
może być błogosławieństwem. 

– Pokochaliśmy to miejsce, mając 
w pamięci bohaterstwo i poświęce-
nie tych, którzy walczyli z żywio-
łem, składając największą ofiarę 
ze swojego życia. W tym nieszczę-
ściu okazała się wielkość i dobroć 
tylu ludzi – stwierdził gliwicki 
biskup pomocniczy.

Ks. Waldemar Packner 

„Solidarność”, czyli niezakończone zadanie

W 28. rocznicę podpisania 
porozumień sierpniowych 

Mszę dla członków „Solidarności” 
z Gliwic i powiatu gliwickiego od-
prawił 7 września bp Gerard Kusz. 
W homilii odniósł się do sytuacji 
w naszym kraju. – „Solidarność” 
obaliła nieludzki system, ale ro-
dzi się coś, co będzie wymagało 
od nas zdecydowanego sprzeciwu 
– podkreślił bp Kusz. – Zadanie, 
które przed laty stanęło przed 
„Solidarnością” nie zostało jeszcze 
dokończone. Jakby opadły skrzydła, 
które miały nieść.

Bp Kusz napiętnował powszechne 
przyzwolenie na zło. – Tymczasem 
dla rozwoju zła na świecie trzeba tyl-
ko jednego, aby dobrzy ludzie milczeli 
– zacytował hierarcha starożytnego 
mędrca. – Nigdy nie wolno nam mil-
czeć wobec zła, korupcji, kłamstwa 
i braku szacunku dla życia. w.
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16 lat po wielkim pożarze

Pokochaliśmy to miejsce
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GLIWICE. Nie ma solidarności bez miłości, przypomniał słowa Jana Pawła II bp Gerard Kusz

Cudownie ocalała kaplica przyciąga pielgrzymów

krótko

Dzień skupienia 
dla rodziców 
kapłanów

GLIWICE. W centrum 
edukacyjnym 
im. Jana Pawła II 
odbędzie się w sobotę 
27 września dzień 
skupienia dla rodziców 
kapłanów. celem tego 
spotkania jest troska 
o osobistą formację 
religijną rodziców 
kapłanów. spotkanie, 
które poprowadzi 
ks. dr hab. Jan Kochel, 
rektor Wsd w opolu, 
rozpocznie się 
o godz. 9.30. Rodzice 
powinni zgłosić 
udział pod numerem 
telefonu: 032 230 71 
42 (od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 
9.00–16.00). zgłoszenia 
będą przyjmowane 
do 25 września br. dla 
uczestników skupienia 
będzie przygotowany 
skromny posiłek.
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Jesień w korkach 

Caritas pomogła 
dzieciom
Wakacyjny wypoczynek. 
Caritas Diecezji Gliwickiej 
w czasie tegorocznych wakacji 
dofinansowała wypoczynek letni 
dla 1649 dzieci z potrzebujących 
rodzin na sumę ponad 56 tys. zł. 
Podobnie jak w latach ubiegłych 
dzięki środkom przekazanym 
przez Caritas diecezjalną dzie-
ci mogły wyjechać na kolonie, 
wycieczki oraz uczestniczyć 
w półkoloniach organizowanych 
w miejscu zamieszkania.

Wirtualny spacer 
po Lublińcu
Lubliniec. Mieszkańcy i goście 
Lublińca mogą teraz jeszcze bliżej 
zapoznać się z miastem poprzez 
Internet – od dwóch tygodni w Sieci 
jest możliwy wirtualny spacer 
po Lublińcu. Jest to jedyny w Polsce 
tak rozbudowany spacer w techno-
logii DevalVR i z taką jakością pre-
zentujący miasta w Polsce. Podczas 
spaceru można zobaczyć wszystkie 
najciekawsze miejsca Lublińca – 
zabytki, miejsca rekreacji i główne 
arterie. Dodatkowo spacer posze-
rzony został o aktualną mapę 
miasta i praktyczny informator. 
Do płynnego oglądania online 
wirtualnego spaceru wymagane 
jest szybkie łącze internetowe. 
Znaleźć go można na stronie lubli-
nieckiego Urzędu Miejskiego pod 
adresem: www.lubliniec.pl.

Koleją taniej

Powstanie 
międzynarodowy 
ośrodek
Zabrze. Podczas konferencji 
„Dziedzictwo przemysłowe jako 
element zrównoważonego roz-
woju turystyki”, która odbyła się 
w Zabrzu, zostało podpisane poro-
zumienie w sprawie utworzenia 
w tym mieście Międzynarodowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Dziedzictwa Przemysłowego 
dla Turystyki. W konferencji 
udział wzięli m.in. sekretarz 
generalny UNWTO Francesco 
Frangialli, rektor Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej 
prof. dr hab. Krzysztof Szafarski, 
marszałek województwa śląskie-
go Bogusław Śmigielski, amba-
sador Kolumbii Jorge Alberto 
Barrantes Ulloa, prezes Polskiej 
O rga n izacji Tu r yst ycznej 
Rafał Szmitke oraz podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Katarzyna Sobierajska. 
– Zabrze jest miastem turystyki, 
dziedzictwa przemysłowego, gdzie 
tradycja przeplata się z nowocze-
snym przemysłem, a nowe techno-
logie kształtują naszą przyszłość 
– podkreśliła podczas otwarcia 
konferencji Małgorzata Mańka- 
-Szulik, prezydent Zabrza.

Już po pierwszym dzwonku

Śląsk. Potężne korki paraliżują 
A4 w Katowicach. To newralgicz-
ny odcinek ze zjazdami do cen-
trum Katowic, którym przejeżdża 
120 tysięcy samochodów na dobę. 
Nie ma jednej równoległej drogi, 
która byłaby w stanie przejąć ten 

ruch, ale można próbować obje-
chać to miejsce na kilka sposobów. 
Jadący z Krakowa do Wrocławia 
mogą skorzystać z objazdów, czyli 
jechać DK 94 potem DK 88 i dopie-
ro w okolicach Gliwic wjechać 
w kierunku autostrady. 

Kierowcy na A4 do takich widoków muszą się przyzwyczaić

Przed gimnazjum w Wielowsi posadzono świerk wyrosły 
z nasion drzewa, które w 2006 roku poświęcił Benedykt XVI. 
Na zdjęciu: Min. Krystyna Szumilas, drzewko sadzi dyr. szkoły 
Mariusz Ostrowski

Bilety strefowe mają 
zwiększyć liczbę pasażerów 
aż o 30 proc.

Początek roku szkolnego. 
W rozpoczęciu roku szkolnego 
uczestniczyli również biskupi 
gliwiccy. W SP nr 41 w Gliwicach 
obecny był bp Gerard Kusz, Mszy 
rozpoczynającej rok szkolny 
w tarnogórskim kościele Królowej 
Pokoju przewodniczył bp Jan 
Wieczorek. 6 września do gliwic-
kiej katedry zostali zaproszeni 
katecheci na Mszę, której przewod-
niczył bp Gerard Kusz. – Wiem, 
że sytuacja katechetów w szkole 
nie jest łatwa, ale waszym zadaniem 
jest nie tylko przekazywać wiedzę, 
ale uczyć jak żyć. Ważne jest wasze 

osobiste świadectwo, aby ucznio-
wie widzieli, że żyjecie według 
tego, czego nauczacie – powiedział 
w homilii bp Kusz. Uroczyste roz-
poczęcie roku szkolnego 2008/2009 
w powiecie gliwickim odbyło się 
1 września w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wielowsi. Wzięła 
w nim udział m.in. sekretarz 
stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Krystyna Szumilas. 
Uroczystym akcentem było posa-
dzenie przed szkołą świerka isteb-
niańskiego – drzewka wyrosłego 
z nasion, które w 2006 r. poświęcił 
papież Benedykt XVI.

Śląsk. Kolej na Śląsku walczy 
o pasażerów. Od dwóch tygodni 
można kupować tańsze tzw. strefo-
we bilety. Aglomerację podzielono 
na trzy strefy, w obrębie których 
można przez dwie godziny podró-
żować i przesiadać się na jednym 
bilecie. Przejazd przez jedną 
strefę kosztuje 3 zł, przez dwie 4 
zł, a przez trzy 7 zł. To o kilka zło-
tych taniej, niż obowiązująca dziś 
taryfa PKP. Kolej liczy, że nowa 
taryfa zwiększy liczbę pasażerów 
aż o 30 proc. Rocznie na terenach, 
które obejmują strefy, z usług PKP 
korzysta ponad 2,7 mln pasażerów, 
dzięki tańszym biletom ma ich być 
o 800 tys. więcej. 
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Koncert w katowickim Spodku

Ofiarom huraganu

K oncert odbędzie się w katowickim Spodku 
17 września o godz. 17.00. Choć od katakli-

zmu minęło już ponad miesiąc, to na pomoc 
wciąż liczą poszkodowani. Koncert „Budujemy 
nadzieję” zorganizowali Radio Katowice, woje-
woda śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezydent 
Katowic Piotr Uszok oraz Caritas Archidiecezji 
Katowickiej. Medialnie akcję wspiera „Gość 
Niedzielny”, portal: www.wiara.pl, „Gazeta 
Wyborcza” i TVN24.

Podczas koncertu prowadzone będą licy-
tacje różnych przedmiotów, płyt, pamiątek; 

dochód ze sprzedaży biletów-ce-
giełek w całości przeznaczony 
będzie na rzecz ofiar huraga-
nu. Założeniem koncertu „Bu-
dujemy nadzieję” jest wspólne 
uczestnictwo w tym wydarzeniu 

całych rodzin, dlatego każdy znajdzie w nim 
coś dla siebie. Podczas koncertu na scenie wy-
stąpią m.in.:  zespół dzięcięcy „Równica”, duet 
fortepianowy, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
a także gwiazdy: Feel, De Mono, Zakopower, 
Golec uOrkiestra i zespół Dżem. Wystąpią po-
nadto Sami, Carrantuohill, Gutjerez, Nefre oraz 
Jacek Kuderski (z zespołu Myslovitz).

Bilety-cegiełki w cenie 15 złotych, dostępne 
będą w parafiach archidiecezji katowickiej 
i diecezji gliwickiej, są również do nabycia na 
stronie: www.ticketonline.pl oraz w Centrum 
Informacji Turystycznej w Katowicach, Rynek 
13. Całość zebranych pieniędzy przekazywa-
na jest wyłącznie na konto Caritas, nr konta: 
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398, z dopiskiem: 
„Ofiarom huraganu”. •

Mam nadzieję, że koncert 
okaże się dużą pomocą 
wszystkim poszkodowanym 
podczas sierpniowego 
żywiołu – powiedział Rafał 
Golec. Wśród gwiazd 
wystąpi również znana 
Golec uOrkiestra.

pod
patronatem
„Gościa”

Pielgrzymka młodzieży do Rud

W tym roku o pokorze
W najbliższą sobotę 
w Rudach spotka się 
młodzież naszej diecezji. 
Do sanktuarium można 
dotrzeć rowerem, pieszo, 
autokarem oraz na… nogach.

S zczególnie zachęcam do pieszego pielgrzy-
mowania, w ubiegłym roku grupa liczyła 

ponad 300 osób – powiedział ks. Artur Pytel, die-
cezjalny duszpasterz młodzieży. – Wyruszamy 
z katedry gliwickiej po Mszy św., która rozpocz-
nie się o północy z 19 na 20 września.

Tematem wiodącym tegorocznego spotka-
nia młodzieży będzie pokora. – Z wielu wzglę-
dów chcemy się nad tym tematem zastanowić, 
nie tylko z tej racji, że Matka Boża w Rudach 
czczona jest jako Pokorna – powiedział ks. 
A. Pytel. – Chcemy przypomnieć młodym, że 
pokora nie jest czymś, co zaniża ich wartość, 
stawia w gorszym świetle jako przegranych 
życiowo, ale jest cnotą, która właśnie czyni 
ludzi wartościowymi.

Do Rud można dotrzeć rowerami, autoka-
rami, również pieszo. Ci, którzy zdecydują się 

na nocną pielgrzymkę, jeśli mają do 16 lat, po-
winni być z dorosłym opiekunem; do 18. roku 
życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców. 
Koszt pielgrzymki to 5 zł; dla osób, które nie mają 
powrotnego transportu, będzie podstawiony 
darmowy autobus, który pojedzie do Gliwic (pl. 
Piastów). W poszczególnych miastach diecezji za-
pisy przyjmują: ks. Adam Laszewski i ks. Kamil 
Grunt (Bytom), ks. Piotr Natkański (Pyskowice), 
ks. Artur Pytel (Gliwice), ks. Damian Dolnicki 
(Kuźnia Raciborska), ks. Jacek Orszulak (Tar-
nowskie Góry), ks. Jacek Liwowski (Toszek), ks. 
Krzysztof Dulęba (Lubliniec) oraz ks. Sebastian 
Śliwiński (Zabrze). w

Program pielgrzymki: 
9.30 – planowane wejście nocnej 
pielgrzymki i rozpoczęcie koncertu 
orkiestry parafii toszek,
11.00 – msza św., której będzie 
przewodniczył bp Gerard Kusz, 
12.45 – nabożeństwo w kaplicy mB 
Pokornej,
13.30 – zakończenie pielgrzymki.

Młodzież chętnie pielgrzymuje do Rud. 
W tym roku można po raz drugi wybrać 
się na nocną pielgrzymkę
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Zabrzańskie szosowe wyścigi ro-
werowe dla osób niezrzeszonych 
w klubach kolarskich odbędą się 
28 września. Zaproszeni są wszy-
scy, wstęp jest wolny.

W yścigi zostaną rozegrane na 
dwujezdniowym odcinku ul. 

Bytomskiej, prowadzącej z centrum 
miasta do Biskupic. Start znajduje 
się w centrum, przy skrzyżowaniu 
z ul. Hagera. Początek zawodów 
o godz. 13.00 (zaczynają najmłodsi 
uczestnicy). Zapisy w miejscu startu 
od godz. 12.00, należy zabrać ze sobą 
legitymację lub dowód osobisty, 
a niepełnoletni – pisemną zgodę 

rodziców. Startujący muszą mieć 
kask (będzie również możliwość 
wypożyczenia na miejscu). W wy-
ścigach może wziąć udział każdy, 
nie ma ograniczeń określonych wie-
kiem, istnieje podział na kategorie 
wiekowe. Startować mogą osoby 
niezrzeszone i nietrenujące w klu-
bach i sekcjach kolarskich (trenu-
jący kolarstwo będą rywalizowali 
w dodatkowej kategorii).

Organizatorem imprezy jest Ka-
tolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
i Urząd Miasta w Zabrzu. Szczegóło-
we informacje i regulamin na www.
ksm.kuria.gliwice.pl oraz pod nr. 
tel. 0 601 295 446. •

Gliwicki Koncert Promocyjny to 
szansa dla młodych talentów 
muzycznych. Koncert odbędzie 
się 21 września w auli Centrum 
Edukacyjnego im. Jana Pawła II 
(obok gliwickiej katedry). 

T o już czwarta taka impreza, 
podczas której mogą wystą-

pić osoby nieposiadające jeszcze 
dostatecznego dorobku artystycz-
nego, ale mające talent muzyczny 
i chęć rozwoju. To propozycja dla 
wokalistów i zespołów wokalno-
instrumentalnych. Wykonawców 
będzie oceniać profesjonalne jury, 
a najlepsi wystąpią podczas finało-
wego koncertu w październiku.

Inicjatorem tego przedsięwzię-
cia jest Marian Dragon, honorowy 
prezes i sekretarz Stowarzyszenia 
Młodych Talentów Muzycznych 
„Rytm”. Impreza w założeniu 
organizatorów będzie miała cha-
rakter cykliczny – trzy koncerty 
eliminacyjne: zimowy w styczniu, 
wiosenny w kwietniu i letni w lipcu 
(w tym roku koncert odbywa się we 
wrześniu) oraz wielki finał, czyli 
koncert jesienny w październiku. 
Szczegółowe informacje: tel. 032 232 
80 75, e-mail: presto@presto.gliwice.
pl i na stronie: www.strytm.pl.  •

Zaproszenie 
na Koncert

Scena 
dla każdego

Zabrzańskie wyścigi za dwa tygodnie

Rowerzyści już trenują

W ubiegłych latach w zawodach uczestniczyło zwykle około 200 
rowerzystów
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Z godnie z decyzją bp. Jana 
Wieczorka, kolekta z niedzieli 

24 sierpnia została przeznaczona 
na pomoc ofiarom huraganu, który 
przeszedł nad naszą diecezją. Już 
pisaliśmy, że na skutek żywiołu 
w naszej diecezji ucierpiały 203 ro-
dziny, a w pięciu miejscowościach 
zostało zniszczonych prawie 150 
domów. W ciągu kilku chwil ludzie 
tracili nierzadko dorobek całego 
życia. 

– Jak zawsze na solidarność 
i ofiarność w takich sytuacjach 
można liczyć. Dziękuję przy tej 

okazji wszystkim, którzy pomo-
gli poszkodowanym – powiedział 
ks. Rudolf Badura, dyrektor Cari-
tas Diecezji Opolskiej. Ostateczna 
kwota będzie jeszcze większa, po-
nieważ pieniądze ciągle jeszcze 
wpływają. Jak podkreśla ks. R. 
Badura, kolekta na pomoc ofia-
rom była wyjątkowa. Zwykle 
przy różnego rodzaju zbiórkach 
kwota wynosi ok. 80 tys. zł, tym 

razem już jest ponad pół miliona 
złotych. 

W odbudowę zniszczonych 
domostw włączyło się także wiele 
firm z naszej diecezji, m.in. Fabry-
ka Ceramiki Budowlanej Wacław 
Jopek z Sierakowic, która za po-
średnictwem diecezjalnej Caritas 
przekazała poszkodowanym 576 
ton materiałów budowlanych na 
kwotę około 400 tys. zł. w.

Pieniądze ciągle 
wpływają. Do 
chwili obecnej na 
pomoc ofiarom 
huraganu zebrano 
ponad 500 tys. zł, 
a poszkodowani 
otrzymali już łącznie 
230 tys. zł.

Ofiarom trąby powietrznej diecezjalna Caritas przekazała już 
230 tys. zł. Na zdjęciu zniszczony dom w Kalinie

Kolekta w parafiach naszej diecezji 

Pomoc ofiarom 
huraganu
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R a zem z mieszkańca mi 
ś w i ę t o w a l i  p r z e d s t a -

wiciele z zaprzyjaźnionych 
ze Zbrosławicami gmin partner-
skich z Niemiec, Francji, Włoch 
oraz Węgier. Świętowanie roz-
poczęto już w sobotę 6 września, 
w niedzielę Mszy św. przewodni-
czył bp Gerard Kusz. – Dobrze, 
że za tegoroczne plony dzięku-
jemy w zabytkowym kościele 
w Szałszy, gdzie czcimy Matkę 
Bożą Siewną. W dzień wspomnie-
nia Narodzenia NMP święcimy 
ziarno pod zasiew, dziś w tym 
kościele dziękujemy za udane 
żniwa i dobre plony – powiedział 
ks. Antoni Rzeszutko, proboszcz 
parafii w Żernikach. 

W homilii bp Gerard Kusz 
podkreślił, że choć człowiek 

pracuje, to Pan Bóg daje wzrost. 
– Praca rolnika domaga się 
szacunku nie tylko w słowach, 
ale konkretnych działaniach, tak 
aby jego trud był dobrze i godzi-
wie wynagrodzony – powiedział 
bp Kusz. 

Gminne dożynki były również 
okazją do świętowania 120. rocz-
nicy istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Szałszy. Z dokumen-
tów wynika, że OSP powstała 15 
lutego 1888 roku i przez ten cały 
czas ofiarnie służyła nie tylko 
mieszkańcom Szałszy, ale całej 
gminy Zbrosławice. Podczas 
dożynek zaprzyjaźniona gmina 
z Brackenheim przekazała stra-
żakom za symboliczne 1 euro wóz 
strażacki. 

w

Dwa dni mieszkańcy parafii w Żernikach oraz 
gminy Zbrosławice dziękowali za tegoroczne 
plony.

Czternaście dożynkowych koron poświęcił bp Gerard Kusz
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Dożynki w Szałszy

Z udziałem 
zagranicznych gości

Gliwice-Sośnica

Ministranci na deskach
Dla wszystkich był to pierwszy 
kontakt z windsurfingiem. Grupa 
ministrantów z parafii św. Jacka 
w Gliwicach-Sośnicy na Helu uczy-
ła się pływać na deskach.

W yjazd zorganizował ks. 
Piotr Sikora, który opie-

kuje się ministrantami. – Dla 15 
chłopców wyjazd był nagrodą za 
wzorową służbę – powiedział ks. 
Piotr. Nauki pływania na desce 
podjął się Ireneusz Szczurowski, 
właściciel firmy Free Sport 
z Warszawy, a popołudniami 

kontynuował ks. Sikora, od kil-
ku lat uprawiający windsurfing. 
Ministranci tak szybko i dobrze 
opanowali trudną sztukę pływa-
nia na desce, że w ostatnim dniu 
zorganizowano regaty. – Trzeba 
było przepłynąć 300 m i prawie 
wszystkim się to udało – stwier-
dził ks. Sikora. Podobny wyjazd 
dla najlepszych ministrantów zo-
stanie zorganizowany również 
w przyszłym roku. Więcej zdjęć 
z wyjazdu na stronie: www.foto.
piosik.net. 

w

Każdego dnia ministranci dwa razy ruszali na deski
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Ciekawa wystawa w Bytomiu

Chiny w Muzeum 
Górnośląskim

Do 5 października można oglą-
dać w bytomskim Muzeum 
Górnośląskim wystawę fotogra-
fii Edwarda Grzegorza Funke pt. 
„Chiny. Tradycja i kultura”. 

E dward Grzegorz Funke jest 
absolwentem Politechniki 

Gdańskiej oraz doktorem nauk tech-
nicznych. Mieszka w Koszalinie. 
Fotografią zajmuje się od ponad 
czterdziestu lat. Jest członkiem rze-
czywistym Fotoklubu RP, wicepre-
zesem Bałtyckiego Towarzystwa 
Fotograficznego i autorem kilku-
dziesięciu wystaw i konkursów 
fotograficznych, krajowych i zagra-
nicznych. Od kilku lat, wraz z żoną 

Krystyną, realizują własny projekt 
fotograficzny „Portret świata”. 

Wystawa „Chiny. Tradycja 
i kultura” stanowi plon ich podró-
ży po Chinach i Tybecie w latach 
2005–2006. Wędrowali wówczas 
przez Pekin i Badaling, odwiedzili 
prowincje środkowe i rolnicze po-
łudnie, aż po Makao i Hongkong. 
Na ekspozycję składa się 60 dużych 
fotografii, wybranych spośród 
kilku tysięcy zdjęć. Fotografie 
ukazują niepowtarzalny nastrój 
dziewiczych krain, ciekawych pod 
względem kulturowym i społecz-
nym. Wystawa była dotychczas pre-
zentowana w Słupsku, Szczecinie, 
Warszawie oraz Jeleniej Górze.  •
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R odzice martwili się, że 
nie mogę rozwijać zain-
teresowań. Ale od roku 
uśmiechają się częściej, 

bo wiedzą, że mogą inaczej pa-
trzeć w naszą przyszłość – napi-
sała 14-letnia Roksana z Gliwic. 
List przygotowała dla swojego 
sponsora, który za pośrednic-
twem caritasowego programu 
co miesiąc opłaca jej stypendium. 

Dzięki niemu może kupować 
podręczniki i rozwijać zdolności 
plastyczne. Z programu korzy-
sta także jej o dwa lata młodsza 
siostra Zuzia.

– Nasza Caritas uczestniczy 
w ogólnopolskim programie 
„Skrzydła” od początku, czyli od 
września 2005 roku. Od tego cza-
su opieką objęliśmy w sumie 190 
dzieci na kwotę ponad 285 tys. zł. 
W zeszłym roku szkolnym wspie-
raliśmy w ten sposób 97 uczniów – 
mówi Maria Przywara, koordyna-
tor projektu w diecezji gliwickiej.

„Skrzydła” nastawione są 
na pomoc długoterminową. 
Uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceów, którzy mają 
złą sytuację materialną w rodzi-
nie, do programu typuje szkoła, 
a Caritas pozyskuje sponsorów, 
którzy finansują im stypendium 
na co najmniej jeden semestr 
w wysokości ok. 150 zł miesięcz-
nie. Z tych pieniędzy może być 
opłacane wszystko, co służy roz-
wojowi ucznia: dożywianie, za-
kup podręczników i przyborów 
szkolnych, korepetycje, udział 

w zajęciach dodatkowych, wyj-
ścia do kina, wyjazdy na wyciecz-
ki itd. W zależności od tego, na co 
przeznaczane jest stypendium, 
są to „Skrzydła na co dzień” lub 
„Skrzydła na przyszłość” 

– Program umożliwia kon-
kretnemu dziecku pełne i aktyw-
ne uczestnictwo w życiu szkol-
nym. Przede wszystkim jednak 
pozwala uwierzyć mu we własne 
możliwości i w to, że nie jest pozo-
stawione same sobie. Dla dzieci 
bardzo ważna jest pewność, że ko-
muś na nich zależy, że ktoś chce im 
pomóc. Nie czują się wtedy gorsze 
od swoich rówieśników, potrafią 
otworzyć się na innych, stają się 
bardziej koleżeńskie i chętniej 
włączają się w życie klasy – prze-
konuje Maria Przywara.

Sponsorzy nie znają dzieci 
osobiście, ale znają ich sytuację 
– imię, wiek, szkołę, problemy, 
z jakimi się borykają. 

Uczniowie mają n ierówny start

Inicjatywa Caritas. Założenia programu „Skrzydła” są podobne 
do Adopcji Serca. W jednym i drugim przypadku ofiarodawcy 
wspierają naukę i rozwój dziecka. Z Adopcji Serca korzystają 
znane z imienia i nazwiska dzieci w Trzecim Świecie, ze 
„Skrzydeł” – zachowujący anonimowość uczniowie w Polsce. 

tekst
Klaudia cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl
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O stypendium 
mogą starać się 
uczniowie szkół 
podstawowych, 
gimnazjów 
i liceów
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– Darczyńcami programu 
„Skrzydła” są przede wszystkim 
osoby fizyczne. Dzieci z naszej 
diecezji sponsoruje także kil-
ka firm, z Carrefour i PGNiG 
na czele. Część darczyńców po 
upływie pięciu lub dziesięciu 
miesięcy, zgodnie z deklaracją, 
kończy swój udział w programie. 
Są jednak tacy, którzy nieprze-
rwanie od kilku lat wspomagają 
konkretne dziecko. Niektórzy 
sponsorzy dodatkowo przesyła-
ją „swojemu dziecku” wsparcie 
z okazji świąt czy Dnia Dziecka. 
Mieliśmy także przypadek, że 
darczyńca kupił rower, potrzeb-
ny na dojazdy do szkoły – mówi 
Maria Przywara. 

„Skrzydła” działają bardzo ela-
stycznie, bo dają możliwość wybo-
ru formy pomocy i dopasowania jej 
do potrzeb konkretnego ucznia. 
Uwzględniają też możliwości finan-
sowe sponsora. Osoby, które nie 
mają aż takich możliwości, żeby co 
miesiąc wpłacać 150 zł, mogą wes-
przeć program jakąkolwiek kwotą, 
przekazując choćby symboliczną 
złotówkę do „skarbonki Skrzydeł”. 
Pozyskiwane w ten sposób pienią-
dze przeznaczane są np. na zakup 
obuwia czy dożywianie.

Do rekordzistów w diecezji 
gliwickiej należy firma, która 

o p ł a c a ł a 
s t y p e n -
d iu m a ż 
dla 25 dzie-
ci, a jej szef 
pr y w at n ie 
wspomagał 
jeszcze 10 do-
d at kow yc h . 
– Latem 2006 
roku dowie-
dzieliśmy się 
o ogólnopolskiej 
akcji „Skrzydła” 
i ucieszyła nas 
wiadomość, że 
także na naszym 
terenie Caritas diecezjalna włą-
czyła się w ten program. Dwa razy 
w roku przelewamy pieniądze na 
jej konto. Stamtąd otrzymujemy 
informację, jakie dzieci zostały 
objęte pomocą – imię, wiek, zami-
łowania oraz krótki opis sytuacji 
rodzinnej – mówi prezes firmy, 
chcący zachować anonimowość. 
– Z okazji świąt dzieci dziękują 
nam pięknymi kartkami, które 
przesyła Caritas. Chociaż nie 
znamy dzieci, którym udzielili-
śmy pomocy, mamy zaufanie, że 
za pośrednictwem Caritas i po-
szczególnych szkół pomoc została 
udzielona rzeczywiście uczniom 
potrzebującym wsparcia. 

– Zdarzyło się, że z różnych 
względów Caritas w porozu-
mieniu z darczyńcą musiała 
przekazać stypendium innemu 
dziecku. Kilkoro dzieci zosta-
ło odsuniętych od programu 
z powodu braku pozytywnych 
efektów, bo nie możemy wspie-
rać lekceważenia nauki czy wa-
garów – tłumaczy Maria Przy-
wara. Weryfikacji udzielanej 
pomocy służą ankiety, które po 
zakończeniu roku szkolnego 

wypełniają wychowawcy 
lub pedagodzy w szkole. 

Większość dzieci po-
trafi jednak docenić ofia-
rowaną pomoc. „Szybko 
minął rok, gdy mogłam 
cieszyć się stypendium, 
które dostałam od ludzi 
bardzo wielkiego i ko-
chającego dzieci serca. 
Myślę, że te pieniądze 
nie zostały zmarnowa-
ne. Mogę cieszyć się 
tym, że mam wspania-

łe farby, kredki, profesjonalne 
płótna, książki o malarstwie. 
Marzę, żeby zostać architektem 
i zrobię wszystko, żeby te marze-
nia zrealizować. Od września 
mamusia wykupiła mi lekcje 
języka angielskiego. Wiem, jak 
ważne jest to, żeby dobrze po-
znać obcy język. Jestem z tego 
dumna i szczęśliwa, że mam 
stypendium, za które mogę się 
kształcić” – napisała Zuzia, sio-
stra Roksany. Ich sytuacja jest 
szczególna, bo obie dziewczynki 
poważnie chorują i często prze-
bywają w szpitalach. Matka mu-
siała zrezygnować z pracy, żeby 
się nimi zająć, a ogromną część 
domowego budżetu pochłaniają 
koszty leczenia.

 •

Uczniowie mają n ierówny start

Program sprawdza się
Ks. Rudolf Badura, dyrektor caritas diecezji 
Gliwickiej
dzięki programowi „skrzydła” mamy możliwość 
konkretnej pomocy dzieciom potrzebującym wsparcia, 
bez którego nie mogłyby owocnie rozwijać się i iść 
do przodu. fundowane stypendia pomagają też 

w podniesieniu samooceny dzieci, które czują się dzięki nim 
dowartościowane i dorównujące rówieśnikom w klasie. W ich 
sytuacji często było tak, że bariera materialna powodowała 
zamykanie się w sobie, apatię i niechęć do podejmowania 
wysiłku w rozwijaniu swoich talentów. Piękną sprawą jest to, 
że udział w programie daje też wiele satysfakcji sponsorom. 
mimo że nie znają osobiście dziecka, mają jednak możliwość 
obserwowania, jak ich pomoc owocuje. a za naszym 
pośrednictwem otrzymują od dzieci gesty wdzięczności, co 
ich mobilizuje do tego, żeby pomagać dalej. Jesteśmy im 
wdzięczni, bo my, z własnych środków, nie bylibyśmy w stanie 
wygospodarować takiej kwoty, jaką pozyskujemy dzięki ich 
udziałowi w programie.

Jak dać skrzydła? 
Ponad 650 tysięcy polskich dzieci w szkołach nie może skupić się 
na lekcji z powodu głodu, odrobić lekcji z powodu braku książek, 
odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać 
na kupno obuwia sportowego. dla wielu z nich szkoła to codzienna 
walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością – czytamy na 
stronie programu www.skrzydla.pl. W całej Polsce pomocą objęto w 
sumie 2331 dzieci, ale 2345 oczekuje jeszcze na wsparcie. 
Możliwości udziału w programie: 
Skrzydła na co dzień – osoba lub instytucja deklaruje 
miesięczną wpłatę 147 zł przez 1 lub 2 semestry, z 
przeznaczeniem na podstawowe i niezbędne potrzeby dziecka 
w szkole.
Skrzydła na przyszłość – osoba lub instytucja deklaruje 
miesięczną wpłatę 154 zł przez 1 lub 2 semestry, z 
przeznaczeniem na realizację tych potrzeb, które bezpośrednio 
wpływają na rozwój ucznia i zachęcają do zdobywania wiedzy
Skarbonka Skrzydeł – dowolna wpłata na realizację programu. 
Konto: BanK PeKao s.a. I o/Gliwice 57 1240 1343 1111 0010 0216 
7128, z dopiskiem „skarbonka skrzydeł”.
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Plakat namalowany 
przez 12-letnią Zuzię na 
konkurs ogłoszony przez 
Caritas Polską pt. „… bo 
każde dziecko potrzebuje 
skrzydeł…”
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zaproszenia

Triduum 
w Bobrownikach
Od 18 do 20 września w para-
fii Przemienienia Pańskiego 
w Tarnowskich Górach-Bo- 
brownikach Śląskich odbędzie się 
Triduum ku czci św. Stanisława 
Kostki, połączone z wprowa-
dzeniem relikwii bł. Karoliny 
Kózkówny. Program: czwartek,  
19.00 – konferencja, występ zespo-
łu, spowiedź oraz Msza ku czci św. 
Stanisława Kostki; piątek, 19.00 – 
uroczyste wprowadzenie relikwii 
bł. Karoliny Kózkówny i Msza ku 
jej czci, czuwanie przy relikwiach 
oraz koncert zespołu „Łaską zba-
wieni”; sobota, 15.00 – czuwanie 
modlitewne dla dzieci, 16.00 – dla 
Dzieci Maryi, 17.00 – dla młodzie-
ży, w niedzielę po każdej Mszy 
litania do bł. Karoliny Kózkówny 
i ucałowanie relikwii.

Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego
14 września, godz. 18.00, parafia 
św. Wojciecha w Zabrzu – Mszy 
św. i nabożeństwu światła obok 
krzyża papieskiego przewodni-
czyć będzie bp Gerard Kusz.

Spektakl 
o św. Franciszku
20 września, godz. 20.00, rynek 
w Bytomiu – spektakl w wykona-
niu Teatru A.

100-lecie kościoła 
w Miasteczku Śląskim
21 września , godz. 11.00 – 
Mszy św. przewodniczy bp Jan 
Wieczorek

Dożynki wojewódzkie
21 września, godz. 13.30 – Msza 
w kościele parafialnym w Stanicy 
pod przewodnictwem bp. Gerarda 
Kusza, po niej korowód dożynko-
wy i dalszy ciąg uroczystości na 
boisku sportowym.

Rekolekcje KIK-u
26 i 28 września, Kokoszyce, 
prowadzi ks. Herbert Hlubek. 
Zgłoszenia: Zofia Adamska, tel. 
32 707 65 73. •

Jesień w Muzeum w Gliwicach za-
powiada się niezwykle ciekawie. 
Będzie to czas wystaw, koncertów 
i pokazów.

N a 20 i 21 września zaplanowa-
no szóstą edycję Gliwickich 

Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
a 27 września rozpoczyna się III 
Gliwicki Miesiąc Fotografii, który 
potrwa do 31 października. 

Program VI Gliwickich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego jest 
niezwykle bogaty. Tym razem 
organizatorzy proponują wę-
drówkę do gliwickich hoteli i re-
stauracji z przełomu XIX i XX 
wieku. Będzie to kolejna okazja 
do niecodziennego spotkania 
z przeszłością miasta, próba odby-
cia podróży do Gliwic z przełomu 
XIX i XX wieku i ukazania tego 
rozwijającego się intensywnie 
w owym czasie miasta przez pry-
zmat historii wybranych hoteli 
i restauracji. Choć imprez trwa 
tylko dwa dni, to każdy znajdzie 
coś interesującego. W Zamku Pia-
stowskim warto zwiedzić m.in. 
nową wystawę: „Gliwice – miasto 
wielu kultur. Historia Gliwic i pra-
dzieje ziemi gliwickiej”, a w Willi 

Caro warte polecenia są wystawy 
stałe o hotelach i gospodach oraz 
„Gliwice w monografiach”. 

Pod koniec września już po 
raz trzeci rusza Gliwicki Mie-
siąc Fotografii. Głównym tema-
tem tegorocznego przeglądu bę-
dzie utrwalanie rzeczywistości, 

przejawiające się szczególnie w fo-
tografii prasowej, społecznej (so-
cjologicznej) i reportażu. Podczas 
festiwalu będzie można oglądać 
m.in. prace laureatów nagrody 
World Press Photo. Na wystawach 
znajdą się fotografie wykonane 
zarówno przez doświadczonych 
artystów, jak i młodych twórców 
z Polski i zagranicy.

Inauguracja imprezy odbędzie 
się 27 września podczas otwarcia 
wystawy fotografii Stanisława 
Jakubowskiego pt. „Zawsze bli-
sko”. Nie przypadkiem wystawa 
prezentowana będzie w galerii 
usytuowanej w dawnej kopalni 
„Gliwice”, ponieważ na ekspozycji 
znajdą się m.in. fotografie z cyklu 
„Wyrwani śmierci”, poświęcone 
katastrofie w Kopalni Węgla Ka-
miennego „Generał Zawadzki”, 
uhonorowane nagrodą World 
Press Photo w 1970 roku.

W Willi Caro prezentowana 
będzie wystawa prac Piotra Ja-
nika, wybitnego artysty, człon-
ka Gliwickiego Towarzystwa 
Fotograficznego.

Więcej na plakatach oraz na 
stronie: www.gliwice.muzeum.pl. 
 •

Muzeum w Gliwicach zaprasza

Wystawy, koncerty, pokazy

D ęby towarzyszą hi-
storii tego miejsca. 

Motyw dębu pojawia się 
w legendzie o powstaniu 
klasztoru. Dąb Cysters 
– nazwany tak dopiero 
przez leśników pod 
koniec XX wieku – jest 
najgrubszym i naj-
starszym drzewem 
w tutejszym parku, 
który otacza opactwo. 
W ostatnich latach do-
łączyły do niego kolejne szcze-
gólne drzewa. Dąb Benedykta 

XVI, zasadzony 
w dniu wyboru 
kard. Ratzingera 
na papieża. I po-

sadzony w maju 
ubiegłego roku dąb 
Jana Pawła II. Ten 

jest jednym z kilku-
set takich drzewek 
rosnących w całym 
kraju. Wszystkie 

nazwane są dębami 
papieskimi, bo wy-
rosły z żołędzi po-

święconych w Watykanie przez 

Jana Pawła II, a pochodzących od 
Chrobrego, najstarszego dębu 
w Polsce. 

Publikacja przypomina rów-
nież historię opactwa cyster-
skiego, związki kard. Wojtyły 
z diecezją gliwicką i spotkanie 
z Papieżem na lotnisku. Uzu-
pełniają je fotografie rudzkiego 
parku przedstawiające to miejsce 
w różnych porach roku. m.

„dęby papieskie w Rudach”, 
Rudy 2007, do nabycia w starym 
opactwie.

Publikacja o rudzkich dębach papieskich

O czym szumią… w Rudach
Cysters ma 400 lat, dęby papieskie zaledwie kilka. Ten pierwszy pamięta 
początki opactwa, te młodsze – jego najnowsze dzieje. Możemy o nich 
przeczytać w publikacji „Dęby papieskie w Rudach”.

W Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) można zwiedzić 
wystawy stałe o gliwickich 
hotelach i gospodach oraz 
„Gliwice w monografiach”
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