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Krzyż z Gliwic pojedzie na spotkanie młodzieży

Franciszkańska 
Lednica

T kanina z nadrukiem ikony krzy-
ża franciszkańskiego, wielkości 
10 na 7 metrów, zostanie wycią-

gnięta wysoko na specjalnym dźwigu, 
tak żeby krzyż był widoczny z najbar-
dziej oddalonych sektorów, które 6 
czerwca po raz 13. zapełni młodzież 
zwołana przez o. Jana Górę. 

Spotkanie Młodych Lednica 
2009 będzie w tym roku pełne fran-
ciszkańskich akcentów, w związku 
z obchodzonym właśnie 800-leciem 
istnienia zakonu. Na początek fran-
ciszkanie wejdą w procesji, niosąc 
białe gołębie, które w ypuszczą 
do lotu. Poprowadzą rozważania 
w czasie adoracji krzyża, a na późny 
wieczór zaplanowany został fran-
ciszkański most pokoju, czyli sate-
litarne połączenie z Asyżem, skąd 
do zebranych przemówi generał 
zakonu o. José Rodríguez Carballo. 

Przez całe spotkanie młodzi 
będą mieli przed oczami krzyż, 

przywieziony przez franciszkanów 
z Gliwic, wykonany na wzór średnio-
wiecznej ikony krzyża z kościoła San 
Damiano. To właśnie do modlącego się 
przed nim św. Franciszka Chrystus 
miał przemówić i wezwać go do odbu-
dowania Kościoła. Ikona przedstawia 
Jezusa ukrzyżowanego i świadków 
Jego męki. W wymowie zawiera to, 
co najistotniejsze w chrześcijaństwie 
– nadzieję zmartwychwstania. Obec-
nie krzyż znajduje się w bazylice św. 
Klary w Asyżu.

Na polach lednickich 
co roku spotyka się około 100 
tys. młodzieży. Wśród nich 
są zawsze grupy z diecezji 
gliwickiej. Wybierają się też 
młodzi z Rodziny Młodzieży 
Franciszkańskiej z Gliwic, 
którzy w czasie swoich coty-
godniowych spotkań przy-
gotowują się już do Lednicy. 
– Na lednickich spotkaniach 

młodzież odkrywa wiosnę Kościoła, 
prawdziwe przebudzenie. W pięk-
nie tamtejszej liturgii widzą źródło, 
którym jest sam Chrystus. Ten, dla 
którego warto poświęcić życie. Feno-
menem spotkania na Lednicy jest to, 
że młodzi przyciągają tam innych, 
wzajemnie się zarażają. Dla mnie 
jest to przeżycie odnowy Kościoła, 
świeżego powiewu Ducha Świętego. 
Miejsce, gdzie można spotkać żywego 
Chrystusa – mówi o. Zacheusz Drą-
żek, odpowiedzialny za gliwicką 
grupę RMF. 

Tegoroczny zjazd na polach led-
nickich zapowiada się jako spotkanie 
franciszkańskie i międzynarodowe, 
bo zaproszenie zostało skierowane 
do młodych z całej Europy. Będą za-
stanawiać się nad wyznaczonym przez 

o. Górę tematem, którym tym 
razem jest czas. I wszyscy 
ustawią zegarki „według wy-
boru Chrystusa”. Po spotka-
niu zabiorą ze sobą do domu 
brewiarze dla świeckich, 
buteleczki na wodę święconą 
i małe krzyże z San Damiano, 
przypomnienie franciszkań-
skiej Lednicy.

Mira Fiutak
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W tym roku na ołtarzu lednickim obok ryby 
– Bramy III Tysiąclecia – zawiśnie krzyż z San 
Damiano. Przygotowali go na to spotkanie 
franciszkanie z Gliwic.

O. Zacheusz 
Drążek z grupą 
młodzieży, 
która pojedzie 
na spotkanie, 
pokazują krzyż 
przygotowany 
na Lednicę

W czerwcu 
w gliwickim 
„Gościu”

Zapowiedź. 
W związku 
z nadaniem 
kościołowi 
w rudach tytułu 
bazyliki mniejszej 
i kończącymi się 

obchodami 750. rocznicy 
fundacji cystersów, cały 
następny, 23. numer 
gliwickiego „Gościa 
Niedzielnego” będzie 
poświęcony temu 
tematowi. a za dwa 
tygodnie do numeru 
24. dołączymy dodatek 
z okazji 10. rocznicy wizyty 
Jana Pawła II w Gliwicach. 
zapraszamy do lektury! 

Święto 
Rodzin trwa
Śląsk. 23 maja 
koncertem w Domu 
muzyki i Tańca w zabrzu 
zainaugurowano  
II metropolitalne Święto 
rodziny. Następnego dnia 
we wszystkich katedrach 
metropolii górnośląskiej 
odprawione zostały msze 
w intencji rodzin. Święto 
potrwa do 7 czerwca. 
W tym roku tematem 
spotkań jest rola matki. 
W programie znalazły się 
różnorodne propozycje: 
koncerty, sympozja, 
rodzinne pikniki, 
wystawy. szczegółowe 
informacje znajdują się 
na plakatach i na www.
swieto-rodziny.pl.

Eurowybory
Kandydaci. Na stronach 
IV–V publikujemy  
sylwetki pierwszych  
na liście kandydatów do 
Parlamentu Europejskiego 
z sześciu ugrupowań i ich 
odpowiedzi na pytania 
ankiety „Gościa”. 
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P r z e m ó w i e n i e  O j c a  Ś w i ę t e g o  J a n a  Paw ł a  I I  w  g l i w i c ac h

Bóg zapłać za waszą 
świętą cierpliwość

□  bezpłatny dodatek specjalny
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Urodziny Jana Pawła II 

Konkurs i spektakl. W Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach 18 maja 
odbyły się aż dwie imprezy, podczas 
których wspominano Ojca Święte-
go w 89. rocznicę jego urodzin. Już 
w godzinach przedpołudniowych 
bp Gerard Kusz wręczał nagrody 
laureatom III Regionalnego Kon-
kursu Piosenki Religijnej „Pieśń 
niesiemy w darze”.  Jego organiza-
torem była Szkoła Podstawowa nr 
18 im. Jana Pawła II w Gliwicach.  
W konkursie, którego celem było 
przybliżenie postaci Jana Pawła II,  
wzięło udział 29 solistów oraz 14 
zespołów z 17 szkół podstawowych 
Gliwic i okolic. I miejsca zdobyli:  w 
kategorii soliści klas I–III (ex aequo) 

– Weronika Dykacz  (SP Społeczna 
Gliwice) i Julia Wentland (SP 21 Gli-
wice); w kategorii  zespoły klas I–III:  
SP 14 Gliwice, w kategorii soliści 
klas IV–VI: Karolina Kloszczyk (SP 
Orzech), a w kategorii zespoły  klas 
IV–VI:  SP 14 Gliwice. 
Wieczorem aula Jana Pawła II 
jeszcze raz zapełniła się młody-
mi ludźmi. Na scenie wystąpił 
zespół warsztatów teatralnych  
II Liceum Ogólnokształcącego  i Ola 
Bodora ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Gliwicach z montażem słow-
no-muzycznym pt. „Nie lękajcie 
się!”. Składają się na niego listy do 
Ojca Świętego, fragmenty poezji i 
piosenki .
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Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna gospodarzy

Pielgrzymka ministrantów

Rudy. Chrześcijaństwo od począt-
ku było nazywaną drogą, czyli spo-
sobem i filozofią życia. To nie była 
tylko nauka – mówił bp Kusz 
do ponad 700 ministrantów, uczest-
ników pielgrzymki Liturgicznej 
Służby Ołtarza do sanktuarium 
Matki Bożej Pokornej. Zachęcał 
ich, żeby jako ci, którzy znają 
Pana Jezusa, wskazywali innym 
drogę, sami na niej trwając, bo wła-
sne świadectwo jest najbardziej 
przekonujące. Podczas liturgii 
miała miejsce promocja na stopień 
animatora i ceremoniarza 40 mini-
strantów. Wręczono też dyplomy 
dla wyróżniających się ministran-
tów i lektorów. W drugiej części 
pielgrzymki na miejscow ym 
boisku odbył się festyn. W biegach 
przełajowych zawodnicy walczyli 

o puchar Radia Plus. W kategorii 
klas I–IV szkół podstawowych 
zwyciężył Oskar Lis z parafii św. 
Anny w Bytomiu, w kategorii 
klas V–VI – Adam Stec z parafii 
św. Mikołaja w Lublińcu, w kate-
gorii gimnazjum – Michał Rusok 
z Górek Śląskich, a w kategorii 
szkół średnich i starszych – Oli-
wier Bula z parafii św. Franciszka 
w Zabrzu.

Kamiliańska Olimpiada Dzieci Maryi 
Tarnowskie Góry. W parafii 
Matki Bożej Uzdrowienie Cho-
rych 23 maja odbyła się pierwsza 
Olimpiada Dzieci Maryi. Uczest-
niczyły w niej 63 marianki z kami-
liańskich parafii w Tarnowskich 
Górach, Zabrzu i Białej (w diecezji 
opolskiej).  Spotkanie rozpoczęło 
się modlitwą, zapaleniem znicza 
olimpijskiego, wniesieniem flagi 

i ślubowaniem. Po zaciętej walce 
w różnych konkurencjach sporto-
wych i  z wiedzy religijnej druży-
ny wszystkich trzech parafii miały 
taką samą ilość punktów. Sędziowie 
zarządzili więc konkurencję dodat-
kową. Po kręceniu hula-hopem naj-
więcej punktów miały Dzieci Maryi 
z Tarnowskich Gór, II miejsce zajęło 
Zabrze, a trzecie – Biała. 

Pomoc dzieciom po huraganie
Caritas. 61 dzieci z Kaliny i Olszy-
ny, gdzie w sierpniu ubiegłego 
roku trąba powietrzna zniszczy-
ła wiele domów, przebywało od 
17 do 27 maja na zielonej szkole 
w Kołobrzegu. Pobyt z dojazdem 
sfinansowała Caritas diecezji 
gliwickiej w ramach tzw. pomocy 

długofalowej. Dzieci zakwate-
rowane zostały w pensjonacie 
„Bukowina”, a na miejscu korzy-
stały z licznych atrakcji i wycie-
czek. Między innymi  zwiedzały 
Kołobrzeg, płynęły statkiem, 
odwiedziły aquapark i Woliński 
Park Narodowy. 

Nowa siedziba MOPS-u
Lubliniec.  Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Lublińcu ma nową 
siedzibę  przy ul. Oświęcimskiej 
30 (budynek starej poczty). Znaj-
dują się tu działy:  pomocy środo-
wiskowej (pracownicy socjalni), 

świadczeń rodzinnych, punkt 
konsultacyjny i  punkt doraźnej 
pomocy. Telefony i adresy inter-
netowe pozostają bez zmian: tel.: 
0 34 353 19 15, 0 34 356 20 05, www.
mops.lubliniec.pl.

 Spektakl „Nie lękajcie się!” w wykonaniu warsztatów teatralnych 
II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Nowym animatorom i ceremoniarzom krzyże przekazał  
bp Gerard Kusz
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S ympozjum organizuje Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu 

Opolskiego z okazji 750. roczni-
cy fundacji klasztoru cystersów 
w Rudach. Zwieńczeniem trwają-
cego roku jubileuszowego będzie 
ogłoszenie 14 czerwca kościoła 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Rudach bazyliką mniej-
szą. Dobiega też końca generalny 
remont opactwa pocysterskiego, 
które zostało odzyskane przez 
Kościół w 1997 roku. Restauracja 
obiektu odbywała się najpierw 
dzięki środkom własnym diecezji 
gliwickiej, a od 2005 roku wspie-
rana jest finansowo przez Unię 
Europejską. 
Program sympozjum
5 czerwca, Opole, Wydział Teo-
logiczny Uniwersytetu Opol-
skiego, sala nr 25
•  10.00 – Wprowadzenie – dzie-
kan WTUO ks. prof. dr hab. Sta-
nisław Rabiej, sesji przewodniczy 
bp prof. dr hab. Jan Kopiec; 
•  10.30 – prof. dr hab. Andrzej 
M. Wyrwa, Poznań – „Stan 
badań nad dziejami rudzkiego 
opactwa”; 
•  11.15 – ks. prof. dr hab. Antoni 
Kiełbasa, Wrocław – „Konwent 
rudzkich cystersów”; przerwa;
•  12.15 – prof. dr hab. Anna 
Pobóg-Lenartowicz, Opole – „Upo-
sażenie klasztoru i klasztorna 
gospodarka”; 
•  13.00 – ks. dr Rudolf Nieszwiec, 
Opole – „Duchowość i liturgia 
cystersów”; przerwa, 
•  14.30 – ks. dr hab. prof. UO Fran-
ciszek Wolnik, Opole – „Skryp-
torium i biblioteka rudzkich 
cystersów”; 
•  15.15 – ks. dr Henryk Gerlic, 
Gliwice – „Szkolnictwo cysterskie 
w Rudach”; dyskusja.

6 czerwca, Rudy, sala w odre-
staurowanym klasztorze 
pocysterskim
•  10.00 – Wprowadzenie – bp Jan 
Wieczorek, sesji przewodniczy bp 
dr Gerard Kusz; 
•  10.15 – prof. dr hab. Antoni Bar-
ciak, Katowice – „Fundacja rudz-
kiego opactwa”;
•  11.00 – ks. prof. dr hab. Kazi-
mierz Dola, Opole – „Życie codzien-
ne mnichów”; 

•  11.15 – bp prof. dr hab. Jan Kopiec, 
Opole – „Rudy po sekularyzacji 
opactwa”; dyskusja; przerwa; 
•  14.00 – wykład w kościele: 
dr Jerzy Gorzelik, Katowice – 
„Architektura klasztoru i kościoła 
w Rudach”; 
•  1 4 . 4 5  –  n i e s z p o r y : 
ks. dr hab. prof. UO Franciszek 
Wolnik, Opole – „Kult maryjny 
u cystersów w Rudach”.
 k

■ R e K L A m A ■

W roku 
jubileuszowym 

do Rud

Pielgrzymka 
katechetów

Katecheci z całej diecezji spotkają 
się 6 czerwca w Rudach.

S erdecznie zapraszam wszyst-
kich katechetów na uroczyste 

zakończenie roku szkolno-kate-
chetycznego. Tym razem piel-
grzymka wpisuje się w obchody 
750-lecia pocysterskiego opac-
twa w Rudach i zorganizowaną 
z tej okazji konferencję nauko-
wą – informuje ks. Tadeusz 
Hryhorowicz, odpowiedzialny 
za katechezę w  kurii gliwickiej.

Obecnie w diecezji gliwickiej 
mamy prawie 340 świeckich kate-
chetów, około 50 sióstr zakonnych 
i 314 księży.  Ich pielgrzymka jest 
ostatnią w trwającym roku jubi-
leuszu opactwa. Od maja 2008 r. 
w Rudach swoje spotkania mieli 
już rodziny, młodzież, księża, 
chorzy  i inne grupy i wspólnoty 
kościelne. k

Program 
pielgrzymki  
– 6 czerwca

• 11.30 – rozpoczęcie, 
przywitanie, przygotowanie 
do mszy św.;
• 12.00 – msza św. 
dziękczynna na  
zakończenie roku szkolno- 
-katechetycznego pod 
przewodnictwem bp. 
Gerarda Kusza;
• 13.00 – przerwa na posiłek;
• 14.00 – wykład w kościele: 
„architektura klasztoru  
i kościoła w rudach”; 
• 14.45 – nieszpory.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach 
i fragment odnowionego opactwa pocysterskiego
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O Rudach i cystersach 

Sympozjum 
naukowe

W Opolu i Rudach 
5 i 6 czerwca 
odbędzie się 
sympozjum naukowe 
poświęcone 
cysterskiemu 
dziedzictwu.
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Eurotest w regionie
Jerzy Karol Buzek,  
PO, lista nr 9

W Parlamencie Euro-
pejskim kończącej się 
kadencji jest członkiem 
chadeckiej Europejskiej 
Partii Ludowej – Europej-
skich Demokratów (EPP-
-ED). Pracuje w Komisji 
Przemysłu, Badań Nauko-
wych i Energii oraz Ochro- 

ny Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpie-
czeństwa Żywności. Wchodzi w skład Stałej 
Delegacji Parlamentu Europejskiego UE–
Ukraina oraz Delegacji do spraw stosunków 
z państwami Azji Południowo-Wschodniej 
i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo- 
-Wschodniej (ASEAN).
Jest profesorem nauk technicznych. Od 1980 
był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, 
w stanie wojennym organizował jej struktury 
podziemne na Śląsku i w Zagłębiu. W latach 
1997-2001 – premier rządu koalicji AWS-UW, 
potem mniejszościowego rządu AWS. 10 paź-
dziernika 2006 r. miesięcznik „The Parliament 
Magazine” przyznał mu tytuł „Eurodeputo-
wanego roku” w kategorii badania naukowe 
i technologie. Ma 69 lat. Mąż Ludgardy Buzek, 
ojciec aktorki Agaty Buzek.

Jerzy Markowski,  
SLD, lista nr 6

Lat 59, urodzony w rodzi-
nie powstańców śląskich 
– górników i hutników. 
W latach 1995–1997 był 
sekretarzem stanu, wi- 
ceministrem przemysłu 
i handlu, a następnie 
wiceministrem gospo-
darki w rządzie W. Cimo-

szewicza. Nadzorując z ramienia Rządu RP 
przemysł ciężki i górnictwo, odpowiadał 
przez 3 lata za bezpieczeństwo energetyczne 
kraju, kierował restrukturyzacją górnictwa. 
Dwukrotnie był senatorem RP. W IV kadencji 
Senatu pracował w Nadzwyczajnej Komisji 
Legislacji Europejskiej. W V kadencji Senatu 
był przewodniczącym Komisji Gospodarki 
i Finansów Publicznych. Pracował 27 lat pod 
ziemią, z tego 14 lat jako ratownik górniczy, 
był dyrektorem kopalni „Budryk”. W latach 
1995–1997 negocjował w Komisji Europejskiej 
warunki stowarzyszenia polskiego przemysłu 
z gospodarką Unii Europejskiej. Utworzył Fun-
dację Rodzin Górniczych, która opiekuje się 

ok. 5 tysiącami dzieci i rodzin po nieżyjących 
górnikach. Aktualnie nie pełni żadnej funkcji 
politycznej ani partyjnej. Mieszka w Gliwi-
cach, współpracuje z zagranicznymi instytu-
cjami gospodarczymi i naukowymi.

Janusz Moszyński,  
PSL, lista nr 2

Mieszka w Gliwicach, ma 
53 lata. Jest żonaty, ma 
dwie córki. Z wykształ-
cenia jest inżynierem 
architektem. Od 1990 
do 2002 roku był radnym 
Rady Miejskiej w Gliwi-
cach, w latach 1990–1991 
i 1998–2006 roku zastęp-

cą prezydenta Gliwic. W latach 1990–1998 
był delegatem do Sejmiku Samorządowego 
Województwa Katowickiego, przez 6 lat 
przewodniczył Komisji Współpracy z Zagra-
nicą, od 2006 radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego. W latach 2006–2008 pełnił funkcję 
marszałka województwa śląskiego. W 2009 r. 
został wyróżniony Platynowym Laurem „Pro 
Publico Bono”. Bezpartyjny. 

Kandydat odmówił udzielenia odpowiedzi na tak 
postawione pytania

Janusz Sanocki,  
Prawica RP, lista nr 8

Po studiach na AGH 
w Krakowie pracował 
w Nysie, w 1980 r. utwo-
rzył pierwszą w mieście 
komisję niezależnego 
związku zawodowego. 
Przewodniczący Mię-
dzyzakładowego Komi-
tetu Założycielskiego 

NSZZ „Solidarność. Ziemia Nyska”. W stanie 
wojennym internowany. W 1986 r. inicjator 
powołania jawnie działającej Tymczasowej 
Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność Śląska 
Opolskiego”. Uczestnik Okrągłego Stołu jako 
ekspert ds. polityki mieszkaniowej. Kieruje 
wydawnictwem Nyskiego Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego, 
wydawcy tygodnika „Nowiny 
Nyskie”. W latach 1998–2001 
burmistrz Nysy, 
a w 1994–2006 rad-
ny Rady Miejskiej 
w Nysie. Obecnie 
radny Rady Powiatu 

Nyskiego. Bezpartyjny. Ma żonę Elżbietę i trzy 
córki. 

Marek Migalski,  
PiS, lista nr 10

Politolog, wykładowca, 
komentator polityczny 
i polityk. Urodził się 
w 1969 roku w Racibo-
rzu. W 1999 roku ukoń-
czył studia politologiczne 
na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. W 2001 
roku na Wydziale Nauk 

Społecznych UŚ uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych w dziedzinie nauk o polity-
ce. Pracuje w Instytucie Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach na stanowisku adiunkta w Zakła-
dzie Systemów Politycznych Polski i Państw 
Europy Środkowej i Wschodniej. Jest także 
wykładowcą w Instytucie Europeistyki Wyż-
szej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. W pracy 
naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnie-
niami współczesnych systemów politycznych 
i partyjnych.

Nie zdążył odpowiedzieć na nasze pytania.

Piotr Ślusarczyk, 
Libertas, lista nr 5

Urodzony w 1979 r. 
w Legnicy. Absolwent 
Wydziału Prawa, Admini-
stracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 
Wiceprezes Młodzieży 
Wszechpolskiej (2000–
2002), a do 2004 r. prezes 
tej organizacji. W latach 

2002–2005 zasiadał w Sejmiku Dolnośląskim. 
Poseł V kadencji Sejmu (2005–2007) wybrany 
z listy Ligi Polskich Rodzin w okręgu legnic-
kim. Od października 2006 r. do stycznia 2007 r. 
– sekretarz stanu w Ministerstwie Budownic-
twa (nadzorował departament budżetu, legi-
slacyjno-prawny oraz obronności i ochrony 
informacji niejawnych). Do sierpnia 2007 r. 
zajmował stanowisko sekretarza stanu w Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów W 2007 r. 
nie został ponownie wybrany do Sej-

mu. Żona Anna, syn Ignacy.
  •

dokończenie na s. V >
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Wprowadzenie w Polsce wspólnej walu-
ty europejskiej oznacza, zdaniem jednych, 
wzmocnienie gospodarki krajowej i wzrost 
zamożności obywateli, według innych – zała-
manie gospodarki i obniżenie stopy życiowej 
Polaków.

1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem w Polsce 
euro, zastępującego polską złotówkę?

 

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej 
(WPR) jest jednym z głównych filarów 
współpracy europejskiej. Wiąże się m.in. 
z dopłatami bezpośrednimi dla rolników, 
ustalaniem cen gwarantowanych na różne 
produkty, dopłaty do eksportu, skupy in-
terwencyjne, limitowanie produkcji mleka 
itd. Koszty WPR w 1971 r. przekraczały 75 
proc. wydatków Unii, ale już w 2009 roku 
wydatki na WPR wyniosą 41 proc. (ponad 
54 mld euro ze 131 mld euro). Polscy rolnicy 
otrzymują obecnie 60 proc. tego, co rolnicy 
ze „starej” Unii (procent dopłat zwiększa 
się co roku).

2. Czy jest Pan/Pani za zachowaniem Wspólnej 
Polityki Rolnej w obecnym kształcie?

Parlament Europejski nie ma obecnie kom-
petencji w stanowieniu prawa dotyczącego 
kwestii etycznych – to pozostaje w gestii 
państw członkowskich UE. Jednak PE może 
– i wielokrotnie to robi – uchwalać rezolucje 
dotyczące tych spraw.  Choć nie są one wiążą-
ce, tworzą jednak klimat nacisku na zmianę 
ustawodawstwa.

3. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję Pe 
wzywającą kraje członkowskie Ue do uzna-
nia związków homoseksualnych za rów-
noprawne ze związkami kobiety i mężczy-
zny?

 Tak, najszybciej,  
jak to możliwe, 
bez przeprowadzania 
referendum 

 
 Tak, ale pod warun-
kiem przeprowadze-
nia referendum
 

 Nie, chyba że płace 
w całej UE będą 
przybliżone

 Nie, pod żadnym 
warunkiem

  Tak, WPR nie wymaga 
reformy

 Nie, należy zwiększyć 
wydatki na WPR

 

 

 Nie, należy zmniejszyć 
wydatki na WPR

Jestem za likwidacją 
WPR

Zdecydowanie tak

 

 
 

Tak, ale bez możliwo-
ści adopcji dzieci

 Wstrzymał(a)bym się 
od głosu

 

 Zdecydowanie nie

Zdecydowanie tak

Tak, jeśli dopuszczona 
byłaby aborcja, 
gdy dziecko jest poczęte 
w akcie przestępczym

 Wstrzymał(a)bym się 
od głosu

 Zdecydowanie nie

4. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję  
Pe wzywającą kraje członkowskie Ue  
do powstrzymania się od wykonywania 
aborcji?

> dokończenie ze s. IV
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Uczą życia i wspó łpracy

Salezjanie to zgromadze-
nie, którego charyzmatem 
jest wychowanie młodzie-
ży w duchu założyciela 

– ks. Jana Bosko (1815–1888). Jego 
osiągnięciem było umiejętne po-
łączenie pracy duszpasterskiej 

i wychowawczej. Stawiając na pre-
wencję, a nie represyjne oddzia-
ływanie dorosłych, sam zdobywał 
serca młodych dobrocią i łagodno-
ścią. Gdy przed 10 laty na osiedlu 
Helenka powstała salezjańska 
szkoła, zaraz przy niej utworzono 
„Oratorium św. Dominika Savio”, 
czyli środowiskową świetlicę 
dla dzieci. Prowadzona jest ona 
przez Stowarzyszenie Lokalne 

Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej „Splot-Sport”. 
Można tutaj zobaczyć, 
jak dzieci i młodzież 
grają w tenisa stołowego, 
piłkę nożną i siatkówkę. 
Część z nich ćwiczy pod 
kierunkiem trenerów 
i bierze udział w zawo-
dach. – Mieliśmy dość duże sukce-
sy. Jeśli chodzi o siatkówkę, zawsze 
byliśmy w czołówce, braliśmy też 
kilka razy udział w salezjańskich 

mistrzostwach świata 
w Chorwacji, Słowenii 
i we Włoszech – wylicza 
ks. Rozemberg. – Ale na-
wet bez takich osiągnięć 
będą ćwiczyć dalej. Chodzi 
nam przede wszystkim 
o sportowy styl życia 
i wychowanie – podkreśla. 

Ideę tę świetnie oddają słowa św. 
Jana Bosko, które można przeczytać 
na stronie stowarzyszenia www.sa-
los-zabrze.pl: „Boisko żywe – diabeł 

tekst i zdjęcia
Klaudia Cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl

Festyn z okazji Dnia Dziecka – 6 czerwca
oratorium salezjanów, ul. Kruczkowskiego 31, zabrze-helenka:
11.00 – rozpoczęcie zabaw;
11.15 – zapisy do turniejów sportowych i plastycznych: piłka 
nożna (5-osobowa) do 17 lat, tenis stołowy, piłkarzyki, siatkówka 
(3-osobowa), dziesięciobój, konkurs plastyczny dla najmłodszych, 
malowanie obrazów kredą na chodniku;
14.00 – atrakcje i pokazy;
15.30 – wspólne tańce; 
16.00 – gra loteryjna; 
17.00 – podsumowanie i rozdanie nagród.

Oratorium na Helence. Nasza energia 
musi iść w tym kierunku, żeby 
już od małego uczyć dzieci życia z drugą 
osobą. By wiedziały, że nie mają istnieć 
same na świecie, ale mają z drugimi 
być i współpracować, choćby to były 
zupełnie obce osoby – mówi ks. Sylwester 
Rozemberg, opiekun salezjańskiego 
oratorium w Zabrzu. 

Po południu 
ks. Sylwestra 
Rozemberga 
można spotkać 
ubranego 
w dres 
z dziećmi 
na boisku
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martwy, boisko martwe – diabeł 
żywy”. 

Czas po szkole
Zajęcia w oratorium od ponie-

działku do piątku zaczynają się 
o godz. 15.00. Kiedyś pierwsze 45 mi-
nut było przeznaczone na odrabia-
nie lekcji, ale ponieważ różnie z tym 
bywało i dzieci z premedytacją przy-
chodziły później, teraz jest większa 
dowolność. Jak ktoś chce, może po-
prosić o pomoc w nauce i znaleźć 
sobie miejsce do pracy. 

– To jest propozycja zarówno 
dla naszych uczniów, którzy tu an-
gażują się jako wolontariusze albo 
po prostu sami chcą mile spędzić 
czas, jak i dla dzieci, które przy-
chodzą z terenu parafii – tłumaczy 
ks. Rozemberg. 

Dzieci i młodzież mają do dys-
pozycji trzy sale i boisko, korzy-
stają też z sali gimnastycznej. 
Są zajęcia plastyczne, stanowiska 
komputerowe, specjalne dni spor-
towe, filmowe. Młodsi mogą być 
w świetlicy do godz. 19.00, starsi 
do 21.00. O 18.30 jest zawsze modli-
twa ze „słówkiem wieczornym”, 
czyli refleksją do przemyślenia, 
i poczęstunek. Chętni mogą przyjść 
jeszcze w sobotę przed południem. 
W tym roku był to czas specjalny 
dla piłkarzy, którzy trenowali 
przed euroturniejem. 

Nie tylko zabawa
Zimą w oratorium pojawia się 

od 50 do 70 dzieci dziennie, w mie-
siącach letnich mniej: od 20 do 40. 
Żeby to wszystko sprawnie dzia-
łało, w prowadzenie zajęć i opie-
kę włącza się około 15 osób. Stale 
obecny jest ksiądz, od 4 lat pracuje 
tutaj też zawsze jakiś kleryk. – Raz 
na dwa tygodnie mamy spotkanie 
formacyjne, które prowadzi zwy-
kle pani psycholog – mówi ks. Ro-
zemberg. To czas, gdy poruszane 
są różne tematy dotyczące kultury 
zachowania i umiejętności bycia 
z drugim człowiekiem, przeży-
wanych świąt, wiary. Odbywa się 
to na zasadzie burzy mózgów 
z podsumowaniem księdza. – Mój 
wysiłek zmierza w tym kierunku, 

żeby nauczyć ich tolerancji, widze-
nia drugiego człowieka jako swoje-
go przyjaciela, z którym można się 
pobawić, być razem i na którego 
niekoniecznie trzeba patrzeć jak 
na wroga – tłumaczy ks. Rozen-
berg. Wśród wychowanków ob-
serwuje, niestety, konfliktowość 
i poczucie zagrożenia, jakby byli 
przekonani, że człowiek człowie-
kowi jest wilkiem. Ale w jego pracy 
największym wyzwaniem jest jed-
nak rodzina. – Bardzo dużej części 
rodziców ani razu nie widziałem. 
Oni nie wiedzą, gdzie dzieci cho-
dzą i po co chodzą. Choć są też 
mamy, które zawsze je odbierają. 
Ale ogólnie kontakt jest bardzo sła-
by, a w wielu wypadkach rodzina 
jest po prostu patologiczna. 

Każdy jest ważny 
Tym bardziej dużo serca trze-

ba włożyć w zauważenie każdej 
osoby. – W świetlicy jest zasada, 
że jak ktoś kogoś przyprowadza, 
to musi go przedstawić. Nie ma 
jednostek anonimowych, czegoś 
takiego nigdy nie uznaję – mówi 
ks. Rozemberg. A dzieci to doce-
niają, bo znane z imienia wiedzą, 
że mogą przyjść, że ktoś z nimi po-
siedzi i posłucha, co mają do powie-
dzenia. Niektóre od małego dziec-
ka do pełnoletności wychowują się 
w oratorium i są z salezjanami 
bardzo związane. – Od ks. Bosko 
tak to powinno funkcjonować, 
że oratorium to jest taki dom, szko-
ła, podwórko i parafia – tłumaczy 
ks. Rozemberg. I choć salezjanie 
sami na Helence nie prowadzą pa-
rafii, żeby temu modelowi sprostać, 
świadomie włączają się w jej ży-
cie. Gdy w czwartek jest Msza 
św. szkolna, razem z dziećmi idą 
do kościoła. Przy czym dla dzie-
ci nie jest to wcale obowiązek. 
Jak ktoś nie chce, to przychodzi 
po Mszy, ale świetlica jest w czasie 
Eucharysti zamknięta. 

Obozy, wycieczki, festyny 
Kto chodzi do oratorium, może 

też liczyć na inne atrakcje. Od wie-
lu lat organizowane są wyjazdy 
do Piekielnika koło Czarnego 

Dunajca. Zabierane są na nie także 
dzieci ze świetlicy środowiskowej 
z Świętochłowic, z rodzin zastęp-
czych z Zabrza i ze stowarzyszenia 
rodzin bezrobotnych. Poza tym 
na wiosnę i jesień organizowane 
są całodzienne wycieczki, a także 
wypady rowerowe i piesze. 

W najbliższym czasie, 6 czer-
wca, w oratorium odbędzie się 
otwarty festyn dla dzieci z ro-
dzinami. Każdy, kto chciałby 
włączyć się do wspólnej zabawy, 
jest mile widziany.  •

Uczą życia i wspó łpracy

Wolontariusze 
o swojej pracy

Justyna Wyrzgoł, 
studentka 
pedagogiki 
opiekuńczo- 
-wychowawczej 
Kolegium 

Nauczycielskiego w Bytomiu
– Przychodzę już w sumie 
od 7 lat, gdy jeszcze byłam 
uczennicą. Początkowo było 
to po jednym dniu, później 
coraz bardziej zaczęło 
mi się tutaj podobać, więc 
zostawałam na całe dnie, 
od początku aż do końca. 
Teraz staram się tak ułożyć 
sobie plan, żeby też być 
codziennie. lubię przebywać 
z dziećmi. To, co robię, daje 
mi radość, niezależnie, czy 
pracuję z dziećmi młodszymi, 
czy starszymi. 

Michał Mikosz, 
Tegoroczny 
absolwent liceum 
salezjańskiego 
w zabrzu
– Praca 

z dziećmi jest naprawdę 
fajnym przeżyciem, daje 
dużo radości i nowych 
doświadczeń. staram się 
być tutaj jak najczęściej, 
co ostatnimi czasy było 
troszkę utrudnione z powodu 
matury. W przyszłości też 
chciałbym społecznie się 
udzielać. Chcę studiować 
politologię, specjalność 
polityka społeczna, żeby 
pracować w podobnym 
charakterze jak do tej pory. 

Dzieci o oratorium
Ola Szarek, 
uczennica II 
klasy szkoły 
podstawowej
– Do oratorium 
zawsze chodziłam. 

mama mi powiedziała, 
że mogę tu przyjść, i zawsze 
mi pozwala. Najbardziej 
podobają mi się tutaj mój 
kochany ksiądz, boisko, 
skakanie na linie, zabawy 
z Justysią i wycieczki.

Sylwia Gąsienica, 
uczennica 
I klasy szkoły 
podstawowej
– Pierwszy raz 
przyszłam tutaj 

z bratem Piotrkiem, jak 
miałam 5 lat. Najbardziej 
podoba mi się, jak gram 
w gumę, spaceruję z olą 
i chodzę na boisko… Jestem 
tu prawie codziennie 
i w przyszłym roku też będę 
przychodzić.

W jednej z sal oratorium znajdują się stanowiska komputerowe, 
zwykle zajęte
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Gala w Mikulczycach
3 czerwca, godz. 11.30, kościół św. Teresy 
w Zabrzu-Mikulczycach – Gala Miejskiego 
Konkursu Piosenki Religijnej. 

KIK w Gliwicach
3 czerwca, kaplica św. Jadwigi w parafii 
Wszystkich Świętych. Godz. 18.05 – nieszpory, 
godz. 18.30 – Msza św. i wykład Izy Paszkowskiej 
pt. „Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzi-
nie”. Następne spotkanie 10 czerwca – Teresa 
Plewa, pedagog, temat „Kultura w relacjach 
z bliskimi”.

KIK w Zabrzu
3 czerwca, godz. 18.45, parafia św. Anny – Msza 
św. i wykład ks. Józefa Kuschego pt. „Co dalej 
z rodziną?”.

Nocne czuwanie
5 czerwca, sanktuarium Matki Bożej w Lubec-
ku, rozpoczęcie o godz. 19.00. Msze św. o godz. 
19.30 i 24.00. 

Olimpiada niepełnosprawnych
6 czerwca, godz. 8.30–16.00, ośrodek rehabili-
tacyjno-edukacyjny w Rusinowicach – IX Ślą-
ska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych i IX 
Powiatowa Spartakiada. O godz. 10.00 – Msza św.  
w 15. rocznicę poświęcenia ośrodka. 

Festyn rodzin  
szensztackich
6 czerwca, ogród sanktuarium Matki Jedności 
w Zabrzu-Rokitnicy (ul. Generała Andersa 67), 
rozpoczęcie po Mszy św. o godz. 14.00. W pro-
gramie m.in. występ scholi z Suchej Góry, mło-
dzieży, pokaz judo, aukcja kwiatów i grafiki. 
Zakończenie nabożeństwem w intencji rodzin.

70. rocznica  
poświęcenia kościoła
7 czerwca, godz. 11.00, kościół św. Jerzego 
w Łabędach – Suma pod przewodnictwem 
bp. Jana Wieczorka, godz. 15.00 – nieszpo-
ry i festyn. O godz. 17.00 wystąpi Zbigniew 
Wodecki.

Eucharystia  
w intencji uzdrowienia
9 czerwca, godz. 18.00, kościół św. Wojciecha 
w Bytomiu (u franciszkanów);
10 czerwca, godz. 19.00, kościół Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. 

  •

zapowiedzi
Konkurs, wernisaż i Dzień Dziecka

Mój św. Paweł 

20. rocznica obalenia 
komunizmu

Obchody w Bytomiu

Spotkania czwartkowe

Tylko dla mężczyzn

Nowa premiera Teatru A

„Historyja…” nowa

Znamy już zwycięzców 
konkursu plastycznego, 
zorganizowanego  
przez Centrum Edukacyjne  
im. Jana Pawła II 
w Gliwicach.

Ś więty Paweł Apostoł – 
moim nauczycielem 

– taki był tytuł i inspira-
cja dla prac, które wyko-
nywali uczniowie szkół 
podstawowych, specjal-
nych i gimnazjów. 

Zadanie konkursowe 
nie było łatwe, bo polegało 
na ukazaniu w formie pla-
stycznej wybranych cytatów 
ze św. Pawła. I miejsce w kategorii 

klas od I do III zajęła Aleksandra Lasia z klasy 
III SP nr 23 w Gliwicach, w kategorii klas od IV 
do VI najlepszy był Kamil Kapryan z VI klasy 
SP nr 23 w Gliwicach. W grupie gimnazjów 
i szkół specjalnych nie przyznano pierwszych 

miejsc, tylko wyróżnienia. 
Ogłoszenie wszystkich 

wyników, wręczenie na-
gród i otwarcie wystawy 

nagrodzonych prac od-
będzie się 1 czerwca 
o godz. 16.00 w Cen-
trum Jana Pawła II 
w Gliwicach (obok 
katedry). Połączone 
one będą z wernisa-

żem malarskim Dalii 
Koźlik, uczennicy I kla-

sy gimnazjum, laureatki 
poprzednich konkursów, 

oraz spektaklem bajkowym 
dla dzieci.   k

Trzeciego czerwca, godz. 10.00, kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa – Msza 

św., godz. 12.00, Muzeum Górnośląskie  – kon-
ferencja „Kapelani niepodległej”; 4 czerwca  
m.in.:  godz. 12.00,  plac Grunwaldzki –  wy-
stawa Witolda Krassowskiego pt. „Powidoki 
z Polski. Czas przełomu”, godz.  17.00,  Muzeum 
Górnośląskie – wystawa „Drogi do Wolności 
– Przez Solidarność do Europy”,  godz. 18.00, 
BCK – koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Symfonicznej „Aby jutro były z nas dumne”.  
7 czerwca, godz. 19.00, parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego – Msza dziękczynna,  9 czerw-
ca, godz. 17.00,  BCK – debata w 20. rocznicę oba-
lenia komunizmu z udziałem posłów i senatorów 
KO przy Lechu Wałęsie i koncert „Cztery Pory 
Roku” A. Vivaldiego.  k

Trwa cykl pięciu spotkań, organizowanych 
przez wspólnotę Szekinah. 

S ą to spotkania przygotowywane co czwar-
tek przez mężczyzn dla mężczyzn w parafii 

św. Józefa w Gliwicach-Ligocie Zabrskiej (ul. św. 

Józefa 1). Najbliższe terminy to 4 i 11 czerwca, 
można jeszcze się dołączyć. Tematami będą: 
„Kim jest Jezus dla ciebie i czy wiedziałeś o tym”? 
i „Kim zostać, aby żyć w obfitości?”. Rozpoczęcie 
o godz. 18.30. 

  •

Staropolska tradycja widziana współcześnie 
– taką najnowszą propozycję ma dla swoich 
widzów Teatr A. 

P remiera 5 czerwca o godz. 19.30 w koście-
le pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach 

(wstęp wolny). Spektakl przygotowany został 
na podstawie „Historyji o Śmierci i Chwalebnym 
Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja 
z Wilkowiecka, Psalmów w tłumaczeniu Jana 
Kochanowskiego i pasyjnych tekstów staro-
polskich. Autorem literackiej adaptacji tekstów 
i reżyserem jest Mariusz Kozubek. Twórcy spek-
taklu starali się, żeby stał się on próbą połącze-
nia starego z nowym, wzruszenia z humorem, 
widowiskowości z pięknem staropolskiej poezji. 
Dopełnieniem obrazu jest muzyka autorstwa 
M. Gomółki i G.P. da Palestriny.   m


