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Młodzieżowy wieczór dziękczynienia
2 kwietnia rozpocznie uroczystości 
w diecezji gliwickiej.

W rocznicę śmierci papieża Teatr Karola zaprasza 
do Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gli-

wicach na spektakl pt. „Tobie dam klucze Królestwa” 
(rozpoczęcie o godz. 19.15). Po nim, o godz. 20 w katedrze, 
odbędzie się czuwanie, które zakończy modlitwa dzięk-
czynna za beatyfikację o godz. 21.37. Młodzież diecezji gli-
wickiej i opolskiej spotka się też na Górze Świętej Anny 30 
kwietnia, gdzie przewidziana jest Eucharystia i procesja 
światła do ołtarza papieskiego i pomnika Jana Pawła II.

1 maja wiele osób spędzi przed telewizorami, śledząc 
uroczystości w Watykanie. Dlatego w parafiach Msze 
św. i nabożeństwa dziękczynne mają odbyć się w go-
dzinach popołudniowych. Punktem kulminacyjnym 
diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację będą uro-

czystości 17 czerwca, zorganizowane 
w  12. rocznicę pobytu Jana Pawła II 
w Gliwicach. O godz. 18.30 w katedrze 
zostanie odprawiona uroczysta Msza 
św., a  po  niej odbędzie  się koncert 
na placu Krakowskim. Dziękczynny 
charakter będą miały także wszystkie 
tegoroczne pielgrzymki diecezjalne 
do sanktuariów w Trzebnicy i Rudach. 
 k.

Śląsk Tomasza Tomaszewskiego

W ystawę zdjęć Tomasza Toma-
szewskiego „Hades?” w Galerii 

Zmiękczalnia w  zabrzańskim Skan-
senie „Królowa Luiza” można oglądać 
do końca kwietnia. Cykl fotografii, który 
powstawał w czasie siedmiu miesięcy, 
jest jego spojrzeniem na Śląsk i Śląza-
ków. – Przedmiotem moich wzruszeń 
są ludzie, strażnicy wartości podważa-
nych przez media i kompromitowanych. 
Te wartości są bliskie też mojemu sercu – 
tolerancja, sposób, w jaki wychowuje się 
młodych ludzi, wiara prawdziwa i głę-
boka, przyjaźń między mężczyznami, 
którą z zachwytem obserwowałem, zjeż-
dżając do kopalni – powiedział w czasie 
wernisażu autor. •
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Koncerty 
na jubileusz
Zaproszenie. w niedzielę 
27 marca o godz. 18 
z jubileuszowym 
koncertem w kościele 
Świętej trójcy w Bytomiu 
(ul. Kwietniewskiego 1) 
wystąpi akademicki 
chór Politechniki 
Śląskiej. Parafia 
rozpoczyna obchody 
125 lat od poświęcenia 
swojego kościoła. Główne 
uroczystości odbędą się 
19 czerwca. Przedtem 
wystąpią jeszcze: zespół 
akordeonistów przy 
DK w Rudzie Śląskiej, 
Górnicza orkiestra Dęta 
BYtom i trąbki Jerycha. 
w maju odbędzie się 
Paschalne Święto 
młodych z udziałem 
bp. Jana wieczorka 
i zespołu Full Power 
Spirit. Przewidziany 
jest także spektakl 
teatralny pt. „zraniony 
Pasterz”. Pełny program 
na www.trojca.net.

Beatyfikacja Jana Pawła II

Transmisja to za mało

Spóźniona 
o 2 dni wizyta 
Papieża 
w Gliwicach 
– 17 czerwca 
1999 roku

Zabrze. – Nie wyobrażam sobie 
lepszego miejsca na pokazanie 
tych zdjęć – powiedział Tomasz 
Tomaszewski
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– dyrektor oddziału tel. 664 006 683, 
Klaudia Cwołek tel. 664 006 681, 
Mira Fiutak, tel. 664 006 682

gliwice@goscniedzielny.pl

Najlepszy rolnik to kobieta

Powiat gliwicki. W konkursie 
„Bezpieczna praca w  gospodar-
stwie rolnym i  wykorzystanie 
dotacji Unii Europejskiej”, który 
zorganizowany został w starostwie 
powiatowym w Gliwicach, wzięło 
udział 22 rolników. Najlepsza oka-
zała  się Patrycja Lasota-Bieniek 
z Niekarmi, która w nagrodę poje-
dzie do Brukseli.

W konkursie uczestniczyli rol-
nicy z powiatu gliwickiego. Każdy 

musiał w ciągu 30 minut rozwiązać 
test z 40 pytaniami, dotyczących 
bezpieczeństwa pracy w gospodar-
stwie oraz dotacji UE do rolnictwa. 
Zwyciężczyni konkursu jest młodą 
rolniczką z niewielkim gospodar-
stwem liczącym 5 ha. – Jeszcze ni-
gdy nie byłam w Belgii, będzie to dla 
mnie doskonała okazja, aby poznać 
ten kraj, jego stolicę i  Parlament 
Europejski – mówiła po ogłoszeniu 
wyników konkursu.

Patrycja Lasota-Bieniek (z prawej) okazała się najlepszym 
rolnikiem powiatu gliwickiego, w nagrodę pojedzie do Brukseli
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Drudzy w Polsce
Kuźnia Raciborska. Rozstrzy-
gnięty został ogólnopolski kon-
kurs organizowany przez Zarząd 
Główny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Warszawie na 
„Najlepszą Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą działającą przy OSP”. 
Celem konkursu było wyłonienie 
najbardziej aktywnych i wyróż-

niających się młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych. Zgłoszenia do 
konkursu nadsyłano z całej Pol-
ski. Jury drugie miejsce w kraju 
przyznało młodzieżowej drużynie 
pożarniczej, działającej przy OSP 
Siedliska w gminie Kuźnia Raci-
borska oraz wyróżniono opiekuna 
drużyny Piotra Bartonia.

Młodzi strażacy z Siedlisk (gmina Kuźnia Raciborska) zajęli 
drugie miejsce w Polsce w konkursie na „Najlepszą Młodzieżową 
Drużynę Pożarniczą działającą przy OSP”
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Młodzi mistrzowie
Konkurs. W  Muzeum Chleba 
w Radzionkowie odbył się 16 mar-
ca XVI Regionalny Konkurs „Naj-
sprawniejszy w zawodzie piekarz”. 
Termin konkursu wiąże się z dniem 
patrona piekarzy św. Klemensa, 
którego wspomnienie obchodzi się 
15 marca. Organizatorem, cieszą-
cej się dużym prestiżem imprezy, 
jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
nr  8 Specjalna 
w  B y tom iu . 
W  konkursie 
u c z e s t n i c z y -
ła m ło d zież 
ze  specjalnymi 
p o t r z e b a m i 
edukacyjnymi 
z  zasadniczych 
szkół zawodowych, ucząca  się 
w zawodzie piekarza. Tytuł „Pie-
karza artysty” zdobyła Aleksan-
dra Pastuszka z ZSZ z Czechowic- 
-Dziedzic, a w finale konkursu jury 
wyróżniło Sabinę Horoba z  ZSZ 
nr  8 z  Bytomia, Mirosława Jeża 
z ZSZ nr 8 z Bytomia oraz Mariusza 
Bombika z ZSZ z Rybnika.
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Na konkurs 
młodzi piekarze 

musieli 
przygotować 

rogala 
i plecioną 

chałkę

Pochyleni nad człowiekiem
Rusinowice.  Koncer tem 
„A to Polska właśnie” w rusino-
wickim ośrodku Zespół Pieśni 
i  Tańca „Śląsk” uczcił 20 marca 
obchody XXIV Narodowego Dnia 
Życia. Koncert dedykowany był 
pacjentom ośrodka oraz ich rodzi-
com. W koncercie uczestniczyli 
również gliwiccy biskupi Jan Wie-
czorek i Gerard Kusz. – Pochyla-
nie  się nad bliźnim obejmuje 
potrzeby całego człowieka, ciele-
sne i duchowe. I o tak rozumianego 

człowieka troszczą się pracowni-
cy w Rusinowicach – powiedział 
bp Wieczorek. W  czasie ponad 
17-letniej działalności w ośrodku 
przebywało blisko 300 turnusów 
rehabilitacyjnych 15 tys. niepełno-
sprawnych dzieci i młodzieży oraz 
ich rodziców. Tegoroczne obchody 
Dnia Życia dotyczą zagadnienia 
budowania relacji między rodzi-
cami i dziećmi i będą przebiegać 
pod hasłem: „Pamiętaj, dajesz 
przykład”. ank

Barwny występ „Śląska” dał pacjentom ośrodka wiele radości, 
zachwycił również rodziców
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K ażdego roku w Polsce od-
notowuje się około 13 tys. 
przypadków zachorowań 

na raka jelita grubego, z czego po-
nad 9 tys. kończy się śmiercią. Sta-
le utrzymuje się tendencja wzro-
stowa zachorowań, wynosząca 
około 3,5 proc. rocznie u mężczyzn 
i około 2,5 proc. u kobiet. Zachoro-
walność jest ściśle związana z wie-
kiem i rośnie wraz z nim. 

Rak jelita grubego stał  się 
chorobą cywilizacyjną. – Jego 
przyczyną mogą być złe nawyki 
żywieniowe, brak aktywności fi-
zycznej, stosowanie używek oraz 
przypadki zachorowań na  no-
wotwory w rodzinie – wyjaśnia 
lek. med. Małgorzata Dziedzic, 
dyrektor ds. lecznictwa szpitala 
przy ul. Radiowej w Gliwicach. 
– Dzisiejszy tryb życia sprawia, 
że  coraz większa grupa osób 
jest narażona na tę chorobę. Naj-
bardziej znanym i powszechnym 
badaniem w profilaktyce raka je-
lita grubego jest  kolonoskopia, 
zwana złotym standardem wy-

krywania tego nowotworu. Z całą 
stanowczością chcę podkreślić, 
że jest to najlepsza metoda – prze-
konuje M. Dziedzic.

Gliwicki szpital prowadzi bez-
płatne badania w ramach ogólno-
polskiego programu wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego. 
Lekarze zalecają ich wykonanie 
osobom w wieku od 50 do 65 lat, 
potencjalnie zdrowym i nie odczu-
wającym żadnych dolegliwości, 
oraz osobom powyżej 40. roku ży-
cia, u których bliskich krewnych 
stwierdzono raka jelita grubego 
lub odbytnicy.

Kolonoskopia jest  badaniem 
niew y magający m dłuższego 
pobytu w  szpitalu. Wystarczy 
umówić się na wizytę w Pracow-
ni Endoskopowej (tel. 32 302 98 42 
– bezpośredni do gabinetu lekar-
skiego albo do  centrali szpitala 
32 302 98 00 lub osobiście od ponie-
działku do piątku w godz. od 11.00 
do 14.30). 

– Zabieg trwa od kilkunastu 
do kilkudziesięciu minut i umożli-

wia dokładne obejrzenie od środka 
całego jelita grubego – wyjaśnia 
Małgorzata Dziedzic. – Podczas 
kolonoskopii lekarz od razu usu-
wa polipy, z których w przyszłości 
może rozwinąć się rak jelita grube-
go, i przekazuje próbki wszelkich 
niepokojących zmian do dalszej 
analizy histopatologicznej. Jeśli 
w  trakcie badania wykryje się 
nowotwór lub inne choroby, pa-
cjent jest niemal natychmiast kie-
rowany na dalsze specjalistyczne 
leczenie. 

Program bezpłatnych badań 
kolonoskopowych jest  realizo-
wany pod nadzorem Minister-
stwa Zdrowia. Warto podkreślić, 
że  szpital VITO-MED jest  jedy-
nym w Gliwicach i okolicy, który 
w  ubiegłym roku przeszedł po-
zytywnie przez sito komisji kon-
kursowej kwalifikującej placówki 
medyczne do realizacji programu 
badań przesiewowych dla wcze-
snego wykrywania raka jelita 
grubego. 

Ks. Waldemar Packner

Szkoła życia 
chrześcijańskiego 

i ewangelizacji 
w Gliwicach

Wiosenna 
sesja

Gliwicka filia Szkoły Życia 
Chrześcijańskiego i Ewangelizacji 
Świętej Maryi z Nazaretu Matki 
Kościoła zaprasza na spotkanie, 
które odbędzie się 8–10 kwietnia.

Z ajęcia w Centrum Edukacyj-
nym im. Jana Pawła II w Gliwi-

cach (obok katedry) rozpoczną się 
w  piątek o  godz. 18 (rejestracja 
od 17.00), zakończenie w niedzielę 
o godz. 15.  

Informacje i  zgłoszenia do  6 
kwietnia: e-mail: szkolazyciagli-
wice@gmail.com lub ewentualnie 
telefonicznie: 788 473 005 (Sławo-
mir Zatwardnicki, odpowiedzial-
ny za gliwicką filię szkoły). Koszt 
udziału w sesji 60 zł, dla uczniów 
i studentów 30 zł (opłata na miej-
scu, cena obejmuje posiłki). Osoby, 
które nie są w stanie pokryć tych 
kosztów, powinny skontaktować się 
w tej sprawie z organizatorami. In-
formacje na: www.szkola-maryi.pl.
 m

Nabożeństwo pasyjne 
w Bojszowie

Muzyczna 
medytacja

Obchodzący w tym roku 100-le-
cie istnienia Chór Katedralny 
zaprasza w niedzielę 3 kwietnia 
na „Koncert pieśni pokutnej i pa-
syjnej”.

K oncert, który rozpocznie się 
w kościele w Bojszowie o godz. 

15, będzie miał formę nabożeństwa 
pasyjnego, w którym utwory mu-
zyczne stanowią swoisty komen-
tarz do tekstów biblijnych. W pro-
gramie znajdą się m.in. „Cierniami 
uwieńczona” J.S. Bacha, „Adoramus 
Te, Christe” F. Gaspariniego, „Oto 
Jezus umiera” i „O krwi najdroższa” 
A. Nikodemowicza, „O Jezu mój” 
J. Brahmsa oraz „Oto drzewo krzy-
ża” S. Moniuszki. w

To jedyna placówka 
w Gliwicach, 
która została 
zakwalifikowana 
do programu wczesnego 
wykrywania raka jelita 
grubego

Szpital czeka na gliwiczan

Wyprzedź raka

Pracownia Endoskopowa VITO-MED 
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 
przeprowadzi dla mieszkańców miasta 
i okolic bezpłatne badania
kolonoskopowe.
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W decyzję o  nada-
niu imienia Jana 
Pawła II włączani 
są  uczniowie, na-

uczyciele i  rodzice. Ostatecznie 
zatwierdzają ją władze oświatowe 
oraz kuria biskupia. – Szkoła pi-
sze podanie o zgodę, ale najpierw 
musi wykazać, że obierany patron 
jest  dla niej naprawdę wzorem, 
że stara się coś zaczerpnąć z jego 
osoby w  kształtowaniu postaw 
uczniów. Pod tym kątem formu-
łowany jest odpowiedni program 
wychowawczy, który wartości 
chrześcijańskie traktuje priory-

tetowo – tłumaczy ks.  Tadeusz 
Hryhorowicz, moderator sekcji 
szkolno-katechetycznej gliwic-
kiej kurii. – W praktyce wygląda 
to tak, że w ramach przygotowań 
do nadania imienia Jana Pawła II 
uczniowie poznają życiorys papie-
ża, w szkole organizuje się różne 
akcje i  konkursy, przybliżające 
jego nauczanie, podejmowane 
są także przedsięwzięcia o charak-
terze charytatywnym. A ponieważ 
papież pielgrzymował po całym 
świecie i spotykał się z różnymi 
ludźmi, dlatego z jego działalności 
nietrudno wybrać sobie coś kon-
kretnego, w czym uczniowie chcą 
go naśladować. 

Nadanie szkole imienia Jana 
Pawła II podnosi poprzeczkę. –  
Jeżeli okazałoby się, że szkoła za-
gubiła w wychowaniu podstawowe 
wartości chrześcijańskie, to imię 

może jej  zostać odebrane, 
co  na  szczęście nie  miało 
jeszcze miejsca. Także ni-
komu nie trzeba było odmó-
wić zatwierdzenia wyboru 
Jana Pawła II na patrona, 
bo  proszą o  to  placówki, 
które naprawdę się stara-
ją i są na poziomie. Można 
było to zobaczyć podczas 
prezentacji szkół Jana 
Pawła, która mia-
ła miejsce w 10. 
rocznicę poby-
tu Ojca Święte-
go w Gliwicach 
– podkreśla 
ks.  Hryhoro-
wicz.  •

Rodzina szkół papieskich. Gimnazjum w Świerklańcu było 
pierwszą szkołą w diecezji, która przyjęła imię Jana Pawła II. 
Dziś mamy już 12 takich placówek. Być może po beatyfikacji 
o błogosławionego patrona będą się starać kolejne. Lubliniec

Kamieniec

Górki Śląskie

Gliwice

Koszęcin

Psary Śląskie

Boruszowice

Tarnowskie 
Góry

Zabrze

Świerklaniec

Kochanowice

Wielowieś
tekst
Mira Fiutak

mfiutak@goscniedzielny.pl

Klaudia Cwołek
kcwolek@goscniedzielny.pl

O siemnastego maja minie 5 lat, od kiedy szkole patronuje Jan Paweł II
i ten dzień będzie podziękowaniem za jego beatyfikację. Planowany 

jest koncert dla mieszkańców gminy. 
– Imię Jana Pawła II chcieliśmy przyjąć już w roku śmierci papieża, 

16 października, ale czas przygotowań do tego byłby zbyt krótki. Chcieli-
śmy, żeby uczniowie dobrze go poznali. Wiele stałych imprez, np. festyn 
rodzinny, poświęconych zostało temu tematowi. Dzieci poznawały też 
miejsca związane z Ojcem Świętym, nauczyciele byli przy jego grobie 
w Rzymie. Teraz też chcemy, żeby nasze przygotowania były na miarę 
tego, co wydarzy się 1 maja – mówi Danuta Wiśniowska, dyrektor szkoły.

Adres: 42-690 Tworóg, ul. Szkolna 2, 
www.spboruszowice.edu.pl.

Boruszowice
Szkoła 
Podstawowa  
im. Jana Pawła II 

Rok nadania imienia: 
2006 
Liczba uczniów: 91

Poniżej prezentujemy krótko szkoły z naszej diecezji noszące imię papieża. 
wszystkie one należą do Rodziny Szkół im. Jana Pawła ii, których w całej 
Polsce jest około 1200. mają swoją stronę internetową: http://rodzina.org.pl

W Kamieńcu obie szkoły, które mieszczą się w jednym budynku, noszą 
imię Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół. W pierwszej 

uczy się 122 uczniów, a w drugiej – 328. 16 października jest świętem szko-
ły. – Zawsze tego dnia mówimy o papieżu, ale w kontekście konkretnego 
tematu (np. pokój, Papież Polak, nauczyciel). Uroczystość ma charakter 
religijny, ale chcemy też, żeby ze spuścizny Jana Pawła II przypominać 
uniwersalne wartości – tłumaczy Adrian Korgel, dyrektor ZSO. Uczniom 
szkoły podstawowej o beatyfikacji patrona przypominać będą okolicz-
nościowe monety wydane przez Mennicę Górnośląską, których awers 
informuje o wydarzeniu, a na rewersie czytamy: „uczeń Jana Pawła II”. 
Poświęcone mu będą też szkolne rekolekcje wielkopostne.

Adres: 42-674 Zbrosławice, ul. Gliwicka 6, 
www.zskamieniec.tedinet.pl, www.spkamieniec.edupage.org.

Kamieniec
SP im. Jana Pawła II 
i ZSO  
im. Jana Pawła II 

Rok nadania imienia: 
2006 
Liczba uczniów: 450

Papież prowadzi
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J est najmniejszą w diecezji szkołą noszącą imię Jana Pawła II. Przyjęcie 
patrona, 24 września 2005 roku, zbiegło się ze stuleciem szkoły. – 

Na uroczystość przyjechało ponad 600 naszych absolwentów. Do tego 
wydarzenia przygotowywaliśmy się półtora roku, wcześniej, przez 
ponad 4 lata, korespondowaliśmy z Watykanem – mówi dyrektor Jo-
lanta Kupczyk. W archiwum przechowywane są listy z życzeniami 
świątecznymi, wysyłane w imieniu papieża Jana Pawła II i z okazji 
obrania go na patrona. Uczniowie uczestniczą w zjazdach Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II.

Na beatyfikację organizowany jest konkurs o patronie. Po uroczy-
stości w Watykanie, w kościele odbędą się nieszpory, w czasie których 
poświęcony zostanie obraz Jana Pawła II kupiony przez parafię i szkołę. 
Uczniowie będą zbierać na ten cel pieniądze, m.in. w czasie kiermaszu. 

Adres: 47-440 Nędza (Górki Śląskie), ul. Ofiar Oświęcimskich 57, 
www.zsp-gorki.cba.pl.

N adanie imienia zbiegło się ze stuleciem szkoły. Wybór Jana Pawła II
był decyzją wspólną – uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy 

ufundowali tablicę pamiątkową i sztandar szkoły. Placówka organizuje 
Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy w darze”, który 
odbywa się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach. 
Konkurs związany z postacią patrona ewoluował, najpierw miał formę 
literacką, potem plastyczną, a w końcu muzyczną. Z okazji beatyfikacji 
Jana Pawła II uczniowie przygotowują przedstawienie poświęcone 
patronowi szkoły. 

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 16 
www.sp18_gliwice.republika.pl.

Górki Śląskie

Gliwice

Zespół Szkolno- 
-Przedszkolny  
im. Jana Pawła II  

Rok nadania imienia: 
2005 
Liczba uczniów: 65

Szkoła 
Podstawowa nr 18 
im. Jana Pawła II 

Rok nadania imienia: 
2003
Liczba uczniów: 
ponad pół tysiąca

G imnazjum powstało w 1999 roku w budynku dawnej szkoły podsta-
wowej. 19 października 2005 roku, po wcześniejszym referendum, 

nadano mu imię Jana Pawła II. Dzień patrona gimnazjum obchodzo-
ny jest w maju lub październiku. – W tym roku będzie uroczysta 
akademia w maju, a oprócz tego Urząd Miasta organizuje imprezę 
29 kwietnia, na której szkoła będzie dawała przedstawienie teatralne 
– mówi Agnieszka Stelmaszczyk, dyrektor gimnazjum. 

Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Droniowicka 45
www.gim2.lubliniec.pl

lubliniec 

Każdego roku w szkole w październiku mamy Dzień Papieski, dzień 
patrona naszej szkoły Jana Pawła II. Wtedy organizujemy bardzo 

uroczystą akademię, różnego rodzaju konkursy plastyczne i literackie, 
jest to święto środowiskowe. Papież jest żywą postacią. Dzieci wiedzą, 
że jego pasją był teatr, same piszą wiersze o papieżu, śpiewają piosenki, 
mamy nawet grupę rapującą – mówi dyrektor Elżbieta Kurasiewicz. Z 
okazji beatyfikacji na 4 maja przygotowywany jest specjalny program 
dla dzieci. Uczniowie cały czas mają przed oczyma postać papieża, bo 
na korytarzu znajduje się galeria zdjęć z jego życia. 

Adres: 41-819 Zabrze, ul. Kotarbińskiego 18 
www.szkola25-zabrze.internetdsl.pl.

zabrze
Szkoła 
Podstawowa nr 25 
im. Jana Pawła II

Rok nadania imienia: 
2005
Liczba uczniów: 265

Gimnazjum nr 2 
im. Jana Pawła II
Rok nadania imienia: 
2005
Liczba uczniów: 
ponad 350.

P odczas głosowania, które przeprowadzono wśród uczniów, nauczycieli 
i dorosłych w grudniu 2004 roku, zdecydowaną większością głosów 

zwyciężył Jan Paweł II. Oficjalną uroczystość nadania imienia szkole za-
planowano na 18 maja 2005 roku, w 85. rocznicę urodzin papieża. Wysłano 
nawet specjalny list do Watykanu, żeby poinformować o przygotowanym 
święcie. „Najtrudniejszym momentem realizacji podjętego przez nas 
zadania była śmierć samego Ojca Świętego. Po pewnych wahaniach pod-
jęliśmy jednak decyzję o kontynuacji planowanej uroczystości zgodnie 
z wcześniejszymi planami. Cieszyliśmy się też, gdy z Watykanu otrzyma-
liśmy list ze słowami otuchy i błogosławieństwa od papieża Benedykta 
XVI” – napisał na stronie internetowej szkoły Ernest Pogoda, nauczyciel 
matematyki. Szkoła w Psarach jest pierwszą w powiecie lublinieckim, 
która przyjęła imię Jana Pawła II.

Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
42-287 Psary, ul Główna 91, www.sp.psary.eu

Psary
Szkoła 
Podstawowa  
im. Jana Pawła II

Rok nadania imienia: 
2005
Liczba uczniów: 154
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G imnazjum ma patrona od listopada 2005 r., kiedy w czasie uroczystej 
sesji wyjazdowej Rady Gminy, która odbyła się w szkole, nadano 

jej imię Jana Pawła II. Spośród kilku kandydatów papież wybrany został 
przez 99 procent uczniów. Uczniowie biorą udział w konkursach wiedzy 
o Janie Pawle II, dwukrotnie zwyciężyli w konkursie organizowanym 
w Lublińcu. W pierwsze soboty miesiąca brali udział w Mszach w intencji 
beatyfikacji Jana Pawła II, w czasie których przypominane było jego na-
uczanie. Już po beatyfikacji, 18 maja, planowana jest Mszach dziękczynna, 
a po niej wszyscy przejdą pod szkołę, gdzie rośnie dąb papieski, i tam 
odbędzie się modlitwa zawierzenia młodzieży, parafii i gminy. 

Adres: 42-713 Kochanowice, ul. Szkolna 1, 
www.zs_kochanowice.republika.pl.

G imnazjum w Świerklańcu powstało w 1999 roku, a już rok później, 
16 października 2000 r., zostało mu nadane imię Jana Pawła II. Wy-

boru patrona dokonali uczniowie i rodzice, oddając głosy w ankiecie. 
Uczniowie kilkakrotnie byli w Rzymie na audiencji u Ojca Święte-
go. – To jest ogromny autorytet, my się do niego ciągle odwołujemy 
i uczniowie mają poczucie tożsamości i więzi, bo na ten temat dużo się 
rozmawia na godzinach wychowawczych. Jan Paweł II to bardzo dobry 
wzorzec, którego nie da się podważyć – podkreśla Brygida Sell, dyrektor 
gimnazjum. Obchody papieskie zaplanowano na 4 maja. Szkoła ma izbę 
pamięci na parterze budynku z różnymi eksponatami związanymi 
z osobą papieża: od książek jemu poświęconych, przez monety, mapy, 
zdjęcia pamiątkowe z pielgrzymek, po korespondencję z Janem Pawłem 
II i Benedyktem XVI. 

Adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Źródlana 3, 
www.gimnazjum.swierklaniec.info

Z espół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II 
16 października 2006 roku. Ozdobą szkoły jest popiersie patrona, 

stojące na korytarzu. – Co roku przygotowujemy uroczystą akademię 
w rocznicę śmierci. W tym roku wypada tak, że od 28 do 30 marca 
będziemy mieć rekolekcje poświęcone postaci Jana Pawła II – mówi 
Małgorzata Grzesiakowska, dyrektor szkoły. Trochę później odbędą 
się obchody związane z beatyfikacją, nad przygotowaniem których 
czuwa zespół katechetów. 

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14, www.zstu.tg.edu.pl.

Kochanowice

Świerklaniec

tarnowskie Góry

Gimnazjum  
im. Jana Pawła II 
Rok nadania imienia: 
2005 
Liczba uczniów: 123

Zespół Szkół 
Techniczno- 
-Usługowych  
im. Jana Pawła II
Rok nadania imienia: 
2006.
Liczba uczniów: ok. 440

S zkoła nosi imię Jana Pawła II od 14 października 2005 r. i od tego 
czasu rocznica wyboru papieża jest świętem szkoły. Wtedy odby-

wają się finały konkursów, jedna z lekcji poświęcona jest patronowi, 
a w kościele odprawiana jest Msza. Nad jego wyborem zastanawiali się 
długo i uznali, że Jan Paweł II najbardziej odpowiada mottu szkoły: 
„Poszukujemy prawdy, dobra i piękna w świecie”. Uczniowie uczestni-
czą w zjazdach i pielgrzymkach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz w 
organizowanych przez nią konkursach. Dwa lata temu zdobyli II i III 
miejsce. Z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II, uczniowie 
z Koszęcina przedstawili widowisko pt. „Kochać to znaczy wyma-
gać”. W ramach wolontariatu zbierają pieniądze na Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. 

Na beatyfikację wydają specjalne numery gazetki, uczestniczą w kon-
kursach, przygotowują widowisko multimedialne. 

Adres: 42-286 Koszęcin, ul. Sobieskiego 7, www.sp.koszecin.pl.

Koszęcin 
Szkoła 
Podstawowa  
im. Jana Pawła II  

Rok nadania imienia: 
2005 
Liczba uczniów: 288

Gimnazjum  
im. Jana Pawła II  
Rok nadania imienia: 
2000
Liczba uczniów: 283

N adanie imienia szkole połączone było z otwarciem hali sportowej 
i części dydaktycznej. Uroczystość odbyła się w maju 2005 roku, 

w czasie żałoby, w drugim miesiącu po śmierci papieża. – Z okazji be-
atyfikacji Jana Pawła II planujemy stworzenie logo szkoły. Ogłoszony 
jest wśród uczniów konkurs, w którym pierwszą nagrodą jest note- 
book, ufundowany przez radę rodziców. Nadanie logo połączone 
będzie z uroczystą akademią 4 maja, na którą zaproszony jest ksiądz 
biskup. Oprócz tego nasza szkoła w ramach projektu edukacyjnego 
organizuje wycieczkę dla uczniów śladami Jana Pawła II – mówi 
Mariusz Ostrowski, dyrektor gimnazjum. 

Adres: 44-187 Wielowieś, ul. Zamkowa 24, 
www.gimbuda.szkola.pl. 

wielowieś 
Gimnazjum  
im. Jana Pawła II
Rok nadania imienia: 
2005
Liczba uczniów: 246.
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Wygraj album 

Śląscy 
święci

W związku z trwającym Rokiem 
Życia Konsekrowanego zapra-
szamy naszych czytelników 
do  sprawdzenia wiadomości 
o kanonizowanych pochodzących 
ze Śląska. Do wygrania są trzy 
cenne albumy.

J eden z  największych pol-
skich świętych urodził  się 

na  Opolszczyźnie. Pochodził 
ze szlacheckiej rodziny, studiował 

w  Paryżu i  Bolonii. 
Był jednym z  ostat- 
nich zakonników, 
którzy habit otrzy-

mali z rąk św. Do-
minika. Zmarł 
w  Krakow ie, 
tam też znajdu-
je się jego grób. 
O kogo chodzi?

Odpowie-
dzi, z danymi 
adresowymi 

oraz nume-
rem telefonu, należy przesłać 

e-mailem: gliwice@goscniedziel-
ny.pl lub na  kartkach poczto-
wych: Gliwicki Oddział „Gościa 
Niedzielnego”, ul. Przedwiośnie 3, 
44-119 Gliwice. Na poprawne od-
powiedzi czekamy do 22 kwietnia. 
Przysyłając odpowiedzi na wię-
cej pytań w  konkursie, zwięk-
sza się swoje szanse na wygranie 
nagrody. Spośród wszystkich 
uczestników wylosujemy trzech 
zwycięzców, którzy otrzymają 
albumy: „Najwspanialsze miej-
sca pielgrzymkowe. Praktyczny 
przewodnik” (album przestawia 
50 najważniejszych miejsc piel-
grzymkowych w  Polsce, tych 
znanych i mniej znanych, ponad 
400 zdjęć oraz wiele ważnych 
i  praktycznych informacji), 
„Świat biblijny” (bogato ilustro-
wany zdjęciami i  mapami al-
bum umieszcza biblijne postaci 
i wydarzenia w kontekście spo-
łecznym i geograficznym) oraz 
„Miejsca papieskie.Praktyczny 
przewodnik” (60 miejscowości, 
które odwiedził Jan Paweł II, pre-
zentowanych z punktu widzenia 
historycznego, kulturowego 
i  religijnego, ponad 400 zdjęć). 
 w

Kampania „Pomóc i uświadomić” na ulicach Gliwic 

Problem nie z tektury

K ampania „Pomóc i uświado-
mić” rozpoczęła się 17 marca 
i  potrwa do  końca kwiet-

nia. Prowadzona jest  na  ulicach, 
na dworcu, tam, gdzie występuje 
problem bezdomności. Wolonta-
riusze rozdają ulotki informujące 
o działalności gliwickiego koła To-
warzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta (TPBA) i  możliwościach 
wsparcia jego działań na  rzecz 
osób bezdomnych, ubogich, na róż-
ne sposoby wykluczonych ze spo-
łeczeństwa. – Chcemy pokazać, 
że w naszym mieście są ludzie, któ-
rzy nie radzą sobie z realiami życia, 
a sami nie potrafią upomnieć się 
o swoje sprawy – mówi o założe-
niach kampanii Jan Sznajder, pre-
zes gliwickiego koła TPBA. – Często 
wystarczy dostrzec problemy dru-
giego człowieka i własne możliwości 
pomocy, np. podzielenia się swoim 
czasem czy wiedzą.

Przygotowaniem kampanii – 
razem pracownikami TPBA – zaję-
li się studenci i absolwenci Wydzia-
łu Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego. Raz w tygodniu na uli-
cach Gliwic instalowane są przycią-
gające wzrok plansze nawiązujące 
do problemu bezdomności, a wolon-
tariusze informują o możliwościach 

pomocy. – Samo stanięcie z ulotka-
mi na ulicy nie wystarczy, ale kiedy 
połączymy to z takim nietypowym 
ambientem – postacią człowieka 
leżącego na ziemi symbolizujące-
go bezdomnego – ludzie bardziej 
zwracają uwagę na  to, co  biorą 
do ręki. Niektórzy zatrzymują się, 
są zainteresowani, pytają. Z każ-
dym tygodniem będziemy dla prze-
chodniów coraz bardziej rozpozna-
walni – wyjaśnia Anna Kurpanik, 
studentka politologii i koordynator 
kampanii. Pierwszego dnia ulotki 
rozdawali uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 działający 
w Szkolnym Klubie Wolontariatu. 
Ciągle zgłaszają  się kolejni chęt-
ni – uczniowie gliwickich szkół, 
studenci i inni wolontariusze. Or-
ganizatorzy dokumentują fotogra-
ficznie te wydarzenia, żeby na ko-
niec, w formie podziękowania, dać 
uczestnikom kampanii pamiątkowe 
zdjęcia. 

Gliwickie koło Towarzystwa 
Brata Alberta powstało w  1988 
roku. Prowadzi noclegownię, 
z której codziennie korzysta około 
25 mężczyzn, punkt wydawania po-
siłków, każdego dnia odwiedzany 
przez ponad 70 osób. Schronisko dla 
mężczyzn dysponuje 63 miejscami, 

ale po dostosowaniu pomieszczeń 
magazynowych, z  konieczności 
przyjmuje znacznie więcej osób. 
Działa też Klub Integracji Społecz-
nej wspierający osoby długotrwale 
bezrobotne i w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Dla opuszczających schro-
nisko są mieszkania readaptacyjne. 
– Osoby mieszkające w schronisku 
obejmujemy programem reintegra-
cji społecznej i zawodowej, ale są też 
takie (to  większość), których 
nie  przywrócimy już  społeczeń-
stwu. Chcemy im zapewnić godne 
warunki życia. Dla tych samotnych, 
często niepełnosprawnych, chcemy 
stworzyć dom pobytu stałego – 
mówi o planach Jan Sznajder.

W ramach kampanii w każdy 
wtorek w godz. 10–16 w Klubie Inte-
gracji Społecznej (ul. Zwycięstwa 27) 
można skorzystać z bezpłatnej po-
mocy w wypełnianiu oświadczeń 
podatkowych. TPBA współpracuje 
z Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, które prowadzi 
kampanię zachęcającą do przekazy-
wania 1 procenta podatku na rzecz 
tutejszych organizacji pożytku 
publicznego. W związku z obcho-
dzonym w Polsce 14 kwietnia Dniem 
Ludzi Bezdomnych na 11 kwietnia 
w Centrum Edukacyjnym im. Jana 
Pawła II zaplanowano przedstawie-
nie pt. „...znaleźć źródło, by stać się 
dobrym jak chleb” przygotowane 
przez Teatr Współczesnej Rzeczywi-
stości działający przy zabrzańskim 
MOK. Mira Fiutak

Wolontariusze rozdawali przechodniom ulotki informujące o działalności na rzecz osób bezdomnych, 
ubogich i wykluczonych ze społeczeństwa

Nawet niewielki dar może znaczyć bardzo dużo 
dla obdarowanego – przekonują organizatorzy 
akcji, która przybliża działalność Towarzystwa 
św. Brata Alberta.
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Postój mammobusu
28 marca, godz. 10–17, Miasteczko Śląskie, par-
king przy stacji Caritas, ul. Dworcowa – bez-
płatne (raz na 2 lata) badanie piersi dla kobiet 
w wieku od 50 do 69 lat. Należy zabrać ze sobą 
kartę chipową NFZ, dowód tożsamości oraz 
zdjęcie z poprzedniej mammografii.

Nieuchronność 
nadziei
28 marca, godz. 19, kawiarnia 
Teatru Nowego w Zabrzu – spo-
tkanie autorskie ks. Jerzego Szy-
mika w ramach Dni Papieskich. 

Studium Pisma Świętego
29 marca, godz.18.30–20, Centrum Edukacyjne 
im. Jana Pawła II w Gliwicach – spotkanie z cyklu 
„Biblia w dziełach sztuki”.

Akademia Rodziny
zaprasza 30 marca o godz. 18 do Centrum 
Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach 
na spotkanie z redaktorem naczelnym „Gazety 
Polskiej” Tomaszem Sakiewiczem.

KIK w Gliwicach
30 marca, kaplica św. Jadwigi w  parafii 

Wszystkich Świętych, godz. 18.05 – nieszpo-
ry, 18.30 – Msza św. i wykład ks. dr. Sebastiana 
Mareckiego, dyrektora Radia Plus Śląsk w Gli-
wicach, pt. „Piękno w liturgii”. 

Z cyklu o spowiedzi
Spotkanie z ks. Januszem Czenczkiem, diece-
zjalnym egzorcystą: 31 marca, godz. 18.30, 
parafia MB Królowej Pokoju w Tarnowskich 
Górach – „Sakrament pokuty jako dar Bożej 
miłości”; 1 kwietnia, godz. 18.30, parafia 
św. Józefa w Zabrzu – „Rachunek sumienia 
warunkiem dobrej spowiedzi”. 

Eucharystia w intencji 
uzdrowienia
31 marca, godz. 18.45, kościół Chrystusa Króla 
w Gliwicach.

Krąg Biblijny
31 marca, godz. 19–20.30, parafia w  Tar-
nowskich Górach-Opatowicach. Prowadzi 
ks. dr Wacław Borek, diecezjalny moderator 
Dzieła Biblijnego. Więcej: www.biblista.pl.

Czuwanie w Lubecku
Z 1 na 2 kwietnia, sanktuarium Matki Bożej 
– czuwanie nocne. Rozpoczęcie o godz. 19, Msze 
św. o godz. 19.30 i o północy.

Rekolekcje 
weekendowe
1–3 kwietnia – rekolekcje dla gimnazjalistów 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Babi-
cach k. Raciborza. Koszt z dojazdem: 80 zł. Wię-
cej informacji i zgłoszenia na stronie rekolekcji: 
www.babice.aei.pl.

Dla szafarzy 
Komunii św.
Wielkopostny dzień skupienia odbędzie się 
2 kwietnia w parafii śś. Piotra i Pawła w Tar-
nowskich Górach i 9 kwietnia w parafii kate-
dralnej w Gliwicach. Rozpoczęcie o godz. 9.30. 

Duszpasterstwo 
amazonek
2 kwietnia, godz. 16, parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Gliwicach (u redemptory-
stów) – spotkanie dla kobiet po amputacji piersi 
i ich rodzin. Rozpoczęcie Mszą św. 

Muzyka organowa 
w konwikcie
3 kwietnia, godz. 19, kościół 
MB Królowej Pokoju w  Tar-
nowskich Górach – wystąpi 
David Titterington z Londynu. 
 •
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Znany w Stanach 
Zjednoczonych działacz 
katolicki przyjedzie do Gliwic. 
Spotkanie z nim odbędzie się 
3 kwietnia o godz. 16.30 
w Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II.

D onald Turbitt przez wiele lat pracował jako 
strażak, prowadził też kilka biznesów. 

Po nawróceniu założył i przez wiele lat pro-
wadził wspólnotę religijną. Obecnie posługuje 
w wielu krajach w ramach Renewal Ministries 
– katolickiej służby Odnowy Charyzmatycz-
nej. Koordynuje też Mężczyzn Świętego Józe-

fa w  diecezji Rhode 
Island. Jest  mężem, 
ojcem i dziadkiem.

Spotkanie w Gli-
wicach zatytułował 
„Czy  i  jak przygoto-
wać  się na  trudne 
czasy, które nadcho-
dzą?”. Jego prelekcja 
będzie dotyczyć m.in. 
sposobu myślenia 
współczesnego czło-

wieka, życia według tego, co mówi Pismo Święte, 
wolności od pokus seksualnych, oczekiwania 
Bożej przychylności w trudnych czasach, mecha-
nizmów współczesnej gospodarki oraz wolno-
ści od grzechu ze względu na krzyż Chrystusa. 
 w.

Konkurs biblijny

Komentarze papieża
Klub Inicjatyw Biblijnych Szkoły Słowa Bożego 
zaprasza do udziału w konkursie. Do wygra-
nia cenne nagrody książkowe Wydawnictwa 
Edycji św. Pawła. 

T o jedna z naszych inicjatyw przed beatyfi-
kacją Jana Pawła II – wyjaśnia ks. prof. Jan 

Kochel, propagator czytania Pisma Świętego 
metodą lectio divina. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wy-
szukać i zebrać komentarze Jana Pawła II do tek-
stu czterech Ewangelii. – Są one rozproszone 
w papieskich dokumentach. Ich poszukiwanie 
może być okazją poznania papieskiego nauczania 
i tekstu Pisma Świętego – zachęca ks. J. Kochel. 
Do każdego komentarza należy podać sygnaturę 
biblijną, której dotyczy, oraz napisać, z jakiego 
dokumentu komentarz pochodzi. Odpowiedzi 
do 28 kwietnia na adres: jkochel@uni.opole.pl 
lub t.gajda@poczta.pl, lub: Szkoła Słowa Bożego, 
ul. Drzymały 1, 45-342 Opole. wp

wyniki – 1 maja. więcej na: www.ssb.org.pl.

pod
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Donald Turbitt w Gliwicach 

Świadectwo 
nawróconego biznesmena


