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ZA TYDZIEŃ
  OCHOTNICZO I OCHOCZO – 145 

lat OSP na ziemi gliwickiej 
  WRÓCILI Z JASNEJ GÓRY – o 

tym, co przeżyli w drodze 
mówią uczestnicy gliwickiej 
pieszej pielgrzymki 

  SPEŁNIONE ŻYCZENIA „STU LAT” 
– o życiu pani Marty Dzizy, 
mieszkanki Żernik

Wzbrosławickiej Stodole pod Strze-
chą 27 sierpnia zagrało trio jazz-

owe, stworzone na potrzebę wspól-
nego polsko-niemieckiego projektu 
muzycznego. W ubiegłym roku koloń-
ski saksofonista Claudius Valk, kon-
certując na Śląsku w  ramach Ars Ca-
meralis, spotkał Arkadiusza Skolika, 
jazzowego perkusistę i kompozytora. 
Już wtedy postanowili zagrać razem. 
Realizacja pomysłu nastąpiła po roku. 
Dołączył do nich Romuald Twarożek, 
grający na kontrabasie i rozpoczęli 
próby. Efektów tygodniowego wspól-
nego grania publiczność mogła posłu-
chać w Tarnowskich Górach, Gliwicach, 

Częstochowie, Krako-
wie, a także w Zbrosła-
wicach, gdzie muzyka 
jazzowa gości bardzo 
często. 

JAZZ W STODOLE

Polsko-
-niemieckie trio 
jazzowe zagrało 
w Zbrosławicach

Wakacje skończone, 
uczniowie wrócili do 

szkoły. Sporo dzieci i mło-
dzieży mogło wyjechać la-
tem tylko dzięki temu, że 
ich parafia zorganizowała 
tanie lub bezpłatne kolo-
nie. Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich idzie jeszcze da-
lej, zaprasza dzieci razem z 
rodzicami. Nie jest to tylko 
wypoczynek. Takie wyjazdy 
są równocześnie okazją do 
pracy nad sobą, bo turnu-
sy mają charakter spotkań 
terapeutyczno-integrujących 
(str. IV–V).  

Około 2 tys. pielgrzymów wyruszyło z XIII diecezjalną pielgrzymką

Z Kolonii na Jasną Górę
Niecałe 48 godzin
na przepakowanie się miała 
młodzież, która po powrocie
z Kolonii zdecydowała się jeszcze 
pójść na pieszą pielgrzymkę
do Częstochowy. 

–  Spotkanie z papieżem by-
ło niesamowite, ale ja bardziej 
przeżyłam oczekiwanie na nie-
go nad Renem niż spotkanie na 
Marienfeld – mówi Ewa Waluga 
z parafii w Sośnicowicach. Do 
Kolonii pojechała z grupą szen-
sztacką, którą tworzyli ludzie z 
całej Polski. Po powrocie nieca-
łe dwa dni była w domu i znów  
z koleżankami wybrała się pie-
szo na Jasną Górę.  Bakcylem 
pielgrzymkowym zaraziła się od 
swojej mamy, która od kilku-
dziesięciu lat chodzi pieszo na 
Górę Świętej Anny.  

– Tak jak młodzież, która w 
Kolonii w czasie XX Światowych 
Dni Młodzieży świętowała wia-
rę, tak i wy idziecie świętować 
wiarę i oddać pokłon Bogu i Je-
go Matce na Jasnej Górze – mó-

wił w gliwickiej katedrze bp 
Gerard Kusz, który przewodni-
czył Mszy św.  na rozpoczęcie 
pielgrzymki. Katedrę po brzegi 
wypełnili głównie młodzi piel-
grzymi, choć nie tylko. Wszyst-
kim Ksiądz Biskup życzył, by św. 
Bartłomiej – patron tego dnia,  
człowiek bez podstępu i bez lę-

ku – towarzyszył im na ich dro-
dze. Bo jednym z warunków 
spotkania Jezusa Chrystusa jest 
otwarte serce. Ksiądz Biskup 
mówił też o potrzebie modli-
twy o jedność Kościoła gliwi-
ckiego wobec trudnej  sytuacji, 
jaka zaistniała w parafii w Mia-
steczku Śląskim.  K.C.

Pielgrzymów, którzy byli w Kolonii można było rozpoznać po plecakach
z charakterystycznym logo

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

KL
AU

D
IA

 C
W

O
ŁE

K

RO
M

AN
 K

O
N

Z
AL



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
4 

w
rz

eś
ni

a 
20

05

II

KAMIEŃ ŚLĄSKI. Blisko 3 
tysiące wiernych, nie tylko z 
Kamienia Śląskiego i najbliż-
szej okolicy, ale też z wielu 
miejscowości w kraju i za gra-
nicą, uczestniczyło w niedzie-
lę 21 sierpnia w uroczystoś-
ciach odpustowych św. Jacka 
Odrowąża przed sanktuarium 
w jego rodzinnej miejscowo-

ści. Sumie odpustowej prze-
wodniczył bp Jan Kopiec, któ-
ry powiedział w homilii: – Dziś 
pochylamy się nad wielkością 
św. Jacka. Nie był męczenni-
kiem, który by przelał krew, 
ale był odważnym męczenni-
kiem Bożego słowa. Nazywamy 
tych odważnych ludzi misjona-
rzami.

Męczennik bożego Słowa

Na odpust ku czci św. Jacka przychodzą pielgrzymki z okolicznych parafii
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Zabawa w muszli

GLIWICE SOŚNICA. Uro-
czystość odpustowa ku czci 
św. Jacka, patrona parafii w 
Sośnicy, miała tradycyjnie dwa 
wymiary. Po Sumie, której prze-
wodniczył budowniczy kościoła 
ks. Brunon Ploch, i nieszporach 
odpustowych na placu kościel-
nym rozpoczął się parafialny 
festyn. Główną jego areną by-
ła muszla koncertowa, gdzie 
ze specjalnym programem dla 
dzieci wystąpiła „Ciotka Tekla 
wraz z przyjaciółmi”. Na za-

kończenie dnia zaśpiewał ślą-
ski zespół „HaNuta” z Rybnika. 
W trakcie zabawy rozlosowano 
najcenniejsze nagrody w lote-
rii fantowej, wśród nich: figur-
kę św. Jacka, pielgrzymkowy bi-
let do Wilna i zestaw kina do-
mowego. Przy okazji festynu 
po raz kolejny prezentowano 
w Sośnicy wystawę „Panorama 
parafii diecezji gliwickiej”, któ-
ra jest zbiorem artykułów uka-
zujących się w minionych la-
tach w „Gościu Niedzielnym”.

Mieszkańcy Sośnicy do późnego wieczora bawili się na parafialnym festynie
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Wakacje z Bogiem
KOKOTEK I MILÓWKA. 
Parafia Przemienienia Pańskiego 
w Bobrownikach Śląskich zorgani-
zowała w tym roku dwa tygodnio-
we turnusy wakacyjne, które pro-
wadził ks. Piotr Szczygielski wraz 
z animatorami. W Kokotku w  re-
kolekcjach poświęconych sakra-
mentom uczestniczyło 52 dzieci. 
W programie wyjazdu znalazły się 
wizyta w ośrodku dla dzieci nie-
pełnosprawnych w Rusinowicach 
oraz różne zabawy i konkuren-
cje. Dzieci były także na base-
nie i w minizoo. Bardziej kame-

ralny charakter miały rekolekcje 
dla członków Kręgu Biblijnego w 
Milówce. Rekolekcje pt. „W po-
szukiwaniu Bożej prawdy – po-
chodzenie, zadanie i przeznacze-
nie człowieka”  były podsumo-
waniem całorocznej pracy kręgu 
w parafii.  Uczestnicy mieli czas 
również na chodzenie po górach 
i rekreację oraz pielgrzymowali 
do sanktuarium w Rychwałdzie. 
Oprócz rekolekcji wyjazdowych 
parafia w Bobrownikach zorgani-
zowała półkolonie w Katolickim 
Centrum Kultury „Opoka”.

Ks. Piotr Szczygielski z grupą Kręgu Biblijnego w górach
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Niepełnosprawni na wakacjach
KRYNICA GÓRSKA. W dru-
giej połowie sierpnia 140-oso-
bowa grupa niepełnospraw-
nych z diecezji gliwickiej ra-
zem z opiekunami wyjechała 
na obóz w Krynicy Górskiej. 
Wśród nich znalazło się 20 
osób zaproszonych z Ukrainy, 
które nie po raz pierwszy wy-
poczywają z tą grupą. W cza-
sie dwutygodniowego turnu-
su prowadzone były zajęcia re-
habilitacyjne. Uczestnicy mo-
gli skorzystać też z bogatego 
programu trwającego w tym 
czasie w Krynicy Festiwalu im. 
Jana Kiepury. Poznali tajemni-
ce pszczelarstwa w Kamiannej, 

wybrali się na mecz hokejo-
wy do krynickiej hali lodowej, 
a także pokonali w trudnej, 
deszczowej pogodzie drogę na 
Górę Parkową. Ci, którym nie 
udało się tam wejść, wjechali 
kolejką linową. Nie bez prob-
lemów, bo w grupie 17 osób 
poruszało się na wózkach.  
– Niestety, ciągle niepełno-
sprawni napotykają problemy 
w swobodnym  poruszaniu się. 
Nawet jeśli można wyjechać 
na szczyt kolejką, to żeby się 
do niej dostać, trzeba pokonać 
schody. Ale dawaliśmy sobie ra-
dę – mówi ks. Tadeusz Paluch, 
organizator turnusu.
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Pod hasłem „Podaruj książ-
kę” w Gliwicach zbierane są 

pomoce naukowe (m.in. uży-
wane książki, ćwiczenia, pleca-
ki czy piórniki) dla dzieci z naj- 
uboższych rodzin w mieście. 

Akcja potrwa do 17 września. 
Zebrane rzeczy zostaną prze-
kazane do Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który rozdzieli je 
wśród najbardziej potrzebu-
jących. Zbiórkę prowadzi PF 

„Mieszko” (ul. Górnych Wałów 
8) – od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.30 do 17.30 
oraz w soboty od godz. 9.00 
do 13.00. Pomoce można prze-
kazywać osobiście bądź za-

wiesić informację o miejscu 
ich odbioru na udostępnio-
nej w firmie tablicy ogłoszeń. 
Organizatorzy zapewniają od-
biór przedmiotów na własny 
koszt.  

Zbiórka pomocy szkolnych

Podaruj książki

Słowo biskupa pomocniczego Gerarda Kusza na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2005/2006

W Biblii znajdują odpowiedzi
Drodzy uczniowie, katecheci, 
nauczyciele i wychowawcy!

XX Światowe Dni Młodzie-
ży w Kolonii pokazały, że mło-
dzież potrafi być radosna, 
świętować swoją wiarę i da-
wać o niej świadectwo. Młode 
pokolenie Jana Pawła II jest na-
dzieją lepszej przyszłości Koś-
cioła w Europie i na świe-
cie. Młodzież zamanifestowa-
ła, że chce być razem i na wie-
rze budować wspólnotę mię-
dzy ludźmi i między naroda-
mi. Zapomniano o lansowa-
nym przez wielu spadkobier-
ców oświecenia haśle: „Chry-
stus – tak, Kościół – nie”. Mi-
lion młodych śpiewało: „ Jezus 
moim życiem”. Młody Kościół 
pod przewodnictwem papie-
ża Benedykta XVI dał świade-
ctwo wierze, iż miłość Jezusa, 
której znakiem są krzyż i Naj-
świętsza Eucharystia, jest w 
stanie rozpalić serca młodych 
gotowych do przemiany świa-
ta i siebie samych. Nie władza 
i pieniądze, lecz prawda, do-
bro, przebaczenie i miłosier-
dzie zadecydują o przyszłym 
rozwoju świata. 

W czasie czuwania mod-
litewnego na kolońskich bło-
niach, w sobotni wieczór 20 
sierpnia, Ojciec Święty powie-
dział: „W Jezusie Chrystusie, 
który pozwolił, aby dla nas 
przebito Jego serce, ukazało 
się prawdziwe oblicze Boga 
(…) Oznacza to, że nie two-
rzymy sobie prywatnego Jezu-
sa, lecz wierzymy i oddajemy 
pokłon temu Jezusowi, które-
go ukazuje nam Pismo Święte 
i który w wielkiej wspólnocie 

wiernych, zwanej Kościołem, 
okazuje się żywy, zawsze z na-
mi i zarazem przed nami”.

Te słowa papieża Benedyk-
ta XVI potwierdzają słuszność 
projektu edukacyjnego „Bi-
blia w każdej szkole”, które-
go realizację rozpoczęliśmy w 
ubiegłym roku szkolno-kate-
chetycznym. Wiele środowisk 
szkolnych z dużym zaangażo-
waniem włączyło się w pro-
pagowanie znajomości Pisma 
Świętego wśród uczniów. Wy-
rażam wdzięczność tym szko-
łom i środowiskom. Na uzna-
nie zasługuje również pra-
ca katechetów i wychowaw-
ców przygotowujących ucz-
niów do konkursów ogólno-
polskich i wojewódzkich o te-
matyce biblijnej. Szczególne 
uznanie należy wyrazić mło-

dym laureatom tych konkur-
sów. 

Umiłowanie Pisma Święte-
go jest umiłowaniem Chrystu-
sa. Na kartach Pisma Święte-
go, a w sposób szczególny na 
kartach Ewangelii, odkrywamy 
miłość Boga do człowieka. To 
Jezus z Nazaretu, zrodzony z 
Najświętszej Maryi Panny, jest 
prawdziwym Bogiem i człowie-
kiem, naszym Odkupicielem. 

Wczytywanie się w teks-
ty Biblii i odkrywanie sensu 
tych tekstów jest najpewniej-
szą drogą poznawania wiary i 
szukania odpowiedzi na pyta-
nia, które niesie życie codzien-
ne. Biblia jest świętą księgą je-
dynie we wspólnocie wiary, ja-
ką jest Kościół, który strze-
że właściwej jej interpretacji. 
Nie przeszkadza to, że także 
Kościół uznaje Biblię jako ar-
cydzieło literatury światowej. 
Jednak dopiero „zmysł wiary” 
i wielowiekowa tradycja inter-
pretacyjna ustrzegają czytelni-
ka od błędnych i subiektyw-
nych skojarzeń treściowych. 

Kościół zawsze zwracał 
uwagę na fakt, że Duch Świę-
ty, który jest właściwym auto-
rem Pisma Świętego, nie tyl-
ko towarzyszył poszczególnym 
pisarzom, ale towarzyszy rów-
nież dzisiaj wszystkim, którzy 
w duchu wiary sięgają po tę 
Świętą Księgę. 

Drodzy kapłani, katecheci, 
nauczyciele i wychowawcy.

Jesteście przewodnikami 
młodych w odczytywaniu sen-
su Pisma Świętego. W gąsz-

czu różnych form literackich 
młodzi mogą się zagubić. Ka-
techeza szkolna, jako kolejny 
przedmiot włączony w siat-
kę godzin lekcyjnych, może 
być nielubiana. Dlatego pra-
ca z Biblią w ramach szkol-
nych zajęć wnieść może wie-
le nowych, nietypowych od-
kryć na drodze poszukiwań 
odpowiedzi na problemy mło-
dych. Obrazowy język przypo-
wieści, którymi Jezus posługi-
wał się w wyjaśnianiu tajem-
nic Królestwa niebieskiego, 
jest bardzo czytelny dla mło-
dych. Również analiza spot-
kań Jezusa z różnymi ludź-
mi daje wiele możliwości w 
odkrywaniu tajemnic ludzkich 
serc. Pan Jezus pomagał swo-
im rozmówcom w znalezieniu 
nie tylko właściwej odpowie-
dzi na pytania, które ich drę-
czyły, ale pomagał określić ich 
miejsce w społecznościach, w 
których żyli i działali. 

Nowy rok szkolny przyniesie 
wiele zmagań o dobro i prawdę 
w świadomości uczniów. Niech 
przyniesie więcej radości i suk-
cesów z pedagogicznego trudu 
niż niepowodzeń. Niech Wy-
chowawczyni Syna Bożego, któ-
rą czcimy w Jasnogórskiej Iko-
nie i tylu innych świętych obra-
zach, wspiera każdego z was 
swoim wstawiennictwem u Bo-
ga Trójjedynego.  

BP GERARD KUSZ
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W ramach projektu „Biblia  
w każdej szkole” do szkół diecezji 
gliwickiej trafiło blisko 1500 
egzemplarzy Pisma Świętego
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje w czasie wakacji wyjazdy terapeutyczne

Ratują przed utonięciem
Każda rodzina ma swoje 
problemy, ale niektóre 
mają większe. 
Nie rozwiążą ich, 
jeśli ktoś nie poda im ręki.

tekst i zdjęcia 
KLAUDIA CWOŁEK

WChrzanowie Grob- 
lach, na peryfe-
riach miasta, znaj-
duje się ośrodek 

należący do karmelitów bo-
sych. Głęboko w lesie, nad sta-
wami, w czasie wakacji krę-
cą się tutaj rodziny, wszyst-
kie wielodzietne. Przyjechały 
na zaproszenie Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Diecezji 
Gliwickiej. Dorośli nazywa-
ją ten pobyt wczasami, dzieci 
koloniami, a tak naprawdę są 
to spotkania terapeutyczno-in-
tegrujące, połączone z wypo-
czynkiem. To już szósty rok 
tego rodzaju wyjazdów, a po-
przedziły je jeszcze inne do-
świadczenia.

– Zanim zaczęłam je orga-
nizować, prowadziłam turnu-
sy dla dzieci z ramienia  Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Wy-
chowawców – mówi Helena 
Mularz, szefowa pobytów w 
Chrzanowie. – Z czasem jed-
nak doszłam do wniosku, że 
czegoś brakuje i że to nie wy-
starcza, że trzeba włączyć w 
wyjazdy także rodziców.  

Szybko się okazało, że nie 
jest to takie proste.  Łatwiej 
wysłać dzieci, niż samemu 
się zmobilizować i pojechać 
razem z nimi. Zwłaszcza że 
na miejscu czekają nie tylko 
przyjemności, ale także obo-
wiązki.

Wędka zamiast ryby

– Warunkiem zabrania dzie-
cka jest obecność na turnusie 
przynajmniej jednego z rodzi-
ców. Chodzi o to, żeby nie wy-
ręczać ich w obowiązkach – 
mówi ks. dr Antoni Kaltbach, 
który od początku pomaga i 
uczestniczy w wyjazdach. Je-
go obecność to coś w rodza-
ju testowania  katolickiej nauki 
społecznej, której teorię wykła-
da na Uniwersytecie Opolskim. 
– To, co tu robimy, jest zasto-
sowaniem zasady pomocniczo-
ści – pomagamy na tyle,  na ile 
możemy, ale nikogo nie wyrę-
czamy. Bo najgorsza w tym wy-
padku byłaby litość – tłuma-
czy. Innymi słowy – stowarzy-
szenie podaje wędkę, a nie ry-
bę. Pokazuje, jak pracować, ale 

nie wykonuje tej pra-
cy za kogoś. W prakty-
ce oznacza to na przy-
kład, że wychowawcy, 
choć na jednym turnu-
sie jest ich aż dziewięciu,  zaj-
mują się dziećmi tylko w czasie 
zorganizowanych zajęć dla ro-
dziców. W pozostałych godzi-
nach nie biorą odpowiedzial-
ności za ich opiekę. W planie 
dnia przewidziane są ponad-
to dwie godziny na prace go-
spodarcze dla dorosłych. Jest 
to pewna forma rekompensaty 
za pobyt,  w większości finan-
sowany dzięki środkom zebra-
nym przez stowarzyszenie. Ca-
ły program zajęć jest ukierun-
kowany tak,  żeby rodzinom, 
które z różnych powodów nie 
spełniają w pełni swojej funk-
cji, pokazać, jak może wyglą-

dać normalny dzień, 
jak pogodzić obowiąz-
ki z przyjemnościami.

Chętnie wracają

Taki styl pracy najwyraźniej 
się sprawdza, bo są rodziny, 
które uczestniczą w spotkaniach 
kolejny raz.  – W Chrzanowie je-
stem po raz drugi, trzy razy by-
łam wcześniej na wyjazdach w 
Wadowicach – mówi pani Józe-
fa z Gliwic, matka dziewięcior- 
ga dzieci. – Nie stać mnie na to, 
żeby zafundować sobie wcza-
sy, jest to więc dla mnie jedyna 
okazja, a moje dzieci tutaj się 
dużo uczą i świetnie czują. Do 
kogokolwiek się zwrócę,  mo-
gę liczyć na pomoc. Dużo da-
ją mi też codzienne spotkania 
w grupie. 

Wiele zajęć 
odbywało 
się na świeżym 
powietrzu



Pod kierunkiem psycholo-
ga lub terapeuty rodzice przez 
dwie godziny dziennie rozma-
wiają o tym, co ich nurtuje. – 
Gdy ktoś mówi o swoim pro-
blemie, wiele mogę z tego za-
czerpnąć dla siebie. Na począt-
ku może trudno się przełamać, 
ale małymi kroczkami da się to 
zrobić – mówi pani Józefa.

Spotkania przy różnych 
okazjach
Obecność księdza nie ozna-

cza, że wyjazd ma charakter 
rekolekcji, choć w programie 
dnia są też Msza i katecheza. 
Rodzice (na I turnusie w więk-
szości matki, bez ojców) dzie-
lą się na dwie grupy – terapii 
alkoholowej i terapii przemo-
cy. Ale słowo terapia jest tyl-
ko umowne. – W czasie dzie-
sięciu dni niewiele można zro-
bić – mówi Teresa Zimkowska, 
terapeutka. – Siadając razem 
przy stole, staramy się coś po-
kazywać. A później rozpoznać 
głębszy problem, wskazać na 
jakieś zachowania, podpowie-
dzieć, co robić dalej. I zachęcić 
do spotkań w ciągu roku. 

W Chrzanowie jest wspa-
niały klimat do poważnych roz-
mów – cisza, spokój, mnóstwo 
miejsca do spacerów i kameral-
nych spotkań. W takich warun-
kach można osiągnąć czasem  
więcej niż w gabinecie psycho-
terapeuty. Gdy ktoś zaczyna 
mówić, inni nabierają odwagi, 
widzą, że nie ma spraw, o któ-
rych nie można by powiedzieć. 
Uczą się przy tym rozpozna-
wać swoje uczucia i radzić so-
bie z nimi. 

Ważne  jest też to, że nikt 
nie używa tu słowa patologia. 
Ci, którzy przyjechali, żeby 
pomóc,  najpierw sami muszą 
zrezygnować z negatywnego 
oceniania. To wielkie wyzwa-
nie dla wychowawców, więc 
Stowarzyszenie Rodzin wkła-

da wiele wysiłku w znalezie-
nie odpowiednich osób do tej 
roli. Większość wolontariu-
szy to absolwenci lub studen-
ci psychologii i resocjalizacji. 
Na pierwszym sierpniowym 
turnusie na 38 uczestników 
przypadało 9 wychowawców, 
ksiądz, terapeuta, psycholog, 
kucharki… w sumie 16 osób. 
Na drugim podobnie. 

– To trzeba przeżyć, zoba-
czyć, pobyć dziesięć dni, że-
by zrozumieć, dlaczego tutaj 
przyjeżdżam. Słowami tego 
nie da się wyrazić – mówi Ja-
cek Olewicz ze Strzelec Opol-
skich. Jest  klerykiem III ro-
ku seminarium, w tym roku 
już po raz drugi część swoich 
wakacji poświęca dzieciom. – 
Po pierwszym pobycie wróci-
łem do domu wykończony, ty-
le było pracy. Ale to jest do-
świadczenie, którego nigdzie 

indziej się nie zdobędzie. Że-
by umieć pracować z dzieć-
mi, trzeba zniżyć się do pozio-
mu dziecka, zacząć myśleć jak 
dziecko. Tego trzeba się uczyć. 
Sam zacząłem od podpatrywa-
nia w zeszłym roku, jak robią 
to inni.

Wszyscy wychowawcy i or-
ganizatorzy wyjazdów są wo-
lontariuszami. Skąd biorą siły, 
żeby poświęcać swój najlepszy 
czas dla innych, i to jeszcze z 
entuzjazmem? – Dyskutowali-
śmy, jak to jest, że jedni potra-
fią zaangażować się w taką pra-
cę, a inni nie – mówi Jacek Ole-
wicz. – Doszliśmy do wniosku, 
że wszyscy mają w sobie coś 
takiego, że jest to jakaś cząst-
ka w nas, którą trzeba odszu-
kać  i chcieć nad tym pracować. 
Zapraszamy więc chętnych, bo 
każda para rąk jest nam po-
trzebna.
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje w czasie wakacji wyjazdy terapeutyczne

Ratują przed utonięciem

Ks. Antoni Kaltbach dzwoni na obiad

HELENA MULARZ

organizator turnusów dla rodzin

Gdy ktoś dziesięć lat 
tonie, to trzeba nie-

raz kolejnych dwudziestu, 
żeby go z tej wody wy-
ciągnąć. Takie jest moje 
podejście do tej pracy, 
która wymaga dużo cierp-
liwości i samozaparcia. 
Ale choć bywa ciężko, 
wiem, że wiele da się 
zrobić. Dają temu wyraz 
nasi podopieczni, którzy 
sami przyznają, że dzięki 
wyjazdom wakacyjnym i 
spotkaniom w ciągu roku 
nauczyli się budować w 
swoim życiu coś lepsze-
go. A skąd bierzemy si-
ły do naszej pracy, mogę 
wytłumaczyć na przykła-
dzie jednego z naszych 
wychowanków. Przyjechał 
do nas z twarzą – maską, 
bez wyrazu. Po dziesięciu 
dniach dziecko odjechało 
z uśmiechem, samo poma-
chało do nas rączką. Takie 
gesty to dla nas wystar-
czający impuls, żeby się 
nie zniechęcać. Niechby 
wakacje organizowane 
przez nas były tylko dzie-
sięciodniowymi iskierka-
mi dla dziecka, które da-
ją świadomość, że ma do 
czego powrócić. Bardzo 
ważne jest też to, że z 
wieloma rodzinami mamy 
stały kontakt w ciągu ro-
ku. I choć naszym wysił-
kiem nie zlikEwidujemy 
wszystkich problemów, to 
jednak widzimy, że ta pra-
ca przynosi owoce, choć 
czasem zauważalne dopie-
ro po wielu latach.

MOIM 
ZDANIEM
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 R E K L A M A 

Grupa młodzieży „To know more”, 
działająca w parafii 
św. Wojciecha w Zabrzu, 
w ramach „Programu Młodzież”, 
zorganizowała spotkanie młodych 
ludzi z czterech krajów: Rosji 
(Błagowieszczańsk na granicy 
z Chinami, Irkuck), Ukrainy 
(Charków), Włoch (Pereto) 
i Polski (Zabrze). 

Myślą przewodnią spotkania 
było zebranie informacji o patro-
nach ulic osiedla im. M. Koperni-
ka w Zabrzu. W Warszawie mło-
dzież spotkała się na Uniwersyte-
cie Warszawskim z prof. Ziółkow-
skim oraz z córką prof. Zonna – 
prof. Lidią Zonn. Jadąc szlakiem 
M. Kopernika, zawędrowali do 

Torunia, Fromborka, Gdańska, nie 
zapominając o Malborku. W Kra-
kowie młodzież uczestniczyła w 
wykładzie dra Jamrozego w Ob-
serwatorium Astronomicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drugim równie ważnym ce-
lem spotkania była integracja 
młodzieży z różnych stron świa-

ta, konfrontacja ich poglądów 
i zainteresowań. To, co na po-
czątku łączyło uczestników, to 
młodość, a po dwóch wspólnie 
spędzonych tygodniach rów-
nież przyjaźń. W Zabrzu wszy-
scy uczestniczyli w Mszy św. 
sprawowanej w czterech języ-
kach.  

Spotkanie młodzieży w Zabrzu

Z czterech krajów

Młodzież zbierała informację o patronach ulic osiedla Kopernika

Konkurs 
dla dzieci 

i młodzieży 

Wygraj 
książki 

Wspólnie z Wydawnictwem 
Jedność i gliwickim Radiem 
Plus chcemy zachęcić dzieci 
i młodzież do udziału w 
konkursie,  w którym co 
tydzień można wygrać ciekawe 
książki. Fundatorem nagród 
jest Wydawnictwo Jedność, 
które posiada bogatą ofertę 
propozycji wydawniczych, 
m.in. z teologii, psychologii, 
historii.

Aby wygrać książki, nale-
ży zadzwonić do Radia Plus 
w niedzielę 11 września pod-
czas audycji „Quizy pani Izy” 
(tel. do studia 32/ 232-52-32) 
i odpowiedzieć na pytanie: 
w którym mieście odbywały 
się w tym roku Światowe Dni 
Młodzieży. Pani Iza czeka na 
telefon od godz. 8.30.

W tym tygodniu najmłod-
si mogą wygrać: 
„Przygody Małego Pirata” 
Ulrich Heib/ Irmgard Paule
Wydawnictwo: Jedność dla 
dzieci
(dla dzieci w wieku od 4 lat)
„Bajki na każdą porę roku” 
tekst: Alberto Melis
Wydawnictwo: Jedność dla 
dzieci  



Katolickie szkoły prowadzone 
przez Fundację „Szkoła 
z charakterem” im. Edyty Stein 
w Gliwicach istnieją od dwóch 
lat. W tym roku szkolnym po raz 
pierwszy przeprowadzona zostanie 
matura i egzamin gimnazjalny. 

Zaczęło się od 30 uczniów, 
dziś ich liczba jest pięciokrot-
nie większa. Podstawówka z 
wartościami, gimnazjum z pa-
sją i liceum z przesłaniem – tak 
określają charakter szkoły jej 
wychowawcy. To kształtowanie 
charakteru odbywa się w dużej 
części przez cykl spotkań z „Ty-
mi którzy nas ubogacają”. Ucz-
niowie mieli okazję spotkać 
się m. in. z Andrzejem Sewery-
nem, Leszkiem Kołakowskim, 
ks. Adamem Bonieckim, Joan-
ną Szczepkowską, Adamem Za-
gajewskim. 

Uzupełnieniem kształce-
nia są bogate zajęcia sporto-
we. W ostatnim roku ucznio-
wie uczestniczyli w szkole pod 
żaglami na „Pogorii”, odbyli 
rejs po Morzu Śródziemnym. 
Mieli też zajęcia sportowo-że-
glarskie na zalewie w Rybni-
ku. Zimą wyjeżdżają na obozy 
narciarskie. W minionym roku 
w szkole otwarta została mała 

sala do gimnastyki korekcyjnej 
i sportowej, na strychu – ścian-
ka wspinaczkowa, a w czerw-
cu na początek szkolnego lata 
– basen ogrodowy. Na boisku 
szkolnym stanęły też dwa ba-
tuty do ćwiczeń.  

W ramach kształtowania 
charakteru uczniowie w czasie 
dyżurów sprzątają szkołę. Wy-
różnieni w konkursach w na-

grodę wyjechali w tym roku na 
wycieczkę do Wiednia. Uczą 
się tu też wychowankowie Do-
mów Dziecka, którym czesne 
pokrywa szkoła. 

Już sam budynek przy ul. 
Dolnych Wałów, należący kie-
dyś do Sióstr Szkolnych de No-
tre Dame, nadaje charakter 
szkole. Stary, z dotykiem histo-
rii. Każdy rok szkolny rozpo-

czyna się Mszą i festynem pod 
hasłem „Poznaj nasz charak-
ter”. W tym roku towarzyszy-
ła mu wystawa zdjęć wakacyj-
nych uczniów. W sekretariacie 
można kupić kalendarz szkolny 
z informacjami o szkole i pla-
nami na najbliższy rok. Dodat-
kowe informacje na www.szko-
lazcharakterem.gliwice.pl. 

MF
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Gliwicka Szkoła z charakterem

Z wartościami, pasją i przesłaniem

 R E K L A M A 
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W szkole otwarta została 
ścianka wspinaczkowa
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GLIWICKI

Rekolekcje z księdzem Hlubkiem
Dwudziestu pięciu młodych ludzi, którzy 

spędzają wakacje na czytaniu i dyskusjach, 
uczestnicząc codziennie we Mszy świętej, 
a do tego dużo muzyki, wycieczki po Beski-
dzie Żywieckim i niezwykła atmosfera – tak 
wygląda letni obóz „pod patronatem” ks. 
Herberta Hlubka. 

To było dziewiąte tego typu spotkanie 
(zorganizowane, jak wszystkie pozostałe, 
przez panią Ewę Jasionek), a drugie w Ra-
dziechowach, gdzie, dzięki życzliwości pań-
stwa Ewy i  Macieja Biegunów, gościliśmy 
także w roku ubiegłym. Po tekstach ks. Ti- 
schnera tym razem inspiracją do na-
szych rozważań i dyskusji stały się 
książki ks. Tomasza Halika „Co nie 
jest chwiejne, jest nietrwałe” i „Ra-

dziłem się dróg”. Próbowaliśmy zmierzyć się 
ze stawianymi przez ks. Halika problemami 
prawdziwej wiary i powierzchownej religij-
ności, z kwestią otwartości na ludzi myślą-
cych w sposób odmienny, a przede wszyst-
kim z zagadnieniem naszych własnych wąt-
pliwości i pytań, zmierzających do odkry-
cia Boga.

To, że nasze młode umysły udało się 
skłonić do tak trudnych rozważań, jest wy-
łączną zasługą ks. Herberta Hlubka, które-
mu, po generacji naszych rodziców (związa-
nych z duszpasterstwem akademickim w Gli-
wicach), udało się właśnie zdobyć serca ko-
lejnego pokolenia. I choć sam Ksiądz, kiero-
wany swoją skromnością, skrzywi się zapew-
ne, słysząc te komplementy, wypada jeszcze 
dodać, że tego typu obozy są niezwykłym 
przeżyciem dla wszystkich uczestników, a 
do grona „hlubkowiczów” dołączają wciąż 

nowe osoby, które same mogą się o 
tym najlepiej przekonać.

TOMEK LEŚKO
uczestnik rekolekcji

Zapowiedzi
 RUCH „MAITRI”
zaprasza 5 WRZEŚNIA o godz. 17.00 
do kościoła jezuitów w Bytomiu (ul. 
Pułaskiego 9) na Drogę Krzyżową i Mszę 
św. (godz. 18.00) oraz spotkanie w sa-
li parafialnej, organizowane z okazji 8. 
rocznicy śmierci Matki Teresy z Kalkuty. 
 MAŁY ODPUST W LUBECKU
8 WRZEŚNIA, godz. 18.00 – Msza w świę-
to Narodzenia NMP w tamtejszym 
sanktuarium.
  OBŁÓCZYNY I  ŚLUBY 
ZAKONNE KAMILIANÓW
8 WRZEŚNIA, godz. 11.00 – w cza-
sie Eucharystii w kościele św. Józefa 
Robotnika w Taciszowie odbędzie się 
uroczystość obłóczyn oraz odnowienia 
ślubów i złożenia wieczystej profesji za-
konnej przez braci i kleryków kamiliań-
skich. 
 X MIĘDZYNARODOWY ZA- 
BRZAŃSKI FESTIWAL ORGA-
NOWY
im. ks. Antoniego Chlondowskiego 
rozpoczął się 3 WRZEŚNIA o godz. 18.45 
koncertem w kościele św. Andrzeja 
(wystąpił Arkadiusz Bialic – Kraków) i 
potrwa do 2 PAŹDZIERNIKA. Koncerty w 
najbliższym tygodniu:
4 WRZEŚNIA, godz. 18.00 – kościół 
ewangelicki Pokoju – Stephen Davies 
– Londyn (Anglia), Janet Davies – flet 
10 WRZEŚNIA, godz. 19.00 – kościół  św. 
Teresy w Mikulczycach – Ewa Polska 
(Bydgoszcz)
11 WRZEŚNIA, godz. 17.30 – kościół 
Niepokalanego Serca NMP – Andres 
Uibo – Talin (Estonia).
 OBCHODY KALWARYJSKIE 
KU CZCI PODWYŻSZENIA 
ŚWIĘTEGO KRZYŻA
Uroczystości rozpoczynają się już w 
środę 7 WRZEŚNIA
Niedziela 11 WRZEŚNIA, o godz. 6.30 – 
przy Trzech Krzyżach – Godzinki do św. 
Anny i rozpoczęcie obchodów kalwaryj-
skich w tym dniu. O godz. 11.00 – w gro-
cie lurdzkiej – Suma pontyfikalna i nabo-
żeństwo na zakończenie obchodów kal-
waryjskich.
 REKOLEKCJE KIK-u
16–18 WRZEŚNIA, dom rekolekcyj-
ny Sióstr Karmelitanek w Czernej k. 
Krzeszowic. Prowadzi ks. Herbert 
Hlubek. Informacje i zapisy: Zofia 
Adamska (tel. 0/32 707-65-73).
  I I I  G L I W I C K I E  D N I 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
odbędą się 17 i 18 WRZEŚNIA. Tegoroczny 
temat to „Gliwickie Sacrum”. Więcej 
na plakatach i w kolejnych numerach 
gliwickiego GN.

Dziś drugi kupon w konkursie Centrum 
Edukacyjnego Future. Cztery kupo-

ny, które od poprzedniego numeru dru-
kujemy na naszych łamach, należy prze-
słać pod adresem redakcji: 44-100 Gliwice, 
ul. Łużycka 1. Nagrodą jest semestr nauki 
języka obcego autorską metodą Future 
Learning System.  

LISTY

W gościnnym 
domu państwa 
Biegunów
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konkursowy nr 2

K U P O N

Konkurs

Nauka języka
Zaproszenie do Zabrza

Na piknik 
integracyjny
Drugi Śląski Piknik Integracyjno- 

-Sportowy Osób Niepełnosprawnych  
odbędzie się 7 września na Kąpielisku 
Leśnym w Zabrzu Maciejowie, przy ul. 
Srebrnej 10. Zabawę dla około 300 osób z 
ośrodków w Gliwicach, Zabrzu i innych oko-
licznych miast przygotowują zabrzańskie 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Impreza roz-
poczyna się około godziny 10.00 i potrwa 
do wieczora; w planie zabawy integracyjne, 
zawody sportowe, loteria fantowa.

 




