
Kilka ważnych spraw 
poruszamy dzisiaj 

w numerze. Po pierwsze 
– demografia: czy zmie-
rzamy do modelu społe-
czeństwa starzejącego 
się. Po drugie: ks. Rudolf 
Badura, dyrektor gliwickiej 
Caritas, mówi o tym, w jaki 
sposób Caritas pomaga i 
będzie pomagać ofiarom 
chorzowskiej katastrofy. 
Ponadto już dziś informu-
jemy o rozpoczynającej się 
31 marca w Zabrzu ewan-
gelizacji związanej z pro-
jekcjami filmu „Jezus”. 
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Oficjalnie w Krakowie i Wadowicach, 
ale nie mniej uroczyście w zabrzań-

skim Multikinie odbyła się premiera filmu 
„Jan Paweł II”. Uczestniczyli w niej biskupi 
gliwiccy Jan Wieczorek oraz Gerard Kusz, 
prezydenci Zabrza i Gliwic, liczni zapro-
szeni goście. – Cieszę się, że w ten sposób 
możemy uczcić pamięć naszego wielkiego 
Rodaka – powitała zebranych Hanna Maj, 
dyrektor zabrzańskiego Multikina. Film 
bardzo podobał się publiczności. – To 
swego rodzaju rekolekcje, które widza 
zmuszają do refleksji i zastanowienia – 
powiedział po projekcji bp Jan Wieczorek. 

Multikino wyświetla film 
kilkanaście razy dziennie, 
pierwszy seans o godz. 
9.00, ostatni o 22.45. 
Więcej na stronie: www.
multikino.pl.

WP 

PREMIERA W ZABRZAŃSKIM MULTIKINIE

Uczestnikom 
premierowego 
pokazu 
w Multikinie 
podobał się film 
o Janie Pawle II
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MIRA FIUTAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O AMAZONKACH. Jak żyją ko-

biety po mastektomii.
  KOMORA LECZENIA NISKIMI TEMPE- 

RATURAMI. Najnowocześniej-
sza na Śląsku otwarta zosta-
ła w Reptach.

  RUSZYŁO KINO PARAFIALNE. 
Propozycja na Wielki Post w 
Bytomiu Szombierkach.

W Środę Popielcową, 1 marca,  
w gliwickiej katedrze 
bp Jan Wieczorek poświęcił 
stacje Drogi Krzyżowej. 
Odnowione, powróciły 
na swoje miejsce 
po blisko 30 latach. 

Tego dnia Kościół wcho-
dzi w 40-dniowy okres Wiel-
kiego Postu. – Odwracanie się 
od obranej dobrej drogi to ule-
ganie pokusom. Jezus zaś „ku-
si” nas, żebyśmy opuścili swoje 
wygodne miejsca, po to, żeby 
służyć innym. Zaopiekowali się 
chorymi i biednymi, żeby wzbu-
dzić w nich nadzieję – powie-
dział bp Jan Wieczorek w kate-
drze. Tego dnia wierni złożyli 
ofiarę na misje, pieniądze trafią 
do diecezji Sokodé w Togo. 

Biskup Gliwicki poświęcił 
tego dnia odrestaurowane sta-
cje Drogi Krzyżowej. Pierwotny 
wygląd przywrócono im w pra-
cowni konserwatorskiej przy 
Muzeum w Lubaczowie. Pła-
skorzeźby wykonane w drew-

nie pochodzą z XIX 
wieku i, jak większość 
wyposażenia kościoła 
katedralnego, powsta-
ły w Zakładzie Sztu-
ki Kościelnej C. Buh-
la we Wrocławiu. Pod 
koniec lat 70. zostały zdję-
te ze ścian i zastąpione Drogą 
Krzyżową wykonaną techniką 

sgraffito. Obecnie, za 
zgodą Wojewódzkie-
go Konserwatora Za-
bytków i Diecezjalnej 
Komisji ds. Budowni-
ctwa Sakralnego i Koś-
cielnego, została ona 

zasłonięta, żeby pierwotne sta-
cje mogły powrócić na swoje 
miejsce.  M

Popielec w katedrze

Zostaw wygodne miejsce

Środa 
Popielcowa 
rozpoczyna 
40-dniowy okres 
Wielkiego Postu
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Porządki w Willi Caro

GLIWICE. 16 marca Willa 
Caro zostanie ponownie udo-
stępniona zwiedzającym. W 
pierwszej połowie miesiąca w 
budynku prowadzone jest ge-
neralne sprzątanie i odświe-
żanie wnętrz. Zaplanowano 
na ten czas pomalowanie 
pierwszego piętra rezydencji. 
Następnie przywrócona zosta-
nie aranżacja fragmentu stałej 
wystawy wnętrz mieszkalnych. 
Sprzątaniem pomieszczeń 
Willi Caro i odświeżaniem za-
bytków zajmuje się zespół wy-

kwalifikowanych pomocy mu-
zealnych, pod okiem kustoszy 
i muzealnej pracowni konser-
watorskiej. Prace w Willi moż-
na zamknąć w takich liczbach: 
293 mkw. wymytych okien, 
223 mkw. wypranych firan i 
zasłon, 1012 mkw. wyczysz-
czonych i wypastowanych pod-
łóg i parkietów. Odświeżanie 
wnętrz przeprowadzone zosta-
ło bez użycia wody i tylko przy 
zastosowaniu środków czysz-
czących na bazie naturalnych 
składników.

W pierwszej połowie marca w Willi Caro odbyło się generalne sprzątanie
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Czas na PIT-y
POMOC DLA NIEPEŁNO- 
SPRAWNYCH. Osoby niepeł-
nosprawne mogą uzyskać bez-
płatną pomoc w rozliczeniu po-
datku za rok 2005. W marcu i 
kwietniu w Gliwickim Ośrodku 
Integracji Niepełnosprawnych 
przy ul. Zwycięstwa 34 (oficyna) 
zorganizowane zostały specjal-
ne dyżury. W czwartki w godz. 
17.00–18.30 dyżurują wolon-
tariusze ze Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych, 
Inwalidów, ich Opiekunów i 
Przyjaciół „SON”, a w śro-
dy w godz. 16.00–17.00 ze 
Śląskiej Ligi Walki z Rakiem. 
Zainteresowane osoby muszą 
wcześniej umówić się w sie-
dzibie GOIN (od poniedziałku 
do piątku w godzinach 11.00–
19.00) lub telefonicznie: 032 
332 44 41. Trzeba zabrać ze 
sobą niezbędne dokumenty, 
w tym PIT z trzech ostatnich 

lat.  21 marca o godz. 11.00 
i 12 kwietnia o godz. 14.00 
w GOIN odbędą się spotkania 
z przedstawicielami Urzędu 
Skarbowego, a dotyczyć będą 
ulg i rozliczania podatku przez 
osoby niepełnosprawne.

Olga Chibińska pomaga Danieli 
Machał w przygotowaniu rozliczenia 
podatkowego

Mają już 
komputery
KOTULIN. Pierwsza w gminie 
Toszek klasopracownia kompu-
terowa, wyposażona ze środków 
pozyskanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, została 
otwarta w Szkole Podstawowej 
w Kotulinie. Młodzież mo-
że korzystać w niej z dziesię-
ciu komputerów. W dniu  ot-
warcia uczniowie przedsta-
wili prezentację multimedial-
ną, w której zaproszeni go-
ście mogli zapoznać się z hi-
storią Kotulina, Proboszczowic 
i Ligoty Toszeckiej oraz kotuliń-
skiej szkoły. W ubiegłym roku 
placówka zajęła trzecie miejsce 
w ogólnopolskim konkursie na 
superszkołę w kategorii miej-
scowości do 50 tysięcy miesz-
kańców. Oceniane w nim by-
ły osiągnięcia szkoły, propozy-
cje zajęć pozalekcyjnych oraz 
współpraca nauczycieli z ucz-
niami i rodzicami.

Rekolekcje 
z arcybiskupem
RADIO WATYKAŃSKIE. 
Na prośbę o. Eberharda von 
Gemmingen SJ, redaktora sek-
cji niemieckojęzycznej Radia 
Watykańskiego, abp Alfons 
Nossol wygłosi w Wielkim 
Poście cykl dwunastu nauk 
rekolekcyjnych dla słuchaczy 
obszaru języka niemieckie-
go. Wielkopostnych nauk bi-
skupa opolskiego głoszonych 
w języku niemieckim moż-
na słuchać 4, 7, 11, 14, 18, 
21, 25 i 28 marca oraz 1, 4, 
8 i 11 kwietnia o godz. 20.20 
oraz następnego dnia rano 
o godz. 6.20. Konferencje 
emitowane są wieczorem 
(o 20.20) na falach średnich 
1530 i 1467 kHz oraz falach 
krótkich 5885 i 7250 kHz, 
natomiast poranne o 6.20, 
na falach średnich 1530 kHz 
i falach krótkich 5885 i 7250 
kHz.

Mistrzowie psich zaprzęgów

DZIERGOWICE–FRAUEN- 
WALD. Dwóch mieszkańców 
Dziergowic, Tomasz i Roman 
Radłowscy (ojciec i syn), wraz z 
innymi reprezentantami Polski 
zdobyło tytuł drużynowych mi-
strzów świata w konkurencji 
sprinterskich wyścigów psich 
zaprzęgów. Mistrzostwa, w 
których Polacy zdobyli tak-
że wiele medali indywidual-

nych, odbyły się w niemieckim 
Frauenwaldzie, niedaleko zna-
nego ośrodka sportów narciar-
skich Oberstdorf. Konkurencja 
ta cieszy się wzrastającą po-
pularnością (mistrzostwa w 
Niemczech obserwowało kil-
ka tysięcy widzów). Na razie na 
olimpiadzie zimowej jest tylko 
konkurencją pokazową, ale być 
może za kilka lat…

Tomasz Radłowski i jego psi zaprzęg
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Do kiosku po informacje
BYTOM. Kiosk multimedialny 
otwarty został w holu Urzędu 
Miejskiego. Osoby zaintereso-
wane mogą uzyskać w tym miej-
scu informacje o sytuacji na ryn-
ku pracy oraz dane dotyczą-
ce instytucji współdziałających z 

Powiatowym Urzędem Pracy w 
Bytomiu. Nie wszyscy mieszkań-
cy miasta mają w domu dostęp 
do Internetu, dlatego zorgani-
zowanie tego punktu ma być dla 
nich pomocą w pozyskaniu po-
trzebnych im informacji.
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 Kino Roma, ul. Padlewskiego 4, 
31 marca–3 kwietnia, godz. 16.00 i 
18.30, 5–9 kwietnia, godz. 16.00 i 18.30 
(bezpłatne bilety wstępu do odbioru w 
kasie od 27 marca codziennie od godz. 
15.00.)

 MOK „Guido”, ul. 3 Maja 91a, 
7–8 kwietnia, godz. 18.00, 
9 kwietnia, godz. 16.00

 Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych, ul. Brodzińskiego 4, 3–4 
kwietnia, godz. 17.00, 6 kwietnia, godz. 
17.00

 Biskupice – MOK „Gwarek”, ul. 
Kossaka 23, 31 marca, godz. 18.30, 1–2 
kwietnia, godz. 17.00

 Zaborze – Szkoła Podstawowa nr 16, 
ul. Lompy 78, 1 kwietnia, godz. 18.30

 Zaborze – Gimnazjum nr 9, ul.
 

Olchowa 9, 1–2 kwietnia, godz. 18.30 
 Rokitnica – Szkoła Podstawowa 
nr 31, ul. Jordana 7, 31 marca
–1 kwietnia, godz. 18.00, 2 kwietnia,  
godz. 15.30 i 18.00 
 Grzybowice – świetlica dzielnicowa, 
ul. Badestinusa, 31 marca, godz. 17.30

 Czekanów – kościół parafialny, 
1 kwietnia, godz. 18.30 

 Kończyce – kościół parafialny, 
5 kwietnia, godz. 18.30
 Maciejów – kościół św. Macieja 
Apostoła, 8 kwietnia, godz. 19.00

 Mikulczyce – kościół św. Teresy, 
8 kwietnia, godz. 18.30

 Osiedle Kopernika – kościół 
św. Wojciecha, 8 kwietnia, godz. 18.30

 Sala przy parafii ewangelickiej (wej-
ście od ul. Klimasa), 2 kwietnia, godz. 
17.00 – film „Opowieść o Jezusie”
 Projekcje dla szkół – kino Roma
3–7 kwietnia, godz. 8.30 – film „Jezus” 
(120 minut) dla młodzieży, godz.11.00 
– film „Opowieść o Jezusie”  (60 mi-
nut) dla dzieci, 10–12 kwietnia, godz. 
8.30 – film „Jezus”, godz. 11.00 – 
film „Opowieść o Jezusie” (rezerwacja: 
Tomasz Olichwer tel.: 0-32 271 62 91, 
0 604 489 472)

 Projekcje mogą odbyć się na 
terenie szkół czy w innym miejscu 
(potrzebna zaciemniona sala, or-
ganizatorzy zapewniają komplet-
ny sprzęt). Zgłoszenia na dodatko-
we pokazy do 25 marca: tel.: 0 694 
406 470.

ZAPROSZENIE NA PROJEKCJE

Dla jednych to czas głoszenia 
Dobrej Nowiny, dla innych może 
się stać czasem jej usłyszenia. 
Od 31 marca do 9 kwietnia 
w Zabrzu odbędzie się kampania 
ewangelizacyjna z filmem „Jezus”. 

Z ekranu można usłyszeć sło-
wa wyjęte z Ewangelii. Nie tylko 
usłyszeć, bo –  jak mówią organi-
zatorzy – ewangelizacja wprowa-
dza w doświadczenie Boga, dlate-
go każda projekcja zakończy się 
modlitwą. 

Większość projekcji odbę-
dzie się w kinie „Roma”. W po-
szczególnych dzielnicach film 
będzie można zobaczyć w do-
mach kultury, szkołach i innych 
salach. W sumie zaplanowano 
około stu projekcji tego fabular-
nego filmu opartego na Ewange-
lii według św. Łukasza. Wyświet-
lana będzie również skrócona 
i nieco zmodyfikowana wersja 
dla dzieci. 

– Celem kampanii jest dotar-
cie do jak najszerszego grona  za 
pomocą popularnej dziś metody, 
czyli obrazu. W miejscach „neu-
tralnych”, czyli niezwiązanych z 
Kościołem, żeby skorzystać mógł 
każdy, nawet ten, który ma opo-
ry przed przyjściem do kościoła 
– mówi ks. Jarosław Buchenfeld, 

zaangażowany 
w przygotowa-
nie ewangeli-
zacji. Wszyscy 
uczestnicy pro-
jekcji zostaną 
zaproszeni na 
spotkania grup 
biblijnych, któ-

re będą się odbywały w parafiach, 
a potem do działających w nich 
wspólnot i ruchów. 

Kampania ma dwa cele: do-
trzeć z Dobrą Nowiną do tych,  
którzy jej nie słyszeli, i zachęcić 
do włączenia się w życie Kościo-
ła tych, którzy nie są jeszcze w 
nie zaangażowani. Przygotowa-
nia w zasadniczej części spoczy-
wają na osobach świeckich – w 
parafiach są koordynatorzy, od-
były się szkolenia dla wszyst-
kich, którzy poprowadzą grupy 
biblijne. Opierają się też na eku-
menicznej współpracy – razem 
z parafiami rzymskokatolickimi i 
Ruchem Nowego Życia, którego 

jednym z zadań jest właśnie gło-
szenie Dobrej Nowiny z wyko-
rzystaniem filmu „Jezus”, pod-
jęli je przedstawiciele zabrzań-
skiej parafii ewangelicko-augs-
burskiej i Kościoła Chrześcijan 
Baptystów. – Zachęcam do mod-
litwy, żeby wielu ludzi mogło na 
nowo zobaczyć, kim jest Jezus i 
odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy chcą za Nim pójść – mówi 
Norbert Klama z RNŻ. 

Wstęp na wszystkie projek-
cje jest bezpłatny, wystarczy tyl-
ko wybrać się do kina. MF

Ewangelizacja z filmem „Jezus” w Zabrzu

Kino dobrych wiadomości

W ostatnim dziesięcioleciu 
wszystkie encykliki i adhorta-
cje wzywają do ewangeliza-
cji. Gdy uświadomimy sobie, 
że każdy temat w Kościele 
wykorzystany jest, by pole-
cić jedno: „ewangelizuj”, nie 
możemy pozostać obojęt-
ni. Potrzeba nowej ewange-
lizacji, nowej w kilku wymia-
rach. Nowy jest adresat, któ-
rym jest postchrześcijanin, 
czyli osoba ocierająca się o 
tysiącletnią tradycję, ale nie-
czerpiąca z niej. Często ma-
ło interesuje się Kościołem, 
co nie znaczy, iż nie ma po-
trzeby Boga i nieśmiertel-
ności. Odnowiony powinien 
być też nadawca – Kościół 
musi stać się prosty i przej-
rzysty w głoszeniu, ubogi w 
stylu życia i niekonwencjo-
nalny w działaniu. Nie ozna-
cza to braku stabilności, ale 
brak zarozumiałości. Nowa 
musi być też forma – zmia-
na głoszenia na bezpośred-
nie i wprost, treści jasnych i 
zbawiennych, z wykorzysta-
niem wszelkich możliwych 
środków.

MOIM 
ZDANIEM

KS. ARTUR SEPIOŁO

koordynator Rady Ruchów 
Diecezji Gliwickiej



Pierwsza 
w diecezji 
kampania 
ewangelizacyjna 
z filmem „Jezus”  
odbyła się 
w 2003 roku 
w Gliwicach
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Wyludnione mia-
sta, opuszczone  
blokowiska, wio-
ski zamieszkane 

przez staruszków... To nie scena-
riusz filmu katastroficznego. Tak 
może wyglądać kiedyś Polska, je-
śli nie zostanie zatrzymany spa-
dek urodzeń. A niewiele wskazu-
je, aby tak miało się stać. 

Jest źle, będzie gorzej 

Obok Hiszpanii, Włoch i Nie-
miec mamy najniższy wskaź-
nik dzietności w Europie – po-
niżej 1,4 dziecka na kobietę (da-
ne UE). A to oznacza tylko jedno 
– wymieramy. Aby następowała 
prosta zastępowalność pokoleń, 
trzeba, aby na kobietę „przypa-
dało” 2,1 dziecka. Tak jest tylko 
w przypadku Turcji.

Prof. Ewa Frątczak, demograf 
ze Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie, przytacza 
jeszcze bardziej niepo-
kojące dane: dzietność 
w Polsce wynosi śred-
nio 1,2 dziecka na ko-
bietę, w miastach wy-
nosi 1,1, a na wsi 1,4. W dużych 
miastach dzietność jest poniżej 
jednego dziecka na kobietę. Dla 
przykładu na 40 polskich miast, 
które mają liczbę mieszkańców 
100 tys. i więcej, 10 z nich posia-
da właśnie wskaźnik poniżej jed-
nego dziecka (np. Warszawa ma 
dzietność na poziomie 0,97). 

Podobnie mówią prawie wszy-
scy proboszczowie. – Gdy na ko-
niec roku przygotowuję parafial-
ną statystykę, to liczba zgonów 
jest większa niż urodzin. To musi 
niepokoić – mówi ks. dr Helmut 
Ekert, proboszcz z Dziergowic ko-
ło Raciborza, i dodaje: – W ubie-
głym roku w mojej parafii urodzi-
ło się tylko 13 dzieci, a zmarło 21 
osób. Po raz pierwszy ta dyspro-
porcja jest tak drastyczna. 

Ks. Ekert wśród przyczyn ta-
kiego stanu rzeczy podaje wyjaz-
dy ludzi młodych, którzy za grani-
cą szukają pracy, oraz trudną sytu-
ację materialną wielu rodzin, któ-
rych po prostu nie stać na posia-
danie więcej dzieci. – Czasem ma-

my jednak do czynienia 
ze zwyczajnym wygod-
nictwem, kiedy zamożne 
rodziny, aby nie pogor-
szyć standardu życia, nie 
decydują się na posiada-

nie dzieci – dodaje ks. Ekert.

Co dalej?

Demograficzny przełom na-
stąpił w Polsce w 2002 roku. 
Wtedy pierwszy raz od wojny 
liczba zgonów przewyższyła licz-
bę narodzin o 5,7 tys. osób. Rok 
później było to już ponad 14 tys. 
Według prognoz GUS taka ten-
dencja utrzyma się dość długo. 
Do 2030 roku będzie nas mniej o 
2,5 mln! Jeśli sprawdzą się czar-
ne scenariusze demografów, to 
w 2030 roku w Polsce rodzić się 
będzie niewiele ponad 200 tys. 
dzieci, zgonów będzie prawie 
450 tys., a ludność Polski wynie-
sie około 35,7 mln. Obecnie pod 
względem liczby ludności Polska 
znajduje się na 29 miejscu wśród 
krajów świata i na 8 w Europie. 

Zdaniem prof. Frątczak, sytu-
acja demograficzna w Polsce jest 
alarmująca. – W ciągu ostatnich 
piętnastu lat transformacji zdecy-
dowanie zmienił się model pol-

skiej rodziny. Polega na tym, że 
model rodziny z dwójką dzieci 
zamienił się na model z jednym 
dzieckiem. W dodatku bardzo du-
ży odsetek stanowią rodziny bez-
dzietne – jest ich prawie 30 pro-
cent – mówi demograf z SGH. 

Taka sytuacja grozi poważny-
mi konsekwencjami zmian struk-
tur demograficznych, starzeniem 
się ludności, zachwianiem relacji 
międzygeneracyjnych i może w 
przyszłości doprowadzić do za-
chwiania funkcjonowania syste-
mu emerytalnego. 

Problem dzietności w Polsce 
wymaga nie tyle bicia na alarm, 
co szerokich i wszechstronnych 
działań. – Wychowanie i wy-
kształcenie dziecka to 200 tys. 
zł, a czasem i wiele więcej. Sa-
mo becikowe, które najczęściej 
przeznaczone jest na „radosne” 
powitanie nowego potomka, ni-
czego nie rozwiązuje – mówi 
młoda studentka z Gliwic. Mo-
że warto, aby hasło „polityka 
prorodzinna”, odmieniane przez 
wszystkie przypadki i opcje po-
lityczne, doczekało się w koń-
cu skutecznej realizacji. Bo od 
straszenia prognozami i wiesz-
czenia demograficznej katastro-
fy dzieci nie przybędzie. 
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Wg prognoz GUS 
w 2030 roku 
będzie nas mniej 
o 2,5 mln

Jest nas coraz mniej!

Między katastrofą a rozsądkiem

tekst 
KS. WALDEMAR PACKNER

W czterech największych 
miastach diecezji 

(Gliwicach, Zabrzu, 
Bytomiu i Tarnowskich 

Górach) w ostatnich pięciu 
latach urodziło się 

prawie 2500 mniej 
dzieci, niż było zgonów. 
Ta niekorzystna tendencja 

dotyczy prawie każdej 
miejscowości i zdecydowanej 

większości parafii.



Jest nas coraz mniej!

Między katastrofą a rozsądkiem
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Urodzenia i zgony 
w głównych miastach diecezji
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Rozmowa z dr Bożeną 
Zasępą z Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Śląskiego 

KS. WALDEMAR PACKNER: Czy 
możemy mówić o kryzysie de-
mograficznym na Śląsku?

DR BOŻENA ZASĘPA: – Mówie-
nie o kryzysie na dzień dzi-
siejszy jest przedwczesne, choć 
rzeczywiście mamy obecnie do 
czynienia z zachwianiem rela-
cji międzypokoleniowych (z tzw. 
zastępowalnością pokoleń). Mo-
żemy raczej mówić, że mamy do 
czynienia z pewnym wyraźnym 
sygnałem, którego nie można 
lekceważyć. 

Czy zgodzi się Pani, że ślą-
ska rodzina wielopokolenio-
wa z kilkorgiem dzieci to ra-
czej przeszłość?

– Nawet socjologowie zgo-
dziliby się, że tak właśnie jest, 
co nie oznacza, że nie należy 
odwoływać się do tego modelu, 
z którego jako Ślązacy zawsze 
byliśmy dumni. Model rodziny 
wielopokoleniowej nie znajdu-
je już jednak odzwierciedlenia 
nie tylko na Śląsku, ale także 
w innych regionach kraju. Taki 
model nie znajduje również ak-
ceptacji w społeczeństwie. Ma 
to związek z pewnym przewar-
tościowaniem modelu rodziny, 
zmianą postaw i oczekiwań wo-
bec dzieci. 

 Jak wygląda przyrost natural-
ny na Śląsku?

– Przyrost naturalny w wo-
jewództwie śląskim jest ujem-
ny. W 2004 roku ludność woje-
wództwa zmniejszyła się o 5457 
osób. Na tysiąc mieszkańców 
naszego województwa w 2004 
roku zanotowano 8,5 żywych 
urodzeń, a współczynnik dziet-

ności ukształtował się na po-
ziomie 1,12 dziecka na 1 ko-
bietę w wieku rozrodczym (po-
winien przyjąć wartość co naj-
mniej 2,1). Wszystkie te wskaź-
niki mają tendencję spadkową, 
ale podobnie wygląda sytuacja 
w pozostałych regionach Polski.

Jakie są główne przyczyny ta-
kiej sytuacji?

– Przyczyn należy szukać w 
wielu obszarach. Wymieniłabym 
aktywizację zawodową kobiet, 
co samo w sobie nie jest zjawi-
skiem złym, ale kobiecie nie za-
wsze stwarza się możliwości łą-
czenia ról zawodowych i rodzin-
nych. Opóźnia się także wiek za-
wierania małżeństw i moment 
posiadania pierwszego dziecka. 
Obecnie matki są coraz starsze. 
Kiedyś pierwsze dziecko kobieta 
rodziła najczęściej pomiędzy 20. 
a 24. rokiem życia, obecnie ma-
my przesunięcie do następnej 
grupy wiekowej 25–29 lat. Być 
może w przyszłości będzie to 
wiek 30–34 lata, a późne rodzi-
cielstwo ogranicza liczbę dzieci, 
które mogą przyjść na świat. Nie 
bez znaczenia są także aspiracje 
edukacyjne kobiet, co też jest 
widoczne dość mocno na Ślą-
sku. Edukując się, kobieta prze-
suwa moment zawarcia małżeń-
stwa, a co za tym idzie opóźnia 
się wiek macierzyństwa. 

Czy model tradycyjnej śląskiej rodziny  
odchodzi do lamusa? 

Później małżeństwo, 
mniej dzieci
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Zaproszenie

Historia z okładki

Z pierwszego kawałka jedwabiu 
miała być bluzka. Zamalowała go 
i był obraz. Od tego czasu każdego 
roku powstaje kilkadziesiąt takich 
prac Iwony Chorąży-Kapitońskiej. 
Ostatnio wystawiała je w Galerii 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

Z wykształcenia jest archi-
tektem, ale maluje od dziecka. 
Pierwsze kopie mistrzów ma-
larstwa wykonała w wieku 12 
lat. Dziś swoje malarskie fa-
scynacje przenosi również na 
jedwab. Van Gogh, Gauguin, 
Cézanne, Bruegel czy Kahlo – 
motywy z ich dzieł odnajdu-
jemy na chustach, szalach czy 
obrusach, które równie dobrze 
można oprawić w ramy i stają 
się obrazami. Jedwab jest wy-
magającym materiałem, Iwo-
na Chorąży-Kapitońska zmaga 
się z nim od czterech lat. – 
Malowanie na jedwabiu zafa-
scynowało mnie, bo to trud-
ny materiał. Raz położona pla-
ma koloru zostaje, niczego nie 
można już zmienić. Poza tym 
w czasie pracy nigdy do koń-
ca nie wiadomo, jaki efekt się 
osiągnie. Dopiero po utrwale-

niu, upraniu, uprasowaniu wi-
dać, co się na nim wydarzyło 
w czasie tworzenia – opowia-
da autorka.

Praca nad takim jednym ka-
wałkiem jedwabiu przeciętnie 
trwa kilka dni. Na wystawie w 
Gliwicach odnajdujemy prze-
de wszystkim inspiracje za-
czerpnięte z tahitańskich mo-
tywów Gauguina, irysy, drze-
wo morwowe van Gogha. I de-
likatne japońskie drzewa wiś-
ni, najchętniej wybierane wzo-
ry przez kupujących. Jedwabie 

malowane przez Iwo-
nę Chorąży-Kapitoń-
ską znalazły nabyw-
ców również za grani-
cą – w Stanach Zjedno-
czonych, Austrii, Fran-
cji czy Danii. Można je 
zamówić przez inter-
netową galerię autorki 
(www.galeria-passage.com).  W 
Klubie Pracowników Politech-
niki Śląskiej na wystawie zaty-
tułowanej „Barwa i mrok” ko-
lorowym jedwabiom towarzy-
szyły prace Mariusza Mierzwy, 

studenta architektury 
– czarno-białe rysunki 
w ołówku i tuszu. 

Autorka jedwab-
nych obrazów pracuje 
teraz nad własna tech-
niką, za pomocą której 
na tej delikatnej tkani-
nie chce malować ro-

mantyczne pejzaże – tak jak 
akwarelami na papierze. Po-
nadto myśli o pracach wielko-
formatowych – np. 4 na 6 me-
trów – z barwnymi formami 
abstrakcyjnymi.  MF

Malowanie 
na jedwabiu 
jest fascynujące, 
bo to trudny 
materiał – mówi 
Iwona Chorąży- 
-Kapitońska 
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Obrazy Iwony Chorąży-Kapitońskiej w Gliwicach

Jedwabne malarstwo

Historia pod tytułem New-
sweek oraz Newsreportaż 
2005 to tematy dwóch wystaw, 
które w marcu można zoba-
czyć w Centrum Organizacji 
Pozarządowych w Zabrzu. 

Pierwsza z nich jest prze-
glądem najważniejszych wy-
darzeń historycznych oraz 
zjawisk, które na przestrze-
ni dziesięcioleci pojawia-
ły się na okładkach News-
weeka. Zaprezentowanych 
zostało prawie 70 różnych 
tematów i ponad 300 zdjęć 
odzwierciedlających histo-
rię świata z lat 1933–2001. 
Stanowi przypomnienie te-

go, co istotnego wydarzyło 
się w naszej najnowszej hi-
storii i przypomina, jak tygo-
dnik widział i utrwalał te wy-
darzenia. Druga wystawa to 
prezentacja prac laureatów 
konkursu fotograficznego or-
ganizowanego przez News-
week. Możemy zobaczyć naj-
lepsze z nich, o różnej te-
matyce, mieszczącej się w 
kategoriach: wydarzenia, lu-
dzie, życie codzienne oraz  
kultura.  

 
Wystawy można zwiedzać do 17 marca 
w godz. 10.00–17.00 w Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, 
przy ul. Brodzińskiego 4.

 R E K L A M A 

BIURO CZYNNE: 
9.00 - 16.00; w środy 10.00 - 18.00

40 - 008 Katowice, ul. Warszawska 58
tel. (032) 356 90 50

www.pielgrzymki.katowice.pl
ZAPRASZAMY

Rzym 02 - 05.04 - I rocznica 
śmierci JP II (samolotowa)
Rzym 14 - 18.06.2006 
Boże Ciało (samolotowa)
Włochy 30.07 - 07.08.2006
(autokarowa) 
Fatima 10 - 15.05.2006
90 rocznica objawień 
Anioła Pokoju (samolotowa)
Lourdes 24 - 29.06.2006 
(samolotowa)
Grecja 
05 - 15.08.2006 
(samolotowa) 

  Rzym – Rocznica śmierci JANA PAWŁA II 
i O. PIO – LORETO  LANCIANO (30.03.– 5.04.)
 FATIMA LOURDES  LA SALETTE
 ZIEMIA ŚWIĘTA  CHORWACJA WŁOCHY
 SANKTUARIA EUROPY, ALPEJSKIE, BAWARII
  GRECJA – TURCJA  OSTRA BRAMA 

(Wilno) LWÓW  MEKSYK
 KORSYKA – SARDYNIA  SZWAJCARIA
 KRAJE BAŁTYCKIE  SYCYLIA
PARYŻ zamki n. Loarą  HOLANDIA  kraj kwiatów
NORWEGIA  NORDKAPP  PORTUGALIA 
IRLANDIA  SZKOCJA  ALPY  –  DOLOMITY
ZAMKI BAWARSKIE i inne

Zapraszamy organizatorów grup 
(nawet kilkuosobowych) 

– oferujemy atrakcyjne warunki.
B.T. „MISTRAL” – 40-004 Katowice, 

al. Korfantego 2 (pok. 229)
Tel. (032) 201 32 08/9, 2513 854 

mistral@mistral.com.pl

Zaprasza na pielgrzymki i wycieczki



Rozmowa 
z ks. Rudolfem Badurą, 
dyrektorem Caritas Diecezji 
Gliwickiej

KLAUDIA CWOŁEK: Na konto Ca-
ritas gliwickiej wciąż wpływa-
ją pieniądze dla ofiar trage-
dii w Chorzowie. Czy wiado-
mo już, jak zostaną one roz-
dysponowane?

KS. RUDOLF BADURA: – W tej 
chwili odwiedzamy osoby, 
które straciły swoich bliskich 
lub zostały ranne w zawalonej 
hali. Większość z nich jest już 
w swoich domach (dane na 20 
lutego) i wspólnie ustalamy in-
dywidualne programy pomo-
cy. Z terenu naszej diecezji w 
wypadku zginęły dwie osoby 
– policjant i 12-letnia dziew-
czynka, oboje z Bytomia. Ran-
nych, którym udzielano po-
mocy szpitalnej lub ambulato-
ryjnej, jest 10 osób. Wszyscy, 
niezależnie od opracowywa-
nego programu pomocy, już 
otrzymali jednorazowe zapo-
mogi z Caritas Diecezji Gliwi-
ckiej, z wyjątkiem tych, któ-
rzy z niej zrezygnowali, bo 
już wiele pomocy otrzymali z 
innych źródeł. Przy czym za 
osoby poszkodowane uważa-
my te, które znalazły się na li-
ście Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. 

W jakim stanie są osoby ran-
ne?

– Najdłużej w szpitalu w 
Piekarach pozostała osoba z 

obrażeniami miednicy i po 
operacji ręki. Ci, którzy wcześ-
niej wrócili do domu, są w 
bardzo różnym stanie. Jedna 
osoba jest leżąca ze złamaną 
nogą, jeden chłopak porusza 
się o kulach, jeden mężczyzna 
ze złamanym kręgiem próbu-
je chodzić w gorsecie. Wszyscy 
są jednak jeszcze bardzo obo-
lali, każda z tych osób cierpi i 
będzie wymagała rehabilitacji. 
Do wszystkich skierowaliśmy 
więc ofertę, zapewniając moż-
liwość skorzystania z naszych 
gabinetów rehabilitacyjnych w 
Bytomiu, Zabrzu i Lublińcu, bo 
do tych miejsc poszkodowa-
ni mają najbliżej. Na przyję-
cie pacjentów gotowy jest też 
nasz Ośrodek Rehabilitacyjny 
w Rusinowicach. Rozpoczęcie 
i przebieg rehabilitacji zależeć 

będzie od decyzji lekarza pro-
wadzącego, ale także od sa-
mych osób zainteresowanych, 
które dopiero dojrzewają do 
podjęcia tego wysiłku.

Czy ktoś będzie potrzebował 
pomocy psychologicznej?

– Ci, którzy byli hospitali-
zowani, w mniejszym lub więk-
szym stopniu z takiej pomocy 
korzystali. Są takie osoby, które 
mimo doświadczenia i ogrom-
nego cierpienia same sobie ra-
dzą, niektóre z nich przeżywa-
ją to doświadczenie w duchu 
głębokiej wiary, co jest bardzo 
budujące. Oprócz przypadku, 
gdzie rodziny utraciły najbliż-
szych,  najbardziej poruszają-
cy był dla nas przypadek jed-
nej pani, dla której to wyda-

rzenie w Chorzowie było przy-
pieczętowaniem całego pasma 
nieszczęść. W grudniu utraciła 
bardzo niespodziewanie 18-
letniego syna, którego choro-
ba zaczęła się prawdopodob-
nie od niewłaściwego leczenia 
zęba. W styczniu po ataku ser-
ca zmarł jej mąż, a wkrótce po 
tym wraz z drugim synem zo-
stała ranna w Chorzowie pod-
czas wystawy, na którą wybra-
ła się za namową krewnych. 
Dla wszystkich było to jednak 
straszne przeżycie, do dziś te 
osoby budzą się w nocy, słysząc 
huk spadającego dachu.

Jak wyglądają Wasze wizyty u 
tych osób? 

– Z poszkodowanymi uma-
wiamy się za pośrednictwem 
miejscowego proboszcza, bo 
zależy nam na tym, żeby na-
sza obecność była kojarzona 
z Kościołem i parafią. Prawie 
we wszystkich przypadkach wi-
zyty odbywały się w obecno-
ści księdza proboszcza. Pierw-
szy nasz cel to spotkanie się 
z chorymi czy osobami, które 
straciły swoich bliskich. Jeże-
li mają one taką potrzebę, je-
steśmy gotowi wysłuchać te-
go, co przeżyły, ale jak nie 
chcą o tym mówić, nie nalega-
my. Potem przedstawiamy na-
sze możliwości pomocy me-
dycznej i rozeznajemy, czy jest 
potrzebna także pomoc mate-
rialna i w jakim zakresie. Od 
tego będą zależeć nasze dzia-
łania w kolejnych tygodniach i 
miesiącach. Nastawiamy się na 
pomoc tak długą, jak tylko bę-
dzie potrzebna. 
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Caritas gliwicka przygotowuje program długofalowej pomocy

Rozeznajemy potrzeby 
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Zapowiedzi
  WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE 

AKADEMICKIE
13–15 MARCA, katedra gliwicka, godz. 
19.30 – Eucharystia i nauczanie. Temat: 
„Prawdziwe historie Miłością pisane...”. 
Prowadzi: ks. Józef Krawiec – kapelan wię-
ziennictwa w Strzelcach Opolskich, dusz-
pasterz wspólnoty „Barka”. Zakończenie 
16 MARCA, kościół  św. Michała,  godz. 
19.30 – Eucharystia i Droga Krzyżowa uli-
cami miasteczka akademickiego. 
   DEKANALNE SPOTKANIA 

MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
Dekanat Zabrze Mikulczyce – 14 MARCA,  
godz. 19.00, parafia Wniebowzięcia NMP 
w Zabrzu Biskupicach (probostwo).
 DZIEDZICTWO SOBORU
16 MARCA, godz. 18.00, Centrum Jana 
Pawła II w Gliwicach (obok katedry) 
– wykład ks. dra Antoniego Kaltbacha 
(UO) – „Udział chrześcijan w życiu pub-
licznym w świetle nauki soboru”.
  EUCHARYSTIA I NABOŻEŃ-

STWO W INTENCJI UZDRO-
WIENIA

16 MARCA, godz. 19.30, kościół 
Wszystkich Świętych w Gliwicach.
  DLA ORGANISTÓW I MUZY-

KÓW KOŚCIELNYCH
Wielkopostny dzień skupienia odbę-
dzie się 18 MARCA w Gliwicach. Program: 
godz. 10.00 – wspólne ćwiczenie śpie-
wów (kościół św. Michała Archanioła obok 
kurii), godz. 10.15 – nabożeństwo pokut-
ne,  godz. 11.00 – wykład prof. Juliana 
Gembalskiego (AM Katowice) na temat tro-
ski i dbałości o organy ze strony muzyków 
kościelnych (Studium Muzyki Kościelnej,  
sala nr 214). Informacje bieżące.
  SPOTKANIE WIELKOPOSTNE 

WIKARYCH
18 MARCA, parafia katedralna w 
Gliwicach. Program: godz. 10.00 – w 
katedrze nabożeństwo Słowa Bożego, 
godz. 11.30 – w auli Centrum Jana 
Pawła II  dwie konferencje.  
   SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI

Z LEŚNICY 
zapraszają do Betanii na „Spotkania 
z przyjaciółmi Jezusa”: 
18 MARCA – dzień skupienia dla maturzy-
stów (dziewcząt i chłopców). Rozpoczęcie 
o godz. 10.00, zakończenie ok. 17.00. 
OD 24 DO 26 MARCA – spotkanie dla 
licealistek i studentek. Rozpoczęcie 
w  piątek o godz. 18.00, zakończe-
nie w niedzielę ok. 12.00. Warunkiem 
uczestnictwa w spotkaniach jest 
wcześniejsze zgłoszenie się: Siostry 
Służebniczki „Betania”, ul. Klasztorna 
2, 47–150 Leśnica, tel. 077 404-83-30, 
e-mail: betania@sluzebniczki.pl.
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GLIWICKI

Zaproszenie na wystawę w Centrum im. Jana Pawła II

Pasja kolekcjonera
Jak ukazać dramat ostatnich dni ziemskiego 
życia Chrystusa w malarstwie lub rzeźbie? 
Sceny Męki Pańskiej, ukrzyżowanie, Pieta to 
tematy, z którymi zmagają się artyści od blisko 
dwóch tysięcy lat. 

Wyrazić ból, cierpienie, a przede 
wszystkim miłość Człowieka-Boga przez 
sztukę. Niezwykle trudne zadanie; twórca 
– podejmując się go – wyrusza w mistycz-
ną podróż, z której często wraca przemie-
niony… Tajemnicy, której doświadczył, 
możemy dotknąć w dziele, które jest owo-
cem tej podróży. 

Ryszard Duchnicki, 
pasjonat sztuki i kolek-
cjoner z Wrocławia, 
zaprezentuje w gli-
wickim Centrum im. 
Jana Pawła II swo-
ją wystawę, zatytu-
łowaną „Sztuka pa-
syjna”. Znajdzie się 
na niej część ekspo-
natów z jego boga-
tych zbiorów, od goty-
ku po sztukę współczes-
ną. Tej kolekcjonerskiej 
pasji zawdzięczamy moż-
liwość podziwiania w okre-
sie Wielkiego Postu dzieł wybit-
nych twórców, głównie z terenów Śląska.

Otwarcie wystawy poprzedzi multime-
dialna prezentacja „Święte miary jerozo-
limskie a Kalwaria Pszowska” w oprawie 
muzycznej Izydora Płonki, przedstawio-

na przez Anitę Paw-
lak i Tomasza Kali-
sza, absolwentów 
studiów inżynier-
skich na Wydzia-
le Budownictwa 

Politechniki Śląskiej 
w Centrum Kształce-
nia Inżynierskiego w 
Rybniku.

Wystawa „Sztuka 
pasyjna” otwarta zo-

stanie 17 marca o godz. 19.00 w Centrum 
im. Jana Pawła II w Gliwicach, ul. Jana Pawła 
II 5a. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 
23 kwietnia, przez cały tydzień (z wyjątkiem 
piątku i soboty) w godz. 14.00–19.00.

ANNA SZADKOWSKA

W majowy długi weekend parafia św. 
Teresy w Zabrzu Mikulczycach organizuje 
wyjazd  edukacyjno-religijny do wschodniej 
części Niemiec. 

Wyjazd zaplanowany jest w terminie od 
29 kwietnia do 3 maja i będzie miał cha-
rakter wycieczki kulturalno-edukacyjno-re-
ligijnej. W programie przewidziane jest 
zwiedzanie m.in. Erfurtu, Weimaru i Mühl-
hausen, zwłaszcza wartościowych obiek-

tów związanych z kulturą muzyczną, hi-
storią, życiem religijnym, a także koncer-
ty. Koszt wyjazdu to 400 złotych (przejazd, 
zakwaterowanie, ubezpieczenie, śniadania, 
niektóre wstępy i oprowadzenia). Zaintere-
sowani mogą przyjść na spotkanie informa-
cyjne, które odbędzie się w przyszłą nie-
dzielę 15 marca o godz. 18.00 w bibliote-
ce parafialnej przy kościele św. Teresy w Za-
brzu Mikulczycach (ul. św. Teresy 2). Infor-
macje:  032 274-31-31. 

Wyjazd do Niemiec

Weekend konesera

Ryszard Duchnicki, 
pasjonat sztuki i kolek-
cjoner z Wrocławia, 

natów z jego boga-
tych zbiorów, od goty-
ku po sztukę współczes-
ną. Tej kolekcjonerskiej 
pasji zawdzięczamy moż-
liwość podziwiania w okre-
sie Wielkiego Postu dzieł wybit-

na przez Anitę Paw-
lak i Tomasza Kali-
sza, absolwentów 

le Budownictwa 
Politechniki Śląskiej 
w Centrum Kształce-
nia Inżynierskiego w 
Rybniku.

pasyjna” otwarta zo-
stanie 17 marca o godz. 19.00 w Centrum 

W zbiorach 
Ryszarda 

Duchnickiego 
znajduje się 

wiele prac 
wybitnych 
twórców, 

poświęconych 
tematowi 

Męki Pańskiej
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