
O formacji młodych, ale także dorosłych związanych 
ze służbą liturgiczną dyskutowano w Gliwicach. 
Zebrała się tu podkomisja Episkopatu Polski  
do spraw służby liturgicznej. 

Członkowie podkomisji wspólnie z diecezjal-
nymi duszpasterzami ministrantów oraz osoba-
mi odpowiedzialnymi za muzykę kościelną ob-
radowali na temat dyrektorium duszpasterstwa 
służby liturgicznej. Opracował je ks. Stanisław 
Szczepaniec z Krakowa, który zwraca uwagę na 
formację od szkolnych lat aż po dojrzałego czło-
wieka. – Większość dzieci, któ-
ra była związana ze służbą ołta-
rza, w wieku gimnazjalnym czy 
licealnym rezygnuje z niej. Dy-
rektorium powinno ograniczyć 
to niekorzystne zjawisko. Pro-
ponuje ono kolejne błogosła-
wieństwa, nowe stroje, nowe 
zadania dla osób coraz dłużej 
usługujących. Chcemy, aby for-
macja trwała ciągle i aby ludzie 
stale w niej wzrastali – powiedział autor. 

Obrady rozpoczął pochodzący z Przyszowic 
koło Gliwic, a kierujący diecezją legnicką bp Ste-
fan Cichy. Jak powiedział, przy niektórych punk-
tach dyrektorium pojawiła się ożywiona dysku-
sja. – Po pewnych założeniach wstępnych, dys-
kusja dotyczyła m.in. tematu nazw poszczegól-

nych stopni dla zespołów muzycznych – stwier-
dził. W dyskusji uczestniczyli także bp Grzegorz 
Balcerek z Poznania oraz ordynariusz gliwicki 
Jan Wieczorek. Diecezję gliwicką reprezentowa-
li diecezjalny duszpasterz ministrantów ks. Jacek 
Skorniewski oraz referent ds. muzyki kościelnej 
ks. Franciszek Koenig PJ

Wtym numerze pisze-
my o ludziach z pa-

sją, o hodowcach gołębi 
pocztowych. To najambi- 
tniejsze zwierzęta, jakie 
znam – mówi Krystian 
Bednorz z gliwickiej 
Ostropy. Przekonuje, że 
bez względu na okoliczno-
ści i za wszelką cenę ptaki 
te zawsze wracają do do-
mu, do swojego gołębnika. 
Więcej o tych niezwykłych 
ptakach i ludziach, którzy 
tę ich niezwykłość dostrze-
gają na str. IV–V. 
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Salake tańczy po mistrzowsku – mówią 
ci, którzy oglądali występy zespołu 

z Gliwic Sośnicy. Potwierdzeniem tych 
słów są wygrane przez grupę zawody i 
festiwale, m.in. złoty medal zdobyty na 
ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata 
w Tańcu Dzieci i Młodzieży „Dance Word 
Cup 2006” w Portugalii. O tym, jak 
tańczą dziewczęta, będzie można się 
przekonać już  w niedzielę 18 marca o 
godz. 17.00 w Centrum Jana Pawła II w 
Gliwicach (obok katedry), kiedy wystąpią 
razem z grającym muzykę celtycką ze-

społem Donegal na Dniu 
św. Patryka (bilety do 
nabycia w Centrum od 
poniedziałku do soboty 
w godz. 14.00–19.00). 
Więcej o zespole Salake 
w następnym numerze 
gliwickiego „Gościa”.  

DZIEŃ ŚW. PATRYKA – ZATAŃCZY SALAKE 

Dziewczęta 
z Salake 
wywalczyły 
w ubiegłym roku 
mistrzostwo 
świata w tańcu 
irlandzkim
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Dyskusja o dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej 

Najważniejsza formacja
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MIRA FIUTAK
redaktor wydania

Do Gliwic 
przybyły 

delegacje 
z Legnicy, 
Poznania, 
Krakowa, 

Wrocławia, 
Opola, Bielska- 

-Białej i Tarnowa

za Tydzień
  PODIUM W GLIWICACH. Czy 

w mieście powstanie nowo- 
czesna hala widowiskowa?

   OBSERWATORIUM ASTRONO- 
MICZNE W KAMIEŃCU. Zapro- 
szenie pasjonatów do obser- 
wacji nieba.

  ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W 
SYDNEY. Informacje dla chęt-
nych do wyjazdu na spotka-
nie.
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Świece na Wielkanoc
CARITAS.  Trzy rodzaje świec 
– długie, średnie i duże rozpro-
wadza poprzez parafie Caritas 
Diecezji Gliwickiej.  Długie, 
cienkie tzw. paschaliki mogą 
być wykorzystane podczas litur-
gii Wigilii Paschalnej. Średnie i 
duże doskonale nadają się do 
dekoracji wielkanocnego stołu. 
Świece sprzedawane są w ce-
nach: 2,50, 4 i 10 zł. Dochód z 
akcji jak co roku przeznaczony 
będzie na dożywianie dzieci w 
szkołach i przedszkolach.

Świece Caritas można nabyć  
w swojej parafii KL
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Mamo, tato nie parkuj tam 
ZABRZE. W akcji „Mamo, tato 
nie parkuj na miejscach dla osób 
niepełnosprawnych” uczestniczy-
li uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 14 w Zabrzu. Została ona 
przeprowadzona w ramach ogól-
nopolskiej Kampanii Parkingowej 
„Czy naprawdę chciałbyś być na 
moim miejscu”. Szkoła nr 14 jest 
pierwszą zabrzańską placówką, 
która włączyła się w tę akcję. 
Uczniowie obejrzeli film i wy-
słuchali tego, co na temat kam-
panii parkingowej przygotowa-
li dla nich przedstawiciele Straży 
Miejskiej. Wszyscy otrzymali bro-
szury informacyjne dla rodziców 
i znajomych, którzy są kierowca-
mi. Tego typu lekcje planowane 
są we wszystkich szkołach pod-
stawowych. W ten sposób orga-
nizatorzy chcą dotrzeć do doro-
słych, którzy nie przestrzegają 
zasad parkowania i stawiają swo-

je samochody w miejscach prze-
znaczonych dla osób niepełno-
sprawnych. Więcej o kampanii: 
www.niepelnosprawni.info.

Wielu kierowców pozostawia 
samochody na miejscach 
przeznaczonych tylko  
dla niepełnosprawnych
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GUIDO na zabytkowym szlaku
ZABRZE. Zabytkowa Ko-
palnia Węgla Kamiennego 
GUIDO została włączona do 
Szlaku Zabytków Kultury 
Technicznej województwa ślą-
skiego. Po zakończeniu prac 
adaptacyjnych przeprowadzo-
nych przez Kompanię Węglową 
SA obiekt zostanie udostęp-
niony zwiedzającym. Termin 
otwarcia zaplanowano na po-
czątek maja. Będzie to jedy-
na zabytkowa kopalnia węgla 

kamiennego w Europie, gdzie 
turyści zjadą windą górniczą 
na poziom 170 metrów, a w 
przyszłości na 320 metrów. 
Na Szlaku Zabytków Kultury 
Technicznej województwa 
śląskiego znajdują się rów-
nież inne zabrzańskie obiek-
ty poprzemysłowe – Muzeum 
Górnictwa Węglowego, Skan-
sen Górniczy „Królowa Luiza” 
i Szyb „Maciej” w Zabrzu 
Maciejowie.

Zainspirowani Ruinami Teatru

GLIWICE. Konkurs na insce-
nizację teatralną zainspirowaną 
Ruinami Teatru Miejskiego zo-
stał rozstrzygnięty. Do udziału 
w nim zgłoszonych zostało 11 
projektów, z czego do pokazów 
konkursowych, które odbędą się 
od 8 do 11 maja w ramach XVIII 
Gliwickich Spotkań Teatralnych 
w nurcie „Inspiracje” zakwalifi-
kowano cztery z nich. Są ni-
mi: „Zwischenmensch” Teatru 
Novogo Fronta z Pragi, „Fan-
tazy” – autorstwa Mariusza Pila- 
wskiego, „Wszyscy odchodzą 
w ciemność”, którego autora-
mi są Krzysztof Prus i Marek 

Mikulski oraz „Wasza wolność 
jest naszą decyzją” – propozy-
cja Sceny Witkacego Wro autor-
stwa Sebastiana Majewskiego. 
Okazało się, że przestrzeń Ruin 
Teatru dała twórcom bardzo róż-
norodne inspiracje. Akcja jedne-
go z nich toczy się w 1945 ro-
ku w zrujnowanej Warszawie, 
a nawiązuje do księgi Ezechiela 
i historii Łazarza. Innym razem 
we wnętrzu Ruin twórcy zoba-
czyli przestrzeń do wystawienia 
„Fantazego” czy nawiązania do 
powstań śląskich albo opowie-
dzenia historii o ludzkim poszu-
kiwaniu szczęścia.

Wnętrze Ruin Teatru zainspirowało twórców projektów, które publiczność 
zobaczy w maju
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Przypatrzeć się swojemu powołaniu
DZIEŃ SKUPIENIA DLA 
KSIĘŻY. W gliwickiej kate-
drze odbyły się dni skupienia 
dla księży. 3 marca przyjecha-
li proboszczowie, tydzień póź-
niej zaproszeni zostali księża 
wikarzy. Skupieniu przewodni-
czył bp Jan Wieczorek. – Wciąż 
trzeba nam przypatrywać się 
naszemu powołaniu – powie-
dział gliwicki ordynariusz, na-
wiązując do słów św. Pawła z 

I Listu do Koryntian. – Wielki 
Post jest okazją do takiej re-
fleksji nad swoim powołaniem. 
Konferencję ascetyczną wygło-
sił o. Seweryn Masarczyk, fran-
ciszkanin, proboszcz parafii 
NSPJ w Gliwicach. W Centrum 
Jana Pawła II księża wysłuchali 
wykładu ks. dr. Wacława Borka 
„Przeklęte drzewo figowe – 
wezwaniem do owocnej mod-
litwy”. 

Modlitwie księży diecezji gliwickiej przewodniczył bp Jan Wieczorek
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W niedzielę 18 marca w parafii katedralnej 
w Gliwicach zostanie przeprowadzona akcja 
honorowego oddawania krwi. W tym dniu 
specjalny ambulans stanie obok kościoła. 

W naszym regonie znajduje się około 100 
szpitali. Aby Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa mogło zabezpieczyć w 
krew wszystkich chorych,  potrzeba, aby każ-
dego dnia zgłaszało się od 250 do 300 daw-
ców krwi. Przebywający w szpitalach wiedzą, 
ile czasem potrzeba krwi dla jedne-
go pacjenta i jak nieraz lekarze szu-
kają po całym regionie odpowiedniej 
grupy krwi. 

– Stąd pomysł, aby przy kościo-
łach diecezji gliwickiej przeprowa-

dzać akcje honorowego oddawania krwi – wy-
jaśnia lek. med. Urszula Sierantowicz-Zdanie-
wicz, kierownik Działu Organizacyjnego Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa. – Ponieważ zwykle chętni nie ma-
ją dość czasu, aby iść do przychodni, dlatego 
obok kościołów stanie ambulans przystoso-
wany do pobierania krwi. 

Akcję całym sercem wspiera ks. prał. 
Konrad Kołodziej, proboszcz parafii kate-
dralnej, który zachęcał swoich wiernych do 

oddawania krwi. – To może być je-
den z czynów miłosierdzia wzglę-
dem bliźnich, do których Kościół 
zachęca szczególnie mocno w cza-
sie Wielkiego Postu – powiedział 
ks. Kołodziej.  W 
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Jeżeli ludzie wierzący wycofają się z polityki, 
a jest wiele powodów, żeby to zrobić, to 
przestrzeń tę zajmą osoby wyznające inne 
systemy wartości – przekonywał w Gliwicach 
Jarosław Gowin. 

Unikanie takiego zaangażowania na-
zwał grzechem zaniechania i zdrady. Ja-
rosław Gowin, senator i rektor Wyższej 
Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischne-
ra, spotkał się z uczniami Katolickiej Szko-
ły z Charakterem im. Edyty Stein. Mówił o 
związku pomiędzy wiarą a polityką, roz-
dzielając to pojęcie na politykę i metapoli-
tykę. W tej drugiej właśnie widzi rolę Koś-
cioła i księży, jako wskazujących polity-
kom wartości, których powinni przestrze-
gać. Rozdzielił też wyraź-
nie wiarę od ideologii. – 
Można być chrześcijani-
nem i socjalistą, ale na 
pewno nie można, będąc 
chrześcijaninem, opowia-
dać się za całkowitą do-
puszczalnością aborcji.  

Dla osób wierzących w sferze polityki nie 
do przyjęcia są wszelkie skrajności, jak to-
talitaryzm, ksenofobia czy antysemityzm, 
ale z drugiej strony także relatywizm – za-
uważył Jarosław Gowin. 

Często słyszy zarzuty dotyczące tego, że 
angażujący się w politykę katolicy popada-
ją w fanatyzm i fundamentalizm. – Tak się 
zdarza. Trzeba jednak zauważyć również 
wyniki badań, które wskazują, że religia w 
Polsce jest sojusznikiem wolności i demo-
kracji. Według nich osoby wierzące częś-
ciej uczestniczą w wyborach i chętniej an-
gażują się w działalność organizacji poza-
rządowych, a to jest podstawą budowania 
społeczeństwa obywatelskiego – stwierdził 
Jarosław Gowin, zachęcając do tworzenia 
chrześcijańskiego państwa obywatelskiego, 
którego najlepszym przykładem – jego zda-
niem – są Stany Zjednoczone. Uczniowie 
Szkoły z Charakterem byli ciekawi oceny 
przez prelegenta polskiej polityki zagranicz-
nej, jego definicji współczesnego liberali-
zmu, pytali o zasadność istnienia senatu czy 
grożącą nam laicyzację, a także o filozofię 
ks. Józefa Tischnera. MF

Spotkanie z Jarosławem Gowinem w Gliwicach 

Wiara a polityka

Religia w Polsce 
jest sojusznikiem 

wolności  
i demokracji 
– stwierdził 
w Gliwicach 

Jarosław Gowin RO
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Możesz oddać krew

Ambulans stanie przy katedrze

Taki ambulans 
stanie 18 marca 
przy katedrze  
w Gliwicach
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KTO NIE MOŻE ODDAĆ KRWI?
  osoby, które przebyły żółtaczkę lub są na 

nią chore
 nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS
 chorzy na gruźlicę i padaczkę
  chorzy na choroby układu krążenia 

(m.in. po zawale)
 chorzy na cukrzycę
  osoby, które pomiędzy 1 stycznia 1980 ro-

ku a 31 grudnia 1996 roku przebywały 
łącznie 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej 
Brytanii, Francji lub Irlandii

  osoby, które chorują na choroby tropi-
kalne 

  chorzy z miażdżycą i po udarach móz-
gowych. 





Wszystko zaczęło się 
na początku XX 
wieku, gdy prze-
mysł ciężki na-

brał znaczenia. Budowano wte-
dy specyficzne, przyzakładowe 
osiedla robotnicze. Pojawiły się 
tzw. familoki. Ich lokatorzy mie-
li dodatkowo do dyspozycji ma-
ły ogródek i tzw. chlewik, czyli 
gospodarczą komórkę. Chlewik 
był zazwyczaj dwupiętrowy. Na 
dole hodowano kury i króliki, a 
u góry gołębie. To właśnie gołę-
bie, swoim wdziękiem i delikat-
nością urzekły Ślązaków. Pasja 
nabierała na znaczeniu i bardzo 
szybko się rozwijała. Dziś może-
my już traktować hodowlę gołę-
bi pocztowych jako sport. 

Symbol dobra i pokoju

Gołąb symbolizuje zgodę, 
nadzieję, łagodność i natchnie-
nie. Jest również symbolem Du-
cha Świętego, wolności, poko-

ju i dobra. Historia specyficznej 
przyjaźni między człowiekiem 
i gołębiem sięga wielu tysię-
cy lat. Hodowla gołębi to prze-
de wszystkim przeżycie ducho-
we. Między hodowcą a ptakiem 
od momentu jego wyklucia się 
nawiązuje się specyficzna więź. 
Od samego początku hodow-
ca jest i opiekunem, i lekarzem 
dla dorastającego ptaka. Mię-
dzy samymi hodowcami także 
bardzo często, oprócz sporto-
wej rywalizacji, zawiązują się 
przyjaźnie. Hodowcy zrzeszają 
się w związki, organizują wysta-
wy i modlą się wspólnie za sie-
bie i za swoją pasję. – Patronem 
gołębiarzy jest św. Franciszek. 
Piastuje w swoich rękach gołę-
bie. Ideały, jakimi kierował się 
w życiu, powinny być ideałami 
wszystkich hodowców – tłuma-
czy ks. Józef Żyłka, kapelan Pol-
skiego Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych. 

Pocztowy,
czyli niezwykły
Gatunków gołębi jest wiele. 

Na Śląsku szczególnym powo-
dzeniem cieszy się hodowla go-
łębi pocztowych. Mają one spe-
cyficzne właściwości psychicz-
ne i fizyczne, dzięki czemu są 
w stanie powrócić do swojego 
gołębnika z miejsca oddalone-
go nawet o 2 tys. km. Mają krę-
pą budowę ciała oraz małe gło-
wy, dzięki czemu w locie osią-
gają prędkość nawet do 100 
km/h. Gołębie pocztowe jako 
nieliczne ptaki posiadają zdol-
ność ssania, to znaczy, że gdy 
piją wodę, nie odchylają głowy 
do tyłu. W przeszłości wykorzy-
stywane były głównie do celów 
informacyjnych. Gołębie pocz-
towe zasłużyły się także pod-
czas drugiej wojny światowej, 
niektóre z nich zdobyły nawet 
wysokie odznaczenia bojowe. – 
To chyba najambitniejsze zwie-
rzęta, jakie znam. Są w stanie,  

bez względu na 
okoliczności, za 
wszelką cenę wró-
cić do swojego do-
mu, czyli do gołęb-
nika. Nieraz trwa to 
nawet kilka miesięcy, 
ale zazwyczaj, gdy nie 
padną  np. ofiarą 
jastrzębia, wra-
cają. Często są 
poturbowane 
i wycieńczone, 
ale są – tłumaczy 
Krystian Bednorz, 
hodowca gołębi z 
gliwickiej Ostro-
py. 

Selekcja, 
rywalizacja
i zawody
Wymiernym 

efektem hodow-
li gołębi poczto-
wych są trofea 
zdobyte przez nie 
na zawodach. Go-
łębie oceniane są 
dwojako, zarów-
no pod wzglę-
dem wyglądu, jak 
i osiągnięć w lo-
tach. Aby ptak 
osiągał odpowied-
nio dobre wyni-
ki w lotach, mu-
si mieć szczegól-
ne uwarunkowania genetyczne, 
stąd specjalne hodowle lęgo-
we. Bardzo ważnym elementem 
przygotowawczym do zawodów 
jest odpowiednia opieka, także 
weterynaryjna, którą musi za-
pewnić sam hodowca. Nie bez 
znaczenia są także treningi, czy-
li loty próbne. I tutaj zaczyna 
się rywalizacja, nie tylko mię-
dzy ptakami, ale także między 
hodowcami. Systemy lotowania 
(kombinacje lotów próbnych), 
mieszanki pasz, treningi. Jeże-
li wszystkie te elementy są pro-
wadzone przez hodowcę bez-

błędnie, 
sukces na

zawodach jest 
bardzo prawdopo-

dobny. Ale zanim go-
łąb trafi na zawody, mu-

si przejść odpo-
wiednie kwalifi-
kacje. Na szczeb-
lu najniższym 
o składzie dru-
żyny decydu-
je sam hodowca. 
Na szczeblu wyż-
szym wybierana 
jest reprezenta-
cja danego okrę-
gu, przez specjal-
ne jury. Potem 
odpowiednio wy-
bierana jest kadra 
narodowa na za-
wody międzypań-
stwowe. Zawody 
są przeprowadza-
ne w dwóch kate-
goriach. Oceniany 
jest wygląd gołębi 
i szybkość ich lo-
tu. W pierwszym 
przypadku bardzo 
ważny jest m.in. 
układ piór, budo-
wa ciała, kolor 
oczu. Odpowied-

nia skala ocen wyłania najład-
niejsze okazy. Aby gołąb mógł 
być oceniany, musi mieć tak-
że osiągnięcia w lotach. Za-
wody w lotach są chyba dla 
hodowców najbardziej pa-
sjonujące. Zasady są ściśle 
opisane, ale podobne na 
całym świecie. General-
nie chodzi o to, żeby 
gołąb jak najszybciej 
dotarł do swojego 
gołębnika z miej-
sca wylotu. W ob-
liczaniu czasu po-
magają specjalne 

Gołębiarska pasja
na Śląsku jest wyjątkowo 

silna. Nawet w obliczu
tragedii, którą 

wspominaliśmy niedawno, 
miłość do tych ptaków

jest niesamowita.
Wielu z nas, wracając

do tragicznych 
wydarzeń na terenie 

Międzynarodowych Targów 
Katowickich, zadaje sobie 

pytanie: Dlaczego 
akurat gołębie

i dlaczego na 
Śląsku?

tekst
ADAM SOSNOWSKI
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Po czterdziestu dniach spędzo-
nych w arce dryfującej na wo-
dach potopu, Noe „wypuścił z 
arki gołębicę, aby się przeko-
nać, czy ustąpiły wody z po-
wierzchni ziemi. Gołębica, nie 
znalazłszy miejsca, gdzie by 
mogła usiąść, wróciła do arki, 
bo jeszcze była woda na całej 
powierzchni ziemi; Noe, wy-
ciągnąwszy rękę, schwytał ją i 
zabrał do arki. Przeczekawszy 
zaś jeszcze siedem dni, znów 
wypuścił z arki gołębicę i ta 
wróciła do niego pod wieczór, 
niosąc w dziobie świeży listek z 
drzewa oliwnego. Poznał więc 
Noe, że woda na ziemi opad-
ła” (Rdz 8,8–12). 



bez względu na 
okoliczności, za 
wszelką cenę wró-
cić do swojego do-
mu, czyli do gołęb-
nika. Nieraz trwa to 
nawet kilka miesięcy, 
ale zazwyczaj, gdy nie 
padną  np. ofiarą 
jastrzębia, wra-
cają. Często są 
poturbowane 
i wycieńczone, 

błędnie, 
sukces na

zawodach jest 
bardzo prawdopo-

dobny. Ale zanim go-
łąb trafi na zawody, mu-

si przejść odpo-
wiednie kwalifi-
kacje. Na szczeb-

Od chlewika do międzynarodowych zawodów

Gołąb zwany listonoszem...

nia skala ocen wyłania najład-
niejsze okazy. Aby gołąb mógł 
być oceniany, musi mieć tak-
że osiągnięcia w lotach. Za-
wody w lotach są chyba dla 
hodowców najbardziej pa-
sjonujące. Zasady są ściśle 
opisane, ale podobne na 
całym świecie. General-
nie chodzi o to, żeby 
gołąb jak najszybciej 
dotarł do swojego 
gołębnika z miej-
sca wylotu. W ob-
liczaniu czasu po-
magają specjalne 
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ADAM SOSNOWSKI: Był Pan bezpo-
średnim uczestnikiem tragicz-
nych wydarzeń sprzed roku w 
Katowicach. Czy po samej ka-
tastrofie spotkał się Pan z przy-

padkami rezygnacji z hodow-
li gołębi?

KRYSTIAN BEDNORZ: – Wręcz 
przeciwnie. Tego typu sytuacje, 
tragiczne sytuacje, motywują do 
dalszego pogłębiania tej pasji. 
Niedawno wróciłem z ogólno-
polskiej wystawy zorganizowa-
nej w Gdańsku. Wspominaliśmy 
tamte tragiczne wydarzenia. Nie 
znam przypadku, aby ktoś zre-
zygnował z tej pasji po katowi-
ckiej tragedii, choć oczywiście 

zależy to przede wszystkim od 
człowieka, nie można do końca 
tego wykluczyć. 

Jest Pan związany z Polskim 
Związkiem Hodowców Gołębi 
Pocztowych. Czemu mają słu-
żyć tego typu stowarzyszenia? 

– W tej chwili jestem pre-
zesem oddziału Sośnicowice. 
Składa się on z pięciu mniej-
szych pododdziałów. W naszym 
oddziale jest zrzeszonych 450 

hodowców. Okręg Katowice, 
w którym także jestem człon-
kiem zarządu,  zrzesza już bli-
sko pięć tysięcy osób. Patrząc 
w skali całego Śląska, liczba ak-
tywnych członków to prawie 20 
tys. hodowców. Polski Związek 
Hodowców Gołębi Pocztowych 
zrzesza wszystkich hodowców 
w kraju. Kraj jest podzielony na 
regiony, a te z kolei podzielone 
są na okręgi. Służy to także or-
ganizacji zawodów na gruncie 
krajowym. 

Związek pomaga hodowcom

Pasja, której nigdy za mało...
Rozmowa z Krystianem 
Bednorzem, hodowcą gołębi 
pocztowych oraz członkiem 

zarządu Okręgu Katowickiego 
Polskiego Związku Gołębi 
Pocztowych. 

Od chlewika do międzynarodowych zawodów

Gołąb zwany listonoszem...

ADAM SOSNOWSKI:
średnim uczestnikiem tragicz-
nych wydarzeń sprzed roku w 
Katowicach. Czy po samej ka-
tastrofie spotkał się Pan z przy-

Rozmowa z 
Bednorzem
pocztowych oraz członkiem 

zarządu Okręgu Katowickiego 
Polskiego Związku Gołębi 
Pocztowych. 
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zegary. Potem tworzy się listę z 
wynikami i przyznaje nagrody.

Pokażmy naszą pasję
Jako że hodowcy gołębi 

pocztowych tworzą specyficz-
ną grupę społeczną, często or-
ganizują wystawy, na których 
prezentują swoje okazy, rozma-
wiają o swojej pasji i uzupeł-
niają swoje zbiory. W ofertach 
prześcigają się też firmy produ-
kujące artykuły potrzebne do 
hodowli gołębi. Niestety,  go-
łębiarska pasja do najtańszych 
nie należy. Rynek skomercjali-
zował się w momencie przystą-
pienia Polski do Unii Europej-
skiej. – Dzięki temu wzrósł po-
ziom rywalizacji i poziom za-
wodów – podkreślają sami ho-
dowcy. Polacy należą do świa-
towej czołówki pod względem 
gołębiarskich sukcesów. Na wy-
stawach ogólnopolskich, takich 
jak w ubiegłym roku w Katowi-
cach, a w tym roku w Gdańsku, 
prezentują wszystko, co z gołę-
biarstwem jest związane. Mimo 
że tworzą zwartą społeczność, 
nie zamykają się ze swoją pasją 
przed innymi.   To chyba najambitniejsze zwierzęta, jakie znam – mówi o gołębiach Krystian Bednorz 



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

11
 m

ar
ca

 2
00

7

VI

G O Ś Ć  G L I W I C K I

Lekcje w księgarni 

Jak pokochać książki?
Przede wszystkim zawczasu trzeba 
nauczyć się dla nich szacunku.  
To właśnie robią księgarze  
w Gliwicach, zapraszając dzieci  
na specjalne lekcje.

W księgarni „Matras” przy 
ul. Prymasa Wyszyńskiego dzie-
ci jeszcze przed otwarciem mogą 
pochodzić między półkami, uczą 
się odnajdywania szukanej pozy-
cji,  zadają pytania i rozmawiają 
na interesujące tematy.  

– Wszystko mi się podobało, 
ale chyba najbardziej zwiedza-
nie księgarni i przygotowywanie 
tytułów do książek. Chciałabym 
tu jeszcze przyjść – mówi Kasan-
dra z III b. Razem ze swoją  klasą 
ze SP nr 28 w Gliwicach odwie-
dziła księgarnię  w ostatnią śro-
dę lutego.  

– Klasy z naszej szkoły syste-
matycznie uczestniczą w tych za-
jęciach. Jest to forma zachęca-
nia dzieci do czytelnictwa, pra-
ca księgarza jest zresztą jednym 
z tematów w programie naucza-
nia – mówi wychowawczyni Mał-
gorzata Dybalska.

Lekcje w księgarni trwają go-
dzinę, zajęcia prowadzi Karina 
Skrzypiec, pracownica księgarni i 
terapeuta zajęciowy. Zwykle po-
maga jej córka Maja,  studentka 
pedagogiki. 

– Pomysł zrodził się na po-
czątku stycznia, to był po prostu 
taki impuls. Ponieważ odwiedza 
nas bardzo mało dzieci,  pomy-
ślałam, że trzeba coś zrobić, że-
by je do tego zachęcić – mówi K. 
Skrzypiec.

Że nie jest to wcale takie 
trudne, okazało się już po kilku 
spotkaniach. Dzieci same ściąga-
ją z półek książki i od razu ma-
ją ochotę je czytać. W księgar-
ni „Matras” mają zresztą co wy-
bierać, a estetycznie wykończo-
ne wnętrze jest bardzo przytulne 
i zachęca do lektury. Na zaszycie 
się w kącie nie ma jednak czasu. 
Każda lekcja przebiega według 
określonego scenariusza. – Naj-
pierw oprowadzamy dzieci po 
księgarni, rozmawiamy na temat 
zachowania w tym miejscu. Dru-
ga część odbywa się na siedzą-
co i poświęcona jest pracom pla-
stycznym – tłumaczy K. Skrzy-
piec. Przy kolorowych stolikach 

dzieci robią np. włas-
ne zakładki do książki, 
ekslibrisy, a nawet pro-
jektują okładki do ksią-
żek, które może kiedyś 
w przyszłości same na-
piszą. Ich prace są później ekspo-
nowane w księgarni na specjalnej 
wystawie. 

Zajęcia są ciekawe, więc i za-
interesowanie lekcjami wzrasta. 
Przeznaczone dla uczniów  klas 
od I do III początkowo odbywa-
ły się tylko w środy. Teraz moż-

na umawiać się także w 
poniedziałki (zawsze od 
godz. 8.30 do 9.30).  Za-
jęcia są całkowicie bez-
płatne, w grupach liczą-
cych nie więcej niż 30 

dzieci. Chętne szkoły mogą za-
dzwonić do księgarni i umówić 
się na wybrany termin.

 KC

Księgarnia „ Matras”, ul. Prymasa 
Wyszyńskiego 9, Gliwice, tel. 0 32 238 80 
81, e-mail: ks08@katowice.matras.pl 

Zajęcia odbywają 
się w przytulnym 
wnętrzu 
kilkupoziomowej 
księgarni
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Do tych, którzy chcieliby zostać 
rodzicami zastępczymi i do 
tych, którzy chcieliby pomóc 
takim rodzinom, skierowana 
jest kampania, która właśnie 
rozpoczęła się w Zabrzu. 

Kampania „Dom zastępczy 
2007” zorganizowana została 
przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie w Zabrzu. – Chce-
my zainteresować tematem za-
stępczego rodzicielstwa, zachę-
cić do udziału w szkoleniach 
przygotowujących do pełnienia 
roli rodziców zastępczych. Kam-
pania skierowana jest również 
do osób, które jako wolonta-
riusze chciałyby wspierać rodzi-
ny zastępcze, a także tych, któ-
rzy mogą zaproponować włas-

ne pomysły na to, jak pomagać 
dzieciom i ich rodzinom – mówi 
Piotr Paczulla, odpowiedzialny 
za kampanię. Rola wolontariu-
szy może polegać np. na pomo-
cy dzieciom w nauce, odprowa-
dzaniu ich do szkoły, odciążeniu 
rodziców w pewnych obowiąz-
kach, zwłaszcza tych rodziców 
którzy podjęli się opieki nad 

dziećmi niepełnosprawnymi. W 
taki wolontariat mogą zaanga-
żować się np. studenci psycho-
logii czy pedagogiki specjalnej. 

Zadaniem działającego od 
roku w ramach MOPR Zespołu 
do spraw Opieki nad Dzieckiem 
i Rodziną, jest właśnie współpra-
ca z rodzinami zastępczymi, któ-
rych Zabrzu jest około 300. Po-

lega ona m. in.  na zapewnieniu 
im pomocy psychologicznej czy 
prawnej, jeśli tego potrzebują. 
Zespół wspiera też rodziny na-
turalne, których dzieci skiero-
wane zostały do opieki zastęp-
czej, pomagając im w dojrzewa-
niu do wypełniania swoich obo-
wiązków rodzicielskich. Zajmu-
je się również młodzieżą opusz-
czającą placówki opieki zastęp-
czej i usamodzielniającą się. 

Szczegółowe informacje 
na temat projektu: Zespół do 
spraw Opieki nad Dzieckiem i 
Rodziną, Zabrze, ul. Wyzwo-
lenia 7, pokój nr 8 – od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 7.30–11.30, tel.  (032) 271 
30 05 w. 63, (032) 271 64 31 
w. 63. MF

Kampania Dom Zastępczy

Rodzina zastępcza, ale prawdziwa
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Konkurs dla dzieci

Święte filary
Wspólnie z Radiem PLUS i 
Wydawnictwem Jedność pro-
ponujemy najmłodszym czytel-
nikom udział w konkursie. 
W każdym tygodniu jest do 
wygrania ciekawa książka, 
ufundowana przez Wy-
dawnictwo Jedność. Tym razem 
konkurs związany jest z życiem 
świętych.

Najmłodszym „Jedność” pro-
ponuje ciekawe książki. Ukazu-
ją się one m.in. w serii „Teatrzy-
ki dla dzieci”. Seria „Żywioły” to 
propozycja interesujących zajęć 

technicznych, mu-
zycznych i plastycz-
nych dla przedszko-
laków. Maluchom 
warto kupić „Wiel-
ką księgę gier i za-
baw” (250 propo-
zycji ciekawego 
spędzenia czasu 
dla dzieci). Seria 
„Wychowanie 

emocjonalne” adresowana jest 
do osób pracujących z dziećmi w 
wieku przedszkolnym. O książki 
„Jedności” pytaj w księgarniach. 
Więcej na stronie: www.jednosc.
com.pl.
W tym tygodniu do wygrania 
książka pt. „Mała rewia mody”, 
wydana w cyklu „Wycinanki 
dla dziewczynek”. Aby wygrać 
książkę, należy zadzwonić w 
niedzielę 18 marca o godz. 
8.30 do Radia PLUS, podczas 
audycji „Quizy pani Izy” (tel. do 
studia 032/ 232 52 32) i odpo-
wiedzieć na pytanie: Jakiego 
wielkiego świętego czczą 17 
marca mieszkańcy Irlandii? 
Jest on ich patronem, a przed 
wiekami umocnił w ich kraju 
chrześcijaństwo. 

zycznych i plastycz-
nych dla przedszko-
laków. Maluchom 
warto kupić „Wiel-
ką księgę gier i za-
baw” (250 propo-
zycji ciekawego 
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Kobiety, które nie ukończyły 
24 lat i nie mają pracy, mogą 
skorzystać z bezpłatnego 
szkolenia, finansowanego 
z funduszy europejskich. 

– Femina.Net jest wynikiem 
naszych doświadczeń i przemy-
śleń związanych z wcześniejszy-
mi projektami, skierowanymi do 
młodzieży – mówi Agnieszka Ma-
tulewicz, koordynator projektu. 
– Wiedzieliśmy, że młodzież jest 
bardzo chłonna  i dużo bardziej 
podatna na taką wiedzę. Jedno-
cześnie mogłoby się wydawać, 
że kobiety są mało zainteresowa-
ne technologiami informacyjny-
mi, ale jeżeli się przejdzie przez 
różnego rodzaju fora i grupy dys-
kusyjne, które istnieją w Interne-
cie, to widać, że są bardzo aktyw-
ne w tym zakresie. One jakby do-
piero dorwały się do tych możli-
wości i chcą korzystać z nich peł-
nymi garściami – tłumaczy. 

Najlepiej by było, gdyby 
wszystkie podstawy technolo-
gii informacyjnej wynosiły już ze 
szkoły, ale tak niestety jeszcze 
się nie dzieje. Szkoły albo nie po-
siadają odpowiedniego sprzętu i 
oprogramowania, albo nauczycie-
le nie są jeszcze przygotowani do 
prowadzenia tego typu zajęć. 

– Przez cztery lata 
informatyki w szkole nie 
nauczyłam się tyle, ile 
tutaj na szkoleniu. Za-
jęcia są o wiele ciekaw-
sze, prowadzą je bar-
dzo dobrzy wykładow-
cy, dobrze przygotowa-
ni do zajęć. Pracujemy na bar-
dzo dobrym sprzęcie, robiliśmy 
już filmy, obrabialiśmy zdjęcia, 
poduczyliśmy się troszeczkę ję-
zyka angielskiego, sprzedajemy 
i kupujemy na Allegro – wylicza 
Martyna Wójcik, która razem z 
15 innymi dziewczynami właśnie 
skończyła I turę kursu. 

Każda z uczestniczek pod-
czas szkolenia może skorzystać 
z konsultacji z doradcą zawodo-
wym. Po ukończeniu kursu po-

winna obsługiwać kom-
puter w stopniu śred-
nio zaawansowanym, 
znać podstawy języka 
angielskiego przydatne-
go w Internecie, może 
sama przygotować pro-
dukty do sprzedaży na 

aukcjach internetowych. Młode 
dziewczyny poznają także zasa-
dy tworzenia multimediów: po-
trafią robić i edytować zdjęcia, 
przetwarzać zapisy elektronicz-
ne, przygotować  własną pro-
stą stronę www. Znają podsta-
wy prawa pracy i przedsiębior-
czości.  

Po tych sześciu tygodniach 
intensywnego szkolenia z nowy-
mi kwalifikacjami pozostaje im 
tylko szukać zatrudnienia.  – Ko-
biety są najbardziej upośledzone 
na rynku pracy. Jeżeli spojrzy się 
na statystyki, bezrobocie wśród 
nich, zwłaszcza młodych kobiet,  
jest najwyższe. One są najbar-
dziej dyskryminowane przy pro-
cedurze zatrudniania. Choć to 
jest niedozwolone, są odrzuca-
ne tylko z tego powodu, że są 
kobietami. Dochodzą do tego ni-
skie kwalifikacje względem męż-
czyzn, jeśli chodzi o technolo-
gie informacyjne. Stąd nasza pro-
pozycja i pomoc – tłumaczy Ag-
nieszka Matulewicz. 

KLAUDIA CWOŁEK

Więcej informacji i zapisy: Katolickie 
Centrum Edukacji Młodzieży KANA, ul. 
Jana Pawła II 7, 44-100 Gliwice, tel. 
32 230-89-41, e-mail: kana@kana.
gliwice.pl, www.kana.gliwice.pl, www.
femina-net.pl.

Femina.Net w Kanie

Kurs dla bezrobotnych kobiet

Grupy liczą 
16 osób, każdy 
ma do dyspozycji 
komputer 
z pełnym 
oprogramo-
waniem

PROJEKT FEMINA.NET  
Przygotowuje kobiety do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Trwa 
od grudnia 2006 r. do marca 2008 r. W tym czasie przeprowadzonych zosta-
nie 7 bezpłatnych szkoleń, w wymiarze 155 godzin, doskonalących umiejęt-
ności wykorzystywania technologii informacyjnej oraz z zakresu prawa pra-
cy i przedsiębiorczości. W szkoleniach weźmie udział 112 bezrobotnych kobiet 
z województwa śląskiego. Są jeszcze wolne miejsca w późniejszych terminach. 

TEMATY SZKOLENIA: 
 Zastosowanie komputera w pracy
 Kreowanie i wykorzystywanie multimediów
 Obsługa i kreowanie Internetu
 Handel i marketing internetowy
 Archiwizacja danych oraz dokumentów
 Podstawy prawne i podatkowe
 Język angielski
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  TOWARZYSTWO IM. EDYTY 
STEIN

zaprasza na spotkania, które odbywają 
się w II wtorki miesiąca o godz. 18.30 
przy parafii katedralnej w Gliwicach. 
13 MARCA – prelekcja pt. Filozofia kobie-
ty wg E. Stein. 
  DEKANALNE SPOTKANIA 

MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
13 MARCA, godz. 19.00, parafia 
Chrystusa Króla w Gliwicach (dom pa-
rafialny) – dla dekanatów Gliwice i 
Gliwice Sośnica.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbę-
dzie się 14 MARCA w kaplicy św. Jadwigi 
przy parafii Wszystkich Świętych. W 
programie: godz. 18.05 – nieszpo-
ry, godz. 18.30 – Msza św. z homilią i 
prelekcja ks. dra hab. Józefa Bremera, 
jezuity pt. Droga św. Jakuba.
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
14 MARCA, godz. 19.00, kościół pw. 
MB Królowej Pokoju w Tarnowskich 
Górach. Organizator: Wspólnoty 
Odnowy w Duchu Świętym, www.gli-
wice.odnowa.org.
  WYKŁADY OTWARTE

15 MARCA, godz. 18.00, 
Centrum Jana Pawła II 
w Gliwicach (obok ka-
tedry) – Wykład pt. 
Refleksja J. Ratzingera 
– Benedykta XVI na 
temat muzyki kościel-
nej wygłosi ks. dr 
Joachim Waloszek.

  WIELKOPOSTNY DZIEŃ
SKUPIENIA MUZYKÓW 
KOŚCIELNYCH

17 MARCA, o godz. 10.00, katedra gli-
wicka i Centrum JP II. W programie: 
wspólne ćwiczenie nowych śpiewów, 
nabożeństwo wielkopostne, wykład 
Brygidy Tomali pt. Akompaniament li-
turgiczny – jego wpływ na jakość śpie-
wu, dyskusja i sprawy formacyjno-or-
ganizacyjne. 
  DLA NADZWYCZAJNYCH 

SZAFARZY KOMUNII ŚW.
17 MARCA, godz. 9.30, parafia śś. Piotra 
i Pawła w Tarnowskich Górach – dzień 
skupienia dla szafarzy północnych de-
kanatów diecezji.
24 MARCA, godz. 9.30, parafia kate-
dralna w Gliwicach – dzień skupienia 
dla szafarzy z południowych dekana-
tów diecezji. W programie nabożeń-
stwo pokutne, Msza św. pod prze-
wodnictwem księdza biskupa i kon-
ferencja.  

Zapowiedzi

Ku dojrzałości – to temat rekolekcji 
wielkopostnych dla nauczycieli, 
które odbędą się od 19 do 21 marca w Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach. 

Rekolekcje dla nauczycieli wygłosi ks. dr 
Mirosław Nowosielski, adiunkt na Uniwersy-
tecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, wykładowca psychologii w Wyższym Se-

minarium Duchownym w Łowiczu, członek 
Komisji Teologicznej Odnowy w Duchu Świę-
tym. Tematy rozważań w kolejnych dniach 
będą następujące: być dojrzałym, dojrzałość 
a miłość bliźniego, dojrzałość a duchowość. 
Organizatorami rekolekcji są Inicjatywa Mis-
sio i Federacja Wspólnot Gliwickich.  

Rekolekcje odbędą się od 9 do 21 marca 
w Centrum Jana Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry), początek o godz. 19.30.  

Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli

Ku dojrzałości

„Fundamenty wiary” to cykl spotkań dla 
rodziców, które rozpoczynają się 17 marca 
w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.

Do udziału w nich zaproszeni są nie tyl-
ko rodzice, ale również osoby  pragnące po-
magać rodzicom w budowaniu dobrych wię-
zi z dziećmi. Organizatorzy – ks. Artur Sepio-
ło, proboszcz parafii Chrystusa Króla i Piotr 
Werwiński z Ruchu Nowego Życia, zachęca-
ja do uczestnictwa tych, którzy poprzez do-
bre więzi z dziećmi, chcą przekazywać im wia-
rę i wychować pokolenie tych, którzy wiedzą 
w co wierzą, i dlaczego w to wierzą oraz żyją 
zgodnie z tym, co wyznają. Na spotkaniu bę-
dzie można poznać praktyczne sposoby bu-

dowania właści-
wych więzi z do-
rastajacymi dzieć-
mi, a podczas pracy w małych grupach wy-
mienić się doświadczeniami, jak wzmacniać 
te relacje. 

Spotkanie odbędzie się 17 marca, w 
godz. 10.00–14.00 w domu katechetycz-
nym parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, ul. 
Okrzei 31. Spotkanie ma charakter otwar-
ty, ale jeśli to możliwe, organizatorzy proszą 
o wcześniejsze zgłoszenie swojego udzia-
łu: kontakt@fundamentywiary.pl. Będzie też 
możliwość kupienia książki z cyklu „Funda-
menty wiary”. Więcej informacji: www.Fun-
damentyWiary.pl. 

Spotkanie z cyklu „Fundamenty wiary”

Nie tylko dla rodziców

„Szafa z Aniołami. Komedia 
angelologiczna” – to 
najnowsza propozycja Teatru 
A, na którą artyści zaprosili 
do Kinoteatru X.

Twórcy mówią, że tym 
razem sięgają po temat, któ-
ry w kulturze europejskiej 
doczekał się już mnóstwa 
opracowań przez artystów, 
filozofów, teologów. Chcą 
do niego podejść dowcipnie 
i lekko. Pojawiają się więc 
w przedstawianej historii, 

nazwanej przez nich kome-
dią angelologiczną, czterej 
Aniołowie – Michał, Gabriel, 
Rafał i Azrael (Anioł Zagła-
dy). A każdy z nich snuje 
swoją własną opowieść…

Prapemiera i premiera w 
Kinoteatrze X w Gliwicach 
(ul. M. Strzody 10) zapla-
nowane zostały na 10 mar-
ca o godz. 17.00 i 19.00. 
Spektakl 11 marca o godz. 
19.00. Szczegółowe infor-
macje: www.teatr-a.art.pl.
 

Kolejna premiera Teatru A

Szafa z Aniołami


