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GLIWICKI
Dom Kapłana pobłogosławiony

O

redaktor wydania

d młodych ludzi po
studiach pracodawcy
oczekują, że będą dobrze
wykształceni i od razu z doświadczeniem w renomowanej firmie. Możliwość połączenia jednego z drugim daje „Silesianum Professional”,
kurs ułatwiający start zawodowy absolwentom kierunków inżynierskich. O francuskim modelu kształcenia,
jaki jezuici przeszczepili na
polski grunt, więcej piszemy
na str. IV–V.


Za Tydzień
 JADĄ ZA BOGIEM. O procesjach
konnych w Poniedziałek
Wielkanocny w Ostropie.
 KAMIENNE ŚWIADECTWA WIARY. W bytomskim muzeum
można zobaczyć fotogramy
monasterów z rumuńskiej
Bukowiny.
 KLUB POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
„PRACA” powstał w parafii śś.
Piotra i Pawła w Tarnowskich
Górach.

Miejsce ofiarnej posługi
W przededniu 15. rocznicy
ustanowienia diecezji gliwickiej
bp Jan Wieczorek poświęcił Dom
Kapłana w Wiśniczu.
W tym domu przygotowano
18 mieszkań dla kapłanów, którzy ze względu na stan zdrowia
czy wiek odeszli z pracy parafialnej. – Cieszę się, że nasza diecezja ma miejsce, gdzie kapłani będą mogli odpocząć po trudach
duszpasterskiej pracy – przywitał
zebranych ks. Zbigniew Lachowicz, diecezjalny ekonom, który
włożył wiele pracy, czasu i serca
w remont obiektu.
Podczas Eucharystii Biskup
gliwicki poświęcił nową kaplicę, której patronuje św. Józef,
ołtarz oraz stacje Drogi Krzyżowej. W homilii bp Jan Wieczorek podkreślił, że Dom Kapłana oraz Dom Pomocy Społecznej, należący do diecezjalnej Caritas, mają wspaniałą orędowniczkę – św. Jadwigę. – Za przykładem świętej Pani Śląska niech
ten dom będzie zawsze wypełniony modlitwą. Kapłan, który

WALDEMAR PACKNER

MIRA FIUTAK

dobrze przeżywa „po- Domowi
W
uroczystości
sługę starości”, może Kapłana, który
uczestniczyli dziekani
swoją modlitwą i ofia- poświęcił bp
diecezji gliwickiej, sponrą wyprosić wiele do- Jan Wieczorek,
sorzy oraz ci, którzy
bra dla Kościoła i diece- patronuje św.
pracowali przy remonzji – powiedział bp Wie- Jadwiga Śląska
cie gmachu. Obecnie w
czorek, który podziękoDomu Kapłana mieszka
wał również wszystkim
czterech księży emerywspierającym to dzieło pracą i tów, w których imieniu podzięmodlitwą. – Zwłaszcza dzięku- kował ks. Alfred Schleger: – Tu
ję ks. Zbigniewowi Lachowiczo- można wspaniale wypocząć, a
wi, ofiarnie zaangażowanemu w miejsce jest naprawdę cudowne
remont tego domu – powiedział – powiedział.
bp Jan Wieczorek.
KS. WALDEMAR PACKNER

SUPER KROSZONKI 2007
całego Śląska na konkurs wpłynęło 68
zestawów prac osób dorosłych, 28 zestawów prac dziecięcych i młodzieżowych
indywidualnych oraz 26 zestawów prac
zbiorowych. Jury nie miało łatwego zadania. Technika prac i poziom wykonania kroszonek był bardzo wysoki. Nagrody otrzymali Adrian Balcer i Szymon Dylus (technika rytownicza), Arkadiusz Belica (technika
malowania woskiem), Ignacy Magiera (inne
techniki tradycyjne). W kategorii prac wykonanych technikami nowatorskimi pierwsze miejsce zajęły Urszula
Mazurek i Ewa Gawenda.
Kroszonki Anieli
Nagrodę
Biskupa
Jaworskiej
Diecezji
Gliwickiej
przy(nagroda
Biskupa Diecezji znano Anieli Jaworskiej.
Organizatorem konkursu
Gliwickiej)
na najpiękniejszą krozachwycają
szonkę jest Muzeum w
misternym
wykonaniem
Gliwicach.
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Ważna jest osobowość

Wiara a rozum

GLIWICE. Rekolekcje wielkopostne dla nauczycieli w gliwickim Centrum Jana Pawła II
wygłosił ks. dr Mirosław
Nowosielski, który jest wykładowcą Uniwersytetu kard.
Stefana Wyszyńskiego i Wyższego Seminarium Duchownego
w Łowiczu. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „Ku
dojrzałości”. – W wychowaniu
ważna jest osobowość wychowującego, czyli to kim jestem,
a program jest rzeczą służebną. Każdy nauczyciel i katecheta powinien być wielką osobowością, bo takie są wymogi tego zawodu – stwierdził ks.
Nowosielski, zauważając, że w
naszym kraju nie docenia się
formacji nauczycieli. Mówiąc o
dojrzałości, wskazał na trzy cechy, które należy kształtować
w tych, których się wychowuje: poczucie odpowiedzialności

Przez trzy dni rekolekcji akademickich gliwicka katedra była pełna

ROMAN KONZAL

za siebie i za innych, poczucie
własnej wartości i umiejętność
prawidłowego myślenia.

ROMAN KONZAL

REKOLEKCJE AKADEMICKIE. Wiara potrzebuje zrozumienia – taki temat miały tegoroczne wielkopostne rekolekcje
akademickie, które głosił do studentów w katedrze w Gliwicach
ks. Wojciech Michalczuk. Od 19
do 21 marca gliwicki duszpasterz akademicki starał się pokazać wzajemne relacje pomiędzy wiarą a rozumem. – Dzięki

Nauczyciel powinien mieć
osobowość – zauważył w Gliwicach
ks. dr Mirosław Nowosielski

Program dla każdego

Primavera na 80. urodziny

ZABRZE. W uroczystość św.
Józefa w kościele św. Andrzeja
w Zabrzu ks. inf. Paweł Pyrchała
odprawił Mszę św. dla członków działającej w tej parafii grupy Apostolstwa Dobrej
Śmierci. Wspólnota istnieje tu
od 9 lat, dzisiaj skupia ponad
sto osób. – Poznanie Boga to
program życiowy każdego człowieka. Oznacza on poznanie

TARNOWSKIE GÓRY. Od
21 do 23 marca Edukacyjne
Centrum Ubioru i Rzemiosła,
czyli
dawna
tarnogórska
Odzieżówka, obchodziło 80-lecie szkoły. Od 15 lat przygotowywane są w niej pokazy mody, które są prezentacją projektów strojów uczennic technikum odzieżowego. Pokazy takie odbywały się – chociaż niecyklicznie – od samego początku istnienia szkoły. W tym roku
inspiracją był obraz Botticellego
„Primavera”, a tym samym sztuka i kultura Włoch. Tegoroczny
konkurs młodych projektantów
Debiuty 2007 wygrały Sylwia
Jasiok z klasy IV i Anna Cichocka
z klasy II. Z okazji jubileuszu w
szkole przygotowano kilka wystaw prezentujących prace uczniów Liceum Plastycznego, moż-

skich, Sławomir Karbowski,
działający na rzecz niepełnosprawnych dzieci, Adam
Kołodziejski, sponsor Domu
Dziecka oraz Elżbieta i Piotr
Wocławowie, którzy umożliwiają nieodpłatne korzystanie
ze stadniny konnej dzieciom z
Klubu Młodzieżowego MOPR.

W tym roku inspiracją
dla młodych projektantów
był obraz Botticellego „Primavera”

Tydzień Wiesława Ochmana

Obecni na rozdaniu orderów w MOK-u w Zabrzu Biskupicach wznieśli toast
sokiem marchewkowym

ROMAN KONZAL
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ZABRZE. Pięciu laureatów
orderu „Kropla Tęczy” wybrano w tym roku spośród jedenastu zgłoszonych do tej nagrody. Otrzymali je: Wojciech
Chodkiewicz, sponsor świetlicy
środowiskowej MOPR, Hubert
Hemlowski, organizator charytatywnych turniejów piłkar-

na było też zwiedzić muzeum
szkolne oraz wystawę okolicznościową przedstawiającą historię szkoły.

ROMAN KONZAL

własnego rodowodu, a tym samym pokochanie Boga i służenie Mu. Wam szczególnie bliska jest taka wizja życia – powiedział do zebranych ks. inf.
Pyrchała. Nawiązując do postaci św. Józefa, mówił też o kryzysie roli ojca we współczesnych rodzinach i przypomniał,
że wszelkie ojcostwo na ziemi
pochodzi od Boga Ojca.

Krople Tęczy rozdane

II

pogłębionej wierze, potrafimy
stanąć w obronie wartości, w
które wierzymy. Dawać świadectwo – swoim stylem życia, postępowaniem czy profesjonalizmem – to równocześnie umieć
powiedzieć dlaczego tak właśnie żyję – mówi ks. Michalczuk.
Naukom rekolekcyjnym towarzyszyły prezentacje multimedialne.

BYTOM. Od 17 do 24 marca
Opera Śląska w Bytomiu obchodziła 50-lecie pracy artystycznej Wiesława Ochmana.
W czasie tego szczególnego tygodnia publiczność mogła podziwiać wyreżyserowane przez niego wielkie ope-

ry, m. in. „Carmen”, „Traviatę”
czy „Borysa Godunowa”. A także usłyszeć samego mistrza.
Tygodniowi towarzyszyła promocja książki biograficznej
pt. „Tonacje sławy – Wiesław
Ochman” autorstwa Jerzego
Skrobota.
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Triduum Paschalne
z Ruchem Światło–Życie
W parafii św. Franciszka w
Zabrzu odbędą się rekolekcje
oazowe, połączone z celebracją Triuduum Paschalnego.
W części spotkań i liturgii
mogą uczestniczyć wszyscy
zainteresowani.

czyć w niektóre punkty programu. Jest to okazja do oderwania się od zabiegania świątecznego i skupienia na przeżywaniu tajemnicy paschalnej.


– Od kilku lat po raz kolejny organizujemy rekolekcje w
ramach Triduum Paschalnego
– mówi ks. Jarosław Buchenfeld, moderator diecezjalny Ruchu Światło–Życie. – Ks. Franciszek Blachnicki formację podstawową ruchu oparł na obrzędzie chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Jednym
ze szczytowych momentów tej
formacji jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Pachalną dla tych uczestników, którzy przeżywają powtórny katechumenat. Chcemy się do tego jak najlepiej
przygotować, żeby to była jak
najbardziej świadoma decyzja.
Dlatego cały czas Triduum od
czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, chcemy przeżywać w
takim klimacie rekolekcyjnym.
Rekolekcje są obowiązkowe dla oazowiczów na etapie
II roku formacji podstawowej,
ale ich formuła jest szersza –
każdy, kto chce w ten sposób
przeżyć święta, może się włą-

SPOTKANIA OTWARTE
DLA WSZYSTKICH
WIELKI CZWARTEK
15.00 – konferencja (wprowadzenie ogólne do Triduum
Paschalnego)
18.00 – Msza Wieczerzy
Pańskiej
WIELKI PIĄTEK
7.30 – Jutrznia
11.30 – konferencja (salka)
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej
WIELKA SOBOTA
7.30 – Godzina Czytań i
Jutrznia
11.15 – konferencja (salka)
15.20 – Nabożeństwo „Effatha”
20.00 – Wigilia Paschalna z procesją rezurekcyjną
Niedziela rano
8.00 – Jutrznia


Wielkanocne dzieło caritas

Chleb Miłości

Przed Niedzielą
Palmową Caritas Diecezji Gliwickiej rozprowadziła po parafiach „Chleb Miłości” – miniaturowe
chlebki na wielkanocny stół. Dochód z ich

sprzedaży przeznaczony będzie
na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin. Cena: 4 zł.


Żeby żyć słowem
Bożym

Już za dwa tygodnie działalność
rozpocznie Diecezjalne Studium
Pisma Świętego.
Żeby żyć słowem Bożym, trzeba je dobrze rozumieć, a żeby je
rozumieć, nie wystarczy pobieżna
lektura, bez głębszego wyjaśnienia. Stąd nowa inicjatywa – powołanie dwuletniego Studium Pisma Świętego. Jego pomysłodawcą jest ks. dr Wacław Borek, który ukończył biblistykę w Rzymie i
jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
– Od dwóch lat obserwuję, jak
wykłada się Pismo Święte w seminarium. Program studiów teologicznych zezwala jedynie na bardzo ogólne poznanie Starego i
Nowego Testamentu. Ograniczony czas studiów nie pozwala na
zatopienie się w konkret, dlatego
brakuje wiedzy głębszej, na którą z kolei czekają ludzie w parafiach – tłumaczy ks. Borek. O tych
oczekiwaniach przekonał się podczas pracy duszpasterskiej, dlatego od dwóch lat w Opatowicach,
gdzie kiedyś był wikarym, prowadzi spotkania biblijne. Stały się
one kolejnym impulsem do tego, żeby zorganizować studium
Pisma Świętego z prawdziwego
zdarzenia. – W parafiach istnieje
ryzyko zniechęcenia ludzi do tego
typu spotkań, jeśli rozbudzimy w
nich pragnienie pogłębionej lektury Pisma Świętego, a potem

tylko przyjdzieKs. dr Wacław
Borek znaczną
my, otworzyczęść swojego
my tekst i zażycia poświęca
damy
pytastudium Pisma
nie, co Duch
Świętego
Święty chce
nam przez ten
fragment powiedzieć – tłumaczy. – Dlatego
chciałbym w sposób bardzo systematyczny przedstawić egzegezę biblijną (objaśnienie tekstu),
teologię biblijną, czyli co z takiej
egzegezy wynika, oraz jak konkretnie wcielać słowo Boże w życie i dzielić się tym doświadczeniem z innymi.
Pierwsze organizacyjne spotkanie dwuletniego Diecezjalnego
Studium Pisma Świętego zaplanowano 18 kwietnia o godz. 16.30
w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach. Kolejne odbywać się będą co trzy tygodnie,
we wtorki od godz. 19.15 do
21.00. W studium mogą uczestniczyć księża, zakonnicy i zakonnice oraz świeccy z przygotowaniem teologicznym. Chętni mogą
zgłaszać się w Kurii Diecezjalnej
w Gliwicach (tel. 0 32 230 71 42)
lub do ks. Wacława Borka, e-mail:
waclaw.borek@autograf.pl.
Studium Pisma Świętego wpisuje się w Dzieło Biblijne, inną inicjatywę, już działającą w Polsce,
które ma swoją stronę internetową: www.biblista.pl. Znajdują się
na niej podstrony dla poszczególnych diecezji. Gliwicką redagować
będzie ks. Wacław Borek.
KC
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„Tak więc trwają wiara,
nadzieja, miłość – te trzy: z
nich zaś największa jest miłość”
– takie jest motto wielkanocnej
akcji Caritas.

Dwuletnie studium

MARTA SZEWERDA

Rekolekcje nie tylko dla oazowiczów

III
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Dobre wykształcenie
i od razu doświadczenie
w renomowanej firmie
– to, co dla młodych
absolwentów
do niedawna

Pierwsi inżynie

Otwarci na n

wydawało się
nieosiągalne, staje
się realne.

J

tekst
KLAUDIA CWOŁEK
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ezuici przeszczepili do
Polski francuski model
kształcenia.
Dziewięciu młodych inżynierów z różnych stron
Polski zakończyło niedawno w Gliwicach roczny kurs,
przygotowany przez zakon we
współpracy z francuskimi partnerami i takimi przedsiębiorstwami, jak Kosmepol (Grupa
L’Oréal) – (branża kosmetyczna), Michelin Polska (branża
oponiarska), Hutchinson Poland – (branża motoryzacyjna),
Dalkia – (branża energetyczna).
Kurs realizowany jest przez powołaną do tego celu Fundację Edukacji Technicznej. Nazywa się „Silesianum Professional” (bo organizowany jest na
Śląsku i przeznaczony dla młodych ludzi, rozpoczynających
karierę zawodową). Obecnie
trwają już kolejne dwie edycje
szeroko zakrojonego projektu,
który w przyszłości ma doprowadzić do utworzenia Wyższej
Szkoły Technicznej.

IV

Model już sprawdzony
– Inspiracja przyszła z Francji. Ponad sto lat temu tamtejsi przemysłowcy poprosili jezuitów, znanych z dużego doświadczenia w dziedzinie edukacji, o pomoc w założeniu
szkoły wyższej dla inżynierów
– mówi o. Krystian Sowa, prezes Fundacji Edukacji Technicznej. – Tak powstała pierwsza

Szkoła ICAM w Lille. Warsztaty
dyplomowych szkoleń,
Kilkadziesiąt lat póź- przygotowawcze w przyszłości mają to
niej pojawiły się kolej- dla kandydatów być studia dzienne.
ne – w Nantes i Tulu- „Silesianum
– Ważnym rysem
zie. Dziś Grupa ICAM Professional”
ICAM i naszej fundaprowadzi siedem szkół
cji jest też pedagogia
we Francji i jedną w
jezuicka, czyli dążenie
Środkowej Afryce, lokując się do całościowego rozwoju osow czołówce edukacyjnych ran- bowego studenta. Jesteśmy otkingów, a jej inżynierowie są warci dla wszystkich, niezależrozchwytywani przez przedsię- nie od przekonań religijnych,
biorstwa – tłumaczy.
choć nie ukrywamy, skąd czerICAM łączy kształcenie piemy swoje inspiracje – mówi
techniczne i umiejętności z za- o. Sowa. To on, razem z frankresu zarządzania, ćwiczone cuskimi partnerami, jest główjuż w czasie studiów podczas nym sprawcą przeszczepiania
pracy w przedsiębiorstwach. do Polski doświadczenia ICAM.
To właśnie stało się główną Sam, zanim wstąpił do jezuiideą kursu „Silesianum Profes- tów, ukończył Politechnikę Śląsional”, który chce pomóc ab- ską w Gliwicach, odbył dalsze
solwentom wykorzystać wynie- studia techniczne w Leuven i
sioną ze studiów wiedzę. Na roczny staż w São Paulo. Stąd
razie robi to na poziomie po- jego wyczulenie na problemy

młodych inżynierów i ogromne zaangażowanie w realizację
projektu.

Konkretne
doświadczenie
Propozycja jezuitów to nie
tylko nabycie nowych umiejętności, ale także wielka szansa na związanie się z dobrą
firmą.
– W dzień po obronie pracy
magisterskiej zacząłem przeglądać ogłoszenia w poszukiwaniu pracy i natrafiłem na informację o kursie. Z ciekawości
postanowiłem spróbować. Zainteresowała mnie możliwość
zdobycia doświadczenia w firmie i jednocześnie podwyższenia kwalifikacji o takie zagadnienia, których na trady-
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erowie ukończyli „Silesianum Professional”

ZDJĘCIA ARCHIWUM FUNDACJA EDUKACJI TECHNICZNEJ

nowe możliwości
cyjnych studiach nie ma – mó- ny samemu sobie – tłumaczy.
wi Łukasz Radzki, który ukoń- Wiele w jej życiu się zmieniło,
czył budownictwo na SGGW w bo musiała podjąć razem z męWarszawie. – Najcenniejsza dla żem decyzję o zmianie miejmnie była możliwość poznania sca zamieszkania, ale nie żałuod wewnątrz różnych przed- je. Już na początku pokazano
siębiorstw poprzez rozmowy jej ścieżkę rozwoju zawodoz kolegami z kursu i wzajem- wego. Co osiągnie, jeśli spełni
ne wizyty w tych przedsiębior- konkretne wymagania. Każdy
stwach – dodaje. Czuje teraz młody pracownik ma opracodużą swobodę w poruszaniu wywany plan uwzględniający
się w różnych branżach. Po ro- jego charakter, wykształcenie
ku pracy i nauki ma jeszcze i możliwości. Bardzo pozytywjeden zysk – Dalkia w Łodzi nie odebrała już pierwszą rozzaproponowała mu stałe za- mowę kwalifikacyjną, gdy nikt
trudnienie. W sumie siedmiu z nie zarzucał jej, że jest kobiedziewięciu inżynierów, którzy tą lub młodą mężatką, co gdzie
ukończyli kurs, związało się z indziej się zdarzało.
przedsiębiorstwami na dłużej.
– Porównując miejsca,
Nauka w Gliwicach
gdzie już pracowałam, tu była ogromna różnica. Przede
Praca w przedsiębiorstwach
wszystkim jest nią kultura fir- (rozsianych po całym kraju) to
my – mówi Agnieszka Piąt- tylko jedna część kursu. Drugą
kowska, absolwentka
wypełniają zajęcia w cenwydziału chemicznetrum kształcenia w Gligo Politechniki Wroc- Młodzi
wicach, kiedy uczestnicy
ławskiej, która będzie absolwenci
nabywają umiejętności z
pierwszej edycji
dalej pracować w Mi- kursu: Agnieszka takich dziedzin, jak orchelin w Olsztynie. – Piątkowska,
ganizacja procesu przeJeśli ktoś nowy wcho- Elwira Śmiatek
mysłowego, rozwój osodzi do tej firmy, ma i Wissem Khefifi
swojego opiekuna, – obecnie
nie jest pozostawio- pracownicy
Michelin Polska

bisty i kultura, w tym np. etyka
pracy i biznesu oraz finanse.
– Te zajęcia były zupełnie
odmienne niż na uczelni. Poznałam narzędzia, jakie przedsiębiorstwa stosują w zarządzaniu, i mogliśmy je bardzo
szybko konfrontować w firmie
podczas realizacji naszych zadań – mówi A. Piątkowska.
Kurs prowadzili wykładowcy z Polski i Francji, w tym wielu praktyków, dzielących się
doświadczeniem pracy w firmie. „Silesianum Professional”
uczy między innymi, że praca to nie tylko rozwiązywanie
problemów technicznych czy
troska o finanse, ale także kontakty z ludźmi, ich postawami i
predyspozycjami, które dobry
menedżer musi uwzględniać,
żeby firma się rozwijała.
Roczny kurs kończy obrona, która składa się z dwóch
części: „osobistego raportu
końcowego”, w którym uczestnicy odpowiadają na pytanie,

kim się stali dzięki szkoleniu,
oraz z „obrony technicznej”,
która polega na przedstawieniu rozwiązania konkretnego
problemu, z którym zetknęli
się w przedsiębiorstwie. Ranga tej pracy jest wysoka, ponieważ zaproponowane rozwiązanie będzie naprawdę, a nie tylko teoretycznie, wprowadzane w firmie.
– To, co nas fascynuje, to towarzyszenie młodym w rozwoju. Kurs jest wielką przygodą
dla nas i dla uczestników, którzy doceniają zmianę sposobu
patrzenia na przedsiębiorstwo.
Przedstawiamy je nie tylko od
strony produkcyjnej, ale także pod kątem relacji z ludźmi.
Chcemy, żeby rozwój zawodowy młodzi łączyli z rozwojem
osobistym, refleksją nad sobą i
swoją pracą, by patrzyli na siebie w szerszej perspektywie –
podsumowuje dotychczasowe
doświadczenia o. Sowa.


PRACA PLUS NAUKA
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Fundacja Edukacji Technicznej, prowadząca „Silesianum Professional”
została założona w 2004 roku przez jezuitów z Prowincji Polski
Południowej i Grupę ICAM (Institut Catholique d’Arts et Métiers)
z Francji.
Celem kursu jest ułatwienie młodym absolwentom kierunków inżynierskich startu zawodowego, jak również przygotowanie do podjęcia wyzwań związanych z przyszłą pracą inżyniera na stanowisku kierowniczym. „Silesianum Professional” proponuje młodym inżynierom
(ze znajomością angielskiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym) połączenie pracy w przedsiębiorstwie z okresami nauki w centrum kształcenia. Za swoją pracę inżynierowie otrzymują wynagrodzenie.
Kurs trwa rok. Projekt wspiera firma Isover Saint Gobain z Gliwic, a dofinansowała go niemiecka Fundacja Renovabis. „Silesianum Professional”
jest objęte patronatem honorowym Ambasadora Francji w Polsce.
Rekrutacja na kolejną – czwartą już – edycję rozpocznie się w lipcu br.
Więcej na stronie: www.silesianum.pl.
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Wszechnica Zabrzańska kształci dorosłych

Zawsze jest czas na naukę

– Musiałam oswoić się z myślą, że znowu będę chodziła do
szkoły. Naukę podjęłam, żeby
zdobyć drugi zawód, a dzięki temu znaleźć pracę. Myślę, że będzie zapotrzebowanie na rynku
na osoby wykształcone w tym
kierunku – mówi. W Niepublicznym Centrum Kształcenia Ustawicznego „Wszechnica Zabrzańska” uczy się w policealnej szkole na kierunkach opiekun środowiskowy i asystent osoby niepełnosprawnej. O tyle łatwiej było
jej podjąć tę decyzję, że wcześniej uczestniczyła w zajęciach
Uniwersytetu Otwartego prowadzonego przez Stowarzyszenie
Misericordia, które założyło również Wszechnicę Zabrzańską. –
Chcemy pomóc ludziom zaistnieć w dzisiejszej trudnej rzeczywistości. Staramy się wyjść
naprzeciw ich zapotrzebowaniom, dlatego powstała ta szkoła dla dorosłych, i to już od poziomu podstawowego. Niestety,
ze zdziwieniem zauważamy, że
szczególnie trudno ludzi dorosłych zachęcić do nauki w szkole
podstawowej , której wiele osób
nie ukończyło – mówi dr Kry-

ROMAN KONZAL

Po 25 latach znowu usiąść na
wykładzie w szkole nie jest łatwo.
Wie o tym Grażyna Wesołowska
z Zabrza, która do decyzji
o dokształcaniu przygotowywała
się przez pół roku.

styna Rożek-Lesiak, pre- Na wszystkich
zes Stowarzyszenia Mi- kierunkach
medycznych
sericordia.

chacz Wszechnicy. – Na
wszystkich kierunkach
wyposażamy w wiedzę
uczniowie uczą
i praktyczne umiejętnosię udzielania
ści z zakresu przedsięWiek nie jest
pierwszej
biorczości, bo jest to
przeszkodą
pomocy
niezbędne w sprawnym
Zaczęło się od liporuszaniu się w dziceum, a potem życie wymusza- siejszym świecie. Zajęcia te proło otwieranie kolejnych pozio- wadzone są w formie warsztamów edukacji. Dziś Wszechni- tów. Ponadto proponujemy doca kształci dorosłych na wszyst- datkowe zajęcia z psychologii,
kich poziomach – od podstawo- filozofii, kultury czy edukacji rewego do policealnego, na któ- gionalnej, bo uważamy, że przyrym można wybrać takie kierun- da się to naszym uczniom w żyki jak np.: opiekun w domu po- ciu zawodowym i osobistym –
mocy społecznej, asystent oso- mówi dr Krystyna Rożek-Lesiak.
by niepełnosprawnej, opiekunka
środowiskowa, dziecięca, techZ certyfikatem do Anglii
nik administracji, informatyk czy
ekonomista. Zdarzają się ucznioKierunki medyczne podejmuwie, którzy kończą kilka pozio- ją osoby, które przygotowują się
mów. Wiek nie jest przeszkodą. do zawodu albo już pracują i,
W ubiegłym roku maturę zdał mając praktykę, podnoszą swoje
ponadpięćdziesięcioletni słu- kwalifikacje. S. Gracja-Anna Mi-

chalewicz od 5 lat pracuje w DPS,
który Siostry Służebniczki NMP
Niepokalanie Poczętej prowadzą w Gliwicach Sośnicy. – Pod
względem psychologicznym czy
umiejętności kontaktu z ludźmi
jestem do tej pracy przygotowana, ale chcę pogłębić swoją wiedzę medyczną. Tutaj mam taką
możliwość, bo mamy wykłady z
wieloma nauczycielami dawnej
zabrzańskiej szkoły medycznej –
mówi siostra.
Nauka kończy się egzaminem
i otrzymaniem certyfikatu honorowanego przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. To szczególnie ważne dla Wiesława Rokickiego z Gliwic, który planuje razem z rodziną wyjazd do Anglii.
– Nie widzę innej możliwości zapewnienia dobrej przyszłości rodzinie, a kierunek, który wybrałem, da mi – jak sądzę – pracę na
Zachodzie. Kiedy patrzę na swoje dzieci, znajduję motywację do
nauki, a mam 47 lat – stwierdza.
Dorośli łączą obowiązki rodzinne i zawodowe z nauką, dlatego czasem problemy się piętrzą.
– Staramy się więc indywidualnie
podchodzić do spraw uczniów –
zapewniają nauczyciele Wszechnicy. Na przykład jest możliwość
częściowego odpracowania czesnego, można też liczyć na ulgi,
np. za dobre wyniki w nauce lub
gdy w szkole uczy się kilka osób z
rodziny. Więcej informacji: www.
wszechnica.zabrze.pl.
MIRA FIUTAK

Tarnogórski Konkurs Poetycki
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Młodzi piszą wiersze

VI

XIV Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego, pod patronatem burmistrza miasta Tarnowskie Góry i
starosty powiatu tarnogórskiego,
co roku jest szansą dla młodych
twórców na zaprezentowanie
swoich wierszy.
Konkurs proponowany jest
w kilku kategoriach: starsze klasy szkół podstawowych (A), klasy

gimnazjalne (B), młodzież szkół
ponadgimnazjalnych (C) i młodzież do 26. roku życia, studiująca lub pracująca (D). Każdy przygotowuje trzy utwory (wiersze –
wyłącznie w maszynopisie, format A4), każdy w pięciu egzemplarzach, dotąd nigdzie niepublikowane, opatrzone pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą, zawierającą dane personalne autora (imię i nazwisko,

data urodzenia, typ szkoły, adres i oświadczenie o autorstwie
prac z własnoręcznym podpisem). Prace należy przesłać do 2
maja br. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Wydział
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, 42-600
Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 2, z dopiskiem: Tarnogórski
Konkurs Poetycki i symbolem literowym (A, B, C, D) oznacza-

jącym kategorię wiekową. Rozstrzygnięcie wraz z rozdaniem
nagród –15 czerwca.
Szczegółowe informacje: Stanisława Szymczyk – sekretarz
konkursu, tel. (032) 285 17 04 (po
godz. 16.00), e-mail: tkpoetycki@gazeta.pl, Barbara Dąbrowska,
tel. (032) 393 36 40 (do godz.
15.00), e-mail: b.dabrowska@um.
tgory.pl i ks. Bogdan Benedik, e-mail: ksbb@poczta.onet.pl. 
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Na gliwickiej scenie

TOMASZ ZAKRZEWSKI

Smutna operetka

Małgorzata Długosz i Arkadiusz
Dołęga w „Krainie uśmiechu”

Gliwicki Teatr Muzyczny przyzwyczaił
nas do wydarzeń artystycznych
najwyższej rangi. „Carmen”,
„Chodnik 05” czy „42. ulica”
pozostaną w pamięci na zawsze.
Nawet nieco zakurzone operetki („Zemsta nietoperza” i
„Kwiat Hawaii”) pokazywane są
tu z wdziękiem, sympatią dla kla-

syków gatunku, ciut skarykaturowane, ale nigdy ośmieszone. To
najwyższego lotu rozrywka, nie
tylko dla starszych widzów. Natomiast „Kraina uśmiechu” Franciszka Lehára, która ostatnio trafiła na gliwicką scenę, jest po
prostu – i to nie tylko ze względu na libretto – bardzo smutna. Mimo starań i ogromu pracy wspaniałych artystów bomba nie wybuchła, nawet nie syknęła… Reżyserowi zabrakło jakiegokolwiek pomysłu. Przedstawienie teatralne nie powstało.
Mamy za to w Gliwicach koncert porywającej muzyki pod mistrzowską batutą Rubena Silvy,
piękne sceny baletowe, przygotowane przez mistrza Henryka
Konwińskiego. Janusz Ratajczak
w roli księcia Su-Czonga nawet
nie próbuje być aktorem, śpiewa
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wprost do widowni (jak to dawniej bywało, a co, jak myślałem,
odeszło bezpowrotnie z gliwickiej sceny) i chociaż jest w znakomitej formie wokalnej, to jakby na złość najsłynniejszą i ukochaną przez miłośników operetki arię „Twoim jest serce me…”,
na zasadzie „odśpiewał, bo musiał”, kładzie…
Każdy sobie rzepkę skrobie,
tak więc tę smutną opowieść o
miłości niepotrzebnie stara się
ośmieszyć Główny Eunuch (w tej
roli farsowy Jerzy Bytnar). Arkadiusz Dołęga (Hrabia Gucio von
Pottenstein), wyjęty prosto z komedii salonowej, jest zbyt radosny jak na mój gust, ale przynajmniej rozumiem, o co mu
chodzi – wziął bowiem na swoje
barki rozwiązanie sytuacji, która w każdej chwili może zakońL
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czyć się rzezią. Stara się więc
wszystkich dookoła zarazić optymizmem. Oczywiście nie musi
być sentymentalnie i płaczliwie,
byle było w miarę konsekwentnie – bo w końcu przestajemy
rozumieć, o co komu biega. Nie
zawiodły panie. Małgorzata Długosz (Liza) pięknie wygląda, znakomicie śpiewa i z ogromnym
wdziękiem stara się wytrzymać
lekceważenie księciunia, który
miast do niej, zaleca się li tylko
do publiczności. A Wioletta Białk
(Mi), której wiernie od kilku lat
kibicuję, zawodu nie sprawia –
wokalnie i aktorsko świetna!
Z obowiązku podaję nazwisko reżysera: Marcin Sławiński.
Scenografię przygotował Ryszard
Melliwa, a kostiumy są dziełem
Małgorzaty Słoniowskiej.
WITOLD KOCIŃSKI
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Książka z wdzięczności

Rozważania i wspomnienia
W 100. rocznicę urodzin ks. Józefa Gawora
dostajemy do rąk małą książeczkę
z rozważaniami, a zarazem wspomnieniem
o byłym redaktorze naczelnym „Gościa”.
Autorem „Dróg znaczonych
krzyżem i światłem” jest bratanek księdza – Piotr Gawor, nauczyciel akademicki Politechniki Śląskiej i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej. Połączenie oryginalnych rozważań Drogi Krzyżowej i Drogi Światła z prezentacją osoby ks. Józefa Ga-

wora nie jest przypadkowe, bo to właśnie
ten kapłan już w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku był propagatorem, a może nawet pomysłodawcą Stacji Zmartwychwstania Pańskiego (dziś nazywanych Drogą Światła). Tak więc w jednej,
ponadstustronicowej książeczce
znajdziemy pomoc do rozmyślań oraz kalendarium życia ks.
Józefa Gawora i bardzo osobiste
wspomnienia dotyczącego jego
osoby.
KC
Piotr Gawor. Drogi znaczone krzyżem
i światłem. W setną rocznicę urodzin
ks. Józefa Gawora. Gliwice 2007.

W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II

Modlitwa, czuwania, koncerty

GOŚĆ NIEDZIELNY 1 kwietnia 2007

EAST NEWS/LASKI DIFFUSION

 31 MARCA, godz. 20.00,
katedra gliwicka – Nocne czuwanie młodzieży. W
programie: Droga Krzyżowa, adoracja Najświętszego Sakramentu ze śpiewami Taizé, czas na refleksję
w ciszy, konferencja. Na zakończenie Msza św.
 1 KWIETNIA, parafia śś. Piotra i Pawła w Tarnowskich
Górach, godz. 19.30 – koncert Józefa Skrzeka do słów
Ojca Świętego, połączony z
wystawą 12 obrazów papieskich Stanisława Świątkowskiego.
 2 KWIETNIA, parafia śś. Piotra i Pawła w
Tarnowskich Górach, godz. 20.00 – czuwanie i Msza św. oraz o 21.37 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Przez cały tydzień w kościele odbywać się będą
wieczory modlitewne i artystyczne od
20.00 do 22.00. Więcej: www.piotripawel.org.
 1 KWIETNIA, godz. 18.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach (przy
katedrze) – koncert w 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II – Utwory J.S. Bacha i A. Vivaldiego w wykonaniu Gliwickiej Orkiestry
Kameralnej i solistów.
 2 KWIETNIA, godz. 18.00, katedra gliwicka – Msza św. pod przewodnictwem księ-
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dza biskupa i Droga Krzyżowa ulicami miasta do kościoła Podwyższenia Krzyża
Świętego.
 2 KWIETNIA, godz. 19.00,
kościół św. Barbary w Gliwicach – Maurice Duruflé „Requiem” w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki
Śląskiej, Julian Gembalski –
organy, Joanna Ciupa – mezzosopran, Ryszard Biliński –
baryton.
 2 KWIETNIA, godz. 19.00, kościół św. Wojciecha w Zabrzu –
uroczysta Msza św., a po niej około 20.00 czuwanie z tekstami Ojca Świętego i przezroczami. O 21.00 – Apel Jasnogórski i Różaniec pod
krzyżem papieskim.
 2 KWIETNIA, godz. 19.00, kościół św. Anny w Zabrzu – koncert Filharmonii Zabrzańskiej i chóru „Resonans con tutti”
oraz solistki Aleksandry Szafir (sopran),
którzy przygotowali „Triduum Męki Pańskiej” Tomasza Stobierskiego. Po koncercie odbędą się modlitwy w godzinie konania Ojca Świętego.
 2 KWIETNIA, godz. 20.00, przyszpitalny
kościółek kamilianów w Tarnowskich Górach – koncert chóru „Kolejarz”, godz.
20.30 – Msza św., Koronka do Miłosierdzia

Bożego i Apel Jasnogórski.
Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44–101 Gliwice
tel./faks 032 230–78–80, skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner
– dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

Zapowiedzi
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie
się 4 KWIETNIA w kaplicy św. Jadwigi
przy parafii Wszystkich Świętych. W
programie: godz. 18.05 – nieszpory,
godz. 18.30 – Eucharystia z homilią i
wykład pt. Triduum Sacrum.
 MISTERIUM MUZYCZNO-POETYCKIE
4 KWIETNIA, godz. 19.00, Willa Caro w
Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów –
Droga Krzyżowa – misterium do tekstów ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu m.in. Marka Stryszowskiego
i Jana Nowickiego.
 FRANCISZKANIE Z GÓRY
ŚWIĘTEJ ANNY
zapraszają na obchody kalwaryjskie
Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek
6 KWIETNIA. Rozpoczęcie o godz. 9.00
w kaplicy Wieczernika.
 II FESTIWAL
IM. GRZEGORZA
GERWAZEGO
GORCZYCKIEGO
Od 1 do 29 KWIETNIA w kilkunastu miastach Śląska odbędą
się koncerty festiwalowe. Szczegóły na afiszach i na www.gorczycki.art.pl. W najbliższym terminie na terenie naszej diecezji odbędzie się koncert w
parafii Chrystusa Króla w Bytomiu
Stolarzowicach – 9 KWIETNIA o godz.
18.00 zagra Zespół Muzyki Dawnej
„Parnassos”.
 WARSZTATY DLA MAM
Duszpasterstwo rodzin zaprasza na
warsztaty dla mam „Jak wychowywać
w równowadze miłości i dyscypliny”.
Szkolenie odbędzie się 13 i 14 KWIETNIA (piątek od godz. 19.00 do 21.00,
sobota od 9.00 do 15.00) w Centrum
Edukacyjnym Jana Pawła II w Gliwicach.
Zajęcia poprowadzą Mariola i Piotr
Wołochowicz z zespołem. Podczas zajęć (wykładów i ćwiczeń) podjęte zostaną problemy: Jak mówić do dzieci, aby nas słuchały? Ile dyscypliny potrzebuje dziecko? Jak wymagać i nie
krzywdzić dziecka? Jak mieć radość
z bycia matką, pomimo trudności z
dziećmi? Grupa będzie liczyła od 15
do 20 matek. Koszt uczestnictwa: 50
zł. Zapisy: tel. 663 103 903.

