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T-shirty, polary, kamizelki i koszulki 
polo  – w zależności od pogody i pory 

roku. Wygodne i stosunkowo tanie (120 
zł za komplet dwóch rzeczy). Uczniowie 
Katolickich Szkół z Charakterem w 
Gliwicach mundurki noszą od pierwszych 
do ostatnich klas, od początku istnienia 
szkoły, czyli od 2003 roku.  Choć stroje 
są jednolite, nie ma żadnej monoto-
nii. Oprócz różnych krojów, zróżnico-
wane są też kolory, w zależności od 
klas. Wchodząc do szkoły, dopiero po 
chwili można się zorientować, że nie ma 
dowolności w ubieraniu się. Ale – jak 
podkreśla dyrektor Jacek Szyndler – nie 
widać też wyróżniania się strojem. Nie 

ma mani gołobrzucho-
wej u dziewcząt, a u 
chłopców patrzenia, czy 
coś jest markowe, czy 
nie.  

MUNDURKI Z CHARAKTEREM
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KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  CZY W ŚLĄSKICH SZPITALACH 

ZABRAKNIE KRWI?
  OCZYMA WYOBRAŹNI. Ucznio-

wie z Gliwic najlepsi w 
amerykańskim programie 
Twórczego Rozwiązywania 
Problemów w Praktyce.

  25 KATECHEZ. Od września w 
pierwszych parafiach rozpo-
czną się katechezy dla mło-
dzieży ponadgimnazjalnej.

Uczniowie 
I klasy w swoich 
szkolnych 
strojach

Konferencja o patriotyzmie w Bytomiu

Po prostu dobrze pracować
Czym jest patriotyzm dzisiaj 
– zastanawiali się uczestnicy 
konferencji zorganizowanej 
w Bytomiu, na którą złożyły się 
wystąpienia aż 17 prelegentów.

Zaprosił na nią 19 kwiet-
nia bytomski Wydział Zamiej-
scowy Wyższej Szkoły Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Ło-
dzi. Temat spotkania brzmiał: 
„Dialog z przeszłością w pol-
skiej literaturze, histo-
rii i sztuce”, a jako 
motto do dyskusji po-
służyły słowa Jana Pa-
wła II: „Kiedy myślę 
Ojczyzna…”. Organi-
zatorzy podkreślali, że 
tak duża liczba wystąpień mia-
ła zapewnić szerokie ujęcie te-
matu, czyli przedstawienie go 
z różnych punktów widzenia. 

– Chcemy wzbudzić reflek-
sję nad kształtem wychowania 
patriotycznego. Patriotyzm ju-
tra wymaga pewnych przemy-
śleń, bo przecież dotychczaso-
we modele, które można okre-

ślić jako bogoojczyź-
niane, wymagają pew-
nej weryfikacji. Nikt 
nie oczekuje od współ-
czesnego Polaka  pa-
trioty, by poległ dla oj-

czyzny, ale by dobrze pracował 
dla niej na co dzień – mówi Łu-
cja Staniczek, prezes Bractwa 
Oświatowego Związku Górno-
śląskiego, które było współor-
ganizatorem spotkania. 

Prof. Marek Szczepański 
zauważył, że wzrasta liczba 
osób młodych, które identy-
fikują się z ideami kosmo-

polityzmu. Zwrócił uwagę na 
problem dotykający śląskich 
miast, obserwowany m.in. w 
Bytomiu, czyli likwidację ko-
palń. – To jest początek koń-
ca ojczyzny prywatnej, która 
była tu tworzona przez dzie-
sięciolecia.  Mądrością władz 
lokalnych dzisiaj byłoby zbu-
dowanie nowej wspólnoty – 
już nie opartej na górniczym 
czako i postaci św. Barbary. 
Bo trzeba pamiętać, że tam, 
gdzie pojawia się próżnia, ro-
dzi się patologia – stwierdził 
prelegent.  MF

Coraz więcej 
młodych czuje się 
kosmopolitami 
– zauważył
prof. Szczepański

Wraz z wiosną rozpo-
czął się sezon piel-

grzymkowy do śląskich 
sanktuariów. Zanim jednak 
różne wspólnoty odwiedzą 
Rudy i Lubecko, do Gliwic 
z całej Polski przyjecha-
li finaliści XVII Olimpiady 
Teologii Katolickiej pt. 
„Trwajcie mocni w wie-
rze”. Młodzież nie tylko 
sprawdzała swoją wiedzę, 
ale zwiedzała miasto i 
okolicę. Więcej na stro-
nach IV–V.  
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Nie ma dziedzictwa bez świadomości
ZABRZE. I Forum Dziedzictwa 
Kulturowego odbyło się 18 
kwietnia w Zabrzu Biskupicach. 
Zaproszeni zostali przedsta-
wiciele władz oraz stowarzy-
szeń i instytucji, które chciały 
przedstawić swoje działania i 
podjąć  ewentualną współpra-
cę, żeby dzięki temu ich inicja-
tywy nabrały szerszego zasię-
gu. – Najważniejsze jest dziś 
budzenie świadomości, bo bez 
niej nie ma dziedzictwa. Jest 
tylko barbarzyństwo. I uświa-
domienie sobie, że dziś two-
rzymy dziedzictwo dla jutra 

– mówi Anna Solecka-Bacia, 
prezes Stowarzyszenia „Nasze 
Biskupice”, które było organi-
zatorem Forum. Podkreśla po-
trzebę współpracy pomiędzy 
tymi, którzy podejmują działa-
nia na różnych poziomach, mię-
dzy urzędami a oddolnymi spo-
łecznikami. Np. przez powo-
łanie ponadkadencyjnej Rady 
Dziedzictwa Kulturowego. 
Widzi też potrzebę współ-
działania małych stowarzyszeń 
przy tworzeniu projektów unij-
nych. Informacje: www.bisku-
pice.com.Autobus  

do Kokotka
LUBLINIEC. Można korzystać 
z nowej linii autobusowej z 
dworca w Lublińcu do Ośrodka 
Harcerskiego w Kokotku, 
współfinansowanej przez 
Urząd Miejski. Autobus kursu-
je we wtorki i piątki. Odjazdy 
z dworca: 8.20 i 12.10,  z 
Kokotka: 8.50, 12.40. Koszt 
przejazdu w jedną stronę wy-
nosi 3,90 zł.

Niesłyszący  
w urzędzie
BYTOM. Od kwietnia w 
Urzędzie Miejskim dyżuru-
ją tłumacze języka migowego. 
W  poniedziałki od 15.30 do 
16.30 oraz w piątki od 11.30 
do 12.30.  Czekają na osoby 
niesłyszące i niedosłyszące, że-
by pomóc im w załatwieniu ich 
spraw urzędowych. Należy ich 
szukać na parterze, naprzeciw 
stanowisk informacyjnych. 

XIV Tydzień Ziemi
ZABRZE. 16 kwietnia w Mu-
zeum Górnictwa Węglowego za-
inaugurowano kolejny Tydzień 
Ziemi pt. „Człowiek wobec na-
tury”, którego celem jest promo-
cja proekologicznego stylu ży-
cia. Goście, którzy przybyli na ot-
warcie, między innymi zwiedzali 
wystawę fotografii pt. „Uśmiech 
świata”, oprowadzani przez jej 
autorkę,  znaną podróżniczkę 
Elżbietę Dzikowską (wystawa bę-
dzie czynna do 13 maja)  W 
ciągu tygodnia można było wy-
bierać spośród wielu propozycji.  
Dużym zainteresowaniem cieszy-

ły się spotkania z ekipą ratowni-
ków zabrzańskiego „Eskulapa”, 
którzy przy użyciu karetek i fan-
tomów zapoznawali dzieci i mło-
dzież z podstawami pierwszej 
pomocy. – Zależy nam na tym, 
żeby każdy miał kontakt z ma-
nekinem, mógł go dotknąć, że-
by nie była to tylko taka wizuali-
zacja jak na wykładach, bo to po-
woduje, że dzieci przełamują się 
i nie boją się. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości  będzie to miało 
przełożenie w realnej sytuacji – 
mówi Tomasz Winecki, właściciel 
pogotowia i ratownik GOPR.

Nagroda za Pławniowice
LUBLIN. 18 kwietnia  ks. dr 
Krystian Worbs odebrał na-
grodę przyznaną kurii diece-
zjalnej w Gliwicach za adap-
tację zabytkowego Zespołu 
Parkowo-Pałacowego na po-
trzeby Diecezjalnego Ośrodka 
Edukacyjno -Formacyjnego 
w Pławniowicach. Nagrodę 
przyznaje Generalny Kon-
serwator Zabytków, któ-
ry docenił zachowanie pier-
wotnego charakteru wnętrz 
i otoczenia.

Stacje opieki pomagają  
tysiącom chorych
CARITAS. Trzy sta-
cje opie-ki Caritas z 
Pawonkowa, Zbrosławic 
i Zabrza obchodziły nie-
dawno 10-lecie dzia-
łalności.  Jubileusz stał 
się okazją do podsumo-
wania działalności tych pla-
cówek, których w całej die-
cezji jest obecnie aż 18.   

Gliwicka Caritas w po-
nad 20 różnych ośrod-
kach zatrudnia ok. 300 
osób, w stacjach opieki 
zatrudnionych jest 100 
pracowników medycz-
nych. W ciągu roku z ich 

pomocy korzysta ponad 3 tys. 
chorych, a  5 tys. jest  rehabili-
towanych.

Spotkania przed rekolekcjami w Taizé
GLIWICE. Rozpoczęły się 
już bezpośrednie przygo-
towania do letniego wyjaz-
du do Taizé. W Diecezjalnym 
Punkcie Przygotowań w para-
fii Wniebowzięcia NMP  przy 
ul. Kozielskiej 50 w piątki o 

godz. 19.00 odbywają się spot-
kania dla młodzieży, która bę-
dzie uczestniczyć w rekolek-
cjach od  23 czerwca do 3 lipca. 
Najbliższe terminy spotkań to: 4 
i 11 maja. Więcej informacji na 
ten temat:  www.WNMP.prv.pl. 

Ekipa „Eskulapa”, która prowadziła zajęcia w muzeum

Uczestnicy forum spotkali się w sali gimnastycznej na osiedlu Borsig

Pałac wybudowany został pod 
koniec XIX wieku przez hrabiowską 
rodzinę Ballestremów
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W najbliższym tygodniu

Pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych

Modlitwa, ale także wspólny śpiew 
i zabawa  czekają na tych, którzy 
5 maja przyjadą do Rud.

Dzień ten jest poświęcony 
chorym i niepełnosprawnym. 
–  Od kilkunastu lat w pierw-
szą sobotę maja ta szczegól-
na grupa wiernych gromadzi się 
przed obrazem Matki Bożej Po-
kornej na swojej pielgrzymce 
i radosnym byciu razem – mó-
wi ks. Tadeusz Paluch, organi-

zator spotkania. – Przy-
bywają niepełnospraw-
ni zarówno z pobliskich 
miejscowości, jak i z ca-
łej aglomeracji. Są oso-
by z Olesna, Bytomia, 
Zabrza, Raciborza, Kie-
trza, Krzyżanowic… Ze 
swoimi bliskimi przyjeż-
dżają ci, którzy miesz-
kają w swoich środowi-
skach rodzinnych, ale także nie-
pełnosprawni, którzy swój dom 
znaleźli w ośrodkach pomocy 

społecznej, którym to-
warzyszą ich opiekuno-
wie. 

Każdego roku od 
kilku lat obecny jest też 
Roman Kot, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w 
Lasowicach, który ra-
zem ze swoim przyja-
cielem i dwiema cór-
kami tworzy muzyczną 

oprawę tej pielgrzymki. – Nam 
to sprawia przyjemność, że ko-
muś sprawiamy przyjemność – 

mówi Roman Kot.  Przy ich mu-
zyce chorzy i niepełnosprawni 
nie tylko modlą się, ale chętnie 
śpiewają i bawią się.

– Jest okazja do wspólnej 
modlitwy i rekreacji, można spo-
tkać się przy czymś słodkim, po-
znać nawzajem i spędzić miło 
czas. Cieszyć się, że jesteśmy ra-
zem w niezwykle pięknym oto-
czeniu i atmosferze parku rudz-
kiego i sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej – zaprasza ks. Paluch.

 

Cantate Deo zaprasza

Festiwal coraz bliżej
Jeszcze tylko przez niecały miesiąc 
soliści i zespoły mogą zgłaszać 
swój udział w XX Jubileuszowej 
Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Religijnej Cantate Deo.

Festiwal odbędzie się od 29 
czerwca do 1 lipca w muszli kon-
certowej przy parafii św. Jacka w 
Gliwicach Sośnicy (ul. Przedwio-
śnie 1). Piątek i sobota są dniami 
konkursowymi, natomiast w nie-
dzielę odbędzie się koncert lau-
reatów.  Organizatorem festiwa-
lu jest Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Gliwickiej.

Zgłoszenia uczestników przyj-
mowane będą do 25 maja. W ze-
szłym roku w festiwalu uczest-

niczyło około 40 zespołów i so-
listów. Karta zgłoszenia oraz re-
gulamin udziału w  konkursie do-
stępne są na stronie festiwalu 
www.cantate.pl. Zgłoszenia moż-
na przesyłać na adres: Festiwal 
CANTATE DEO, ks. Piotr Sikora, 
ul. Przedwiośnie 1, 44-119 Gli-
wice Sośnica (tel. +48 601 515 
552).

Oprócz przygotowań organi-
zacyjnych w każdy pierwszy pią-
tek miesiąca przyjaciele festiwalu 
modlą się o godz. 22.00 na ante-
nie Radia Plus 96,2 FM, odmawia-
jąc Różaniec za wszystkich orga-
nizatorów, sponsorów i tych, któ-
rzy pomagają słowem i czynem w 
przygotowaniu wydarzenia. 

Droga do pełnej wiary

Katechezy Zwiastowania
Od Niedzieli Miłosierdzia 
Bożego w gliwickiej katedrze 
trwa nowy cykl spotkań 
katechetycznych dla młodzieży 
i dorosłych.

Spotkania odbywają się w 
każdy wtorek i czwartek o 
godz. 18.45. „Katechezy Zwia-
stowania” przygotowują kate-
chiści z Drogi Neokatechume-
nalnej.  Są one otwarte dla 
każdego poszukującego wia-
ry i miłości Boga oraz prag-
nącego pogłębić swoje religij-
ne doświadczenie. Planowa-
ny jest cykl 14 spotkań, za-
kończonych powstaniem no-
wej wspólnoty. 

Zeszłoroczna 
pielgrzymka.  
Ks. Tadeusz 
Paluch i zespół,  
który także  
w tym roku 
zagra dla chorych  
i niepełnospraw-
nych

PROGRAM
Sobota, 5 maja, sanktuarium 
Matki Bożej Pokornej w Rudach
PROGRAM:
 Godz. 10.00 – spotkanie w 
ogrodzie obok kościoła
 Godz. 11.00 – Eucharystia, a 
po niej czas na odpoczynek
 Godz. 13.00 – wspólne śpie-
wanie i zabawa
 Godz. 15.00 – nabożeństwo 
w kaplicy Cudownego Obrazu
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Ogólnopolski finał XVII Olimpiady Teologii Katolickiej – Gliwice 2007

Najlepsi wywalczyli indeksy

Młodzi olimpijczycy, 
w sumie 123 ucz-
niów szkół śred-
nich, przyjechali 

do Gliwic w piątek, wyjechali 
w niedzielę. Finał odbył się w 
sobotę, przed i po południu.

Emocje rosły

Franek Bojarski reprezen-
tował diecezję lubelską. Przed 
salą trzyma w ręku stertę no-
tatek. – Nie ukrywam, że mam 
tremę. Chciałbym jeszcze po-
wtórzyć materiał, choć wiem, 
że przed egzaminem nie po-
winno się tego robić – mówi. 

Diecezję łódzką reprezen-
towały trzy dziewczyny – Rena-
ta Borkowska, Dorota Saślew-

ska i Katarzyna Mała-
chowska. – Po kazaniu 
księdza biskupa to chy-
ba będzie coś o relacji 
wiary i rozumu – stara 
się odgadnąć pytania 
Renata. Kasia mówi, że 
będzie coś o św. Anzelmie, bo 
też pojawił się w kazaniu. – Nic 
o nim nie wiem, a skąd tu coś 
szybko znaleźć – martwi się. 

Z Poznania pierwszy raz do 
Gliwic przyjechali Piotr Szy-
mański i Jakub Jóźwiak. – Etap 
diecezjalny był bardzo trudny, 
tu pewnie będzie jeszcze go-
rzej – zastanawiali się przed 
wejściem na salę. – Mamy na-
dzieję, że dostaniemy się do 
ścisłego finału. W końcu po to 
tu przyjechaliśmy – powiedział 
Jakub, który ostatecznie zajął 
drugie miejsce. 

Finałowe zmagania rozpo-
częła Msza. W homilii bp Ge-
rard Kusz dał młodym olimpij-

czykom za wzór śred-
niowiecznego teolo-
ga św. Anzelma. – Je-
go wielkość polega-
ła na myśleniu, a wy 
będziecie kiedyś inte-
lektualistami – mówił 

bp Kusz. Podkreślił, że właśnie 
od św. Anzelma pochodzą dwa 
ważne stwierdzenia, iż wiara 
szuka zrozumienia oraz wie-
rzę, aby zrozumieć. – Trze-
ba używać rozumu, aby zro-
zumieć wiarę. Prawdy musi-
cie poszukiwać rozumem, aby 
przylgnąć do niej sercem – za-
kończył. 

Anzelma nie było

Test, który olimpijczycy pi-
sali godzinę, zawierał 40 pytań. 
Musieli odpowiedzieć m.in. na 
to, czym jest wiara według 
Encyklopedii chrześcijaństwa, 
gdzie Abram zbudował ołtarz 

po rozstaniu się z Lotem, któ-
rą z Ewangelii można nazwać 
„Ewangelią wiary”, jaką księgę 
Pisma Świętego cytował Bene-
dykt XVI w Auschwitz, gdy po-
stawił pytanie: „Gdzie był Bóg 
w tamtych czasach”, kto zda-
niem Jana Pawła II (Fides et ra-
tio) jest najbardziej autentycz-
nym świadkiem prawdy o ży-
ciu... Nie było żadnego pytania 
o św. Anzelmie.

Po wyjściu z sali Agata Noj-
szewska z diecezji drohiczyń-
skiej powiedziała, że spodzie-
wała się trudniejszego testu. 
– Tylko kilka pytań sprawiło 
mi trudności. Myślę, że będzie 
dobrze – cieszyła się. Znala-
zła się wśród finalistów. Michał 
Daniliszyn przyjechał z diece-
zji siedleckiej. – Na Śląsku je-
stem pierwszy raz. To już jakaś 
nagroda, że mogłem tu przy-
jechać. 

Agnieszka Jaranowska z 
Białegostoku chodzi do dru-
giej klasy liceum. Myśli o tym, 
aby studiować teologię. – 
Udział w olimpiadzie to dobre 
przygotowanie do przyszłych 
studiów.

Do walki o pierwsze miej-
sca komisja zakwalifikowała 21 
laureatów. Druga część finału 
to odpowiedzi na pytania, któ-
re każdy otrzymywał na kartce. 
Po czterech pytaniach do dal-
szego etapu przeszło 10 lau-
reatów, do ścisłego finału już 
tylko pięcioro. Po ustnej odpo-
wiedzi na trzy ostatnie pytania 
wszystko było już jasne: pierw-
sze miejsce zajęła Anna Janosz 
(archidiecezja katowicka), dru-
gie Jakub Jóźwiak (archidiece-
zja poznańska), trzecie Bartło-
miej Szymkowiak (diecezja gli-
wicka). 

Nagrody warte wysiłku

Dwudziestu jeden laure-
atów otrzymało indeksy na 

W ubiegły weekend 
odbył się w Gliwicach 

ogólnopolski 
finał Olimpiady 

Teologii Katolickiej 
„Trwajcie mocni 

w wierze”. Po trzech 
licealistów – finalistów 

z każdej polskiej diecezji 
– walczyło o tytuł 

najlepszego. Zwyciężyła 
Anna Janosz z archidiecezji 

katowickiej.

tekst 
KS. WALDEMAR 

PACKNER

W ciągu godziny 
olimpijczycy 
musieli 
odpowiedzieć  
na 40 pytań
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Najlepsi wywalczyli indeksy

wyższe uczelnie, m.in. 
na Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski, Papieską 
Akademię Teologiczną 
w Krakowie czy Uni-
wersytet kard. S. Wy-
szyńskiego w Warsza-
wie. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w 
nagrodę pojadą na 
pielgrzymki do Fatimy, 
Rzymu oraz po Polsce. 
Owacją na stojąco olimpijczy-
cy podziękowali za występ ze-

społu Salake. Rewela-
cyjny taniec irlandzki, 
w wykonaniu dziew-
cząt z Gliwic Sośni-
cy, zachwycił, i to 
nie tylko olimpijczy-
ków. – To niesamowi-
cie piękne przedsta-
wienie – powiedział 
ks. Andrzej Zalewski, 
który ze swoimi lau-
reatkami przyjechał z 

diecezji drohiczyńskiej.
 

Być może początek przygody z teologią 

Jestem bardzo 
szczęśliwa

KS. WALDEMAR PACKNER: Gratu-
luję wiedzy i zwycięstwa. Czy 
było trudno?

ANNA JANOSZ: – Wydaje mi 
się, że było łatwiej niż w eta-
pie diecezjalnym. Bardzo się 
cieszę z pierwszego miejsca, 
tym bardziej że trochę przy-
padkiem startowałam w tej 
olimpiadzie.

To znaczy?

– Po jednej z lekcji kate-
chetka powiedziała, że jest ta-
ka olimpiada i czy nie chcia-
łabym w niej startować. Tro-
chę się wahałam, ponieważ je-
stem dopiero w pierwszej kla-
sie. Bardzo się cieszyłam, gdy 
wygrałam etap diecezjalny, a 
teraz nie mogę uwierzyć, że w 
finale ogólnopolskim również 
zajęłam pierwsze miejsce. 

Czy lubisz teologię?

– Sama nie wiem. Choć 
przyznam, że to zwycięstwo 
przekonało mnie, aby poważ-
niej o tym pomyśleć. 

Co było najtrudniejsze?

– Najbardziej bałam się 
drugiego etapu, ale pomogło 
mi, że pierwsze pytania by-
ły pisemne, dopiero ścisły fi-
nał polegał na ustnych odpo-
wiedziach.

Długo przygotowywałaś się 
do startu w olimpiadzie?

– Niespecjalnie. Ale kiedy 
zaczęłam się wczytywać w te-
ologiczne teksty, zaczęło mi 
się to podobać. Może to jakiś 
znak, że powinnam poważniej 
pomyśleć o teologii. Bardzo 
dziękuję Elżbiecie Tkocz, mo-
jej katechetce. Ona jest matką 
tego sukcesu. Poświęcała nam 
ogromnie dużo czasu i potra-
fiła wszczepić w nas teologicz-
nego bakcyla. 

Rozmowa z Anną Janosz, 
która zajęła pierwsze miejsce 
w finale XVII Olimpiady 
Teologii Katolickiej

W ogólnopolskim 
finale wzięło 
udział 123 
uczniów.
Nad całością 
czuwał 
ks. Tadeusz 
Hryhorowicz, szef 
sekcji szkolno-
-katechetycznej 
kurii gliwickiej

Tegoroczny temat olimpiady „Trwajcie mocni w wierze” został 
zaczerpnięty z hasła pielgrzymki Benedykta XVI do Polski, choć 
bliski jest również nauczaniu Jana Pawła II. Oprócz znajomości 
wybranych homilii obu papieży olimpijczycy musieli zapoznać 
się z Katechizmem Kościoła Katolickiego, znać oczywiście Pismo 
Święte oraz książki kard. Ratzingera. Poziom wiedzy tegorocz-
nych olimpijczyków jest bardzo wysoki. Na 60 punktów możli-
wych do zdobycia w teście, najlepszy uzyskał aż 55. Do drugie-
go etapu finału komisja zakwalifikowała 21 uczestników, tych, 
którzy uzyskali 46 punktów. Większość z młodych finalistów by-
ła pierwszy raz na Śląsku. Dlatego chcieliśmy im pokazać dwa 
szczególne miejsca w naszej diecezji. Pojechali do zamku w 
Pławniowicach oraz do sztolni w Tarnowskich Górach.

MOIM 
ZDANIEM

KS. TADEUSZ HRYHOROWICZ

moderator sekcji szkolno-katechetycznej, 
odpowiedzialny za przygotowanie finału olimpiady 



VI

G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
29

 k
w

ie
tn

ia 
20

07

VI

Zabytek, który trzeba uratować

Gliwicki dom oczyszczenia
Dom ten wraz z cmentarzem, zważywszy 
na straty związane z Holokaustem, stanowi 
w skali kraju  bezcenny zabytek kultury 
żydowskiej,  warty zachowania jako pomnik, 
muzeum Żydów gliwickich.

W dziejach Gliwic mieszkańcy pochodze-
nia żydowskiego, którzy na terenie miasta ży-
li od XVII wieku, odegrali ważną rolę w go-
spodarce i kulturze. Na przełomie XIX i XX w.  
tworzyli oni jedną z większych gmin żydow-
skich w dawnej  rejencji opolskiej,  liczącą 
mniej więcej 2 tys. wiernych, co stanowiło 
około 18 proc. ogółu mieszkańców. Po trage-
dii Holokaustu i powojennych latach zaciera-
nia śladów wielokulturowości na śląskiej zie-
mi dawny, monumentalnych rozmiarów dom 
przedpogrzebowy przy nowym cmentarzu 
żydowskim przy ul. J. Poniatowskiego w Gli-
wicach jest jedną z ważniejszych pamiątek 
materialnych.   

Dom został wybudowany w 1903 roku z 
czerwonej cegły klinkierowej w stylu neogo-
tyckim,  według projektu wiedeńskiego ar-
chitekta Maxa Fleischera (1841–1905), któ-
ry był znanym i cenionym za życia budow-
niczym synagog w Wiedniu oraz w Czeskich 
Budziejowicach,  a także kościołów, willi i 
kamienic mieszczańskich. W 1883 
roku za swój wkład w rozbudowę 
Wiednia otrzymał od cesarza Fran-
ciszka Józefa Złoty Krzyż Zasługi. 
Jego kamienny portret, jako hono-
rowego obywatela Wiednia, został 

wykuty w centralnym portalu wie-
deńskiego ratusza.  Jeszcze osiem 
lat temu nikt nie wiedział, że to on 
był projektantem gliwickiego „domu 
oczyszczenia”. Przeprowadzone w 
1999 roku badania,  oprócz nazwiska głów-

nego architekta,  doprowadziły nas 
do brata architekta, Adolfa, który 
mieszkał w Gliwicach i pełnił funk-
cję miejskiego skarbnika. To zapew-
ne za jego namową około 1901 ro-
ku brat zaprojektował dla gminy ży-
dowskiej ten okazały obiekt. Wstęp-

ne projekty budynku wraz z piękną koloro-
wą akwarelą zachowały się w zbiorach Muze-
um Żydowskiego w Wiedniu. Styl,  w którym 
został wybudowany dom,  jak  mawiał sam 
architekt, nawiązuje do „pruskiego Śląska”: 
„Cały budynek z zewnątrz wykonany jest z 
cegły w charakterze budowli średniowiecz-
nych z północnych Niemiec (...) Wszystkie ce-
gły posiadają to samo czyste zabarwienie. 
Poza cokołem z granitu w fasadzie nie użyto 
ani jednego kamienia, również okna wykona-
no całkowicie z cegły”. 

W języku hebrajskim tego typu budowla 
jest nazywana „domem oczyszczenia”  (hebr. 
Beth Tahara) i służyła rytualnemu obmyciu 
zwłok oraz przygotowaniu zmarłego do po-
chówku.  Bryła budynku jest trójskrzydłowa 
na planie litery „E”. Jego powierzchnia wy-
nosi 510 mkw. Całość budowli nakrywają 
dwuspadowe dachy z dachówką. W budyn-
ku mieściła się kostnica, specjalne pomiesz-
czenie do rytualnego obmycia zwłok oraz 
część gospodarcza z mieszkaniem dla stró-
ża. W części środkowej ulokowano głów-

ną reprezentacyjną halę, zwaną sa-
lą kazań lub salą ceremonialną,  o 
funkcji typowo kultowej,  służą-
cej wystawieniu zwłok na katafal-
ku,  z której bezpośrednio wyno-

szono na marach zmarłego do miejsca po-
chówku na cmentarzu.  Z salą ceremonialną  
łączyły się dwa inne pomieszczenia – miesz-
kanie dozorcy oraz pomieszczenie kostnicy. 
Dłuższe ściany hali podzielone są filarami, na 
których wspiera się polichromowane ostro-
łukowe sklepienie,  zdobione błękitnym ko-
lorem,  przedstawiające gwiaździste niebo,  
które nawiązuje do Psalmu 115: „Niebo jest 
niebem Pana,  synom zaś ludzkim dał zie-
mię”. Na ścianie wschodniej i zachodniej ha-
li głównej znajdują się wysokie ostrołukowe 
okna,  z fragmentarycznie zachowanymi wi-
trażami z motywami Gwiazdy Dawida – zna-
kiem przynależności narodowej.    

Uroczyste otwarcie domu przedpogrze-
bowego nastąpiło 15 listopada 1903 roku. 
Oprócz władz gminy żydowskiej, z rabinem 
dr. Wilhelmem Münzem, byli wtedy obec-
ni przedstawiciele miasta, a także sam ar-
chitekt Fleischer, który powiedział, że budy-
nek ten zaprojektował „gminie na chwałę, a 
miastu na ozdobę”. W ostatnich latach dom 
przedpogrzebowy, z braku podstawowych 
prac remontowo-zabezpieczających, niszcze-
je w szybkim tempie.  Niedawno w mediach 
pojawiła się informacja o przekazaniu tego 
żydowskiego domu władzom Gliwic, które 
mają zająć się jego uratowaniem od śmier-
ci technicznej i przywróceniem dawnego bla-
sku. Oby tak się stało. 

DARIUSZ WALERJAŃSKI

Dom 
przedpogrzebowy 
został otwarty  
w 1903 roku
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Tzw. sala 
ceremonialna 
albo sala kazań



Konkurs dla dzieci

Święte 
filary
Wspólnie z Radiem Plus i Wy-
dawnictwem Jedność propo-
nujemy najmłodszym Czytel-
nikom udział w konkursie. Każ-
dego tygodnia jest do wygrania 
ciekawa książka, ufundowana 
przez Wydawnictwo Jedność. 
Tym razem konkurs związany 
jest z życiem świętych.

Na Pierwszą Komunię Jed-
ność proponuje modlitewniki 
„Kocham Ciebie, Jezu” z oko-
licznościowym napisem. War-
to przeczytać również „Nasze 
dziecko idzie do Pierwszej Ko-
munii Świętej” (wszystko, co ro-
dzice powinni wiedzieć na ten 
temat), „Chleb, który daje ży-
cie” (praktyczne materiały do 
Pierwszej Komunii, katechezy 
dla rodziców oraz dzieci), „Wy-
jaśniamy dzieciom Mszę świę-
tą” (w znakach, opowiadaniach 
i zabawach). Więcej na stronie: 
www.jednosc.com.pl.

W tym tygo-
dniu do wygrania 
jest książka „Mini-
salon gier i zabaw. 
Gry planszowe i za-
bawy dla całej ro-
dziny”. Aby wygrać 
książkę, należy za-

dzwonić w niedzielę 6 maja o 
godz. 8.30 do Radia PLUS, pod-
czas audycji „Quizy pani Izy” 
(tel. do studia 0 32 232 52 32) 
i odpowiedzieć na pytanie: Na 
jakim niezwykłym filarze wiary 
mogą się oprzeć modlący się 
w wawelskiej katedrze? Ten 
święty był biskupem Krakowa, 
oddał życie za prawdę i zginął 
śmiercią męczeńską. 

dniu do wygrania 
jest książka „Mini-
salon gier i zabaw. 
Gry planszowe i za-

dzwonić w niedzielę 6 maja o 
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– Jestem zakochany, 
nie w konkretnej osobie 
– ale w całej setce – żartuje 
ks. Herbert Hlubek, gdy spotyka 
się z absolwentami prowadzonego 
przez siebie duszpasterstwa 
akademickiego w Zabrzu 
i Gliwicach.

Miłość ta jest najwyraźniej 
odwzajemniona i trudno było 
by znaleźć inne wytłumaczenie 
dla tego, co od kilkunastu lat się 
dzieje, a co tak naprawdę roz-
poczęło się znacznie wcześniej.  
Blisko setka dorosłych, często 
bardzo zapracowanych i zajmu-
jących odpowiedzialne stanowi-
ska, ludzi  zjeżdża się regularnie 
w umówione wcześniej miejsce, 
by się wspólnie modlić, rozma-
wiać, słuchać wykładów. 

Sam ks. Hlubek, czyli Szef, jak 
go nazywają, mówi: – Panuje we-
wnątrz mnie  radość, że spoty-
kam ludzi, których lubię. Z wie-
loma sporo przeżyłem w duszpa-
sterstwie i na obozach. Po prostu 
czuję, że to są „moi ludzie”. 

Pierwszy absolwencki wy-
jazd odbył się na początku lat 
90. w Rudach. Kolejne w Pław-
niowicach, Kamieniu Śląskim, 
Brennej, a w kwietniu tego ro-
ku w Reptach. – Najpierw spo-
tykaliśmy się raz w roku, ale 
dwa lata temu narodził się ta-
ki pomysł, żeby wyjazdy od-
bywały się raz na kwartał, ze 
względu na tych uczestników, 

którzy nie mogą przy-
jechać w jednym wy-
znaczonym terminie. 
Jest dzięki temu więk-
sza możliwość wybo-
ru – mówi Jacek Bach-
niak, który zajmuje się 
ich organizacją.

Ciągle poszerza się 
tematyka i forma tych wyjazdów. 
Zawsze jest jakiś wykład, przy-
gotowany przez kogoś z włas-
nego grona, są koncerty, relacje 
z podróży, dyskusje. W progra-
mie ostatniego spotkania znalazł 
się  między innymi wykład Józe-
fa Dyrdy, zatrzymanego kiedyś 
za przemycanie książek Miłosza. 
Mówił o sumieniu nieobrzeza-
nych według Czesława Miłosza i 
Jana Błońskiego.    

– Na początku przyjeżdża-
liśmy z dziećmi, ale teraz nam 
urosły  i jeżdżą na swoje spotka-
nia z ks. Hlubkiem – mówi Blan-
ka Brącel-Leśko.  Dla tych re-

lacji najważniejsza jest 
osoba Szefa. – Wszy-
scy chcą mieć z nim 
kontakt, a te wyjazdy 
to jest najprostsza for-
ma, żeby przez dłuższy 
czas móc go złapać. Po-
za tym my się wszyscy 
lubimy i spotykamy się 

na co dzień także w mniejszych 
gronach – dodaje.

Skąd tak silne więzi? Z in-
nych czasów i innego świata. 
Zawiązywały się w trudnym 
okresie  PRL-u, gdy przynależ-
ność do duszpasterstwa mogła i 
często pociągała za sobą repre-
sje. Przychodzili więc ci, któ-
rzy czegoś szukali, i zostawali 
ci, którzy wiedzieli, czego chcą. 
Uczyli się od ks. Hlubka nazy-
wać rzeczy po imieniu. Dziś 
więc zwykle rozumieją więcej. 
Wystarczy trochę z nimi pobyć, 
żeby się o tym przekonać.   

KLAUDIA CWOŁEK

Spotkania absolwentów DA

Poznali się w innych czasach
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Szef, czyli 
ks. Herbert 
Hlubek  
(w środku) 
ze „swoimi 
ludźmi” 
w Reptach

Duszpasterstwo Dzieci Ma-
ryi już przygotowało ofer-

tę wyjazdów rekolekcyjnych.  
Wyjazdy w ramach „Wakacji z 
Bogiem i Maryją” organizowa-
ne są dla dziewcząt ze wspól-
not diecezji gliwickiej. Do wy-
boru są miejscowości w kra-
ju: Międzybrodzie Bialskie i 
Pobierowo k. Międzyzdrojów, 

a zagranicą: Vranjica nad 
Morzem Adriatyckim w 
Chorwacji i Jesolo k. Wenecji 
we Włoszech. Organizacją 
wyjazdu jak co roku zajmu-
ją się  Henryka Andrzejczak 
i ks. Piotr Kopiec, proboszcz 
parafii Wniebowzięcia NMP w 
Bytomiu (tel. 32 281 31 85). 
Zainteresowani takim spędze-

niem wakacji powinni zgło-
sić się do księdza opieku-
na Wspólnoty Dzieci Maryi 
w swojej parafii, który posia-
da szczegółowe informacje 
(koszt od 350 do ok. 900 zł). 
Informacje nt. wyjazdu do 
Pobierowa udziela ks. Piotr 
Rochoń, tel. 32 271 89 02. 

 

Propozycja dla Dzieci Maryi

Wakacyjne rekolekcje
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI 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
  MUZYCZNE ROZMOWY  

Z BOGIEM
29 KWIETNIA, godz. 18.00, kościół 
Wszystkich Świętych w Gliwicach – 
koncert Kwartetu Śląskiego. W pro-
gramie utwory Jana Sebastiana Bacha, 
Johna Cage’a, Tigrana Mansuriana, 
Aleksandra Lasonia i Eugeniusza 
Knapika. Wstęp wolny.
  GLIWICKIE SPOTKANIA 

CHÓRALNE
29 KWIETNIA, godz. 16.00, kościół św. 
Barbary – ostatni koncert spotkań. 
Wystąpi Akademicki Chór Politechniki 
Wrocławskiej, Zespół Wokalny 
Madrygał z Grodna (Białoruś), Spevácky 
Zbor Apollo z Bratysławy (Słowacja). 
  MAJÓWKA ROWEROWA 
2–4 MAJA, Dom sióstr służebniczek 
„Betania” w Leśnicy k. Góry Świętej 
Anny – majówka rowerowa dla dziew-
cząt od 15. roku życia. Temat:  „ Jak cu-
downy jest ten świat”. Zgłoszenia i in-
formacje: s. Dalmacja,  tel. 077 404 
83 30; 0 514 347 268; e-mail: betania 
@sluzebniczki.pl.
  UROCZYSTOŚĆ NMP 

KRÓLOWEJ POLSKI
3 MAJA, godz. 11.00, katedra gliwicka – 
Msza św. w intencji Ojczyzny.
  SCHORZENIA KRĘGOSŁUPA,  

WADY POSTAWY I PROFILAK-
TYKA 

3 MAJA, godz. 11.00,  parafia św. 
Katarzyny w Pawonkowie – pierwszy z 
cyklu wykład dra Grzegorza Wosika, wy-
kładowcy rehabilitacji na Politechnice 
Częstochowskiej pt. Wady postawy.
  ŚWIĘCENIA DIAKONATU
5 MAJA, godz. 10.00, kościół seminaryj-
ny w Opolu.
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA 
9 MAJA, godz. 19.00,  kościół Chrystusa 
Króla w Świerklańcu.
  PIELGRZYMKA DZIECI MARYI 

I SCHOLI PARAFIALNYCH
12 MAJA, sanktuarium Matki Bożej  
w Rudach. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
  PIELGRZYMKA ROLNIKÓW
12 MAJA, sanktuarium Matki Bożej  
w Lubecku. Rozpoczęcie o godz. 10.00.
  DLA PROWADZĄCYCH 

PARAFIALNE ORKIESTRY 
DĘTE

19 MAJA, godz. 10.00, Studium Muzyki 
Kościelnej (Łużycka 1, gmach kurii, 
boczne wejście od strony kościoła) – 
spotkanie formacyjne dla dyrygentów 
i osób odpowiedzialnych za prowadze-
nie parafialnych orkiestr dętych.
 

Franciszkanki zapraszają młodzież 
powyżej 17. roku życia na maryjną 
majówkę.

Od 30 kwietnia do 4 maja  
w klasztorze w Ludwikowicach 
Kłodzkich (na trasie Kłodzko–
Wałbrzych) odbędą się dni sku-
pienia z cyklu „W szkole Jana Pa-
wła II”. 

Tematem spotkania będzie 
encyklika „Redemptoris Mater” 
o błogosławionej Maryi Dzie-
wicy w życiu pielgrzymującego 

Kościoła.  – Serdecznie zapra-
szamy do nas młodzież na ko-
lejne już, trzecie spotkanie. Do 
tej pory rozważaliśmy pierwsze 
encykliki Ojca Świętego. Tym 
razem, w miesiącu maryjnym,  
zajmiemy się kolejną, poświę-
coną Matce Odkupiciela – mó-
wi s. Franciszka Wanat, jed-
na z prowadzących skupienie. 
Zgłoszenia i więcej informacji: 
tel. 515 137 115 lub e-mail: 
rekolekcje@franciszkanki.pl.  

 

Wsiedli na rowery, żeby uczcić pamięć  
Jana Pawła II. Przejechali ponad 15 
kilometrów, zanim dotarli  
na gliwickie lotnisko. 

W I Gliwickim Rajdzie Rowerowym im. 
Jana Pawła II  wystartowało 56 osób, a w 
całej imprezie, która odbyła się w połowie 
kwietnia na gliwickim lotnisku, uczestniczy-
ło ponad 200 osób. Najmłodsi mieli po kil-
ka lat, najstarsi ponad 60. Przyjechali nie 
tylko z Gliwic, ale z różnych okolic Śląska. 
Uczestnicy rowerowej rywalizacji wyruszyli 
spod gliwickiej katedry, by dotrzeć na metę, 

która została wyznaczo-
na na gliwickim lotnisku. 
Najliczniejsza uczestniczą-
ca w rajdzie drużyna, któ-
ra przyjechała z Knurowa, 
otrzymała puchar.

Rajd, którego głów-
nym organizatorem był 
Lesław Dynak, redaktor pisma MTST Cyklo-
turysta, został przygotowany dla uczczenia 
2. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Na gli-
wickim lotnisku uczestnicy złożyli kwiaty 
przy pamiątkowym głazie, który przed ro-
kiem stanął w miejscu spotkania z Ojcem  
Świętym.  

Zanim uczestnicy 
rajdu wyruszyli 

na trasę, ks. 
Rafał Wyleżoł 
poświęcił ich 

rowery

Ikona  
Theotokos 
będzie 
prezentowana 
podczas 
adoracji

Dni skupienia dla młodzieży 

W szkole Jana Pawła II

Rajd pamięci Jana Pawła II 

Wystartowało ponad  
50 rowerzystów
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