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Wcześniej były tam warsztaty 
stolarskie, a Msze odprawiano 
w miejscu przeznaczonym na 
spotkania. Teraz modlitwa odbywa 
się w nowo wyremontowanym 
pomieszczeniu. 20 grudnia bp Jan 
Wieczorek poświęcił kaplicę w 
Areszcie Śledczym w Gliwicach.

Pomieszczenie zostało dosto-
sowane do nowych potrzeb. W 
prezbiterium stanął drewniany oł-
tarz, a za nim krzyż. Ściany prze-
chodzące w łuki sklepienia pozo-
stały w czerwonej cegle. Prace re-
montowe trwające około pół ro-
ku prowadzili tu sami aresztowa-
ni.  Bp Jan Wieczorek poświęcił 
kaplicę i razem z ks. Robertem Ur-
bańczykiem, kapelanem Aresztu 
Śledczego w Gliwicach, odprawił 
Mszę św. Przypomniał, jak ważną 
rolę pełni kaplica w takim miej-
scu jak areszt. Na uroczystość za-
proszeni zostali płk Włodzimierz 
Wawszczyk, dyrektor okręgowy 
Służby Więziennej w Katowi-
cach, który przekazał płaskorzeź-
bę przedstawiającą Maryję z Dzie-

ciątkiem, dyrektorzy za-
kładów karnych i aresz-
tów z sąsiednich miast, 
ks. Tomasz Sękowski, 
diecezjalny kapelan wię-
ziennictwa. Obecni by-
li też członkowie Bra-
ctwa Więziennego, gru-
py osób świeckich, któ-
ra spotyka się regularnie 
z więźniami, a kilka dni wcześniej 
zorganizowała opłatek dla prze-
bywających w areszcie. 

Pomieszczenie kaplicy bę-
dzie służyło również jako miej-
sce spotkań np. grupy teatralnej 
działającej w areszcie, która w lip-

cu miała premierę swo-
jego przedstawienia. – 
U osób, które tu trafiają, 
potrzeby duchowe naj-
częściej są zredukowane 
do minimum. Tym, któ-
rzy je odczuwają, chce-
my proponować coś wię-
cej, a innym pokazywać, 
że jest coś ponad spra-

wy materialne. Ten pierwiastek 
duchowy – religijny czy kultural-
ny – może spowodować zmia-
nę w ich postawie – mówi Adam 
Szymura, wychowawca ds. kultu-
ralno-oświatowych w gliwickim 
Areszcie Śledczym. MF
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Bp Jan 
Wieczorek 
z płaskorzeźbą, 
która zawiśnie 
w kaplicy, obok 
ks. Robert 
Urbańczyk 
i Włodzimierz 
Wawszczyk

Modlitwa w gliwickim Areszcie Śledczym 

Kaplica w miejscu stolarni

ZA TYDZIEŃ
  CZAS WYJŚĆ DO LUDZI. Pomysły 

franciszkanów na nową 
ewangelizację.

  STRONY WWW diecezji 
gliwickiej.

  NA PUSTYNI W MIEŚCIE. 
O wspólnej modlitwie 
za Zabrze.

Tafla lodowiska pomiędzy zabytko-
wymi kamienicami otaczającymi by-

tomski rynek. Wielka miejska ślizgaw-
ka to atrakcja nie tylko dla dzieci. Jak 
przekonują pracownicy Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, będzie można tu pojeździć na 
łyżwach do połowy marca, a zamrożona 
tafla wytrzyma nawet kilkunastostopnio-
we temperatury. Więc nawet gdyby po-
czątek roku okazał się wyjątkowo ciepły, 
lodowisko będzie czynne. Otwarte jest 
codziennie, do godz. 15.00 korzystają z 
niego szkoły. Od godz. 15.00 do 21.00, 
a w soboty, niedziele, święta i ferie od 
8.00 do 21.00 – dostępne jest dla wszyst-
kich. Bilet normalny kosztuje 4 zł, ulgo-

wy – 2 zł. Na miejscu 
można wypożyczyć łyż-
wy. Szczegóły na www.
osir.bytom.pl.

  

Na początek 
warto się 
przyjrzeć, jak 
jeżdżą zawodnicy
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ŚLIZGAWKA NA RYNKU

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

Wejście w nowy rok skła-
nia do podsumowań. 

My również to robimy, na str. 
II–III zamieszczamy przegląd 
najważniejszych wydarzeń 
minionego roku w diecezji 
gliwickiej. Okazuje się, że ten 
czas wyjątkowo obfitował w 
jubileusze – mniejsze, zwią-
zane z 15-leciem istnienia 
diecezji, i większe – liczone 
już w stulecia. A tam, gdzie 
kończy się podsumowanie, 
zwykle zaczynają się plany. 
O swoich mówią licealistki z 
Gliwic, które Nowy Rok będą 
witać z prawie tysiącem mło-
dych na Górze św. Anny (str. 
IV–V). 
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Rok 2007 w diecezji gliwickiej
Styczeń

Luty
 W związku ze ŚWIA-
TOWYM DNIEM CHOREGO 
bp Jan Wieczorek spotkał się  z 
pacjentami Centrum Onkologii 
i osobami przebywającymi w 
Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
w Gliwicach. – Człowiek potra-
fi lepiej odnieść się do choro-
by, gdy umie kontemplować 
cierpienie i śmierć Chrystusa 
– stwierdził gliwicki ordyna-
riusz. W parafii Matki Bożej 
Uzdrowienie Chorych w 
Tarnowskich Górach modli-
twie przewodniczył bp Gerard 
Bernacki z Katowic. Chorzy, 
osoby starsze i niepełnospraw-
ni pielgrzymowali również 
do sanktuarium Matki Bożej 
Lubeckiej.

 Opactwo w Rudach otrzy-
mało PIENIĄDZE NA RE-
NOWACJĘ. Prawie 10 mln zł 
przyznała Unia Europejska na 
uratowanie zespołu klasztor-
no-pałacowego. Zakończenie 
robót planowane jest na jesień 
2008 roku, kiedy obchodzona 
będzie 750. rocznica przybycia 
cystersów do Rud.

Marzec
 Biskup Jan Wieczorek i bp Ge-
rard Kusz przewodniczyli w kate-
drze modlitwie z okazji 15-LECIA 
USTANOWIENIA DIECEZJI 
GLIWICKIEJ. Biskup ordynariusz 
przypomniał, że w tym czasie 
powstało 12 nowych kościołów, 
wyświecono 150 księży, rozwinę-

ło się wiele diecezjalnych dzieł. 
Biskup gliwicki poświęcił również 
Dom Kapłana w Wiśniczu, w któ-
rym znajduje się 18 mieszkań dla 
księży emerytów. 
 10 marca SIOSTRY SŁU-
ŻEBNICZYKI Z LUBECKA 
OBCHODZIŁY 100-LECIE 
swojego pobytu w tym miejscu. 
Obecnie w klasztorze mieszka-
ją cztery zakonnice, zajmują się 
m. in. katechezą i zakrystią. W 
okresie bożonarodzeniowym od-
wiedzają domy parafian z grupą 
dzieci – kolędników misyjnych. 
Dawniej opiekowały się chory-
mi, uczyły prac ręcznych w szko-
le i prowadziły w Lubecku przed-
szkole. 
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Kwiecień
  18 kwietnia rozpoczę-
ło działalność dwuletnie DIE- 
CEZJALNE STUDIUM PIS-
MA ŚWIĘTEGO, którego 
pomysłodawcą jest ks. dr 
Wacław Borek z Uniwersytetu 
Opolskiego. W zajęciach stu-
dium mogą uczestniczyć księ-
ża zakonnicy i zakonnice oraz 
świeccy z wykształceniem teolo-
gicznym. Kurs ma fachowo przy-
gotować do prowadzenia krę-
gów biblijnych w parafiach.

 W Gliwicach odbył się OGÓL- 
NOPOLSKI FINAŁ OLIM-
PIADY TEOLOGII KATO-
LICKIEJ „Trwajcie mocni w wie-
rze”. O pierwsze miejsce wal-
czyło 123 licealistów, reprezen-
tujących wszystkie diecezje. W 
ciągu godziny musieli odpowie-
dzieć na 40 pytań testowych, a 
w kolejnych etapach czekały ich 
wypowiedzi ustne. Najlepsza 
okazała się Anna Janosz z die-
cezji katowickiej.

Maj
 25 maja zakończyło się 
TYGODNIOWE CZYTANIE 
PISMA ŚWIĘTEGO, zorgani-
zowane przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich. Przez kolej-
ne dni w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Gliwicach 
przeczytany został cały Nowy 
Testament. 

 26 maja w gliwickiej kate-
drze bp Jan Wieczorek wyświęcił 
16 NOWYCH KAPŁANÓW. 
– Nigdy nie poznamy odpowie-
dzi, dlaczego nas wybrał Bóg. 
Dlaczego ze swoim wielkim da-
rem zatrzymał się właśnie przed 
nami –  powiedział do nowo wy-
święconych gliwicki ordynariusz.

Czerwiec
 2 czerwca odbyło się spo-
tkanie młodzieży nad Jeziorem 
Lednickim. Tym razem za jego 
przygotowanie odpowiedzial-
ni byli młodzież i księża z me-
tropolii górnośląskiej, bo tego-
rocznym tematem było życie św. 
Jacka. W gliwickiej piekarni PSS 
„Społem” specjalnie na to spo-
tkanie upieczonych zostało 80 
TYS. PLACKÓW ŚW. JACKA, 
przygotowanych według wło-
skiej receptury.
 17 czerwca w Kamieniu Ślą- 
skim odbyła się UROCZY-
STOŚĆ 750-LECIA ŚMIERCI 
ŚW. JACKA, która zgromadziła 
tysiące wiernych. Mszy św. prze-
wodniczył kard. Józef Glemp. – 
Szukajcie Chrystusa, on jest pięk-
nem, które was pociąga, to Jezus 
nie pozwoli iść wam na kompro-
misy ze złem – powiedział kard. 
Stanisław Dziwisz, zwracając się 
do zaproszonej z całej metropo-
lii górnośląskiej młodzieży, któ-
ra przywiozła ze sobą czczone u 
nich wizerunki Matki Bożej. 

 29 czerwca rozpoczął się ju-
bileuszowy XX FESTIWAL 
CANTATE DEO w Gliwicach. 
W muszli koncertowej obok koś-
cioła św. Jacka w Sośnicy wystą-
piło w części konkursowej 6 so-
listów i 8 zespołów.  W tym ro-
ku jury nie przyznało pierwszego 
miejsca, najwyżej oceniło Adama 
Rymarza z Katowic i zespół 
„Cantito” z Krakowa. Gwiazdami 
trzech festiwalowych wieczorów 
byli Mieczysław Szcześniak oraz 
zespoły Chili My i Arka Noego. 
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 Ponad 230 tys. złotych zebra-
ła Caritas Diecezji Gliwickiej w ra-
mach WIGILIJNEGO DZIEŁA 
POMOCY DZIECIOM. Rozpro-
wadzono ponad 50 tys. małych i 
15 tys. dużych świec. Pieniądze 
zostały przeznaczone m. in. na 
wypoczynek i dożywianie dzie-
ci, ośrodek w Rusinowicach oraz 
projekty związane z dziećmi w 
Togo. 

 7 stycznia odbyło się NO- 
WOROCZNE SPOTKANIE 
ŚRODOWISK TWÓRCZYCH. 
Bp Gerard Kusz, zwracając się 
do artystów, zauważył, że są 
tymi, który zachowują duszę 
dziecka, otwartość i jasne wi-
dzenie przyszłości. Spotkaniu 
towarzyszył wernisaż prac nie-
żyjącego twórcy Mirosława 
Matłosza.
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Rok 2007 w diecezji gliwickiej
Lipiec

 15 lipca SIOSTRY ELŻBIE-
TANKI Z PAWONKOWA 
ŚWIĘTOWAŁY 100-LECIE 
swojej pracy w tej miejscowo-
ści. Obecnie mieszkają tam w 

małej trzyosobowej wspólnocie. 
Katechizują w przedszkolach i 
szkołach, zajmują się zakrystią, 
pracują w prowadzonej w para-
fii świetlicy dla dzieci. 
 Odpust ku czci św. Kamila 
połączony był w tym roku z 
obchodami 100. ROCZNICY 
OBECNOŚCI KAMILIA-
NÓW W TARNOWSKICH 
GÓRACH. Tyle samo lat li-
czy sobie wybudowany tutaj 
kompleks klasztorno-szpital-
ny. Mszy św. w kościele Matki 
Bożej Uzdrowienie Chorych 
przewodniczył o. prowincjał 
Arkadiusz Nowak. 
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 22 sierpnia wyruszyła na 
Jasną Górę XV DIECEZJALNA 
PIESZA PIELGRZYMKA, a za-
razem 361. w dziejach gliwickie-
go pielgrzymowania. W tym roku 
pielgrzymi zabrali ze sobą sztan-
dar, który ofiarowali jasnogór-
skiemu sanktuarium. Pierwszy 
pątnicy zanieśli w 1627 roku, w 
drugiej ślubowanej pielgrzym-
ce po obronie miasta przed woj-
skami Mansfelda.

Sierpień
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  16 września SIOSTRY 
FELICJANKI OBCHODZIŁY 
ZŁOTY JUBILEUSZ pracy 
przy gliwickiej parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. 
Przez ten czas mieszkało tu 85 
zakonnic. Obecnie jest siedem 
sióstr, które katechizują, pra-
cują w parafialnej kancelarii i 
katedralnej zakrystii. 

 22 września do Rud pielgrzy-
mowała młodzież z całej diecezji. 
Tym razem około 350 osób wyru-
szyło już w przeddzień o północy i 
dotarło tam W NOCNEJ PIESZEJ 
PIELGRZYMCE. Bp Gerard Kusz 
zachęcał młodych w Rudach 
do podejmowania konkretnych 
życiowych wyzwań i odważnego 
sprzeciwiania się złu.

Wrzesień

Październik
 CARITAS DIECEZJI GLI-
WICKIEJ OBCHODZIŁA 15 
LAT PRACY. Pracownicy i wo-
lontariusze świętowali podczas 
swojej corocznej pielgrzymki do 
Rud. Ks. Rudolf Badura, dyrek-
tor gliwickiej Caritas, w czasie 
konferencji, która odbyła się w 
Gliwicach, stwierdził: – Jestem 
przekonany, że nasza działalność 
odpowiada potrzebom miesz-
kańców diecezji.
 1 października rozpoczął dzia-
łalność w Gliwicach BISKUPI 
SĄD DUCHOWNY. Przejął on 
sprawy dotyczące diecezji gliwi-
ckiej, które dotychczas były pro-
wadzone w Opolu. 
 Od 15 do 17 października DO 
RZYMU PIELGRZYMOWAŁA 
METROPOLIA GÓRNO- 
ŚLĄSKA. Kilka tysięcy wiernych 
przybyło tam na zakończenie roku 

św. Jacka. Razem z nimi pojechało 
dziesięciu biskupów, wielu kapła-
nów oraz przedstawicieli władz 
samorządowych. W auli Pawła 
VI odbył się specjalny koncert 
Zespołu „Śląsk”. – Kiedy powsta-
ła nasza metropolia, było oczywi-
ste, który święty powinien zostać 
jej patronem. Wszyscy zgodzili się 
na św. Jacka. Wypadało więc, aby 
750. rocznicę jego śmierci uczcić 
w Rzymie – powiedział po powro-
cie bp Jan Wieczorek.

 18 listopada kolejny ksiądz 
z diecezji gliwickiej rozpoczął 
pracę misyjną. KS. JAROSŁAW 
ZAWADZKI WYJECHAŁ 
DO CZADU. Wcześniej pra-
cował w Czechach. 10 listo-

pada grupa animacji misyjnej 
świętowała 25-lecie działalno-
ści, goszcząc na spotkaniu ks. 
Stanisława Marciniaka, który 
opowiadał o swojej pracy mi-
syjnej w Peru.

Listopad

 9 grudnia SIOSTRY BORO-
MEUSZKI ŚWIĘTOWAŁY 
150-LECIE PRACY na  ziemi 
gliwickiej. Dotarły tu z Francji 
przez Czechy i Nysę. Od po-

czątku zajmowały się chory-
mi. Obecnie prowadzą zakład 
opiekuńczo-leczniczy, w któ-
rym przebywa ponad sto ko-
biet.

Grudzień

Zmarli kapłani 
 23 stycznia – ks. dziekan 
Apolinary Czekański, emeryto-
wany proboszcz parafii NSPJ w 
Zabrzu;
 24 marca – ks. radca Ryszard 
Salańczyk, emerytowany pro-
boszcz parafii Ducha Świętego w 
Gliwicach Ostropie;
 24 czerwca – ks. Alojzy 
Kubica, rezydent w parafii św. 
Stanisława w Babienicy;
 22 lipca – o. Alfons Ziober, 

redemptorysta, parafia Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w 
Gliwicach;
 27 sierpnia – o. Lucjusz 
Rzepczyński, kapucyn, parafia 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Bytomiu;
 28 sierpnia – ks. Rudolf 
Jeziorski, rezydent w parafii św. 
Marcina w Starych Tarnowicach, 
emerytowany kapłan diecezji 
bielsko-żywieckiej.RO
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Poloneza rozpoczynającego 
sylwestrowy bal trzeba powtarzać 

nawet czterokrotnie, żeby cały 
korowód przynajmniej ruszył 

z miejsca. Tego dnia na Górze 
Świętej Anny bawi się 

razem blisko tysiąc osób.

tekst 
MIRA FIUTAK

Sylwestrowa zabawa jest kulmina-
cyjnym i ostatnim punktem pro-
gramu, ale niejedynym, ponieważ 
spotkanie rozpoczyna się już 28 

grudnia. Ewangeliczne Rozliczenie – tak 
franciszkanie nazwali ten ostatni akord 
w roku formacyjnym, przygotowywa-
nym tu z myślą o młodych. – To drugie 
pod względem liczby uczestników, po 

Święcie Młodzieży, spotkanie na 
Górze Świętej Anny – mówi o. 
Alan Brzyski OFM, odpowiedzial-
ny za tutejsze Franciszkańskie 
Duszpasterstwo Młodzieży i 
Powołań. – Jest podsumowaniem 
całorocznej działalności duszpa-
sterstwa, a program jest szeroki, 
bo co tydzień coś się u nas dzieje. Ale rów-
nocześnie jest też podsumowaniem mija-
jącego roku w sercu każdego z uczestni-
ków. To spotkanie jest też po to, żeby mo-
gli odkrywać w sobie nowe talenty, zainte-
resowania, nawiązywać nowe znajomości.

Kabaret, fotografia, 
język migowy…
Jest w czym wybierać, program czte-

rodniowego spotkania jest bardzo boga-
ty. Czas podzielony został na modlitwę, 
konferencje, pracę w grupach w ramach 
wybranych warsztatów i oczywiście zaba-
wę. Zwykle proponowanych jest kilkana-
ście różnych tematycznie warsztatów. W 
ubiegłym roku po raz pierwszy znalazła 
się wśród nich nawet nauka języka migo-
wego i ku zaskoczeniu wszystkich zapisa-

ło się na nią prawie 50 osób. Za-
wsze jest grupa muzyczna, tea-
tralna, kabaretowa, która przygo-
towuje noworoczną szopkę, de-
koracyjna – zajmująca się wystro-
jem sali balowej. Ci, którzy wy-
bierają warsztaty prasowe, przez 
cztery dni zbierają i opracowują  

materiały do druku, które na koniec moż-
na przeczytać w formie specjalnego wyda-
nia „Radości Doskonalej”, pisma uczestni-
ków rekolekcji franciszkańskich. Właśnie 
wyjdzie jego 50. numer. Obok dziennika-
rzy biegają z aparatami ci, którzy zapisali 
się do grupy fotograficznej, 

Z kolei poszukiwacze bajek przygoto-
wują dla wszystkich na każdy wieczór baj-
ki na dobranoc. Jest też grupa interakcyj-
na, zajęcia w niej mają formę warsztatów 
komunikacji interpersonalnej. Ponieważ 
na spotkanie przyjeżdżają również oso-
by niepełnosprawne, powstają grupy in-
tegracyjne, w których można na przykład 
wspólnie uczyć się tańca.

Dlaczego młodzi wybierają zabawę 
sylwestrową na Górze Świętej Anny? – 
Bo to najlepsza forma, jaką do tej pory 
spotkałam – mówi Maja Wizor z II klasy 

Ewangeliczne Rozliczenie, czyli sylwestrowe spotkanie na Górze Świętej Anny

Więcej niż bal
Zabawa 
i modlitwa 
przeplatają 
się z czasem 
spędzonym 
na konferencjach
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gliwickiego  LO nr 2, która w tym roku 
wybiera się na Rozliczenie po raz trzeci. 
– Mam tam już znajomych, wiem, że bę-
dą na mnie czekać. Na pierwszym spot-
kaniu nie znałam nikogo, a mimo to czu-
łam się bardzo dobrze. Jeżdżę na te 
spotkania, bo tam mogę dobrze zacząć 
nowy rok.

Jak to zrobić?
Tym razem temat spotkania brzmi: Jak 

być uczniem Chrystusa. – Dużo się dziś 
mówi o tym, żeby być wiernym i odpo-
wiedzialnym, a mniej, jak to zrobić. Nie-
jednokrotnie przekonujemy się, że mło-
dzi potrzebują i oczekują od nas konkret-
nych wskazówek – mówi o. Alan. Przy-
chodzą często do zakonników z duszpa-
sterstwa młodzieży, żeby opowiedzieć o 
swoich problemach z wiarą, szukaniu sen-
su w chrześcijańskim stylu życia, o swo-
ich relacjach w rodzinie i z rówieśnika-
mi. – W czasie Ewangelicznego Rozlicze-
nia jest również czas na takie rozmowy. 
Już pierwszego dnia informujemy uczest-
ników, że jesteśmy do ich dyspozycji. A ci 
mniej śmiali mogą napisać swoje pytania 

na kartce i wrzucić do specjalnej skrzynki, 
a my później na nie odpowiadamy – wyjaś-
nia franciszkanin.  

Pierwsze Ewangeliczne Rozliczenia or-
ganizowali o. Cherubin Żyłka i o. Albert 
Krzywański, który w tym roku zapowie-
dział swój przyjazd na spotkanie. Do wy-
głoszenia konferencji zaproszeni zosta-
li ks. Mirosław Maliński, duszpasterz aka-
demicki „Maciejówki” z Wrocławia, jako 
znawca problemów związanych z rozwo-
jem nowych ruchów religijnych – Andrzej 
Wronka, kapucyn o. Juliusz Pyrek – asy-
stent młodzieży franciszkańskiej i Tomasz 
Przytuła, który kiedyś sam przyjeżdżał na 
rekolekcje na Annę jako uczestnik i ani-
mator, a teraz opowie młodszym o tym, 
jak być chrześcijaninem na co dzień. Po-
nieważ na Ewangelicznym Rozliczeniu są 
i studenci, i gimnazjaliści, wszystkie te-
maty omawiane są w dwóch grupach wie-
kowych.

Tu zabawa, tam adoracja
Na pełne spotkanie przyjeżdża oko-

ło 400 osób, reszta dołącza na samą za-
bawę sylwestrową. Często ci, którzy wy-

brali wersję skróconą, w na-

stępnym roku jadą już na całe cztery dni. 
Sylwia Wawrowicz z Gliwic w ubiegłym 
roku była tylko na balu. – Pojechałam z 
ciekawości. Przeważnie do tej pory spę-
dzałam sylwestra w dyskotece. W tym ro-
ku znowu wybieram się Górę Świętej An-
ny już na całe spotkanie – mówi. Nawet 
w samą noc sylwestrową zabawa przepla-
ta się z modlitwą. O północy jest Msza w 
bazylice, a przez cały czas trwa adoracja. 
– W każdej chwili, jeśli ktoś chce, może 
iść się pomodlić. To jest niezwykłe do-
świadczenie: tu głośno, muzyka, a u gó-
ry adoracja i cisza. Można powiedzieć, że 
te dwa światy przenikają się – opowia-
da Sylwia. 

Na zabawie sylwestrowej obowiązują 
stroje wieczorowe lub – jak napisane zo-
stało w zaproszeniu – „coś w tym stylu”. 
Zaczyna się uroczyście – polonezem, ale 
potem wszyscy bawią się przy najróżniej-
szych gatunkach muzyki. A w Nowym Ro-
ku wznoszą toast… mlekiem. Justyna Kac-
przak lubi te spotkania, bo w ogóle lu-
bi atmosferę Góry Świętej Anny: – Cie-
szę się, że mogę na progu kolejnego roku, 
dosłownie w pierwszych jego minutach, 
wszystko powierzyć Bogu. Przemyśleć ten 
czas, który właśnie mija, i to, co mnie cze-
ka w przyszłym roku. Co można zmienić, 
co naprawić w sobie, a co wokół siebie. 

Justyna właśnie zaczyna ważny rok. 
Za kilka miesięcy matura i poważne de-
cyzje. Mierzy wysoko. Planuje studio-
wać pedagogikę specjalną na Uniwersy-
tecie Wrocławskim, a od drugiego ro-
ku dodać do tego jeszcze kolejny kie-
runek – psychologię. – Zawsze sta-
wiam sobie wyższe cele niż te, które 
są możliwe. Bo wiem, że te minimalne 
i tak osiągnę – mówi Justyna. Nie wy-

obrażała sobie inne-
go miejsca na powita-
nie tego szczególnego 
dla niej roku, jak właś-
nie Góra Świętej Anny.
 

mniej śmiali mogą napisać swoje pytania bawę sylwestrową. Często ci, którzy wy-
brali wersję skróconą, w na-

wszystko powierzyć Bogu. Przemyśleć ten 
czas, który właśnie mija, i to, co mnie cze-
ka w przyszłym roku. Co można zmienić, 
co naprawić w sobie, a co wokół siebie. 

Za kilka miesięcy matura i poważne de-
cyzje. Mierzy wysoko. Planuje studio-
wać pedagogikę specjalną na Uniwersy-

W ubiegłym roku 
grupę nauki języka 
migowego wybrało 
prawie 50 osób

Grupa zajmująca się dekoracją sali pracuje
od pierwszego dnia spotkania

Zanim rozpocznie się bal, można poćwiczyć kroki 
na warsztatach tanecznych

Na Ewangeliczne Rozliczenie razem z młodzieżą 
przyjeżdżają również siostry zakonne i księża
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Czy w Gliwicach będzie podatek od deszczu?

Masz duży dach – martw się!
Władze Gliwic przymierzają 
się do wprowadzenia opłaty 
za odprowadzaną deszczówkę. 
Stanie się tak, jeśli kanalizacja 
deszczowa zostanie przekazana 
Przedsiębiorstwu Wodociągów 
i Kanalizacji w Gliwicach. PWiK  
już rozpoczęło inwentaryzację 
powierzchni, od których trzeba 
będzie płacić.

– Powierzchnia dachu koś-
cioła i plebanii to ponad 2 
tys. metrów kwadratowych. 
Stawka pewnie będzie niema-
ła – żali się jeden z gliwickich 
proboszczów. Podobnie my-
ślą mieszkańcy Gliwic, którzy 
dostali pisma z PWiK w Gli-
wicach. – Jeśli się jest emery-

tem, to liczy się każdy grosz, 
więc opłata za deszcz po pro-
stu mnie denerwuje – mówi 
jedna z emerytek. Podobnie 
myśli Roman Konzal, mieszka-
niec Gliwic. – Przecież płacę 
podatek od nieruchomości i to 
niemały. Czy z tego nie moż-
na przeznaczyć jakiejś kwo-
ty na utrzymanie kanalizacji 
deszczowej, a nie znowu się-
gać do naszej kieszeni – pyta 
rozżalony.

Innego zdania jest gliwi-
ckie PWiK, gdzie sprawą zaj-
muje się Robert Wrona. – 
Wprowadzenie tych opłat nie 
jest naszym wymysłem – prze-
konuje. – Taki obowiązek na-
kłada na samorząd m.in. zno-
welizowana w zeszłym roku 
ustawa ustalająca zasady od-
bioru, oczyszczania i odpro-

wadzania ścieków. Ich 
definicja w tym do-
kumencie tym zosta-
ła poszerzona o wody 
opadowe i roztopowe, 
które trafiają do kana-
lizacji ze szczelnych 
nawierzchni, to znaczy dróg, 
chodników, podjazdów, par-
kingów oraz dachów.

Obecnie działania PWiK w 
Gliwicach zmierzają do zin-
wentaryzowania nawierzchni, 
tak aby można było rozpocząć 
opracowanie taryfy dla nowe-
go rodzaju ścieków. – Sprawi 
to, że koszty odprowadzania 
będą ponosić ich „właściciele”, 
a nie wszyscy mieszkańcy mia-
sta – twierdzi R. Wrona.

W przygotowywaniu opłat 
za nowy rodzaj ścieków Gli-
wice wzorują się na miastach, 
które już je wprowadziły, są 
to m.in. Piła, Siedlce, Jasło 
czy Nysa. Warto podkreślić, że 
opłata będzie dotyczyła ście-
ków opadowych, które odpro-
wadzane są do miejskiej kana-
lizacji. Jeśli z jakiegoś dachu 
czy podwórka woda nie jest 
odprowadzana do studzien-
ki, wtedy opłata od tej po-
wierzchni nie będzie nalicza-
na. – Mogą zaistnieć sytua-
cje, że ktoś będzie płacił tylko 
za połowę powierzchni dachu, 
z której rynny odprowadza-
ją wodę do kanalizacji. Opła-

ta nie będzie pobiera-
na z tych powierzchni 
dachu czy utwardzo-
nych nawierzchni, z 
których opady odpro-
wadzane są na przy-
kład na ogród – uspo-

kaja Robert Wrona. – Poza tym 
w przyszłości podobne opłaty 
wprowadzą wszystkie miasta, 
gdyż zakłada to znowelizowa-
na ustawa.

Do opłat jest jeszcze da-
leka droga, a w chwili obec-
nej nie można podać, nawet 
w przybliżeniu, przyszłych ta-
ryf. – Najpierw PWiK musi 
przejąć kanalizację deszczo-
wą, następnie musimy doko-
nać inwentaryzacji powierzch-
ni, od których zostaną nali-
czone opłaty oraz samej sieci 
kanalizacji. Na tej podstawie 
przygotujemy stawki za od-
prowadzanie ścieków opado-
wych, które i tak ostatecznie 
musi zatwierdzić Rada Miejska 
Gliwic – wyjaśnia R. Wrona. – 
Nie stanie się to wcześniej, jak 
w połowie przyszłego roku.

Kanalizacja deszczowa w 
Gliwicach to sieć długości 
około 400 kilometrów. Rocz-
ny koszt jej remontów i bieżą-
cego utrzymania sięga miliona 
złotych. Do tej pory pieniądze 
na ten cel pochodziły z budże-
tu miasta. 

KS. WALDEMAR PACKNER 
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Projekt opłat 
za ścieki 
opadowe wśród 
mieszkańców 
Gliwic budzi 
wiele emocji
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Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedziela można wygrać ciekawe 
nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień, 6 stycznia 2008 ro-
ku, w programie „Tu i teraz” roz-
mowa z ks. Jarosławem Buchen-
feldem, diecezjalnym koordyna-
torem ds. ruchów i stowarzyszeń 
katolickich w diecezji gliwickiej. 
Przez kolejne tygodnie Radio Plus 
będzie przybliżać słuchaczom  or-
ganizacje, ruchy i stowarzyszenia 
katolickie, które działają w diece-
zji gliwickiej.

Aby wygrać zaproszenie dla 
czterech osób do Parku Wodne-
go w Tarnowskich Górach, nale-
ży zadzwonić po zakończeniu au-
dycji do studia (tel. 0 32 232-52-
32) i odpowiedzieć na pytanie: 
ile katolickich stowarzyszeń i ru-
chów działa na terenie diecezji gli-
wickiej? (trzeba uważnie słuchać 
rozmowy z ks. J. Buchenfeldem).

Magazyn „Tu i teraz” przedsta-
wia wydarzenia z życia lokalnego 
Kościoła, rozmowy z ciekawymi 
ludźmi oraz reportaże z miejsc, 
które mają szczególne znaczenie 
dla diecezji. Początek audycji: nie-
dziela, godz. 9.00. Na zwycięzców 
co tydzień czeka jedna z czterech 
nagród – godzinny pobyt w Parku 
Wodnym w Tarnowskich Górach 
(dla czterech osób), zaproszenie 
dla czterech osób do Multikina w 
Zabrzu, rodzinne wejście do Fan-
tasy Parku w Rudzie Śląskiej (moż-
na pograć w kręgle, bilard, gry 
wideo) oraz książki ufundowane 
przez Wydawnictwo Jedność.  

Rodzinny konkurs

Wygraj
Księża bardzo chcą was odwie-
dzić, czy mogą przyjść? Ks. 
Wojciech Michalczuk poprosił 
studentów z duszpasterstwa 
akademickiego, żeby w ten 
sposób kolegom zapowiedzieli 
kolędę w akademiku. 

– Reakcje były różne – mówi 
Agata Mruzek, studentka archi-
tektury, która z koleżanką obe-
szła wszystkie pokoje w „Ziemo-
wicie” w Gliwicach. – Byli tacy, 
którzy od razu się zgadzali, inni 
grzecznie dziękowali lub tłuma-
czyli, że kolędę mają w domu i to 
już wystarczy. Dużo osób z ironią 
podchodziło do sprawy, ale byli 
też ciekawi, chcieli się czegoś do-
wiedzieć – opowiada. Jak moż-
na się domyślić, nie obeszło się 
bez złośliwych pytań typu: czy 
dziewczyny wybierają się do za-
konu? Zdarzały się też 
różne dziwne zachowa-
nia, ale to były wyjątki. 
Studenci po prostu py-
tali, jak taka kolęda bę-
dzie wyglądać albo ja-
ki ksiądz przyjdzie i co 
trzeba przygotować. 

– To jest dobry spo-
sób na spotkanie się z 
księdzem, bo studenci 
w większości nie chodzą na Msze 
akademickie – mówi Agata Tom-
czak, studentka matematyki, któ-
ra z Agatą z architektury zapisała 
na kolędę 30 pokoi. 

– W tym roku za główny cel 
postawiliśmy sobie dotarcie z in-
formacją – mówi ks. Wojciech Mi-
chalczuk, duszpasterz akademi-
cki. Razem z ks. Robertem Chu-
dobą już po raz kolejny odwie-
dza akademiki. – Na obrazkach 
kolędowych zapisujemy wszyst-
kim adres naszej strony interne-
towej. On już studentom śni się 
po nocach i wszyscy go już zna-
ją, nawet ci, którzy u nas rzadko 
bywają – żartuje. 

Na stronie www.da.org.pl 
można zapoznać się z bogatą 
ofertą duszpasterstwa. W koście-
le św. Michała na miasteczku aka-
demickim w niedzielę o 20.00, 
a od poniedziałku do czwartku 
o godz. 19.30 odprawiana jest 
Msza dla studentów. W tygodniu 

po Eucharystii odbywają 
się różne spotkania, co-
dziennie o innym cha-
rakterze. Niestety, mimo 
że duszpasterze dwoją 
się i troją, wielu dalej 
nie ma pojęcia o tym, co 
dzieje się w DA. Dlate-
go księża nie czekają już 
tylko w kościele, ale idą 

do studentów i zapraszają do sie-
bie. W tym roku kolędę przyjęło 
od 40 do 50 proc., choć to trud-
no dokładnie wyliczyć, bo miesz-
kańcy kilku pokoi zbierali się cza-
sem razem w jednym. 

– Myślę, że pokłosie kolędy 
już było widać na naszych Ro-
ratach akademickich, bo było 
nas więcej. Nawet tak się powo-
li uciera, że ci, którzy mają w da-
nym dniu kolędę, są wcześniej 
w kościele – mówi ks. Michal-
czuk. – Najczęściej tym, którzy 
nas przyjmują, mówię, że jeże-
li cokolwiek byłoby potrzebne, 
to mogą na nas liczyć. To jest ta-
kie główne przesłanie poza mo-
dlitwą, błogosławieństwem i in-
formacją o duszpasterstwie aka-
demickim. Chodzi o uświado-
mienie, że ktoś się o nich trosz-
czy. Zresztą kiedyś usłyszałem 
od studentów taką refleksję, że 
ksiądz jest jedyną osobą, któ-
ra przychodzi do nas i niczego 

od nas nie chce, ale chce nam 
coś dać. 

Kolęda rozpoczęła się 3 grud-
nia, potem była przerwa na reko-
lekcje akademickie i święta. Ciąg 
dalszy przewidziany jest w stycz-
niu. Wtedy księża ruszą do Domu 
Asystenta i dziesięciopiętrowego 
„Solarisa”, który jest największym 
akademikiem politechniki.

KLAUDIA CWOŁEK
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Ks. Wojciech 
Michalczuk 
w pokoju dwóch 
Agat z DA, które 
informowały 
studentów 
o wizycie 
duszpasterza

Kolęda w akademiku

Studenci przyjmują księdza
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W niedzielę Trzech Króli 6 stycznia niemal 
równocześnie w sześciu zabrzańskich koś-
ciołach zaproszone chóry zaśpiewają kolę-
dy. Po południu wszystkie zespoły spotkają 
się w kościele św. Teresy.

Podczas Mszy i nabożeństw wystąpią:
  W ewangelickim Kościele Pokoju (ul. 

Lutra) o godz. 10.15 – Zespół Wokalny 
Akademii Muzycznej w Katowicach pod 
dyrekcją  Szymona Bywalca. 

  W kościele Wniebowzięcia NMP 
(Biskupice) o godz. 10. 30 – Chór pa-
rafii św. Anny w Babicach pod dyrekcją 
Brygidy Tomali.

  W kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (Rokitnica) o godz. 11.00 – 

Chór „Bel Canto” Zespołu Szkół im. 
Powstańców Śląskich w Rybniku pod 
dyrekcją Lidii Marszolik. 

  W kościele św. Andrzeja w o godz. 
10.30 – Chór „Passionata” pod dyrekcją 
Kamili Pająk. 

  W kościele św. Anny o godz. 11.15 – 
Chór Młodzieżowy „Resonans con tut-
ti” pod dyrekcją Waldemara Gałązki. 

  W kościele św. Jana Chrzciciela 
(Biskupice) o godz. 09.30 – Chór 
Chłopięcy „Pueri Cantores Silesienses” 
pod dyrekcją ks. Piotra Klemensa.  
Wspólny koncert kolęd w kościele św. 
Teresy w Zabrzu Mikulczycach rozpo-
cznie się o godz. 16.00.

 

Świąteczne potrawy na zamku w Toszku

Moczka wygrała z kutią
Najpierw piekli, gotowali i przyrządzali różne 
potrawy. Starannie ozdobione przewieźli 
później na zamek w Toszku. Tam odbyła się 
druga edycja konkursu na świąteczną potrawę. 

Najsmaczniejsza okazała się moczka 
przygotowana przez Kornelię Rzepkę z 
Toszka. Oceniany był nie tylko smak po-
traw, ale również wygląd, sposób poda-
nia. Najpierw członkowie jury, a później 
wszyscy, którzy przyszli tego dnia do za-
mku, mogli próbować tego, co znalazło 
się na stołach – uszek z barszczem, kutii, 

świątecznych wypieków. Co więcej, auto-
rzy potraw chętnie udostępniali zaintere-
sowanym przepisy na ich przyrządzenie. 

Tym razem w konkursie mogli wystar-
tować nie tylko mieszkańcy gminy, ale ca-
łego powiatu gliwickiego. Zgłosiło się 
dwanaście osób, a  najmłodszym uczest-
nikiem był 12-letni Tomek Chluba, który 
zrobił własnoręcznie świąteczne pierniki. 

W czasie tego przedświątecznego spo-
tkania  ze świątecznymi potrawami wy-
stąpiła schola ze Szkoły Podstawowej w 
Toszku i Zespół Muzyki Dawnej „Tibiarum 
Scholares” z Pniowa. 
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  MISJONARZE WERBIŚCI 
zapraszają przyjaciół i dobrodziejów 
na spotkanie opłatkowe, które od-
będzie się 5 STYCZNIA o godz. 10.00 
w parafii św. Małgorzaty w Bytomiu 
(ul. Małgorzatki 7). W programie 
m.in. Msza św., spotkanie z misjona-
rzem o. Zbigniewem Sudołem,  pro-
gram bożonarodzeniowy przygotowa-
ny przez uczniów Gimnazjum nr 20 
w Zabrzu Biskupicach,  agapa,  lo-
teria misyjna. Zakończenie ok. 14.30.  
  WSPÓLNOTA DZIECI MARYI 
zaprasza animatorki na spotkanie, które 
odbędzie się 5 STYCZNIA o godz. 11.00 w 
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Bytomiu (przy rynku).
  KONCERT ARTYSTYCZNEGO 

JARMARKU  
BOŻONARODZENIOWEGO

6 STYCZNIA, godz. 12.00, Willa Caro – koncert 
kolęd Akademickiego Zespołu Muzycznego 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach pod dy-
rekcją Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody (bi-
lety po 6 i 3 zł). 
  KONCERT KOLĘD
6 STYCZNIA, godz. 16.00, kościół św. Jacka 
w Gliwicach Sośnicy – wystąpi chór 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Opolu.
  EUCHARYSTIA  

W INTENCJI UZDROWIENIA
8 STYCZNIA, godz. 19.00, kościół św. 
Wojciecha w Bytomiu.
  KIK W GLIWICACH
Najbliższe spotkanie odbędzie się 9 GRUDNIA 
w kaplicy św. Jadwigi w parafii Wszystkich 
Świętych. W programie: godz. 18.05 – 
Nieszpory, 18.30 – Msza św. z homilią i pre-
lekcja pt. „Wiele ziaren, jeden chleb”.
  UNIWERSYTET OTWARTY
zaprasza 12 STYCZNIA o godz. 10.00 na wy-
kład prof. dr. hab. Antoniego Winiarskiego 
pt. „Cypr na styku chrześcijaństwa i isla-
mu”. Spotkanie odbędzie się w sali wy-
kładowej Politechniki Śląskiej w Zabrzu 
(ul. Roosevelta 42, budynek C). 
  ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE 

ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
z udziałem bp. Gerarda Kusza odbę-
dzie się 13 STYCZNIA o godz. 16.00 w 
Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II 
w Gliwicach (obok katedry). W progra-
mie: Koncert kolęd i pastorałek w wyko-
naniu chóru „Talis Cantus” z Otmuchowa 
i „Fraternitas” z Nysy pod dyrekcją 
Bronisławy Kozubek-Treli; wernisaż wysta-
wy malarstwa prof. Lecha Kołodziejczyka 
– Obrazy z cykli: Księga Słońca, Głowy, 
Zapomniany Horyzont.  Wystawa będzie 
czynna do 2 lutego, codziennie od 14.00 
do 19.00, oprócz piątków i niedziel. 

Zapowiedzi

Zapraszamy do zabrzańskich kościołów

XIV Chóralne Spotkania Kolędowe

Na zamku w Toszku wystąpił Zespół Muzyki Dawnej „Tibiarum Scholares”
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