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GLIWICKI

Może to, co wszystkich chrześcijan 
niepokoi dzisiaj w świecie, pomoże 
nam w osiągnięciu jedności, która 
jest wzajemnym szacunkiem 
i pojednaną różnorodnością 
– powiedział biskup Gerard 
Kusz podczas nabożeństwa 
ekumenicznego w Bytomiu. 

19 stycznia w kaplicy ewan-
gelicko-augsburskiej przy placu 
Klasztornym wspólną modlitwę 
poprowadzili bp Gerard Kusz, 
ks. Krzysztof Krawczyński, pro-
boszcz bytomskiej parafii ewan-
gelickiej, oraz księża kilku ka-
tolickich parafii. Bp Kusz wśród 
zagrożeń współczesnego świata 
wymienił przede wszystkim re-
latywizm powodujący zamęt, w  
którym ludzie tracą poczucie te-
go, co istotne. Nawiązał również 
do ogłoszonej właśnie w Wiel-
kiej Brytanii zgody na tworzenie 
dla celów naukowych zarodków 
ludzko-zwierzęcych. – To eks-
perymentowanie na życiu czło-
wieka i manipulowanie przy po-
wstawaniu tego życia, co stanowi 

zagrożenie dla samego 
człowieka, a także dla 
rodziny i małżeństwa. 
Współcześni naukow-
cy znajdują się dziś na 
bardzo niebezpiecznym 
zakręcie – przestrzegał 
bp Gerard Kusz. Wobec 
tych zauważanych zagrożeń, za-
chęcał do apostolstwa nadziei, 
radości i życia.

W tym roku wszyscy chrześ-
cijanie do styczniowej modli-
twy o jedność wezwani zosta-
li już po raz setny. Hasło Tygo-

dnia Modlitwy o Jed-
ność Chrześcijan zosta-
ło tym razem zaczerp-
nięte z Pierwszego Li-
stu do Tesaloniczan: 
„Nieustannie się módl-
cie” i już samo to jest 
zachętą, żeby wspólne 

wołanie do Boga przedłużyć po-
za ten wyznaczony czas. W nie-
dzielę 20 stycznia nabożeństwa 
ekumeniczne odbyły się rów-
nież w kościele Trójcy Świętej w 
Bytomiu i kościele ewangelickim 
Pokoju w Zabrzu.  MF
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Nabożeństwo 
ekumeniczne 
w Bytomiu 
zgromadziło 
przedstawicieli  
katolików oraz 
protestantów

Nabożeństwa ekumeniczne w Bytomiu i Zabrzu

Jedność wobec zagrożeń
Nie jest dobrze, żeby 

mężczyzna był sam. 
Ale pewnie jeszcze gorzej,  
żeby wiązał się z kimkol-
wiek i byle jak. Wszystkim 
tym, którzy myślą, że sin-
gle, których wokół wciąż 
przybywa, wybierają taki 
styl życia z wygody i bra-
ku chęci do poświęcenia 
– polecam tekst z naszej 
rozkładówki (str. IV–V). W 
Gliwicach odbył się właś-
nie bal osób samotnych, 
które poszukują swojej 
drugiej połówki. A trud-
no im znaleźć między in-
nymi dlatego, że chcieli-
by przejść przez życie z 
osobą traktującą wiarę na
serio. 

ZA TYDZIEŃ
  Mało znane WIZERUNKI MA-

RYJNE.
  INTERNETOWE STRONY WWW 

instytucji, wspólnot 
i stowarzyszeń 
w diecezji gliwickiej.

Pogoda zrobiła nam psikusa. Dzieci, 
które wyjechały z Babic do Soli koło 

Rajczy, zamiast jeździć na nartach, cho-
dziły po górach. Więcej szczęścia mia-
ła grupa z parafii w Stolarzowicach, któ-
ra w Zakopanem korzystała jeszcze z ja-
ko takiego śniegu. Na szczęście orga-
nizatorzy wyjazdów i półkolonii mie-
li w zanadrzu alternatywne pomysły na 
spędzenie wolnego czasu. Dzieci, któ-
re uczestniczyły w Gliwicach w półkolo-
niach organizowanych przez Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży, zwiedziły na 
przykład palmiarnię. Planowany konkurs 

rzeźby ze śniegu, co 
prawda, nie odbył się, 
ale było wiele innych 
atrakcji – np. wyjazd do 
muzeum leśnictwa w 
Brynku czy konna prze-
jażdżka w Smolnicy. 

Zima to 
czy pełnia 
lata? Wizyta 
półkolonistów 
w gliwickiej 
palmiarni
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Ekumeniczna modlitwa Ślązaków Do urzędu trochę później

ŚWIĘTOCHŁOWICE. „Nasza 
siła jest w miłości i jedności” 
– powiedział podczas central-
nego nabożeństwa ekumenicz-
nego bp Józef Kupny. Wyjaśnił, 
że św. Paweł poucza nas bardzo 
szczegółowo, jaka ta miłość po-
winna być. Wierni z dziesię-
ciu Kościołów chrześcijańskich 
obecnych na Śląsku spotkali się 

20 stycznia w Świętochłowicach 
na centralnym nabożeństwie 
ekumenicznym, transmito-
wanym przed Polskie Radio 
Katowice. Modlitwie w kościele 
ewangelicko-augsburskim św. 
Jana Chrzciciela  przewodni-
czył biskup katowicki Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego 
Tadeusz Szurman.

Laury Umiejętności i Kompetencji

KATOWICE. 19 stycznia w 
Górnośląskim Centrum Kultury 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia „Laurów Umiejętności 
i Kompetencji 2007”, przyzna-
wanych przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą. Diamentowy 
Laur otrzymał prof. Leszek 
Balcerowicz. Wśród laure-
atów znaleźli się m.in. prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mańka-
-Szulik (na zdjęciu), Jan Sarna 
– dyrektor generalny Fundacji 
Rozwoju Kardiochirurgii w Zab- 

rzu, prof. dr hab. n. med. Lech 
Poloński – kierownik III Katedry 
i Oddziału Klinicznego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w 
Zabrzu i w Śląskim Centrum 
Chorób Serca prof. dr hab. inż. 
Wilibald Winkler – wiceminister 
edukacji narodowej  w latach 
1997–2000, rektor Politechniki 
Śląskiej w latach 1990–1996 i 
wojewoda śląski  w latach 2000–
2001. Nagrody przyznano także 
wielu  instytucjom zasłużonych 
dla naszego regionu.

Poligon doświadczalny na starówce
GLIWICE. Trwa remont na-
wierzchni na starówce, który 
przeprowadzany etapami potrwa 
kilka lat i ma  w sumie kosztować 
33,5 mln zł. Wiąże się on z prze-
budową istniejącego uzbrojenia 
technicznego terenu – wodocią-
gów, ciepłociągów, gazociągów, 
kabli energetycznych i przewo-
dów telekomunikacyjnych. Prace 
rozpoczęto od modernizacji na-
wierzchni ul. Średniej na odcin-
ku od ul. Dolnych Wałów do ul. 
Plebańskiej. Przy remoncie dolne-
go fragmentu ul. Średniej okazało 
się, że w ziemi tkwią elementy in-
frastruktury technicznej, których 
nie ma na żadnych zachowanych 
planach i nikt nie dysponuje histo-
rycznymi dokumentami z czasów 

niemieckich, gdy ona powstawa-
ła.  Remont odbywa się więc me-
todą prób i błędów. W planie jest 
odnowienie obszaru od Dolnych 
do Górnych Wałów.  Nie przewi-
duje się natomiast przebudowy 
placu Rzeźniczego, placu w re-
jonie Zamku Piastowskiego oraz 
Rynku.

TARNOWSKIE GÓRY. Od 
1 lutego zmieniają się godzi-
ny pracy Urzędu Miejskiego 
w Tarnowskich Górach, któ-
ry będzie czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 16.00. Niektóre 
wydziały w środy będą przyj-
mować tylko do 12.00. Urząd 
Stanu Cywilnego będzie praco-
wał dodatkowo w soboty w go-
dzinach od 8.00 do 14.00.

750 lat Stanicy
STANICA. „Moja Stanica – 
Moje Miejsce i tak od 750 lat”. 
Pod takim hasłem rozpoczęły 
się  obchody jubileuszu nale-
żącej do powiatu gliwickiego 
miejscowości, które potrwają 
przez cały 2008 rok. Główne 
uroczystości połączone będą 
z wrześniowymi dożynkami, a 
w październiku odbędzie się 
uroczysta sesja Rady Gminy z 
udziałem zaproszonych gości.

Szansa dla utalentowanych
GLIWICE. Stowarzyszenie Mło-
dych Talentów Muzycznych 
„Rytm” 20 stycznia zorganizo-
wało pierwszy Gliwicki Koncert  
Promocyjny. W Centrum Eduka-
cyjnym im. Jana Pawła II wystąpiło 
kilkadziesiąt utalentowanych mło-
dych ludzi. Celem przedsięwzięcia 
jest  umożliwienie młodzieży za-
prezentowania umiejętności mu-
zycznych przed szerszą publicz-

nością i pomoc w ich promocji. 
Pierwsze miejsce ex aequo zdo-
były: Renata Drozdek i  Ewelina 
Przybyła.  Podobne koncerty ma-
ją być organizowane cyklicznie 
co 3 miesiące – w styczniu, kwiet-
niu, lipcu i w październiku (finał).  
Szczegóły: tel. 0 32  232 80 75,  
e-mail: presto@presto.gliwice.pl. 
Regulamin koncertu na: www.ma-
rion.prh.pl.

Biskup Jan Wieczorek odczytał jedną z intencji modlitwy wiernych

Remont studzienki przy  
ul. Plebańskiej

Stanica to mała wioska niedaleko 
Pilchowic
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Wspomnienie kapłana

Odszedł po nagrodę
W 72. roku życia, 12 stycznia 
2008 roku, zmarł w Opolu  
ks. dziekan Ginter Król, 
emerytowany proboszcz parafii 
św. Franciszka w Zabrzu.

Urodził się 24 maja 1935 ro-
ku w Opolu. Studia filozoficz-
no-teologiczne odbył w  WSD 
Śląska Opolskiego w Nysie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 
Opolu 22 czerwca 1958 roku 
z rąk pierwszego bpa Francisz-
ka Jopa, który skierował go do 
pracy duszpasterskiej w para-
fii katedralnej w Opolu, gdzie 
był wikariuszem do 1966 ro-
ku. Z Opola ks. Ginter Król zo-
stał przeniesiony na stanowisko 
proboszcza do parafii św. Fran-
ciszka w Zabrzu. Odznaczono 

go tytułem dziekana honorowe-
go. Ze względu na pogarszający 
się stan zdrowia, po 32 latach 
posługi duszpasterskiej w Za-
brzu, przeszedł w stan spoczyn-
ku i w 1998 roku osiadł w domu 
rodzinnym w Opolu-Półwsi, w 
miarę możliwości angażując się 
w pracy duszpasterskiej w pa-
rafiach dekanatu Opole-Szcze-
panowice. 

Uroczystości pogrzebowe od-
były się 16 stycznia w kościele św. 
Michała Archanioła w Opolu Pół-
wsi z bardzo licznym udziałem 
wiernych. Aż trzy autokary daw-
nych parafian przyjechały z Za-
brza. Ceremoniom przewodniczy-
li biskup gliwicki Jan Wieczorek 
i opolski biskup pomocniczy Jan 
Kopiec.  Ks. Ginter Król został po-
chowany na miejscowym cmenta-
rzu komunalnym Z

W piątek 22 lutego maturzy-
ści z diecezji gliwickiej spotkają 
się przed obrazem Matki Bożej  
w Częstochowie.  

– Tegoroczni maturzyści 
wspominają jeszcze swoje bale 
studniówkowe, ale powoli wybie-
gają myślami ku egzaminowi doj-
rzałości.  W tym czasie przygoto-
wania nie może zabrak-
nąć modlitwy, gdyż co-
kolwiek dzieje się w na-
szym życiu, związane jest 
i ma swoje odniesienie 
do Boga – mówi ks. Artur 
Pytel, diecezjalny duszpa-

sterz młodzieży.  –  Zapraszam 
więc maturzystów i nauczycieli 
na pielgrzymkę do Pani Jasnogór-
skiej, by za Jej wstawiennictwem 
zawierzyć siebie i wszystkie spra-
wy związane z przygotowaniem i 
uczestniczeniem w tegorocznym 
egzaminie maturalnym – zachęca.
Zamysł jest taki, żeby pielgrzym-
ka była wspólnym wyjazdem mło-

dzieży, nauczycieli i wy-
chowawców. Grupy orga-
nizować będą duszpaste-
rze i katecheci i u nich na-
leży zgłaszać swój udział. 
PROGRAM PIELGRZYMKI:
GODZ. 10.00 – konferen-
cja w auli ks. Kordeckiego; 

GODZ. 11.15 – czas na sakrament 
pokuty; GODZ. 12.00 – Msza św. 
w intencji maturzystów w bazy-
lice pod przewodnictwem bp. 
Jana Wieczorka; GODZ. 14.00 – 
Droga Krzyżowa; GODZ. 14.45 –  
zakończenie pielgrzymki przed 
Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej. 

Ks. Ginter Król podczas uroczystości w kościele św. Franciszka w Zabrzu  
w czerwcu 1998 roku 
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Pielgrzymka z diecezji gliwickiej

Jasna Góra czeka  
na maturzystów

W ważnych 
momentach 
życia katolicy 
często 
pielgrzymują  
na Jasną Górę
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Adrian Märtin studiuje 
na Politechnice Śląskiej, 
mieszka w Zabrzu. – 
Wiarę traktuję bardzo 

poważnie. Dla mnie to nie tyl-
ko niedzielna Msza, spowiedź 
od czasu do czasu. To przede 
wszystkim postawa w życiu. 
Może dlatego trudno mi znaleźć 
odpowiednią dziewczynę – mó-
wi. Podobnymi doświadczeniami 
dzieli się Marcin Dehn, dwudzie-
stopięciolatek pracujący w hospi-
cjum. – Poznałem kilka dziew-
czyn, myślałem, że coś z tego 
będzie. Po czasie okazywało się, 
że, gdy chodzi o Boga, różni nas 
zbyt dużo – opowiada.

Miłość po trzech latach
Idea spotkań osób samot-

nych, które w życiu poszukują 
wierzącego partnera, pochodzi 
od s. Reginy M. Collins, założy-
cielki Wspólnoty Bożej Miłości. 
Zaczęły do niej docierać głosy, 
że wierzącemu coraz trudniej 
spotkać wierzącego partnera. – 
To może wydać się dziwne, ale 
tak jest naprawdę. Nawet w Pol-

sce, gdzie większość to prze-
cież katolicy – mówi Anna Wy-
lecioł, pracownik banku, stu-
diująca jednocześnie pedago-
gikę. Wspomina, że wśród po-
znanych mężczyzn sprawy wia-
ry poważnie traktował tylko je-
den. – Niestety, był on Świad-
kiem Jehowy – mówi z uśmie-

O SPOTKANIU 
W GLIWICACH 
POWIEDZIELI

ANNA WYLECIOŁ 
– Tyle godzin 
spędzonych ra-
zem, i to z 
ludźmi, któ-
rych wcześniej 
w ogóle się nie 

znało. A mam wrażenie, 
jakbyśmy się znali kopę lat. 
To tylko świadczy o tym, że 
przyszli tu ci, którzy mie-
li przyjść. 

MAŁGORZATA DZIEWIOR
– Na rekolek-
cjach poznałam 
moją drugą po-
łowę. Dziś po-
magam tym, któ-
rym Bóg dopiero 

pokazuje drogę, jak mnie 
kiedyś. A przy okazji spę-
dziłam z cudownymi ludźmi 
wiele wspaniałych godzin.

MARCIN DEHN
– Żaden z nas 
nie jest ideałem 
i nie szukamy 
ideału. Szukamy 
kogoś, kto w 
sprawach wiary 

i Boga myśli i czuje podob-
nie jak my.

TOMASZ BEDNORZ
– Chciałbym, aby 
kobieta, którą 
spotkam, zaak-
ceptowała mnie 
takim, jakim je-
stem, a jestem 

niepełnosprawny. Miałem 
kiedyś dziewczynę, zna-
liśmy się kilka miesięcy. 
Jednak w sprawach wiary 
nie rozumieliśmy się zupeł-
nie. A szkoda. 

ADRIAN MÄRTIN
– Doskonała 
zabawa, super-
pomysł. Nawet 
nie przypusz-
czałem, że 
spotkam tu ty-

lu wspaniałych ludzi. Nie 
wiem, czy przyszłą żonę, ale 
na pewno podobnie myślą-
cych przyjaciół.
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Zabawa dobra, ludzie wspaniali, a resztę czas pokaże

Na bal bez pary
Spotkali się przed 

południem, rozstali przed 
północą. – Dawno tak miło 

i wesoło nie spędziłam czasu 
– powiedziała na koniec 
Asia, która pracuje jako 
inżynier w dużej firmie. 

W Gliwicach 
na karnawałowym 

balu spotkali się 
w sobotę 12 stycznia 
single, poszukujące 

wierzącego 
partnera.  

tekst  
KS. WALDEMAR PACKNER



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
27 stycznia 2008

V

chem na twarzy. – Dla mnie 
wiara jest czymś tak cennym i 
ważnym, że nie chcę ryzykować 
jej utraty, nawet za cenę osobi-
stego szczęścia. Wierzę jednak, 
że ktoś, kogo przeznaczył mi 
Bóg, czeka na mnie.

Uczestnicy balu, co mocno 
podkreślali, nie przyjechali z de-

speracji. – Broń Boże! Nie jeste-
śmy smutasami, którzy rozpaczli-
wie kogoś poszukują – mówi ca-
ły czas uśmiechnięta Asia. – Ma-
my grono przyjaciół, mamy za so-
bą bagaż pewnych doświadczeń i 
ciągle mamy wiarę, że Bóg kogoś 
nam przeznaczył. Trzeba tylko  
się uśmiechać do ludzi, lubić się 

bawić i oczywi-
ście mieć oczy 
i serce szeroko 
otwarte.

Swoim do-
świadczeniem 
dzieli się Mał-
gorzata Dzie-
wior, nauczy-

cielka języka angielskiego z Nakła 
Śląskiego. Kilka lat temu uczest-
niczyła w rekolekcjach, które 
Wspólnota Bożej Miłości zorga-
nizowała w Törökbálint koło Bu-
dapesztu. Z Londynu przyjechał 
Raymond. – Spędzaliśmy na roz-
mowach długie godziny, potem 
każdy z nas się pożegnał i wy-
jechał – opowiada. – Choć kon-
takt mailowy szybko się urwał, 
cały czas o nim myślałam. Po 
trzech latach pojechałam na kurs 
metodyczny do Londynu i tam 
ponownie spotkałam Raymonda. 
On myślał o mnie, ja o nim, a w 
Budapeszcie po prostu zabrakło 
nam odwagi na planowanie przy-
szłości. Poznałam jego rodziców, 
on wkrótce przyjeżdża do Pol-
ski spotkać się z moimi. Widzę w 
tym rękę Boga.

O swojej wierze mówią szcze-
rze, głęboko, ale bez niepotrzeb-
nej egzaltacji. – Nie jesteśmy ja-
kimiś „nawiedzonymi”. Po pro-
stu autentycznie żyjemy wiarą i 
to wszystko – powiedziała Mag-
dalena Rodziewicz, studentka te-
ologii z Knurowa. – A poza tym 
lubimy tańczyć, bawić się na im-
prezach, spotykać z przyjaciółmi, 
chodzić do kina itd.

Podobnie myśli Mariusz, pro-
jektant z Katowic. – Trzeba mał-

żeństwo oprzeć 
na Bogu, inaczej 
może być kru-
cho. Stąd szuka-
my tych, którzy 
myślą i czują po-
dobnie.

Dawid koń-
czy studia na Po-
litechnice Ślą-
skiej. Swoją wi-

zję małżeństwa wyjaśnia krótko: 
– To niejako wspólnota trzech 
osób – małżonków i Boga. Szu-
kam dziewczyny, która myśli po-
dobnie.

Zabawa na medal
Spotkanie rozpoczęło się war-

sztatami. – To nazwa może trochę 
na wyrost. Chodzi o to, aby przez 

wspólną zabawę poznać się bli-
żej, mieć okazję do rozmów, wy-
miany poglądów – mówi Elżbie-
ta Rafałowska, jedna z organi-
zatorek spotkania. Choć pierw-
si uczestnicy do sali przy parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Gliwicach Trynku przyjechali już 
rano, to czasu na gry i zabawy i 
tak zabrakło. Obiad przywiozła 
cateringowa firma, po kawie dal-
szy czas na rozmowy, a wieczo-
rem karnawałowa zabawa, którą 
prowadził Andrzej Nowak, pro-
fesjonalny wodzirej. – Dawno tak 
wspaniale się nie bawiłem – po-
wiedział Łukasz z Zabrza, który 
pracuje i uczy się wieczorowo. – 
Mam 21 lat i mogę powiedzieć 
każdemu młodemu człowiekowi, 
że do superzabawy nie trzeba al-
koholu czy czegoś więcej. A kto 
nie wierzy, niech przyjdzie na na-
stępną zabawę.

Kiedy i czy odbędzie się ko-
lejny bal, dziś nie wiadomo. Nikt 
nie może powiedzieć, jak potoczy 
się przyszłość prawie trzydzie-
stu młodych ludzi, którzy spotkali 
się w Gliwicach. Pewne jest jedno 
– bawili się doskonale i znacznie 
powiększyli grono swoich przyja-
ciół. A to już bardzo dużo. 

MOIM 
ZDANIEM

ELŻBIETA RAFAŁOWSKA

jedna z organizatorek spotkania

Nie ukrywam, że organi-
zując ten bal, trochę się 

obawiałam. Do tej pory byłam 
uczestnikiem takich spotkań 
na Węgrzech i tam zdobyte 
doświadczenia postanowiłam 
przenieść na rodzimy grunt. 
Mogę powiedzieć, że spot-
kali się fantastyczni ludzie. 
Każdy z uczestników bawił 
się doskonale, choć tylko 
nieliczni znali się wcześniej. 
Nasze spotkanie zakończyło 
się późno, więc uczestnicy 
pomogli posprzątać. Dziękuję 
ks. Dariuszowi Laskowskiemu 
za udostępnienie parafialnych 
pomieszczeń, a wszystkim 
za obecność i chrześcijański 
optymizm. Przy okazji zapra-
szam na naszą stronę inter-
netową: 
www.mdl.opoka.org.pl

Najbardziej 
podobały się 
wspólne zabawy. 
– W ten sposób 
wszyscy możemy 
się lepiej poznać 
– podkreślali 
uczestnicy balu

Zabawa dobra, ludzie wspaniali, a resztę czas pokaże

Na bal bez pary

Choć spędzili 
ze sobą kilka 
godzin, nikt 
nie czuł 
upływającego 
czasu. Chętnie 
spotkaliby się 
ponownie
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Młodzież, która zadaje sobie
to pytanie, mogła rozwiać 
swoje wątpliwości podczas Dnia 
Otwartego Politechniki Śląskiej.

– To znakomita okazja nie 
tylko dla maturzystów, ale 
dla wszystkich uczniów szkół 
średnich do poznania pełnej 
oferty dydaktycznej i kryte-
riów przyjęć na studia w Po-
litechnice Śląskiej, jednej z 
najlepszych uczelni technicz-
nych w Polsce – tłumaczy 
jej rzecznik prasowy Paweł 
Doś. 11 stycznia przez Cen-
trum Edukacyjno-Kongresowe 
przewinęły się setki młodych 
ludzi, dla których przygoto-
wano prezentacje multime-
dialne wszystkich wydziałów. 
Przy specjalnie ustawionych 
stoiskach dyżurowali studen-
ci i wykładowcy, z którymi 
można było porozmawiać o 
tym, jak wyglądają studia, czy 
otrzymać ulotki z najważniej-
szymi informacjami. 

– Myślę, że warto by-
ło przyjechać i  dowiedzieć 
się samemu na miejscu, jak 
to wszystko wygląda. Kole-
ga na przykład myślał o jed-
nym kierunku, a po zobacze-
niu prezentacji stwierdził, że 
inny będzie dla niego lep-
szy – mówi Piotr Kos z IV LO 

w Częstochowie, który przy-
mierza się do studiów na wy-
dziale mechanicznym tech-
nologicznym.  

Na Dzień Otwarty zapro-
szeni zostali również  przed-
stawiciele Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Jaworz-
nie, z którymi uczniowie mo-
gli porozmawiać o zasadach 
tegorocznej matury. Ta możli-
wość była o tyle cenna, że ma-
turzyści na podjęcie ostatecz-

nej decyzji dotyczącej wybo-
ru przedmiotów maturalnych 
mają czas tylko do początku 
lutego.

Politechnika Śląska jest jed-
ną z największych uczelni tech-
nicznych w Polsce i pierwszą ta-
ką na Śląsku. Przez lata wypra-
cowała sobie wysoki prestiż, w 
rankingach zdobywa najwyż-
sze miejsca, a jej absolwen-
ci, dzięki licznym kontaktom 
zagranicznym, przygotowywa-

ni są do pod-
jęcia pracy na 
wymagającym 
rynku europej-
skim.  Najżyw-
sza wymiana 
naukowa pro-
wadzona jest 
z Niemcami, 
Danią, Francją, 
Rosją, Ukra-
iną, USA i Wło-
chami.  Obec-
nie na dwuna-
stu wydziałach 
z 39 kierun-
kami studiuje 
30 tys. osób, 
w tym na stu-
diach stacjo-
narnych – 20 
tys. Na uczelni 
pracuje 1950 
n a u c z y c i e l i 
akademickich.  
Wśród studentów są osoby z 
Hiszpanii (22), Turcji (14), Por-
tugalii (9), Ukrainy (7) i Niemiec 
(3). Aż sześć wydziałów oferu-
je pełne studia w języku an-
gielskim 

W ubiegłym roku najbar-
dziej obleganym kierunkiem 
była  biotechnologia na wy-
dziale chemicznym – prawie 
8 osób na jedno miejsce i  ad-
ministracja – prawie 6 osób 
na jedno miejsce. KC.

Dzień Otwartych Drzwi

Czy warto tu studiować?

Liczba studentów na pięciu najliczniejszych 
wydziałach Politechniki Śląskiej 
w bieżącym roku akademickim

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 

Wydział Organizacji i Zarządzania 

Wydział Górnictwa i Geologii 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Mechaniczny Technologiczny 

Liczba wszystkich studentów  

3900

3600

3300

3200

3000

30 000

 U góry, po lewej:
Przy stoiskach 

informacyjnych 
był duży ruch

 U góry, po prawej:
Jedna z atrakcji.  

Napęd 
do tego pojazdu 

elektrycznego, 
produkowanego 

seryjnie 
w Radomiu, 
powstał na 

Wydziale 
Elektrycznym 

Politechniki 
Śląskiej. Goście 
Dnia Otwartego 

mogli nim 
pojeździć 

na placu przed 
Centrum 

Edukacyjno-
-Kongresowym
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Rodzinny konkurs

Wygraj

Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień, 3 lutego 2008 
roku, w  programie „Tu i teraz” 
audycja o wspólnocie Dzieci 
Maryi. W naszej diecezji nale-
ży do niej około trzech tysię-
cy dziewcząt. Dziś trudno so-
bie wyobrazić parafię bez Dzie-
ci Maryi. 

Aby wygrać godzinne za-
proszenie dla czterech osób do 
Parku Wodnego w Tarnowskich 
Górach, należy zadzwonić po 
zakończeniu audycji do studia 
(tel. 0 32 232 52 32) i odpowie-
dzieć na pytanie: W jakim dniu 
wspólnota Dzieci Maryi obcho-
dzi swoje patronalne święto?

Magazyn „Tu i teraz”  przed-
stawia wydarzenia z życia lokal-
nego Kościoła,  rozmowy z cie-
kawymi ludźmi oraz reportaże 
z miejsc, które mają szczególne 
znaczenie dla diecezji. Początek 
audycji: niedziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– godzinny pobyt w Parku 
Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach (dla czterech osób), za-
proszenie dla czterech osób do 
Multikina w Zabrzu,  rodzinne 
wejście do Fantasy Parku w Ru-
dzie Śląskiej (można pograć w 
kręgle, bilard, gry wideo) oraz 
książki ufundowane przez Wy-
dawnictwo Jedność.   

– Życzę Wam, żebyście zbierając 
się tu, kultywowali tradycję 
śpiewu nie tylko kolęd, ale 
wszystkich naszych pieśni 
religijnych – mówiła w Sośnicy 
Maria Kopeć, założycielka i 
szefowa „Piekarskich Klachuli”.

Zespół ten, znany nie tylko w 
Polsce, ale z powodzeniem kon-
certujący także zagranicą, odwie-
dził 15 stycznia wspólnotę osób 
starszych i samotnych „Marcin-
ki” w Sośnicy. Zanim artyści ( w 
większości panie) w wykrochma-
lonych śląskich strojach weszły 
na salę, wszyscy byli już dosko-
nale rozśpiewani. Przy mikrofo-
nie Bonifacy Dylus, lider wspól-
noty,  już od pół godziny intono-
wał kolędy, wybierając zwłaszcza 
te,  które odchodzą w zapomnie-
nie. Gdy później Maria Kopeć mó-
wiła o tym,  jak „Piekarskie Kla-
chule” troszczą się o zachowa-
nie i rozwój pieśni religijnych i lu-
dowych, jej słowa były przyjęte 
bardzo ciepło. Podobnie, jak cały 
koncert, na który składały się ko-
lędy i utwory regionalne z boga-
tego repertuaru, wypracowanego 
przez 25 lat.

„Piekarskie Klachule” powsta-
ły w 1982 roku, poniekąd za spra-
wą stanu wojennego. Wtedy Ma-
ria Kopeć, działaczka „Solidarno-
ści”, straciła pracę. Zaproponowa-
ła „Klubowi Seniora” w Miejskim 
Domu Kultury w Piekarach wysta-
wienie „Sobótki”. Pod jego szyl-
dem wszystko się zaczęło. Prze-
krój wiekowy zespołu jest impo-
nujący – od dwudziestoparolat-
ków do osiemdziesięciolatków. 
„Piekarskie Klachule” mają w swo-
im repertuarze ponad 350 pieśni, 
wystawiają obrzędy pór roku i ob-
rzędy rodzinne, występowały tak-
że w filmach,  na antenie ogólno-
polskiej TV, Polskiego Radia i ra-
dia „Piekary”.  Poza granicami Pol-
ski koncertowały już w Lucernie, 
Paryżu, Watykanie, Wiedniu, Kah-
lenbergu, Mariazell, Bratysławie, 
a nawet w Sankt Petersburgu.  Od 
1993 roku uczestniczą w Między-
narodowych Konferencjach Tań-

ca Współczesnego i Fe-
stiwalach Sztuki Tanecz-
nej, organizowanych 
przez Śląski Teatr Tań-
ca. Zespół jest laurea-
tem wielu nagród i wy-
różnień. – To jest oku-
pione ciężką pracą. To 
lekko wygląda na scenie, 
ale coś z czegoś wyni-

ka  – tłumaczy Maria Ko-
peć. Próby zespołu od-
bywają się dwa razy w 
tygodniu po trzy godzi-
ny. Do tego dochodzą 
liczne koncerty. Ale nie-
zależnie od pory roku 
„Klachule” jeżdżą  i kon-
certują wszędzie, gdzie 
tylko są zapraszane.  KC

Piekarskie Klachule u Marcinków

Śląski śpiew łączy
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„Piekarskie 
Klachule”  
gościły  
u „Marcinków” 
w parafii NMP 
Wspomożenie 
Wiernych 
w Gliwicach 
Sośnicy już  
po raz drugi

 R E K L A M A 
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44–119 Gliwice  tel./faks 032 750–61–30, 
Redagują: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek,
Mira Fiutak

  KONCERTY KOLĘD 
    I PASTORAŁEK
27 STYCZNIA, godz. 15.00, kościół parafial-
ny w Smolnicy – koncert w wykonaniu 
chóru katedry Świętego Krzyża w Opolu.
27 STYCZNIA, godz. 15.00, parafia św. 
Jadwigi w  Brzezince – koncert zespo-
łu Ad maiorem Dei Gloriam i kwesta na 
rzecz stowarzyszenia „Ja – Ty – My”. 
Wstęp wolny, ofiary dowolne. 
27 STYCZNIA, godz. 16.00, sala widowisko-
wa w Pniowie. W programie: jasełka, wy-
stęp chóru parafialnego z Babic i wspól-
ne kolędowanie w różnych językach.
27 STYCZNIA, godz. 16.30, kościół św. 
Andrzeja w Zabrzu – koncert zespołu 
„Gang Marcela”.
27 STYCZNIA, godz. 17.00, kościół św. 
Jacka w Bytomiu – koncert zespołu 
Fatamorgana z Zawiercia.
3 LUTEGO, godz. 17.00, kościół św. Jacka 
w Bytomiu – wystąpią „Piekarskie 
Klachule”.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbę-
dzie się 30 STYCZNIA w kaplicy św. 
Jadwigi w parafii Wszystkich Świętych. 
W programie: godz. 18.05 – nieszpo-
ry, 18.30 – Msza św. z homilią i pre-
lekcja pt. W nadziei zbawieni.
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
31 STYCZNIA, godz. 18.30, kościół Chrystusa 
Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei.
  DZIEŃ ŻYCIA 

KONSEKROWANEGO 
2 LUTEGO, godz. 10.00, katedra gliwicka 
– Msza św. pod przewodnictwem bp. 
Jana Wieczorka i spotkanie członków 
instytutów życia konsekrowanego.
  ŚW. FRANCISZEK 

ŻYJĄCY EWANGELIĄ
3 LUTEGO, kościół św. Wojciecha w 
Bytomiu (plac Klasztorny, u franciszka-
nów) – podczas wszystkich Mszy św. sło-
wo Boże głosi o. dr Witosław Sztyk, rek-
tor WSD w Panewnikach; 4 LUTEGO, od 
godz. 18.00 do 21.00 – wieczór modli-
twy (od 20.00 prowadzi Szkoła Nowej 
Ewangelizacji). Spotkania w ramach ob-
chodów 750. rocznicy przybycia francisz-
kanów do Bytomia.
  REKOLEKCJE 

DLA MATURZYSTÓW
Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu 
zaprasza chłopców z klas maturalnych i 
rok młodszych na rekolekcje od 15 do 
17 LUTEGO (od godz. 16.00 w piątek do 
godz. 13.00 w niedzielę). Prowadzi ks. dr 
Sławomir Pawiński, prefekt seminarium. 
Koszt: 50 zł. Informacje i zgłoszenia: 
hsklorz@wp.pl, tel. 0 77 442 40 55.

Zapowiedzi

Podziały geodezyjne obok sieci parafialnej 
– takie nietypowe zestawienie znalazło się 
w wydanym niedawno „Atlasie geograficz-
nym Bytomia”.

Publikacja jest dwujęzyczna, polsko-nie-
miecka. Składa się z kilkunastu map uwzględ-
niających m.in. Bytom na tle podziałów admi-
nistracyjnych Górnego Śląska, bardzo 
szczegółowy plan miasta (1:9000), od-
dzielny plan centrum (1:4500) i ma-
pę turystyczno-krajoznawczą oko-
lic. Ciekawostką jest przedstawienie 
obecnych i nieistniejących już obiek-
tów sakralnych wyznania rzymsko-
katolickiego, ewangelicko-augsbur-
skiego i mojżeszowego. Również 

opracowanie sieci parafialnych obejmuje Ko-
ścioły rzymskokatolicki i ewangelicko-augs-
burski. Podano też liczbę katolików w stosun-
ku do ogólnej liczby mieszkańców w obrębie 
poszczególnych parafii. Oprócz tych informa-
cji w atlasie można znaleźć i inne, na przy-
kład dotyczące zabudowy czy zasięgu obec-
nej eksploatacji górniczej.   K

Jarosław A. Krawczyk, Przemysław 
Nadolski. Atlas geograficzny Bytomia. 
P.P.H.U. „ROCOCO” – J. Krawczyk. 
Bytom 2007.

Dziękujemy księgarni turystycznej
„U Piotra” przy ul. Arkońskiej 

w Gliwicach
za udostępnienie publikacji.

...wystarczy tylko chcieć. W przyszłą sobotę 
pod takim hasłem w Bytomiu odbędzie się
koncert charytatywny na rzecz szkoły 
integracyjnej w Puri w Indiach.

Hasło koncertu to cytat o. Mariana Żelaz-
ki, zmarłego w 2006 r. opiekuna trędowatych, 
a szkoła,  dla której wystąpią artyści,  jest jed-
nym z jego dzieł.  Koncert, który  odbędzie się 
2 lutego o godz. 17.00 w Bytomskim Centrum 
Kultury (ul. Żeromskiego 27), organizują Ruch 
Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MA-
ITRI i Stowarzyszenie Adopcji Serca  – MAITRI 
z okazji Światowego Dnia Chorych na Trąd  (w 
tym roku przypada on 27 stycznia). 

W programie koncertu przewidziane są 
występy artystów Opery Śląskiej, śląskich 

szkół tańca, sceny rocko-
wej, amatorskich zespo-
łów muzycznych i stowa-
rzyszeń artystów niepełno-
sprawnych.  O trądzie opo-
wie bytomianin dr Henryk Nowak, który kilka-
naście lat leczył chorych w Ugandzie, a dzien-
nikarka  Anna Pietraszek przedstawi swój film 
„Testament Ojca Mariana” i wspomnienia z 
licznych wizyt u misjonarza w Indiach – infor-
muje Danuta Szczepańska z Ruchu „MAITRI”. 
W przerwie można będzie nabyć cegiełki na 
rzecz szkoły w Indiach. Przewidziana jest tak-
że loteria fantowa i inne atrakcje.

Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa 
fotografii dzieci afrykańskich, objętych przez 
Polaków pomocą w akcji Adopcja Serca, którą 
wcześniej można było oglądać w Gliwicach. 
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Burundi. Zdjęcie 
z wystawy 

„Adopcja Serca. 
Dzieci Afryki”

Atlas geograficzny Bytomia

Miasto na mapach

nistracyjnych Górnego Śląska, bardzo 
szczegółowy plan miasta (1:9000), od-
dzielny plan centrum (1:4500) i ma-
pę turystyczno-krajoznawczą oko-
lic. Ciekawostką jest przedstawienie 
obecnych i nieistniejących już obiek-

Jarosław A. Krawczyk, Przemysław 
Nadolski. Atlas geograficzny Bytomia. 
P.P.H.U. „ROCOCO” – J. Krawczyk. 
Bytom 2007.

Światowy Dzień Chorych na Trąd

Nie jest trudno być dobrym...
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