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Śpiew jest dopełnieniem treści 
liturgicznych, tu nie może rządzić 
przypadek – przekonywał 
ks. Franciszek Koenig muzyków 
kościelnych, którzy 1 marca 
spotkali się w Gliwicach.

Ich wielkopostny dzień sku-
pienia poświęcony był właściwe-
mu przygotowaniu liturgii Tri-
duum Paschalnego. Wykład na 
temat doboru i znaczenia śpie-
wów tego okresu wygłosił Bog-
dan Stępień, organista w gli-
wickiej katedrze. – Jeśli ktoś 
umiłował to, co robi, to bę-
dzie się rozwijał w tym kierun-
ku, szukał repertuaru, dokształ-
cał. Po to, żeby potem również 
dobrze przygotować scholę czy 
zespół w parafii, nauczyć śpie-
wów wiernych, a to można zro-
bić w ciągu całego roku. Naj-
większym problemem w przygo-
towaniu Triduum jest zazwyczaj 
brak czasu. Żeby ta liturgia mo-
gła naprawdę zajaśnieć pięknem 
i wyjątkowością, za jej przygo-
towanie trzeba zabrać się od-

powiednio wcześniej – 
zauważył Bogdan Stę-
pień, który organistą w 
swojej rodzinnej para-
fii w Opocznie został, 
mając zaledwie, 12 lat. 
Ukończył Archidiece-
zjalną Szkołę Organi-
stowską w Łodzi, a na-
stępnie kształcił się w Instytu-
cie Muzykologii KUL. Dwa lata 
temu wygrał konkurs na organi-
stę gliwickiej katedry. 

Diecezjalne spotkanie muzy-
ków kościelnych było okazją do 
ćwiczenia nowych pieśni, które 

stopniowo będą wpro-
wadzane we wszystkich 
parafiach.  Ks. Franci-
szek Koenig, referent 
ds. muzyki kościelnej w 
diecezji gliwickiej, za-
uważył, że czasem w 
parafiach większą wa-
gę w przygotowaniach 

do świąt poświęca się rzeczom 
zewnętrznym, a sprawy litur-
gii pozostają na dalszym planie: 
– Tymczasem nie ma niczego 
ważniejszego niż liturgia. A do-
bre jej przygotowanie wymaga 
od organisty stałej formacji. MF
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Bogdan Stępień, 
organista 
katedry 
gliwickiej, mówił 
o przygotowaniu 
do liturgii 
Triduum 
Paschalnego

Wielkopostne spotkanie muzyków kościelnych

Liturgia potrzebuje czasu
 

ZA TYDZIEŃ
 CZEGO MŁODZIEŻ OCZEKUJE

OD KOŚCIOŁA? 
 Jubileusz 65-lecia kapłaństwa 

ks. Jerzego Kulika, 
wieloletniego proboszcza
w Smolnicy.  

 NIE KAŻDY WNUCZEK TO WNUCZEK. 
Uwaga na okradanie osób 
starszych i samotnych.

Przyszedł czas na Gliwice. 27 lute-
go, niedaleko rynku przy ul. Kaczy-

niec 15, został otwarty sklep z produk-
tami benedyktyńskimi. Można tu kupić 
przeróżne smakołyki: od konfitur, sy-
ropów, przez przyprawy i zioła, po se-
ry i wędliny, wytwarzane według recep-
tur klasztornych całej Europy. Gliwicki 
sklep jest już 15. w sieci tworzonej 
przez benedyktynów tynieckich, któ-
rzy docelowo zamierzają uruchomić po-
nad 100 takich placówek w całym kra-
ju. Celem tego przedsięwzięcia jest pro-
mocja zdrowej żywności, pozyskanie 
środków na utrzymanie liczącego pra-

wie tysiąc lat klaszto-
ru w Tyńcu oraz wspar-
cie żeńskich klasztorów 
klauzurowych, które tą 
drogą będą sprzedawać 
swoje produkty. 

Beata Musioł, 
sprzedawca 
produktów 
benedyktyńskich 
w Gliwicach
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NOWY SKLEP BENEDYKTYŃSKI

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

Już tylko 10 dni dzieli nas 
od rozpoczęcia Triduum 
Paschalnego. Obok piszemy 

o spotkaniu muzyków koś-
cielnych, którzy zastanawiali 
się, co jest najważniejsze w 
jego przygotowaniu. Zanim 
jednak wielkie świętowanie 
się rozpocznie,  przed nami 
jeszcze wiele innych wyda-
rzeń i  mnóstwo propozycji 
na ostatnią część Wielkiego 
Postu. W tym numerze poda-
jemy  wybrane zapowiedzi, 
zapraszając do udziału w 
Drodze Krzyżowej i różnego 
rodzaju rekolekcjach, czuwa-
niach i skupieniach.  
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Miasto przejęło Małą Synagogę
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Prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz i Włodzimierz Katz, przewodniczący 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach

Nowa gazeta miejska 
BYTOM. W ostatni dzień lu-
tego wyszedł pierwszy numer 
„Bytomskiej Gazety Miejskiej”. 
Jest to bezpłatny dwutygodnik, 
wydawany przez Urząd Miejski, 
który pisze o aktualnych spra-
wach z życia miasta i jego miesz-
kańców, o ciekawych przedsię-
wzięciach, wydarzeniach kultural-
nych i sportowych. Egzemplarze 
gazety będą rozdawane przez 
kolporterów w najruchliwszych 
punktach miasta. Można je też 
pobrać m. in. w siedzibach UM 
przy ul. Parkowej 2 i przy ul. 
Smolenia 35, w Biurze Promocji 
Miasta, Bytomskim Centrum 
Kultury, Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie, Powiatowym 
Urzędzie Pracy, przychodniach 
zdrowia i niektórych punktach 
handlowych. AR
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Paschaliki na święta
CARITAS. Po raz kolejny przez 
parafie rozprowadzane są świe-
ce – paschaliki. Dochód ze 
sprzedaży zasili konto Caritas 
i przeznaczony będzie na do-
żywianie dzieci w szkołach i 
przedszkolach. Ceny świec: du-
że – 10 zł  (2 zł zostaje w para-
fii), średnie 4 zł (1 zł dla parafii),  
małe na Wigilię Paschalną – 2,50 
zł (0,50 zł dla parafii).
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Sprostowanie

Wnumerze 9. w artykule o szkołach katolickich błędnie poda-
łam lokalizację Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w 

Zabrzu. Znajdują się one w dzielnicy Helenka, a nie w Rokitnicy. 
Osoby zainteresowane serdecznie przepraszam. 
 KLAUDIA CWOŁEK

GLIWICE. W muzeum gliwi-
ckim trwają gorące

przygotowania do 
Wielkanocnego 
Ogrodu Sztuk 
2008, który roz-
pocznie się  9  

marca i potrwa 
prawie dwa tygo-

dnie. Impreza odbywać się będzie 
w Wilii Caro i w ogrodzie obok, 
a zainauguruje ją rozstrzygnięcie 
konkursu na Najpiękniejsze kro-
szonki. W bogatym programie jak 
zwykle znalazły się koncerty, wy-
stawy oraz świąteczny jarmark. 
Więcej na plakatach i na www.
muzeum.gliwice.pl.
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Inżynierowie zakończyli kurs
u jezuitów
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Młodzi inżynierowie po obronach: Joanna Nowak (projekt w Dalkia Poznań ZEC), 
Joanna Staszewska (projekt w L’Oréal, Kosmepol Sp. z o.o.)
i Paweł Mruk (projekt w Dalkia Łódź)

Wielkanocny ogród sztuk

Metropolitalna promocja rodziny 
ZABRZE. 26 lutego w zabrzań-
skim Urzędzie Miejskim odbyło 
się spotkanie poświęcone przy-
gotowaniom Metropolitalnego 
Święta Rodzin, które odbędzie 
się w maju w różnych miej-
scach metropolii górnośląskiej. 
Jego celem jest promocja Karty 
Praw Rodziny oraz „zwróce-
nie uwagi na – w dalszym cią-

gu zbyt słabo dostrzegane – 
wartości życia rodzinnego”. 
W spotkaniu roboczym wzię-
li udział przedstawiciele miast, 
gmin i powiatów, które zgłosi-
ły chęć współuczestniczenia w 
tym przedsięwzięciu. O szcze-
gółach przygotowań do świę-
ta i jego programie będziemy 
jeszcze informować. 
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GLIWICE. 28 lutego  w sie-
dzibie Fundacji Edukacji 
Technicznej odbyła się  obrona  
prac końcowych III edycji pro-
gramu Silesianum Professional. 
Dziesięciu młodych  inżynierów 
uczestniczących przez ostatni 
rok w kształceniu Silesianum za-
prezentowało rezultaty projek-
tów,  realizowanych w  wybra-

nych przedsiębiorstwach.  Celem 
kursu Silesianum Professional, 
organizowanego we współpracy 
z jezuitami, jest ułatwienie mło-
dym inżynierom startu zawodo-
wego i przygotowanie do podję-
cia wyzwań związanych z przy-
szłą pracą na stanowisku kie-
rowniczym. Więcej na: www.si-
lesianum.pl.

GLIWICE. Przedstawiciele 
władz samorządowych i Gminy 
Żydowskiej podpisali akt nota-
rialny, na mocy którego tzw. Mała 
Synagoga, czyli żydowski dom 

przedpogrzebowy przy cmenta-
rzu Lipowym, przejdzie na włas-
ność miasta. W budynku w przy-
szłości ma powstać  centrum kul-
tury i historii Żydów śląskich.
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W Niedzielę Palmową 16 marca 
do gliwickiej katedry zaproszeni 
są wszyscy młodzi ludzie z całej 
diecezji. Jak co roku, na tydzień 
przed Wielkanocą, będą modlić 
się razem ze swoimi biskupa-
mi.

Spotkanie to odbędzie się w 
ramach obchodów XXIII Świato-
wego Dnia Młodzieży, organizo-
wanego w wymiarze międzyna-
rodowym i lokalnym. Hasłem te-
go dnia, podobnie jak SDM Syd-
ney 2008 w lipcu, są słowa: „Duch 
Święty zstąpi na was, otrzyma-
cie moc i będziecie moimi świad-
kami” (Dz 1,8). Tekst orędzia Be-
nedykta XVI do młodych można 
znaleźć na stronie www.sdm.org.

pl. Rozpoczęcie Dnia Młodzieży 
w gliwickiej katedrze 16 marca, 
godz. 14.00. W programie przy-
gotowanie do liturgii, Euchary-
stia i nabożeństwo do bł. Karoli-
ny Kózkówny z możliwością uca-
łowania jej relikwii.  

Pod patronatem „Gościa”

Powalcz o stypendium!
Święty Jan od Krzyża i święci  
z czasów średniowiecza – warto 
się im bliżej przyjrzeć, bo gliwicka 
Szkoła z Charakterem ogłasza 
właśnie konkurs, w którym 
uczniowie klas VI podstawówki 
i III gimnazjum mogą wygrać 
stypendium. 

Laureaci konkursów mają za-
pewnione trzyletnie stypendium 
w gimnazjum lub liceum Szkoły 
z Charakterem (o ile w pierwszej 
i drugiej klasie uczeń uzyska z za-
chowania ocenę co najmniej do-
brą i średnią ocen minimum 4,0). 

Dla gimnazjalistów, którzy sta-
rają się o przyjęcie do liceum, te-
matem konkursu jest postać św. 
Jana od Krzyża. Prace w formie 
graficznej, literackiej lub multi-
medialnej należy przesłać do 30 
kwietnia. Najlepsi, wyłonieni w 
pierwszym etapie, wezmą udział 
w finale, który odbędzie się 9 
maja w Szkole z Charakterem. 
Drugi etap konkursu będzie miał 
formę testu i sprawdzi wiedzę 

o XVI-wiecznej Hiszpa-
nii oraz życiu i twórczo-
ści św. Jana od Krzyża 
(bibliografia pomocna w 
przygotowaniu – św. Jan 
od Krzyża: Dzieła). 

Dla uczniów klasy VI, 
którzy starają się o przy-
jęcie do gimnazjum, temat kon-
kursu brzmi: „Jedna z wybranych 
postaci świętych z czasów śred-
niowiecza”. Termin nadsyłania 
prac w formie graficznej, litera-

ckiej lub multimedialnej 
– 30 kwietnia. Konkurs 
będzie rozstrzygnięty na 
pierwszym etapie. 

Prace należy przesłać 
lub przynieść do szkoły: 
Katolickie Szkoły z Cha-
rakterem, Gliwice, ul. 

Górnych Wałów 23, tel. 032 335 
30 64, e-mail: poczta@szkolaz
charakterem.gliwice.pl. Szczegó-
łowe informacje na: www.szko-
lazcharakterem.gliwice.pl. Roz-

strzygniecie konkursu i rozdanie 
nagród odbędzie się 12 maja o 
godz. 17.30 w auli szkoły. Trze-
cie miejsce – nagroda książkowa, 
drugie – nagroda książkowa oraz 
udział w jednym z wyjazdów na-
ukowych Szkoły z Charakterem, 
pierwsze miejsce – stypendium 
naukowe, które pozwala na opła-
cenie czesnego w szkole. 

Konkurs daje uczniowi moż-
liwość zaprezentowania swojej 
wiedzy, a jednocześnie okazję do 
przyjrzenia się wielkim postaciom 
Kościoła przez sięgnięcie po od-
powiednią lekturę. – Człowieka 
wychowuje się przez przykład, 
czyli przez to, co wyniesie z do-
mu, ze szkoły, ale również z lek-
tury. Temat konkursu wynika z 
charakteru szkoły, ale nie definiu-
je profilu klasy, którą uczeń może 
sobie wybrać w liceum, wcale nie 
musi być to fakultet historyczny – 
wyjaśnia Jacek Szyndler, dyrektor 
szkół. Licealiści mają tu do wybo-
ru kilka fakultetów: językowy, hi-
storyczny, biologiczny, medyczny, 
matematyczny, fizyczny i bioche-
miczny. MF

Jak co roku w okresie Wielkiego 
Postu w kilku miejscach organi-
zowane są nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej na ulicach miast i 
osiedli. Poniżej podajemy ich 
terminy: 

 Gliwice Sośnica (międzypa-
rafialna Droga Krzyżowa), 10 
MARCA, godz. 18.30 – wyjście z 
kościoła św. Jacka do kościoła 
NMP Wspomożenie Wiernych.  
 Bytom, 14 MARCA, rozpoczę-
cie o godz. 18.45 przy kościele 
Wniebowzięcia NMP (przy ryn-
ku) i wyjście na ulice miasta. 
 Zabrze, 14 MARCA. Procesja 
wyrusza tradycyjnie z czterech 
kościołów: św. Andrzeja, św. 
Kamila, św. Anny i św. Józefa 
po Mszach, które rozpoczną 
się o godz. 18.00. Cztery pro-
cesje przejdą na plac przy 

ul. Sobieskiego, gdzie nastą-
pi wspólne zakończenie Drogi 
Krzyżowej. 
 Opatowice – Stare Tar-
nowice (międzyparafial-
na Droga Krzyżowa), 14 MAR-
CA – wyjście z kościoła Matki 
Boskiej Piekarskiej po Mszy św. 
o godz. 18.00 do kościoła św. 
Marcina. 
 Gliwice, 17 MARCA, godz. 
18.00 – Msza św. w koście-
le katedralnym i wyjście na 
ulice miasta w kierunku koś-
cioła Podwyższenia Krzyża 
Świętego.
 Tarnowskie Góry, 18 mar-
ca, godz. 18.00 – rozpoczęcie 
Mszą świętą w kościele Matki 
Bożej Królowej Pokoju, po któ-
rej procesja wyrusza przez ry-
nek w kierunku kościoła śś. 
Piotra i Pawła.  

Rozważanie Męki Pańskiej

Na ulicach miast
Niedziela Palmowa w gliwickiej katedrze

XXIII Światowy  
Dzień Młodzieży

W Szkole 
z Charakterem: 
uczniowie
III klasy 
gimnazjum 
podczas lekcji 
matematyki

Zapisy: tel. (032) 356 90 50

FATIMA 11-14.05.2008; Uroczystości 12/13 maja,

LOURDES 18-23.06.2008; 
                     150 rocznica Objawień Matki Bożej                                

RZYM 02-06.04.2008; 
             III rocznica śmierci Jana Pawła II  

RZYM 20-25.05.2008; Boże Ciało 

WŁOCHY 26.04 – 04.05.2008; (weekend majowy) 

ZIEMIA ŚWIĘTA 20-27.09.2008; (wylot z Katowic) 

IZRAEL – SYNAJ 10-20.10.2008
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To było dwu-
naste spot-
kanie w tere-
nie. Wybrano 

Górny Śląsk, a właści-
wie to, co można zna-
leźć tylko tu i nigdzie 
indziej. Ponad stu 
członków fotograficz-
nego Alfa Klubu przy-
jechało do Zabrza, by 
robić zdjęcia poprze-
mysłowym obiek-
tom i ruinom opusto-
szałych hal produkcyj-
nych. Szczegółowo opracowany 
przez organizatorów plan zajęć 
miał pomóc w okiełznaniu naj-
ciekawszych miejsc. 

– Każdego roku organizu-
jemy kilka plenerów. Tym ra-

zem wybór padł na 
Śląsk. Fotografowali-
śmy piękno industrial-
nego krajobrazu, któ-
ry mogliśmy spotkać 
tylko tutaj. Wybrali-
śmy miejsca, które, na-
szym zdaniem, są  wy-
jątkowe. Dwudniową 
trasę podzieliliśmy na 
dwa etapy i kilka grup 
pracujących w terenie. 
Na długiej liście zna-
lazła się prywatna ko-
palnia węgla kamien-

nego „Siltech”, szyb „Maciej”, 
obecnie studnia głębinowa,  
posiadająca wiele eksponatów 
w pełni sprawnych, także ma-
szyn. Dotarliśmy do jednej z 
najstarszych lokomotyw, która 

tekst 
ADAM SOSNOWSKI

zdjęcia 
MACIEJ GARCZYŃSKI

Nieczynne fabryki, huty 
i tereny kopalniane 

dla większości Ślązaków 
nie są powodem 

do dumy.  Tymczasem 
dla członków 

Alfa Klubu tereny 
poprzemysłowe 

stały się inspiracją 
do artystycznej 

fotografii. A dla wielu 
turystów z zewnątrz 

to okazja do bliższego 
kontaktu z największym 

przemysłowym ośrodkiem 
w kraju.

G O Ś Ć  G L I W I C K I

100 fotografów z całej Polski przyjechało na Górny Śląsk 

Jak z czegoś 
zrobić coś?

U góry: Charaktery- 
styczna zwarta 
zabudowa 
i czerwona cegła 
na katowickim 
Nikiszowcu
U góry po lewej: 
Koksownia 
„Jadwiga”, 
Zabrze
Po prawej: 
Opuszczona 
kamienica 
w centrum 
Bytomia
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kiedyś pracowała pod 
ziemią – wylicza Ma-
ciej Garczyński, orga-
nizator spotkania. 

Na liście nie zabra-
kło miejsc dostępnych 
dla każdego. Foto-
grafowie pojawili się 
w Zabytkowej Kopal-
ni Węgla Kamiennego 
„Guido” i odwiedzi-
li zabrzańskie osied-
le Zandka, które po-
wstało w czasach naj-
większego rozkwitu przemy-
słu hutniczego. Byli w fabryce 
Linodrut. Łakomym kąskiem 
dla fotograficznego obiekty-
wu stała się także wieża wo-
dociągowa, która góruje nad 
Zabrzem. 

– Jesteśmy prężnie dzia-
łającym klubem fotograficz-
nym, zrzeszającym prawie ty-
siąc aktywnych miłośników fo-
tografii z całej Polski. Głów-
nym miejscem naszych spot-
kań jest forum internetowe na 
stronie www.alfaklub.pl. Pod-
czas takich plenerów zawiązu-
ją się nowe znajomości. W wie-
lu przypadkach znamy się tylko 
z forum, na którym wymienia-
my fotograficzne doświadcze-
nia. Miło jest poznać ludzi i ra-
zem zrobić coś fajnego – doda-
je Garczyński. 

Wizyta w Bytomiu ograni-
czyła się do architektonicznie 
pięknego centrum miasta. Ry-
nek, stare, brukowane ulicz-
ki i opuszczone kamienice. Dla 
wielu Ślązaków codzienność, 
dla fotografów wyzwanie, by 
z „czegoś” za pomocą aparatu 
zrobić „coś”. 

– Spotkanie w plenerze to 
doskonała okazja do wymia-
ny doświadczeń. Podczas za-
jęć testujemy też nowy sprzęt 
i obiektywy, na które na razie 
mnie nie stać – tłumaczy Grze-
gorz, który pochodzi z Wał-

brzycha, a  na co dzień 
mieszka w Będzinie. 
– Śląsk jest pewne-
go rodzaju perełką ze 
względu na jego in-
dustrialny charakter. 
Kominy, których tutaj 
nie można zliczyć, to 
także pomysł na do-
bre zdjęcia. Śląsk nie 
jest brudny. To fanta-
styczne miejsce z fan-
tastycznymi ludźmi – 
uważa.  

W Zabytkowej 
Kopalni Węgla 
Kamiennego 
„Guido” 
w Zabrzu

Po prawej: 
Pozostałości 
po szybie 
„Tadeusz”  
w Zabrzu 
(była kopalnia 
„Pstrowski”)

Śląsk to nie tylko inspiracja dla pasjonatów fotografii. 
Bogata historia zaowocowała setkami książek, artykułów 
i filmów o regionie. Do wyjątkowych miejsc prowadzą spe-
cjalne, biało-brązowe tablice informacyjne, których jest w 
sumie kilkadziesiąt. Szlak Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego to obecnie 31 wybranych obiektów o szczególnych 
walorach historycznych i architektonicznych, które w mi-

nionych wiekach były świadkami rewolucji przemysłowej. 
A ta na Śląsku była ogromna. Podziemne korytarze ślą-
skich kopalń i sztolni, browary, kuźnie, fabryki i skanseny. 
Miejsca dostępne dla wszystkich, także w ramach specjal-
nych wycieczek. Więcej na ten temat można przeczytać na 
www.gosilesia.pl/szt. Punkt informacyjny o organizowanym 
zwiedzaniu: tel. 32 60 50 000.

  1. Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie 
  2. Muzeum Historii Kolei w Częstochowie
  3. Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach
  4.  Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych w Tarnowskich 

Górach
  5. Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” w Karchowicach
  6. Muzeum Chleba w Radzionkowie
  7.  Górnośląskie Koleje Wąskotorowe w Bytomiu i Miasteczku 

Śląskim 
  8. Dworzec PKP w Sosnowcu
  9. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
10. Galeria Szyb Wilson w Katowicach
11. Osiedle Nikiszowiec w Katowicach 
12. Osiedle Giszowiec w Katowicach
13. Dworzec PKP w Rudzie Śląskiej-Chebziu
14. Kolonia robotnicza Ficinus w Rudzie Śląskiej-Wirku
15. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

16. Skansen górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu
17. Szyb „Maciej” w Zabrzu
18. Radiostacja Gliwicka
19. Muzeum Techniki Sanitarnej w Gliwicach
20.    Muzeum – Oddział Odlewnictwa Artystycznego w Gliwicach
21. Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach 
22. Zabytkowa kopalnia „Ignacy” w Rybniku
23. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
24. Tyskie Muzeum Piwowarstwa w Tychach
25. Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie
26. Muzeum Techniki i Włókiennictwa w Bielsku-Białej
27. Dworzec PKP w Bielsku Białej
28. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
29. Browar Żywiec i Muzeum Browaru w Żywcu 
30. Fabryka  „Porcelana Śląska” w Katowicach
31.   Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”  

w Zabrzu 


PO ŚLADACH DO CELU

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Caritas Diecezji Gliwickiej 
zapraszają do uczestnictwa w 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej. 

Rehabilitacja prowadzona 
jest dla osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, znaczną 
lub umiarkowaną, które ukoń-
czyły osiemnasty rok życia.  

Zajęcia odbywają się codzien-
nie od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 7.00 do 15.00, w 
ośmiu pracowniach terapeu-
tycznych. Uczestnictwo w nich 
jest darmowe. Dodatkowe in-
formacje i zgłoszenia: WTZ Ca-
ritas Diecezji Gliwickiej,  ul. 
Sienkiewicza 30, 41-800 Za-
brze, tel. 032 376 70 80, e-mail: 
wtzcaritaszabrze@interia.pl. 

W Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II w Gliwicach 22 
lutego odbył się I Przegląd 
Poezji im. Marty Maliszewskiej.  
Dla młodych poetów była to 
okazja zaprezentowania swoje-
go dorobku. 

Konkurs poświęcony został 
pamięci zmarłej nagle przed ro-
kiem młodej poetki, która zara-
ziła wielu rówieśników pasją pi-
sarską, o czym można było się 
przekonać podczas imprezy.

Organizatorką przeglądu jest 
mama Marty, Elżbieta. Dzięki niej 
młodzież ma szansę zapoznać się 
nie tylko z poezją jej córki, ale 
także spróbować swoich sił za-
równo w recytacji, jak i tworzeniu 
własnych tekstów. Elżbieta Mali-
szewska jest pedagogiem, który 
całym sercem poświęca się swoim 
wychowankom,  nie pozwalając 
na marnowanie talentów. Wraz z 
córką udało jej się wydać wiele to-
mików poezji. Po śmierci 
Marty matka dalej konty-
nuuje to dzieło. 

 – Młodzież powin-
na mieć okazję do po-
znania  utworów mojej 

córki.  Marta nie zostawiła po so-
bie potomstwa, więc ja nie mogę 
dopuścić, żeby o niej zapomnia-
no – uważa.

Tegoroczny konkurs odbył się 
po raz pierwszy, ale Elżbieta Ma-
liszewska ma nadzieję, że stanie 
się on stałym zwyczajem i  będzie 
gromadził coraz więcej uczest-
ników.

Przegląd składał się z kilku 
części.  Najpierw w różnych kate-
goriach wiekowych zaprezento-
wano poezję Marty i własne wier-
sze uczestników, a później pięcio-
ro recytatorów podjęło się inter-
pretacji wyłącznie utworów mło-
dej poetki.

W sumie w konkursie wzię-
ło udział dwanaście osób. Wszy-
scy zostali docenieni i wyróżnieni 
przez jury – każdy zdobył uzna-
nie za konkretne uzdolnienia, np. 
aktorskie, recytatorskie czy szcze-
gólną wrażliwość na słowo.

Podczas przeglądu odżyła też 
idea Marty o warsztatach 
poetyckich dla młodzie-
ży. Zaplanowano je na 1 
marca, również w Cen-
trum Edukacji im. Jana 
Pawła II w Gliwicach.  AW

Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące i Gimnazjum 
prowadzone przez siostry 
urszulanki w Rybniku zapraszają 
na Dni Otwarte, podczas  
których można zapoznać  
się z ofertą szkoły.

Dni organizowane są dla 
młodzieży kończącej podsta-
wówkę i gimnazjum, która 
zastanawia się nad wyborem 
miejsca dalszej nauki. Spotka-
nia organizowane są w kilku 
etapach. Dla zainteresowanych 
nauką w gimnazjum: 15 marca 
i 19 kwietnia o godz. 10.00, a 
w liceum ogólnokształcącym – 
8 marca i 12 kwietnia, również 
o godz. 10.00. 

– Spotkania rozpoczynamy 
w auli, gdzie podawane bę-
dą wszystkie informacje doty-
czące zasad rekrutacji i tego, 
co się w szkole dzieje. Będzie 
można też obejrzeć szkołę,  
porozmawiać z nauczycielami 
i uczniami. Wszyscy kandyda-
ci są mile widziani i serdecz-
nie ich zapraszamy – mówi sio-
stra Beata Blandyna Boch, dy-
rektor szkoły. 

Dla dziewczyn, które są 
spoza Rybnika, jest to też moż-

liwość zwie-
dzenia inter-
natu i zoba-
czenia, jak 
wyglądają po-
koje. Dla ucz-
niów zainteresowanych klasą 
biologiczno-chemiczną przy-
gotowane będą krótkie poka-
zy ćwiczeń w pracowni che-
micznej. 

Obie szkoły urszulańskie są 
publiczne, koedukacyjne i re-
alizują program obowiązujący 
w szkolnictwie państwowym. 
W wychowaniu odwołują się 
do chrześcijańskiej wizji czło-
wieka i świata. W liceum w 
roku szkolnym 2008/2009 zo-
staną utworzone klasy: języ-
kowo-humanistyczna (j. angiel-
ski, j. francuski, j. łaciński), bio-
logiczno-chemiczna (j. angiel-
ski, j. niemiecki, j. łaciński). 
W pierwszych klasach gimna-
zjalnych nauczanie poszerzone 
jest o zajęcia z języków angiel-
skiego i francuskiego.

Szczegółowe informacje na 
temat szkół znaleźć można na 
stronie internetowej: www.ur-
szulanki.rybnik.pl . Adres szko-
ły: 44-200 Rybnik, ul. 3 Ma-
ja 22, tel. 32 422 87 50, e-ma-
il: urszulanki@urszulanki.ryb-
nik.pl.  

W WTZ w Zabrzu są wolne miejsca

Propozycja dla 
niepełnosprawnych

Dni Otwarte w Rybniku

Szkoły 
urszulańskie  
od wewnątrz

I Przegląd Poezji im. Marty Maliszewskiej

Spotkanie ze słowem

Wejście do 
budynku szkół 
urszulańskich  

w Rybniku
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Dagmara 
Pierzchalska 
otrzymuje 
dyplom od  
ks. R. Chudoby
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KLAUDIA CWOŁEK: Gdy rozpoczy-
na Ksiądz rekolekcje,  co jest 
wtedy najważniejsze?

KS. HERBERT HLUBEK: – To są 
dwie rzeczy: przygotowanie te-
matu i samo głoszenie rekolek-
cji. Najpierw muszę mieć ja-
kąś wizję, która powinna być 
mniej więcej oparta na znajo-
mości środowiska, do które-
go mówię. Staram się odgad-
nąć, jakie ono jest. W przypad-
ku najbliższych rekolekcji wiel-
kopostnych w Gliwicach spra-
wa jest uproszczona, ponie-
waż przeznaczone są dla całej 
wspólnoty akademickiej, czy-
li dla młodzieży studiującej i 
pracowników naukowych, spo-
śród których wiele osób znam. 
Trudnością będzie tutaj różni-
ca pokoleń i mentalności. Jak 
szybko się ona zmienia,  obser-
wuję na naszych wyjazdach z 
grupą młodzieży, którą tworzą 
dzieci dawnych absolwentów. 

Czy te zmiany patrzenia i ro-
zumienia świata da się w jakiś 
sposób scharakteryzować, w 
którą stronę one zmierzają? 

– Są one odbiciem współ-
czesnej cywilizacji, ponowoczes-
ności, w której niemal wszystko 
podlega zmianie. Obiektywizm 
jest w niej eliminowany, względ-
nie redukowany do subiektywi-
zmu, czasem wręcz krańcowe-
go.  Poza tym następuje odda-
lanie się od problematyki wia-
ry. Oznacza to, że często nie się-
ga się  już w głąb, nie szuka tłu-
maczenia,  nawet istnienie Bo-
ga jest sprawą podrzędną. Na-
stępuje  indyferentyzm, obojęt-
ność.  Ale to jest cecha całe-
go społeczeństwa, nie tylko śro-
dowiska akademickiego.  Przy 
czym nie jest to jednolite, bo są 
osoby, dla których religia i wiara 
są szalenie ważne.

Czy w takich warunkach trud-
niej staje się na ambonie niż 
kilkadziesiąt lat temu, gdy 
Ksiądz zaczynał głosić pierw-
sze rekolekcje?     

– Nie, bo ja mówię sobą i 
ze współczesności staram się 
przyjmować to, co jest pozy-
tywne. A są to na przykład kry-
tycyzm, duże możliwości wy-
boru,  dążenie do przyswajania 
sobie – nie tylko intelektualne-
go, ale całym sobą – nowych 
treści,  próby życia według wia-
ry dziś,  z której wynikają prak-
tyki, a nie pozostają tylko pu-
ste gesty. 

Skąd wziął się temat rekolek-
cji „W drodze: szukam, nie 
wiem, pytam”?

– Nasunął się jakoś sam, bo 
jest to tytuł książki, którą absol-
wenci przygotowali mi na 50-le-
cie kapłaństwa.  To zresztą nie ty-
le temat, co pewien kierunek roz-
ważań. W pierwszym dniu konfe-
rencji będę skupiał się na Bogu, w 
drugim – na Chrystusie, a w trze-
cim chcę mówić o wierze, której 
autentyczność poświadcza posta-
wa na co dzień. Będę krytyczny 
wobec Kościoła, bo to wynika z 
prawdziwej wiary. Chcę też poru-
szyć problem kryzysu, związany z 
odchodzeniem niektórych księży 
od kapłaństwa.   

Rodzinny konkurs

Wygraj

Wspólnie z Radiem Plus pro-
ponujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać ciekawe 
nagrody dla całej rodziny.

Za tydzień 16 marca w  pro-
gramie „Tu i teraz” audycja o gru-
pach, które spotykają się i mod-
lą w duchu Taizé. Z naszej diece-
zji każdego roku młodzież wyjeż-
dża do Taizé, wielu uczestniczy 
w spotkaniach europejskich, któ-
re w różnych miastach Europy or-
ganizowane są na przełomie roku 
przez ekumeniczną wspólnotę z 
tej francuskiej miejscowości. 

Aby wygrać ciekawe książ-
ki, ufundowane przez Wydawni-
ctwo Jedność, należy zadzwonić 
po zakończeniu audycji do stu-
dia (tel. 0 32 232 52 32) i odpo-
wiedzieć na pytanie: W którą nie-
dzielę miesiąca na antenie Radia 
Plus grupa młodzieży z ks. Klau-
diuszem Szymroszczykiem pro-
wadzi modlitwy w duchu Taizé?

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 Wod-
nym w Tarnowskich Górach (dla 
czterech osób), zaproszenie dla 
czterech osób do Multikina w Za-
brzu,  rodzinne wejście do Fanta-
sy Parku w Rudzie Śląskiej oraz 
książki ufundowane przez Wy-
dawnictwo Jedność.  

Przed wielkopostnymi rekolekcjami akademickimi

Szukam, nie wiem, pytam
Rozmowa z ks. Herbertem 
Hlubkiem, który wygłosi  
w Gliwicach rekolekcje 
wielkopostne dla studentów  
i pracowników naukowych

AKADEMICKIE 
REKOLEKCJE 

WIELKOPOSTNE
pt. „W drodze: szukam, nie 
wiem, pytam” odbędą się od 10 
do 12 marca  w gliwickiej kate-
drze.  Codziennie o godz. 19.30 
Msza św. z homilią i konferencja. 
13 marca odbędzie się Droga 
Krzyżowa na Miasteczku 
Akademickim. Rozpoczęcie Mszą 
św. o godz. 19.30 w kościele św. 
Michała w Gliwicach.



KS. HERBERT 
HLUBEK 

urodził się 23 sierpnia 1929 ro-
ku. Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1954  roku w Opolu. W la-
tach 1955–57 studiował filozofię 
przyrody u ks. prof. Kazimierza 
Kłósaka na ATK w Warszawie. 
Otrzymał trudno osiągalne w 
tamtych czasach stypendium w 
Louvain, ale biskup skierował go 
do parafialnej pracy duszpaster-
skiej,  przerywając karierę na-
ukową. W tym roku mija 50 lat, 
gdy  został duszpasterzem aka-
demickim w diecezji opolskiej. 
Zorganizował sieć DA przy para-
fiach.  Pracę tę kontynuował mi-
mo poważnej choroby i opera-
cji krtani, które przechodził kil-
kakrotnie  w latach 1981–84. 
Funkcję duszpasterza akademi-
ckiego pełnił także w diecezji gli-
wickiej.  
Laureat Nagrody im. ks. 
Józefa Tischnera. Prowadzi 
Klub Inteligencji Katolickiej w 
Gliwicach, jest cenionym reko-
lekcjonistą i spowiednikiem. 



M
AR

EK
 P

IE
KA

RA



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
9 

m
ar

ca
 2

00
8

VIII

Lata przedwojenne, okres PRL-u i współ-
czesność – wydawnictwo Pascal przygo-
towało świetny album pokazujący dzieje 
Górnego Śląska poprzez fotografię.

Zdjęcia archiwalne i  wykona-
ne całkiem niedawno zostały 
wybrane nieprzypadkowo, by 
trudną, ale i bogatą historię 
regionu pokazać w wielu wy-
miarach. Możemy przyjrzeć się 
Ślązkom w ich codzienności,  
ale także w momentach bar-
dzo uroczystych. Album podzie-
lony jest na sześć części tema-
tycznych: Miasta i miejsca, Wyda-
rzenia, Praca, Życie codzienne, Rozrywka i wol-
ny czas, Święta i uroczystości. 

Tekst po polsku i  w gwarze śląskiej napi-
sał Marek Szołtysek, znany popularyzator kul-
tury regionu. Opracowanie graficzne jest au-
torstwa Pawła Panczakiewicza. 

„Górny Śląsk. Trzy epoki” to prawdzi-
wa perełka. W jednym tomie możemy po-
dziwiać zdjęcia wybrane z  archiwów pry-
watnych i  należących do różnych instytu-
cji.  Wiele radości sprawi czytelnikom  po-

równywanie fotografii dawnych 
i współczesnych,  dokumentują-
cych te same miejsca czy zwycza-
je, które przetrwały mimo upły-
wu lat.  Kolejne strony dostarczą 
wiele wzruszeń. Może niektó-
rym nawet uda się odnaleźć na  
zdjęciach. A jeśli nie, to na pew-
no  natrafią na ludzi znanych z 
życia publicznego. Powrót do 

przeszłości i  porównanie jej z dniem dzi-
siejszym na pewno skłoni do refleksji.  KC

Górny Śląsk. Gorny Ślonsk. Trzy epoki. Trzi epoki. 
Pascal. Bielsko-Biała 2007. 
Dziękujemy księgarni turystycznej „U Piotra” 
za udostępnienie publikacji

Zdjęcia archiwalne i  wykona-

lony jest na sześć części tema-
Miasta i miejsca, Wyda-

równywanie fotografii dawnych 
i współczesnych,  dokumentują-
cych te same miejsca czy zwycza-
je, które przetrwały mimo upły-
wu lat.  Kolejne strony dostarczą 
wiele wzruszeń. Może niektó-
rym nawet uda się odnaleźć na  
zdjęciach. A jeśli nie, to na pew-

przeszłości i  porównanie jej z dniem dzi-

Zaproszenie na wykład

Duchowni o duchownych
Postać biskupa Herberta 
Bednorza to temat kolejnego 
wykładu otwartego z cyklu 
„Ludzie ziemi gliwickiej”, 
który odbędzie się 13 marca 
o godz. 18.00 w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II 
w Gliwicach (obok katedry).

Do tej pory uczestnikom 
comiesięcznych spotkań  zo-
stały przybliżone postaci bp. 
Maksymiliana Kallera, ks. Norberta Bonczyka, 
ks. Konstantego Damrota, kard. Leo Scheff-
czyka i bp. Jana Kantego Lorka.  O biskupie 
katowickim Herbercie Bednorzu w najbliższy 
czwartek będzie mówił ks. dr hab. Franciszek 
Wolnik z Uniwersytetu Opolskiego. 

Biskup Herbert Bednorz urodził się w 
1908 roku w Gliwicach, gdzie rozpoczął na-
ukę w gimnazjum klasycznym. W 1922 ro-
ku wraz rodziną przeniósł się na polską 
stronę Górnego Śląska i zamieszkał w Ka-
towicach, kontynuując naukę w tamtejszym 

Gimnazjum im. A. Mickiewi-
cza. Po maturze w 1927 roku 
wstąpił do Śląskiego Semi-
narium Duchownego w Kra-
kowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1932 roku z rąk bp. 
Stanisława Adamskiego, któ-
ry w 1950 roku udzielił mu 
też sakry biskupiej. Po śmier-
ci bp. Adamskiego w 1967 
roku zastąpił go w diecezji 
katowickiej jako jej czwarty 
biskup. Wcześniej studiował 
w Louvain i Paryżu, obronił 

dwa doktoraty z zakresu nauk społecznych 
i prawa. Lata okupacji przeżył na placówce 
duszpasterskiej w Brzezinach. Już jako bi-
skup był więziony przez UB i wraz z innymi 
biskupami wydalony z diecezji. Za jego ka-
dencji w 1980 roku seminarium diecezji zo-
stało przeniesione z Krakowa do Katowic. 
W swojej posłudze wiele uwagi poświę-
cał duszpasterstwu ludzi pracy i pielgrzym-
kom do Piekar Śląskich. Zmarł 12 kwietnia 
1989 roku. Jest pochowany w krypcie kate-
dry Chrystusa Króla w Katowicach. 
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   KONCERT WIELKOPOSTNY
9 MARCA, godz. 15.30, katedra gliwi-
cka – Maurice Durufle „Requiem”. Wy-
konawcy: Akademicki Chór PŚl, prof. 
Julian Gembalski – organy, Joanna Ciupa 
(mezzosopran), Adam Saczka (baryton). 
  KATOLICKIE 

STOWARZYSZENIE 
WYCHOWAWCÓW

zaprasza nauczycieli, rodziców i wy-
chowawców na rekolekcje, które od-
będą się od 9 do 11 MARCA w kapli-
cy Szpitala Neuropsychiatrycznego w 
Lublińcu. W niedzielę rozpoczęcie o 
godz. 11.00 (dla całych rodzin), w 
poniedziałek i wtorek o godz. 17.30 
Prowadzą: o. Marcin Szafors i o. Piotr 
Darasz, oblaci.
  TOWARZYSTWO

IM. EDYTY STEIN
zaprasza 11 MARCA o godz. 18.00 
do salki przy parafii katedralnej w 
Gliwicach na wykład pt. „Filozofia ko-
biety według Edyty Stein”. 
  DLA ORGANISTÓW

I MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
Dekanalne spotkania formacyjne od-
będą się: 11 MARCA w parafii św. Ge-
rarda w Starych Gliwicach (dla de-
kanatu Gliwice-Łabędy) i 12 marca 
w parafii Nawrócenia św. Pawła w 
Pyskowicach. Rozpoczęcie o godz. 
19.00. 
  KIK W ZABRZU
zaprasza na wykład bp. Antoniego 
Długosza nt. „Wezwanie dla świe-
ckich katolików”. Spotkanie odbędzie 
się 12 MARCA o godz. 18.45 w domu 
parafialnym św. Anny (ul. 3 Maja 18). 
Rozpoczęcie Mszą św.
 W INTENCJI UZDROWIENIA
12 MARCA, godz. 19.00, kościół św. 
Franciszka w Kaletach Miotku.
  WIELKOPOSTNE CZUWANIE 

NOCNE
dla młodzieży ponadgimnazjalnej 
odbędzie się u sióstr służebniczek 
w Leśnicy k. Góry Świętej Anny 14/
15 MARCA. Rozpoczęcie o 19.30, za-
kończenie o 0.30. Motto: Kto prze-
bacza jest silniejszy od nienawiści. 
Zgłoszenia:  betania@sluzebniczki.pl, 
0 514 347 268.
  DLA PRACOWNIKÓW 

SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

dzień skupienia odbędzie się 15 MAR-
CA w kaplicy sióstr boromeuszek i 
Centrum Jana Pawła II w Gliwicach. 
Rozpoczęcie o godz. 10.00 w kapli-
cy przy ul. Zygmunta Starego 19. Mszy 
przewodniczyć będzie bp Gerard Kusz.

Zapowiedzi

Album Pascala

Trzy epoki Górnego Śląska
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