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Do grobu 
św. Jadwigi
Pielgrzymka. Jak 
co roku pod koniec 
kwietnia organizowana 
jest diecezjalna 
pielgrzymka 
do Trzebnicy, 
do grobu 
św. Jadwigi, 
patronki Śląska. 
Tym razem jej 
organizatorami są 
dekanaty Pyskowice 
i Toszek. 
26 kwietnia o godz. 9.30 
w  sanktuarium 
rozpocznie się Różaniec. 
O godz. 10.30 
pod przewodnictwem 
bp. Gerarda Kusza 
celebrowana będzie 
uroczysta Eucharystia. 
Na godz. 13.00 
zaplanowano nieszpory, 
a o godz. 14.00 
– Drogę Krzyżową.

Franciszkanie 
świętują
Bytom. Trwają obchody 
750-lecia przybycia 
Zakonu Braci Mniejszych 
do Bytomia. Z tej okazji 
w przyszłą niedzielę, 
27 kwietnia o godz. 17.00,  
w kościele św. Wojciecha 
przy placu Klasztornym  
z koncertem wystąpi 
Ewa Uryga.

Szkoła od środka
Zabrze-Helenka. 
W  sobotę 26 kwietnia 
odbędzie się  dzień 
otwarty w Salezjańskim 
Zespole Szkół Publicznych 
im. św. Dominika 
Savio na Helence 
(ul. Kruczkowskiego 31, 
www.zabrze.salezjanie.
org.pl ). Od godz. 9.00 
do 14.00 będzie 
można zapoznać 
się z ofertą 
gimnazjum i liceum 
ogólnokształcącego.

Ewangelizacja ProChrist w diecezji gliwickiej

Dłuższa droga 
do szczęścia

S ala gimnastyczna IV LO w 
Rokitnicy na jeden wieczór sta-

ła się miejscem modlitwy. Pojawił 
się ekran i krzyż, przed którym 
po zakończeniu przekazu wszy-
scy modlili się, oddając Bogu całe 
swoje życie. Przed połączeniem ze 
Spodkiem, w atmosferę modlitwy 
wprowadził zespół „Łaską zbawie-
ni” z Gliwic. 

Tego dnia ewangelicki teolog z 
Niemiec ks. Ulrich Parzany swoje-
mu wystąpieniu nadał tytuł „Dia-
beł tkwi w szczegółach”. Mówił 
o mechanizmach wchodzenia w 
grzechy i trudnościach w wyjściu 

z nich. – My nie czynimy zła dlate-
go, że chcemy je czynić, ale często 
dlatego, że chcemy być szczęśliwi. 
I poszukujemy tej krótszej drogi do 
szczęścia. Kiedy próbujemy zawró-
cić, sami już nie potrafimy. Znam 
tylko jedną drogę ratunku, ramio-
na ukrzyżowanego Chrystusa – 
mówił ks. Parzany. Zachęcał też do 
codziennego sięgania po Biblię.

Grzegorz Sikora jest animatorem 
oazowym w parafii św. Andrzeja w 
Zabrzu. Był na rozpoczynającym 
ProChrist spotkaniu w parafii Chry-
stusa Króla w Gliwicach. Tym razem 
szczególnie przemówiła do niego hi-

storia Gabriela, który opowiadał w 
Spodku o swoim życiu – najpierw w 
dół, aż do więzienia, a potem w gó-
rę, ku Bogu. – Jeszcze raz uświado-
miłem sobie, że Pan Bóg może wy-
ciągnąć nas z największego bagna. 
Staram się czytać Jego słowo prawie 
codziennie, ale jest wiele spraw, któ-
re odciągają mnie od tego. Chociaż 
wiem, że to właśnie daje mi łączność 
z Bogiem. I zawsze chcę wracać do te-
go źródła – mówił po spotkaniu.

– Taka forma ewangelizacji to 
szansa , żeby dotrzeć do tych, któ-
rym chrześcijaństwo wydaje się 
nudne, mało atrakcyjne. Chcieli-
śmy też, żeby jedno spotkanie by-
ło w szkole, do której może łatwiej 
przyjść tym, którzy nie chodzą 
do kościoła – zauważył ks. Marek 
Olekszyk, który razem z dużą gru-
pą chętnych przygotował spotkanie 
w Rokitnicy. mf

Do ponad stu miejsc – w tym do Gliwic, Zabrza 
i Świerklańca – dotarł przekaz satelitarny 
z katowickiego Spodka. Tam od 6 do 13 kwietnia 
obywała się ewangelizacja ProChrist.

Występ Darka Malejonka oglądany na przekazie satelitarnym 
z katowickiego Spodka w NLO w Rokitnicy
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Pyskowice. W decydującą fazę 
wkraczają piłkarskie mistrzostwa 
ministrantów diecezji gliwickiej. 
Po dekanalnych rozgrywkach 
przyszedł czas na walkę w pół- 
finałowych turniejach diece-
zjalnych. W pierwszym z nich 
rywalizowali ministranci ze 
szkół podstawowych. Awans do 
zawodów finałowych wywal-
czyły parafie: Ducha Świętego 
w Gliwicach-Ostropie, NMP 
Królowej Różańca Świętego w 
Boronowie, Wszystkich Świętych 
w Bojszowie i św. Marcina w 
Starych Tarnowicach. W kolej-
nych półfinałowych zawodach (26 
kwietnia i 17 maja), które odbędą 
się także w Pyskowicach, o awans 

do finału walczyć będą ministran-
ci z gimnazjów i szkół średnich. 
Finał z udziałem 4 najlepszych 
drużyn w każdej kategorii wie-
kowej zaplanowano na 31 maja. 
Honorowy patronat nad mistrzo-
stwami sprawują: biskup gliwic-
ki Jan Wieczorek i burmistrz 
Pyskowic Wacław Kęska.  pj

Zabrze. W czwartek 10 kwiet-
nia zabrzański sąd rozpoczął 
rozpatrywanie spraw dwóch 
sióstr boromeuszek – do nie-
dawna dyrektora oraz wycho-
wawczyni w Specjalnym Oś- 
rodku Wychowawczym w Za- 
brzu. Zakonnice  oskarżone są  
m.in. o niedopełnienie obowiąz-
ków, ubliżanie podopiecznym 
i przyzwolenie na przemoc – 
również seksualną – między 
wychowankami.  Zarzuty zosta-
ły sformułowane w wyniku 
zeznań byłego wychowanka 
oskarżonego o zabójstwo 8-let-
niego Mateusza Domaradzkiego 
z Rybnika.   Władze Kongregacji 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola 

Boromeusza w Trzebnicy zmie-
niły kierownictwo zabrzańskiej 
placówki wiosną ubiegłego roku.  
12 kwietnia wydały natomiast 
oświadczenie, w którym wyra-
żają ubolewanie z powodu rozpo-
wszechniania przez media „po- 
twornie zniekształconych faktów, 
związanych ze sprawą molesto-
wania seksualnego wśród wycho-
wanków Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego w Zabrzu”. 
„Ferowanie wyroków, dokonane 
przez media przed wyrokiem sądu 
wobec pracujących tam Sióstr, 
jest nie tylko bolesne, ale głęboko 
niesprawiedliwe i krzywdzące” 
– napisała s. Alberta – Barbara 
Groń, przełożona generalna. kc

Gliwice. W sobotę 12 kwiet-
nia odbył się II Gliwicki Rajd 
Rowerowy im. Jana Pawła II. 
Jego inicjatorem jest Magazyn 
Turystyczno-Sportowo-Tram- 
pingowy „Cykloturysta”.  Pomimo 
deszczowej pogody 14 rowe-
rzystów wystartowało spod  
katedry na Lotnisko Aeroklubu 
Gliwickiego.   Przed obeliskiem 
upamiętniającym wizytę Jana 
Pawła II złożono kwiaty i  odmó-
wiono modlitwę w intencji rychłej 

beatyfikacji. – Na metę w sumie 
przybyło ponad 30 rowerzystów 
z regionu, najdalej z Mikołowa, 
Tychów i Żor. Najliczniejsza dru-
żyna rajdowa reprezentowała 
Gimnazjum nr 6 w Gliwicach 
– informuje Lesław Dynak, 
organizator rajdu. Przy okazji 
zorganizowano także rowero-
wy tor przeszkód, w którym  
najlepszy okazał się: Patryk 
Lewandowski, a w kategorii 
senior – Piotr Kalinowski. kc

Diecezja. Z okazji Światowego 
Dnia Modlitw o Powołania 13 
kwietnia klerycy Wyższego Se- 
minarium Duchownego w Opolu 
odwiedzili aż 18 parafii w diecezji 
gliwickiej. Już w piątek 11 kwietnia 
na spotkaniu z młodzieżą w para-
fii Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Zabrzu Helence 
zagrał klerycki zespół muzyczny. 
W innych parafiach po dwóch, 
trzech alumnów służyło podczas 

niedzielnej liturgii i popołudnio-
wych nabożeństw. Klerycy dzie-
lili się swoim doświadczeniem 
wiary i mówili o powołaniu. 1 ma- 
ja w WSD w Opolu przy ul. Drzy- 
mały 1 odbędzie się Dzień Ot- 
wartych Drzwi. Od godz. 9.00 moż- 
na zwiedzać jego gmach, o godz. 
11.00 przewidziana jest Msza św. 
i posiłek, a o godz. 14.00 spotkania 
w grupach, które zakończą się 
nabożeństwem o godz. 15.00.  kc

Gazeta Prawna. Bytom okazał 
się  najlepszy w województwie 
śląskim w wydawaniu funduszy 
unijnych. Ranking samorządów 
po raz drugi zorganizowała 
„Gazeta Prawna”. Powstał on na 
podstawie danych Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego na temat 
zawartych do końca 2007 roku 
umów o przyznanie unijnych 
dotacji, podpisanych przez 

samorządy, przedsiębiorstwa 
oraz innych beneficjentów fun-
duszy z UE na terenie każdej 
gminy i miasta w Polsce. W woje-
wództwie następny po Bytomiu 
był Rybnik i Chełm Śląski.  W 
rankingu oceniana była wartość 
przyznanej unijnej pomocy, licz-
ba realizowanych projektów oraz 
liczba mieszkańców. W ubiegłym 
roku Bytom był dziewiąty.  kc

Siostry przed sądem

Bytom dobrze korzysta 
z funduszy unijnych

Piłkarskie mistrzostwa

Klerycy odwiedzili parafie

Koncert kleryckiego zespołu w kościele w Zabrzu Helence

Rowerzyści złożyli kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym 
wizytę Papieża
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Adres redakcji: 
ul. Przedwiośnie 3,  44–119 Gliwice
Telefon/faks 032 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

Pamięci Jana Pawła II
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Zabrzańska kawiarenka z widokiem na świat

Nie tylko o kremówkach 

B yło to spotkanie zorganizo-
wane w  ramach Tygodnia 

Papieskiego.  Do dyskusji panelo-
wej zaproszone zostały cztery oso-
by: prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik, która 6 lat temu 
była inicjatorką tych spotkań, 
filmoznawca, ks. dr Marek Lis 
z Uniwersytetu Opolskiego, ks. 
Dariusz Dawid, proboszcz za-
brzańskiej parafii ewangelicko- 
-augsburskiej, i ks. Józef Kusche, 
proboszcz parafii św. Anny. 

Czy film może być modlitwą? 
– padło pytanie w dyskusji. – Po-
wiedzenie, że film jest modlitwą, 
byłoby nadużyciem, ale na pew-
no może pokazać, jak się modlić. 
Przypomnieć o czymś ważnym. 
Filmy mogą nas do modlitwy za-
chęcić, jeśli do nas przemawiają 
– zauważył ks. Lis, przywołując 
obraz „Wielka cisza” i mocno do 
niego przemawiającą scenę z do-
kumentalnego filmu o Papieżu, 
który w czasie spotkania z mło-
dzieżą skandującą jego imię prze-
rywa kazanie i wskazuje na krzyż. 
– Najlepszą drogą dla Kościoła jest 

Chrystus – przypomniał słowa Ja-
na Pawła II ks. Dawid, zauważając, 
że jest łamaniem pewnych stereo-
typów zaproszenie pastora ewan-
gelickiego na wieczór poświęco-
ny Papieżowi. – Jan Paweł II mó-
wił, że chrześcijaństwo, żeby było 
wiarygodne, musi być pojednane. 
A pojednana różnorodność jest 
naszym bogactwem. Musimy dziś 
pamiętać, że jako chrześcijanie je-
steśmy w świecie diasporą i dlate-
go potrzebne jest nasze wspólne 
świadectwo – dodał proboszcz 
ewangelicki. 

Ks. Józef Kusche wspominał 
swoje spotkania z Janem Pawłem II: 
– Do końca chyba nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, kim Papież 
był dla Polaków, jak wiele mu za-
wdzięczamy. Dziś kluczowe po-
zostaje pytanie: co z tego zostało. 
Łatwo coś zaśpiewać, powiedzieć, 
trudniej tym żyć. 

Uczestnicy panelu mówili też 
o szczególnych dla nich obrazach 
filmowych, które noszą w sobie. 
Wspominano „Misję”, „Pasję” Gib-
sona, film „Luter”, którego śląska 

premiera odbyła się właśnie w Za-
brzu. – „Misja” i „Pasja” były fil-
mami, które zrobiły na mnie nie-
prawdopodobne wrażenie. I py-
tanie: jaka w tym wszystkim jest 
moja rola?, które jeszcze bardzo 
długo towarzyszyło mi po ich obej-
rzeniu – powiedziała Małgorzata 
Mańka-Szulik.  Ks. dr Marek Lis 
mówił o swojej fascynacji „Deka-
logiem” Kieślowskiego: – Ten film 
trzyma mnie od 20 lat. Dojrzewa-
łem do niego, a dziś wiem, że jest 
to najpiękniejszy film – i o Janie 
Pawle II, i o Bogu, i o człowieku. 
(Filmoznawca przypomniał tu 

scenę z Dekalogu I, kiedy chłopiec, 
główny bohater, prowadzi rozmo-
wę z babcią – Mają Komorowską – 
wpatrzony w zdjęcie Papieża).

Papieska kawiarenka zakoń-
czyła się spotkaniem przy kre-
mówkach. Wcześniej jednak od-
była się licytacja na rzecz chorej 
Darii Kity. Licytowano m in. ko-
szulkę Górnika Zabrze z podpisa-
mi wszystkich zawodników, której 
nabywcą został ks. Józef Kusche. 
W czasie całej imprezy charyta-
tywnej razem z licytacją zebrano 
ponad 6 tys. złotych.

Mira Fiutak

Nauka tak. Kremówki tak – to temat 
spotkania kawiarenki z widokiem na świat, 
które 8 kwietnia odbyło się w Zabrzu. 
Tym razem w kinie Roma, bo rozmowa 
dotyczyła filmów o Janie Pawle II.

W dyskusji uczestniczyli (od lewej) ks. Józef Kusche, Małgorzata 
Mańka-Szulik, ks. Dariusz Dawid i ks. Marek Lis

RO
M

aN
 K

O
N

Za
l

W Tarnowskich Górach po raz 
piętnasty odbędzie się kon-
kurs poetycki im. ks. Jana 
Twardowskiego. 

W zeszłym roku było prawie 
170 uczestników, każdy 

z nich przygotował po 3 wier-
sze, co daje w sumie około 500 
utworów. To pokazuje skalę te-

go przedsięwzięcia i świadczy o 
tym, że młodzież żyje nie tyl-

ko tym, co proponuje jej dzisiej-
szy skomercjalizowany świat. 
Ważne są dla niej  wartości, które 
w poetyckiej formie chcą przeka-
zać sobie nawzajem. Służą temu 
także spotkania, które odbywają 
się po zakończeniu konkursu – 
mówi  ks. Bogdan Benedik, jeden 
z organizatorów.
C elem konkursu jest ożywie-
nie działalności młodzieży oraz 
wyłonienie i prezentacja młodych 
talentów, piszących o wszyst-
kim, co w życiu piękne i dobre. 
Organizatorzy oczekują wierszy, 
mówiących o zawiłościach duszy, 
mając nadzieję, że nie zabraknie im 

pogody i humoru. Konkurs będzie 
przeprowadzony w czterech kate-
goriach: starsze klasy szkół pod-
stawowych, klasy gimnazjalne, 
młodzież szkół ponadgimnazjal-
nych i młodzież do 26. roku życia, 
studiująca lub pracująca. 

Żeby wziąć udział w kon-
kursie, trzeba do 5 maja przesłać 
3 swoje wiersze, dotąd niepubli-
kowane. Regulamin dostępny jest 
na: www.tarnowskiegory.pl. In-
formacji udziela także sekretarz 
konkursu: Stanisława Szymczyk,  
tel. 0 32 285 17 04 (po godz. 16),  
e-mail: tkpoetycki@gazeta.pl 
� •

XV Tarnogórski Konkurs Poetycki

Szansa dla młodych talentów

Ks. Jan 
Twardowski 
(1915–2006 r.)
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XV Tydzień Ziemi w Zabrzu

Męczą nas śmieci
Rozmowa 
z Urszulą Potyką, 
organizatorem 
Tygodnia Ziemi 
w Zabrzu

Klaudia Cwołek: Czy zga-
dza się Pani z opinią tej części 
mieszkańców, którzy uważa-
ją, że Zabrze jest zaśmiecone 
i brudne?

Urszula Potyka: – Z przy-
krością muszę stwierdzić, że 
taka sytuacja trwa od kilku lat. 
Najpierw wydawało mi się, że 
w dużej mierze jest to wina sa-
mych mieszkańców. Ale kiedyś 
jechałam samochodem przez 
cała Polskę i zauważyłam, że nie 
wszędzie tak musi być. W du-
żych  miastach jest to poważny 
problem, ale byłam w miastach 
większych, które są czystsze. 

Jeżeli nie mieszkańcy, to co lub 
kto jest przyczyną zaśmiecenia?

– Mieszkańcy nie są bez wi-
ny, ale problem jest bardziej zło-
żony. W budynkach, w których 
powstały wspólnoty mieszka-

niowe, nagle okazało się, że nie 
wiadomo, kto sprząta. Kiedyś 
było tak, że jak śmieci leżały, 
a ktoś się poskarżył,  to służby 
ruszały i sprzątały. Teraz to nie 
wystarcza, jest też problem z fi-
nansami. Nawet jeśli ktoś przyj-
dzie i  doraźnie posprząta teren, 
to bez stałego wynagrodzenia 
nie będzie tego robił.  Druga 
przyczyna to nieuregulowana 
własność gruntów. Straż miej-
ska chodzi, gdzieś komuś wysyła 
monity, od czasu do czasu tereny 
są sprzątane, ale widocznie zbyt 
rzadko. Najbardziej boli mnie to, 

że śmieci leżą nie na uboczu, ale 
w centrum.  Jeżeli na przykład 
na stadionie jest jakaś impre-
za, to siłą rzeczy po niej miasto 
jest zaśmiecone.  A gdy termin 
na sprzątanie nie przypada  za-
raz potem, to przez tydzień te 
śmieci oglądamy.  Jest to irytu-
jące. A nie musi tak być. W Za-
kopanem na Krupówkach, gdzie 
przemieszczają się setki tysięcy 
ludzi, widziałam, jak co parę 
godzin przejeżdżają samocho-
dy opróżniające kosze na śmie-
ci, więc jak rano się wyjdzie, nie 
ma śmietniska. A u nas na placu 
Wolności w sobotę wieczorem 
mamy horror. 

Może problem jest w tym, że 
każdy myśli, że śmieci to nie 
jego sprawa?

– To jest z jednej strony brak 
odpowiedzialności, ale także 
brak kontroli. 

Nie ma na przykład sankcji za 
niesprzątanie po psach…

– Mieszkam  w miejscu, gdzie 
prawie nikt nie poczuwa się do 
tego obowiązku. A ja nie mogę 
być takim cerberem i każdemu 
zwracać uwagi. Wolę podzię-

kować młodemu 
człowiekowi, któ-
rego spotkałam 
z dużym psem, 
woreczkiem i sa-
perką. Ale to jest 
rzadkość. To jest też wina nasze-
go wychowania. Dlatego organi-
zujemy kolejny Tydzień Ziemi

Przy okazji którego Zabrze re-
klamujecie jako gminę przyja-
zną środowisku. Czy wobec na-
szego narzekania nie wygląda 
to jak groteska?

– Nie, bo cywilizacja odpa-
dów to nie tylko śmieci, które 
widzimy na co dzień, ale to, co 
wytwarzamy i czym zaśmie-
camy umysł, powietrze, wo-
dę. Gmina dostała odznaczenie 
za stację segregacji odpadów 
i kompostownię, oczyszczalnię 
ścieków, dofinansowanie zmia-
ny ogrzewania, zmniejszające-
go niską emisję.  Mamy też suk-
cesy na płaszczyźnie edukacji 
ekologicznej.  Program Tygo-
dnia Ziemi ma już 15 lat i sko-
rzystało z niego mnóstwo ludzi, 
a to przynosi owoce, bo dzieci są 
najwdzięczniejszymi słuchacza-
mi�i�chętnie�się�uczą.� �•

Cywilizacja odpadów
Zaśmiecone bywa już wszystko – ziemia, kosmos, a nawet ludzki 
umysł. W Zabrzu za parę dni rozpoczyna się jubileuszowa, 
piętnasta edycja Tygodnia Ziemi.
Jej hasłem przewodnim jest cywilizacja odpadów, czyli jeden 
z najważniejszych problemów ekologicznych współczesności. 
Podczas tygodnia (22–28 kwietnia), który jest przede wszystkim 
imprezą edukacyjną skierowaną do dzieci i młodzieży, będzie 
mowa nie tylko o pospolitych śmieciach, ale także innych 
produktach cywilizacji, z którymi nie dajemy sobie rady: 
gazami wypuszczanymi do atmosfery, spalinami, niską emisją, 
odpadami przemysłowymi. 
Organizatorzy, czyli Muzeum Górnictwa Węglowego, 
przygotowali konkursy, warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki 
do obiektów komunalnych i przemysłowych, zawody sportowe.  
Na pewno warto wybrać się na prelekcję dr. hab. Piotra 
łaszczycy dla młodzieży  ponadgimnazjalnej  pt. „Zaśmiecony 
umysł” (piątek, 25 kwietnia, godz. 11.00) czy na spotkanie z 
Dorotą Sumińską, autorką programu radiowego „Cztery łapy” 
(sobota,  26 kwietnia, godz. 17.00). Przy okazji Tygodnia Ziemi 
będzie można włączyć się w prowadzoną przez salezjanów 
akcję „adopcja na odległość” i zwiedzić wystawę „Czas pomóc 
innym” (czynna do 11 maja). Szczegółowy program: www.
muzeumgornictwa.pl. Informacje: tel. 32 271 65 91 w.38.

Reprezentacyjna ulica Wolności w Zabrzu w kwietniową 
niedzielę

pod
patronatem
„Gościa”
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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. 

Z a tydzień 27 kwietnia w pro-
gramie „Tu i teraz” audycja 

o Domowym Kościele – wspól-
nocie rodzinnej Ruch Światło–
Życie. Domowy Kościół pomaga 
małżonkom sakramentalnym 
czerpać łaski i moc z sakramen-
tu małżeństwa. 

Aby wygrać zaproszenie dla 
czterech osób do Multikina w Za-
brzu, należy zadzwonić po za-
kończeniu audycji do studia (tel. 
0 32 232 52 32) i odpowiedzieć na 
pytanie: ile razy w roku odby-
wają się rejonowe dni wspólnoty 
Domowego Kościoła?

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 Zabrzu,  rodzinne wejście do 
Fantasy Parku w Rudzie Śląskiej 
(można pograć w kręgle, bilard, 
gry wideo) oraz książki ufundo-
wane przez Wydawnictwo Jed-
ność.� •

Młodzi dla seniorów

Wiosenna rewizyta
Jedni z najmłodszych 
przyjeżdżają do 
najstarszych – mówi 
Bonifacy Dylus, 
opiekun sośnickich 
„Marcinków”, 
dla których po raz 
kolejny wystąpili 
uczniowie gliwickiej 
szkoły muzycznej

W spółpraca ta trwa już 15 
lat i zaczęła się wkrótce 

po powstaniu „Marcinków”, czy-
li wspólnoty osób starszych i sa-
motnych, założonej w Gliwicach 
Sośnicy przez Bonifacego Dylu- 
sa. Do tej pory uczniowie muzy-
kowali dla seniorów w domu pa-
rafialnym, tym razem koncert 
odbył się w kościele, bo w ra-
mach rewizyty przyjechał posłu-
chać ich także zaprzyjaźniony z 
„Marcinkami” parafialny Klub 
Seniora z Bobrownik Śląskich. 
Razem zebrało się 130 osób, które 
ledwie pomieściły się w sali, gdzie 
przygotowano dla wszystkich po-
częstunek. Każdy z gości został 
przywitany żółtym tulipanem. 

Orkiestrą i chórem Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia dyrygował Andrzej Rosół. 
Młodzi muzycy zaprezentowali 
m.in. utwory Jana Christiana Ba-
cha, Maurycego Moszkowskie-

go i Tadeusza Maklakiewicza. 
Szczególnie gorąco zostały przy-
jęte solowe partie na wiolonczeli 
i flecie. – To fajne, że ludzie o róż-
nych temperamentach znajdują 
wspólny język i zainteresowania 
na płaszczyźnie muzyki – mówi 
Bonifacy Dylus.

Spotkanie zakończyło się 
Mszą św. w intencji obu grup. 

Celebrowali ją ich opiekuno-
wie: ks. Piotr Ciba – proboszcz 
z Bobrownik Śląskich i ks. Piotr 
Szczygielski, wikary w Sośnicy, 
który odbywał swoją praktykę 
diakońską w Bobrownikach. To 
dzięki tej znajomości obie gru-
py seniorów zaprzyjaźniły się i 
utrzymują kontakty. 
 kc

Na stronach gliwickiego ma-
gistratu (www.um.gliwice.pl) 
można zapoznać się z testową 
wersją internetowej mapy mia-
sta.

P lan Gliwic tworzony jest 
w różnych wersjach – dla 

mieszkańców, inwestorów i 
urzędników.  Po otwarciu wi-
dzimy zdjęcie lotnicze Gliwic. 
Żeby dotrzeć do interesujących 
nas szczegółów, trzeba myszką 
powiększyć widziany obraz lub 

wpisać poszukiwaną rzecz do 
wyszukiwarki.  W ten sposób 
można szybko dotrzeć do róż-
norodnych danych, których ba-
za będzie rozbudowywana.  Cel 
jest taki, żeby za pomocą mapy 
uzyskać maksimum informacji. 
Na przykład dowiedzieć się, co 
mieści się w konkretnym obiek-
cie, jaki jest numer telefonu 
do przychodni czy hotelu, o któ-
rej odjeżdża autobus i co grają 
w teatrze.  – Najważniejszą spra-
wą jest jednak opublikowanie 

informacji dotychczas przecho-
wywanych w niedostępnej sze-
rokiemu ogółowi społeczeństwa 
mapie numerycznej.  Samemu 
będzie można sprawdzić, czy 
dana nieruchomość jest własno-
ścią prywatną czy państwową, 
i jak przebiegają linie uzbrojenia 
przy działce – tłumaczą twórcy 
Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej. Na razie na ad-
res mailowy: msip@um.gliwice.
pl można przesyłać swoje suge-
stie i uwagi.  k

Internetowa mapa Gliwic

Szukaj, a znajdziesz

Marcin Kusz wraz z orkiestrą wykonał fragment Koncertu c-moll 
Jana Christiana Bacha
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D ziękujemy bytom-
skiemu magistratowi 
za udostępnienie lot-
niczych zdjęć, które 

nam to umożliwiają, a autorowi 
za dostarczenie nowych wrażeń.  
Warto przypomnieć, że Janusz 
Moczulski jest m.in. autorem al-
bumu „Śląsk z nieba”.  „Za każdym 
razem,  gdy wznoszę się w powie-
trze, towarzyszy mi to samo uczu-
cie, codzienne troski stają się nie-
ważne i zostają na ziemi, a ja patrzę 
na świat pode mną z niedostępnej 
dla większości ludzi, niebiańskiej 
perspektywy. Z wysoka widać 
wiele rzeczy niedostrzegalnych 
z powierzchni ziemi” – pisze.  
Zamieszczone obok zdjęcia  to 
część większego fotoreporta-
żu, który można zobaczyć na 
www.um.bytom.pl.� •

Kościoły bytomskie z lotu ptaka
FOTOGRAFIA. Czasem wystarczy zmienić 
perspektywę, by znany dobrze obiekt objawił 
nam swoje nowe piękno. Tak jest na pewno 
z bytomskimi kościołami, które choć górują nad 
miastem, są przesłonięte innymi zabudowaniami 
i nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec i docenić 
cały ich kunszt.  

zdjęcia
Janusz Moczulski

moczulski@fotopress.pl

Kościół św. Jacka przy ul. Matejki
Poniżej po lewej: 
Kościół Podwyższenia Krzyża 
Świętego przy ul. Ligonia  
Poniżej: 
Kościół św. Anny 
przy ul. Chorzowskiej

Św. AnnyŚw. Małgorzaty

NSPJ R O Z B A R K

Św. Józefa

Św. Barbary

Św. Jacka
Wniebowzięcia NMP

Krzyża Świętego

Trójcy 
Świętej Św. Wojciecha
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Kościoły bytomskie z lotu ptaka

Kościół Trójcy Świętej 
przy ul. Kwietniewskiego

Po prawej: 
Kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej  Maryi Panny 
przy ul. Koziołka, obok rynku.

Poniżej po prawej: 
Kościół św. Barbary 

przy ul. Chełmońskiego

Św. AnnyŚw. Małgorzaty

NSPJ R O Z B A R K

Św. Józefa

Św. Barbary

Św. Jacka
Wniebowzięcia NMP

Krzyża Świętego

Trójcy 
Świętej Św. Wojciecha
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Dla muzyków kościelnych
Dekanalne spotkania formacyjne 
w najbliższym tygodniu odbędą się: 
22 kwietnia w parafii śś. Piotra i Pawła 
w Tarnowskich Górach, 23 kwietnia 
w parafii Matki Kościoła w Lisowie (dla 
dekanatu Sadów) i  25 kwietnia w para-
fii katedralnej w Gliwicach. Rozpoczęcie 
o godz. 19.00. 

KIK w Gliwicach
23 kwietnia, kaplica św. Jadwigi 
w parafii Wszystkich Świętych. W pro-
gramie: godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 
– Msza św. z homilią i wykład dr Ilony 
Szydłowskiej, farmaceuty, pt. „O przy-
siędze Hipokratesa”. 

Eucharystia w intencji 
uzdrowienia
24 kwietnia, godz. 18.30, kościół 
Chrystusa Króla w Gliwicach przy 
ul. Okrzei. 25 kwietnia, godz. 19.00, 
kościół NSPJ w Koszęcinie.

Dla gimnazjalistek
25–27 kwietnia, klasztor służebni-
czek w Leśnicy, skupienie pt. „Święci to 
ludzie radośni”. Zgłoszenia: s. Dalmacja, 
tel: 0 77 404 83 30 lub SMS 514 347 268.

Pielgrzymka chorych 
i niepełnosprawnych
26 kwietnia, sanktuarium Matki Bożej 
w Rudach – Mszy św. o godz. 10.00 prze-
wodniczyć będzie bp Jan Wieczorek.

Pielgrzymka akademicka
26 kwietnia, wyjazd do Częstochowy 
autokarem spod kościoła akademickie-
go św. Michała w Gliwicach. Szczegóły 
i zapisy: www.da.org.pl.

Domowy Kościół 
zaprasza rodziny na oazę modlitwy 
26 kwietnia od godz. 11.00 do ok. 15.00 
w parafii św. Andrzeja w Zabrzu. 

Duszpasterstwo 
służby zdrowia
26 kwietnia, godz. 16.00, para-
fia Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Gliwicach (ul. Daszyńskiego 2, 
u redemptorystów). W programie Msza 
św.�i�sprawozdanie�o.�Jana�Nogi.� •

zapowiedzi
Dwujęzyczny album

Śladami Ballestremów

Z zaskoczenia tym, jak mało znają najbliż-
szą historię, zaczęło się zainteresowanie 

Ballestremami trójki studentów Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. 
Owocem ich poszukiwań była otwarta we 
wrześniu 2006 r. wystawa fotograficzna, 
która do dziś prezentowana jest w pałacu w 
Pławniowicach. Obecnie 
wydany album poszerza 
jeszcze ten wcześniej zebra-
ny materiał. Beata Skrzypek 
zajęła się stroną tekstową, a 
Paweł Pomykalski i współ-
pracujący z nimi Tomasz 
Kiełkowski – stroną fotogra-
ficzną. W wydanej dwuję-
zycznej (polsko-niemieckiej) 
publikacji zamieścili efekt 
pięciu lat swoich poszukiwań, 
dzięki którym lepiej poznaje-
my historię rodu przemysłow-
ców, którzy nie tylko budowa-

li kopalnie i huty, ale również 
dbali o sprawy mieszkalne, 
socjalne i edukacyjne swoich 
pracowników. Studenci do-
tarli do ich miejsc rodowych, 
osiedli robotniczych, obiektów 

przemysłowych. Swoje poczyna-
nia konsultowali m.in. z hrabią 
Mikołajem von Ballestremem 
z Berlina, który udostępnił do 
publikacji z rodzinnych zbio-
rów kilka zdjęć archiwalnych. 

Wydanie albumu zosta-
ło sfinansowane przez Dom 
Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Gliwicach i tam 
też można kupić tę publi-
kację, na miejscu lub przez 
Internet: DWNP, Gliwi-
ce, ul. Rybnicka 27, tel. 32 
232 49 02, www.haus.pl.  
� •

Konkurs metropolitalny

Moja wyjątkowa rodzina
Jeszcze do 30 kwietnia można przesyłać 
prace na konkurs, zorganizowany w ramach 
Metropolitalnego Święta Rodziny i wygrać 
wyjazd do Brukseli.

Z adaniem uczestników jest przedstawie-
nie historii i dnia dzisiejszego swojej ro-

dziny w dowolnej formie, np. plastycznej, 
muzycznej, literackiej, multimedialnej, na-
grania audiowizualnego. 

Werdykt jury zostanie ogłoszony 17 ma-
ja podczas koncertu pt. Śląsk dla rodzin, któ-
ry odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca  w 
Zabrzu. Wystąpi wówczas Zespół Pieśni i 
Tańca „Śląsk” i będzie to inauguracja Me-

tropolitalnego Święta Rodziny, który w ar-
chidiecezji katowickiej oraz diecezjach opol-
skiej i gliwickiej potrwa do 1 czerwca.

Nagrodami w konkursie jest wyjazd do 
Brukseli (od 3 do 5 osób w każdej rodzinie), a 
także publikacja portretów zwycięskich ro-
dzin na łamach diecezjalnego wydania „Go-
ścia Niedzielnego”. Wybrane prace zostaną 
zaprezentowane na wystawie  w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu.

Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32 37 33 520 lub na stro-
nie www.swietorodziny.um.zabrze.pl. Moż-
na tam też pobrać program Metropolitalnego 
Święta Rodziny. k.

Chociaż ślady ich działalności mamy często na wyciągnięcie 
ręki, to nie zawsze kojarzymy je z przedwojenną obecnością 
rodu przemysłowców. Właśnie ukazał się album zatytułowany 
„Górnośląscy potentaci – dziedzictwo Ballestremów”.

pod
patronatem
„Gościa”


