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Jak Persowie nazywali 
Boga Izraelitów? Które 
gatunki literackie 
wymienione są we 
wstępie do Księgi 
Estery? – to niektóre 
z pytań, z jakimi 
musieli zmierzyć 
się gimnazjaliści 
w Piekarach Śląskich. 

W VII Finale Wojewódzkiego 
Kon k u rs u Biblijnego, 

który odbył się 17 kwietnia w sank-
tuarium Matki Bożej Piekarskiej, 
wzięło udział 62 uczniów z pięciu 
diecezji. Dwunastu przyjechało 
z diecezji gliwickiej. – W tym ro-
ku konkurs dotyczy trzech ksiąg 
Starego Testamentu: Judy ty, 
Estery i Tobiasza. Jego głównym 
celem jest głębsze poznanie Pisma 
Świętego – mówi ks. Jacek Błaszczok 
z Wydziału Katechetycznego 
Kurii Metropolitalnej w Kato- 
wicach. 

Główną nagrodę zdobył Pa-
weł Nowak z Zespołu Szkół w Ro-
goźniku. Jak się okazało, to nie był 
pierwszy konkurs biblijny, w któ-
rym odniósł sukces. Identyczną 
ilość punktów zgromadziła Sandra 
Nowak z Gimnazjum nr 1 w Tar-
nowskich Górach, jednak przegra-
ła w losowaniu pierwszej nagrody, 
jaką był laptop. – Rok temu zabra-

kło mi pół punktu, żeby dostać się 
do finału. Teraz udało się. Spróbuję 
wykorzystać w swoim życiu te po-
uczenia, nakazy, jakie znajdują się 
w tych trzech księgach Starego Te-
stamentu – przyznaje uczennica. 
W pierwszej finałowej piątce zna-
lazła się też Agata Wilk z gliwickie-
go Gimnazjum nr 7.

Piotr Sacha

Droga do ubogich

R óżaniec i relikwie św. Brata 
Alberta i bł. s. Bernardyny, 

założycieli zgromadzeń posługu-
jących najuboższym, rozpoczę-
ły wędrówkę po gliwickich para-
fiach. W zeszłą niedzielę do kate-
dry śś. Piotra i Pawła przywiozła je 
z Bielic delegacja z bratem Jerzym 
Marszałkowiczem, założycielem 
pierwszego w Polsce schroniska dla 
bezdomnych.  Nawiedzenie zorgani-
zowało gliwickie koło Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. W je-
go w intencji sprawowana była w ka-
tedrze Msza św., której przewodni-
czył bp Jan Wieczorek. W homilii 
podkreślił,  że Brat Albert żył ta-
jemnicami światła, choć nie by-
ły one jeszcze oficjalnie włączone 
w Różaniec. Relikwie pozostaną 
w diecezji do 2 maja i będą przyjmo-
wane przez kolejne parafie. Później 
zostaną przekazane do Rybnika. kc
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Finał Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego

Zmaganie ze Słowem
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Gliwice. Wniesienie różańca i relikwii do katedry. Na pierwszym planie brat Jerzy 
Marszałkowicz

Sandra Nowak z Tarnowskich Gór odebrała dyplom z rąk 
ks. Władysława Nieszporka, proboszcza piekarskiego sanktuarium

Nowy kierunek
Politechnika Śląska. 
Mechatronika 
przemysłowa – studia 
Międzynarodowe to nowy 
kierunek studiów, jaki 
zostanie uruchomiony 
w Gliwicach dzięki 
współpracy francuskiej 
Grupy icaM, politechniki 
Śląskiej, zakonu jezuitów 
oraz przedsiębiorstw 
partnerskich. Nowa 
specjalność łączy 
elektronikę, automatykę, 
mechanikę oraz 
informatykę.

Świąteczny bieg
Bytom. Każdy chętny  
może wziąć udział 
w ii Bytomskim Biegu 
Konstytucji 3 Maja, 
organizowanym przez 
osir. Wyznaczono 
dwie trasy: główną 
i rekreacyjną.  
Dodatkowe informacje: 
www.osir.bytom.pl, 
tel. 32 281 27 70 wew. 43.
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Nowy Rektor Politechniki Śląskiej

Gliwice. Nowym rektorem 
Politechniki Śląskiej w dru-
giej turze głosowania został 
wybrany prof. dr hab. inż. 
Andrzej Karbownik, dzie-
kan Wydziału Organizacji i 
Zarządzania.  Uzyskał 94 głosy 
poparcia uczelnianego kole-
gium elektorów, które liczyło 168 

osób.  Kandydatami do pełnienia 
tej funkcji byli także:  prof. dr hab. 
inż. Leszek A. Dobrzański i prof. 
dr hab. inż. Krystian Probierz.  
Prof. Andrzej Karbownik jest 16. 
rektorem w historii Politechniki 
Śląskiej. Jego czteroletnia kaden-
cja rozpocznie się 1 września. 
 kc

Rektor prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński składa gratulacje 
rektorowi elektowi prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Karbownikowi
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Muzyczna wiosna
Koncerty i festiwale. Miesz-
kańcy śląskich miast nie mogą 
narzekać na brak ciekawych 
propozycji muzycznych, i to 
zarówno pojedynczych koncer-
tów, jak i dużych imprez kultu-
ralnych.   W miniony weekend 
odbyły się kolejne Gliwickie 
Spotkania Chóralne,  organizo-
wane przez Akademicki Chór 
Politechniki Śląskiej od 1980 
roku. W kilku miastach trwa 
III Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Dawnej im. G. G. 
Gorczyckiego, którego koncert 

finałowy odbędzie się 27 kwietnia 
w Bytomskim Centrum Kultury. 
Camerata Silesia zaprezentuje 
wówczas spektakl chopinowski 
– Wizyta o zmierzchu. Ostatnim 
akcentem festiwalu będzie Msza 
w kościele św. Jacka w Bytomiu w 
274. rocznicę śmierci Grzegorza 
Gerwazego Gorczyckiego (30 
kwietnia, godz. 19.00).  Kolejne 
znaczące wydarzenie kultural-
ne to Międzynarodowy Festiwal 
„Dni Muzyki Organowej”, który 
odbędzie się w Gliwicach od 4 do 
11 maja. kc
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Tonus Peregrinus z Wielkiej Brytanii podczas koncertu 
(20 kwietnia) w kościele Trójcy Świętej w Bytomiu w ramach 
Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego

Krzyż w malarstwie
Tarnowskie Góry. W Galerii 
Pod-Nad (podcienia w rynku) 
do połowy maja można oglądać 
wystawę malarstwa Tomasza 
Wojtyska pt. „Krzyż jako symbol 
Miłości”. Jest to cykl 12 obrazów  

absolwenta Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, w 
pracowni prof. Wernera Lubosa.  
Autor zajmuje się malarstwem 
i projektowaniem graficznym. 
 kc

ro
M

aN
 K

o
N

za
l

Wernisaż wystawy odbył się 18 kwietnia. W środku Tomasz 
Wojtysek

Pomoc dla niepełnosprawnych
Programy. Powiatowe Cen- 
trum Pomocy Rodzinie w 
Gliwicach zachęca do skorzysta-
nia z dwóch programów, przezna-
czonych dla niepełnosprawnych: 
Komputer dla Homera 2003 i  
Pegaz 2003. Pierwszy skierowa-
ny jest do osób niewidomych i 
niedowidzących, chcących zaku-
pić sprzęt elektroniczny oraz 
oprogramowanie umożliwiające 
rehabilitację (termin składania 
wniosków mija 30 kwietnia). 

Drugi służy aktywizowaniu osób 
niepełnosprawnych przez likwi-
dację barier transportowych i 
w komunikowaniu się (wnioski 
przyjmowane są do 16 maja). 
Bliższe informacje otrzymać 
można w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, które mieści 
się w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach przy ul. Zygmunta 
Starego 17. Są one także dostępne 
na stronie internetowej PFRON 
www.pfron.org.pl. kc

Nagrody im. Wojciecha Korfantego
Katowice. Profesor dr hab. 
Krystyna Heska-Kwaśniewicz,  
ks. Alojzy Sitek, Jerzy Wójcik 
(pośmiertnie),  Biblioteka Śląska,  
Klub Sportow y „Gwarek” z 
Zabrza i  Macierz Szkolna w 

Republice Czeskiej są laureatami 
tegorocznej XVI edycji Nagrody 
im. Wojciecha Korfantego. 
Uroczyste wręczenie nagród, 
przyznawanych przez Związek 
Górnośląski za dokonania na 

rzecz regionu, odbyło się 19 
kwietnia w sali audytoryjnej 
Miejskiego Domu Kultury 
„Koszutka” w przeddzień 135. 
rocznicy urodzin Wojciecha 
Korfantego. jad
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Mieliśmy już 
maraton biblijny, 
teraz przyszedł czas 
na adorację Słowa 
Bożego. Odbędzie 
się ona w ośmiu 
miastach diecezji w 
maju. 

R ok temu po raz pierwszy w 
Gliwicach głośne czytanie 

Nowego Testamentu zorgani-
zowało Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich.  Trwało ono przez 7 
dni  w kościele redemptorystów.  
Po roku pomysł będzie kontynu-
owany, ale w pogłębionej formie.

 – Wtedy to był maraton, te-
raz planujemy adorację.  Chodzi 
tu po prostu o inne skojarzenia. 
W maratonie jest próba bicia ja-
kiegoś rekordu, a do Słowa Boże-
go nie bardzo pasuje takie okre-
ślenie – mówi ks. dr Wacław 
Borek, biblista i inicjator przed-
sięwzięcia, którego oficjalna na-
zwa brzmi „Diecezjalna Adoracja 
Słowa Bożego”. Odbędzie się ona 

w wybranych parafiach  od 4  do  
18 maja. Szczegóły programu są 
właśnie dopracowywane i poda-
my je w następnym numerze gli-
wickiego „Gościa” 

Już dziś wiadomo jednak, że 
adoracja odbędzie się w ośmiu 
miejscowościach: w Gliwicach, 
Zabrzu, Bytomiu, Tarnowskich 
Górach, Lublińcu,  Pyskowicach, 
Kuźni Raciborskiej i Rudach. 
–  Po porannej Mszy przez cały 
dzień będzie na głos czytane Pi-
smo Święte. Po wieczornej Eucha-
rystii planowane są spotkania w 
formie wykładów i warsztatów – 
informuje ks. Artur Pytel, który 
z dekanalnymi duszpasterzami i 
młodzieżą zajmie się  organiza-
cyjną stroną przedsięwzięcia. 
Idea jest taka, żeby przeczytać 
i przemodlić całe Pismo Święte. 
Zachowana przy tym będzie cią-
głość –  w kolejnych miastach lek-
tura rozpocznie się w miejscu, 
gdzie została przerwana. 

– Tak jak praktykujemy 
czterdziestogodzinną adorację 
Najświętszego Sakramentu, tak 
chcemy, żeby było adorowane 
Słowo Boże.  Często zapomina-

my, że chrześcijaństwo to nie tyl-
ko Eucharystia, ale także religia 
Księgi Słowa, którą trzeba posta-
wić na świeczniku.  Zalewanie 
Boga potokiem litanijnych próśb 
czy nawet uwielbienia przed wy-
stawionym Najświętszym Sakra-
mentem oducza od słuchania te-
go, co Bóg do nas mówi. Dlatego 
potrzeba, co podkreślił mocno 
ostatni sobór,  zwrócić uwagę na 
centralne miejsce Słowa Bożego 
w życiu Kościoła– tłumaczy ks. 
Borek. 

Poprzez tę inicjatywę w die-
cezji oficjalnie zainaugurowa-

na zostanie także działalność 
Dzieła Biblijnego im. Jana Paw-
ła II (www.biblista.pl).  – To   po-
mysł Ojca Świętego dla Polski. 
Takie życzenie wyraził i my je 
realizujemy – mówi ks. Borek.  
Celem Dzieła Biblijnego  – jak 
można przeczytać w jego statu-
cie  – „jest pogłębianie rozumie-
nia Objawienia Bożego zgodnie z 
nauką Kościoła oraz formacja do 
duchowości i kultury biblijnej”. 
Po prostu chodzi o rozmiłowanie 
w Słowie Bożym, by żyć jego du-
chem na co dzień.   

Klaudia Cwołek

Nikt nie ruszał się z miejsca po 
niedzielnej Mszy, gdy dziewczę-
ta z Przemyślan zaczęły śpiewać 
ukraińskie pieśni.

G rupa 28 dzieci z opiekuna-
mi przez tydzień (od 19 do 25 

kwietnia) gościła w Polsce na za-
proszenie parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gliwicach. 
Współpraca została nawiązana 
dzięki kontaktom z ks. Piotrem 
Smolką, salezjaninem, który po-
chodzi z Zabrza i jest probosz-
czem w parafii w Przemyślanach. 
– Dzieci przyjechały do nas po 
raz drugi, ale my z pomocą cha-

rytatywną byliśmy tam już czte-
ry razy – mówi ks. Klaudiusz 
Szymroszczyk, organizator wy-
miany. Najpierw ponad dwu-
dziestoosobowa grupa była na 
Ukrainie, potem ich rówieśnicy 
z Przemyślan poznawali Polskę. 
W Gliwicach przyjmowani byli 
przez rodziny. W programie poby-
tu mieli wiele atrakcji, m.in. zwie-
dzanie zabytkowej kopalni „Guido” 
w Zabrzu, Krakowa i Wadowic 
oraz udział w Międzyszkolnym 
Festiwalu Tańców Europy. kc

Wymiana szkół i parafii 

Z Przemyślan do Gliwic
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Krótki koncert po niedzielnej 
Mszy w drewnianym kościółku 
przy ul. Kozielskiej

Adoracja Słowa Bożego w diecezji gliwickiej odbędzie się 
od 4 do 18 maja

Diecezjalna Adoracja Słowa Bożego

Biblia 
w centrum życia 
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Szukając życiowego partnera

Majówka dla singli

Ks. Waldemar Packner:  
Zabawa karnawałowa dla sa-
motnych, poszukujących wie-
rzącego partnera, wzbudziła 
takie zainteresowanie, że po-
stanowiła Pani zorganizować 
kolejne spotkanie.

Elżbieta Rafałowska: – 
Jeszcze podczas styczniowej za-
bawy jej uczestnicy pytali, kiedy 
odbędzie się następne spotkanie. 
Okazało się, że taka forma szuka-
nia życiowego partnera, dla któ-
rego wiara jest czymś istotnym, 
spodobała się obecnym. Również 
po publikacji w „Gościu” miałam 
sporo pytań o kolejne spotkanie. 
Sądzę, że zorganizowanie majów-
ki wyjdzie naprzeciw oczekiwa-
niom ludzi samotnych. Nie wiem, 
czy po ostatnim spotkaniu ktoś 
spotkał swoją drugą połowę, ale 
z pewnością uczestnicy poznali 
grono wspaniałych przyjaciół. 

Czy majowe spotkanie będzie 
podobne do karnawałowej za-
bawy?

– Zasadniczo tak. Planujemy 
rozpocząć o godz. 16.00 quizami i 
różnymi zabawami, które pozwo-
lą na poznanie się uczestników. 
Być może obecny będzie również 
psycholog, prowadzący tę część 
spotkania. Wieczorem, tak jak 
ostatnio, po wzajemnym pozna-

niu się i przełamaniu pierwszych 
lodów, chcemy zaprosić do zaba-
wy tanecznej, którą poprowadzi 
wodzirej. Zabawa jest oczywiście 
bezalkoholowa, ale okazuje się, 
że przy profesjonalnym wodzire-
ju można doskonale się bawić i nie 
nudzić ani chwili. 

Kto może zgłosić się na taką za-
bawę?

– Każdy samotny, który szu-
ka wierzącego partnera. Być mo-
że zabrzmi to paradoksalnie, ale 
czasem osoba głęboko wierząca 
ma z tym problem, i to nawet w 
naszym kraju. Taka jest zresztą 
geneza tych spotkań, które na 
Węgrzech zapoczątkowała s. Re-
gina Mary Collins, a które cieszą 
się coraz większym zaintereso-
waniem.

Gdzie należy się zgłaszać?
– Najlepiej pisząc na adres 

e-mailowy: mdl@mdl.opoka.org.
pl lub dzwoniąc pod numer: 504 
310 592, zawsze po 21.00. Przy zgła-
szaniu proszę podać swój wiek. 
To ważne dla nas, jako organiza-
torów, aby tak dobrać zgłaszają-
cych, by odpowiadali sobie wieko-
wo i aby liczba kobiet i mężczyzn 
była taka sama. Chętni zostaną 
zaproszeni na spotkanie, które 
odbędzie się, podobnie jak zaba-
wa karnawałowa, w salkach do-
mu katechetycznego przy parafii 
Matki Boskiej Częstochowskiej w 
Gliwicach-Trynku, ul. Kilińskie- 
go 2. Zabawa odbędzie się w sobo-
tę 17 maja.  •

Rozmowa z Elżbietą 
Rafałowską  
ze Wspólnoty  
Bożej Miłości

Jak żyją klerycy – można dowie-
dzieć się,  zwiedzając semina-
rium od wewnątrz.

D zień otwartych drzwi w 
Wyższy m Seminarium 

Duchownym w Opolu (ul. 
Drzymały 1) odbędzie się 1 ma-
ja.  W tym dniu młodzież może 
wejść do środka i  zobaczyć, jak 
mieszkają klerycy, dowiedzieć 

się czego uczą się na wykładach, 
co robią w czasie wolnym i co to 
są grupy seminaryjne. W pro-
gramie o godz. 9.00 – przyjmo-
wanie i oprowadzanie gości, 11. 
00 – Msza święta, 12.30 – posi-
łek, 13.30 – spotkania w grupach, 
15.00 – nabożeństwo. Na miejscu 
będzie też można poznać kleryc-
ki zespół muzyczny, kupić dobrą  
książkę i zjeść coś smacznego. k

Seminarium zaprasza  

Drzwi otwarte

Dyktando podczas kiermaszu

Kto zostanie 
bezbłędną rodziną?

Już za trzy tygodnie rozpocz-
nie się Metropolitalne Święto 
Rodziny. Jednym z najbardziej 
emocjonujących wydarzeń bę-
dzie dyktando dla rodzin.

R y w a lizacja o t y t uł 
„Bezbłędnej rodziny” od-

będzie się 31 maja o godz. 13.00 
w Katowicach podczas  dyktan-
da, które poprowadzi Krystyna 
Bochenek.  Informacje dla ro-
dzin, chcących wziąć udział w 
dyktandzie dostępne są na stro-
nie www.ksj.pl i pod numerem 
telefonu 519 546 065 od godz. 8.00 
do 15.00.    

Warunkiem udziału w kon-
kursie jest zgłoszenie druży-
ny, składającej się z trzech osób 
z rodziny (z co najmniej dwóch 
pokoleń), uzyskanie pisemnego 

potwierdzenia oraz zaproszenia 
przez organizatorów.  Zgłoszenia 
przyjmowane są do 15 maja. Dyk-
tando odbędzie się na Wydziale 
Teologicznym w Katowicach w 
ramach IV Kiermaszu Wydaw-
ców Katolickich. 

Dla drużyn, które w tekście 
dyktanda nie popełnią żadnych 
błędów lub popełnią ich naj-
mniej, organizatorzy przezna-
czają trzy nagrody. Pierwszą jest 
wyjazd z pielgrzymką do Wa-
tykanu, Rzymu i innych miast 
włoskich dla trzech osób. Drugą 
– zestaw słowników języka pol-
skiego, a trzecią – zestaw wydaw-
nictw albumowych.

Strona Metropolitalnego 
Święta Rodziny, które odbędzie 
się od 17 maja do 1 czerwca: www.
swietorodziny.um.zabrze.pl. •
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Organista – to na 
tyle ważna osoba 
w kościele, że ze 
względu na nią 
niektórzy  potrafią 
nawet zmienić 
parafię. 

Dobrze, jeżeli ktoś ma taki wy-
bór. Gorzej, że w ogóle tak się 

dzieje. Niestety,  są jeszcze para-
fie, gdzie repertuar pieśni i forma 
ich wykonania pozostawiają wiele 
do życzenia.  Nie mówiąc już o po-
wszechnym nadużywaniu takiej 
zdobyczy, jaką jest mikrofon. Ale 
poni eważ wiadomo, że ludzie nie 
zmienią się z dnia na dzień, pozo-
staje ciężka praca u podstaw i wie-
loletnia edukacja. 

Stąd wielki apel do tych, któ-
rzy mają talent i kochają litur-
gię, by rozpoczęli naukę w tym 
kierunku. Studium Muzyki Ko-
ścielnej i Diecezjalna Szkoła Or-
ganistowska II stopnia rozpoczę-
ły właśnie nabór kandydatów na 
kolejny rok szkolny.  Bp Jan Wie-
czorek przygotował z tej okazji 
nawet specjalną odezwę,  zachęca-
jąc do kształcenia.  „Instytucje te 
mają za zadanie przygotować pod 
względem muzycznym i liturgicz-
nym kolejne pokolenie 
muzyków kościelnych 
do pełnienia tak ważnej 
i odpowiedzialnej po-
sługi w ramach wspól-
not parafialnych. Tylko 
dzięki odpowiednio wy-
kształconym muzykom 
dziedzictwo  śląskiej 
muzyki kościelnej 

może się rozwijać i stwarzać nie-
powtarzalną okazję włączenia jej 
w dzieło krzewienia wiary” – na-
pisał w tekście, który ma być czyta-
ny w parafiach diecezji w maju. 

Sprawa kształcenia organi-
stów stała się więc priorytetem.  
Miejmy nadzieję, że coś się zmieni 
na lepsze, bo muzyka od wieków 
w liturgii jest ważna i dalej po-
winna pomagać, a nie przeszka-
dzać w pobożnym jej przeżyciu.  
A im więcej będzie osób wykształ-

conych, tym większe też 
szanse, że problem nie 
zostanie  sprowadzony 
jedynie do poziomu czy-
jegoś gustu.  k.c.

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

Za tydzień 4 maja w progra-
mie „Tu i teraz” audycja 

o Towarzystwie im. Edyty Stein. 
Celem stowarzyszenia jest pro-
pagowanie kultu świętej, której 
przodkowie mieszkali na terenie 
naszej diecezji – m.in. w Lublińcu 
i Gliwicach. 

Aby wygrać zaproszenie dla  
4 osób do Parku Wodnego w Tar-
nowskich Górach, należy zadzwo-
nić po zakończeniu audycji do stu-
dia (tel. 0 32 232 52 32) i odpowie-
dzieć na pytanie: W jakim mieście 
na terenie diecezji gliwickiej znaj-
duje się parafia św. Teresy Bene-
dykty od Krzyża (Edyty Stein)?

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 
4 osób), zaproszenie dla 4 osób 
do Multikina w Zabrzu, rodzin-
ne wejście do Fantasy Parku 
w Rudzie Śląskiej (można pograć 
w kręgle, bilard, gry wideo) oraz 
książki ufundowane przez Wy-
dawnictwo Jedność.  •

Rodzinny konkurs

Wygraj
Muzyka w liturgii 

Czas na decyzję
Kształcenie 
muzyków 
kościelnych

Nauka w studium 
Muzyki Kościelnej trwa 
5 lat, a w Diecezjalnej 
szkole organistowskiej 
ii  stopnia – 6 lat. Wybór 
szkoły lub studium zależy 
od posiadanych dotąd 
umiejętności, kwalifikacji,  
wieku, a także planów  
na przyszłość. absolwenci 
obydwu instytucji 
otrzymują dyplomy 
uprawniające do podjęcia 
pracy organisty kościelnego. 
absolwenci Diecezjalnej 
szkoły organistowskiej 
otrzymują ponadto 
dyplom ukończenia szkoły 
muzycznej ii stopnia, który 
umożliwia  im podjęcie 
nauki w wybranych  
szkołach wyższych.  
obecnie w sMK i Dso uczy 
się ponad 70 osób. osoby 
chcące rozpocząć naukę po 
wakacjach, powinny złożyć 
dokumenty do 20 czerwca 
w sekretariacie sMK  
i Dso w Gliwicach,  
przy ul. łużyckiej 1.   
21 czerwca odbędzie się 
egzamin wstępny.  
szczegóły są dostępne na 
www.kuria.gliwice.pl  
lub 0 32  230 78 75,  
608 048 944 i  e-mail:  
dso@kuria.gliwice.pl  

Organy z katedry gliwickiej
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Gmach na rogu 
ul. Łużyckiej 
i Krzywo-
ustego, 
w którym 
kształcą 
się muzycy 
kościelni
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D iecezja istniała zaled-
wie rok, gdy ks. Mikołaj 
Skawiński, ówczesny 
proboszcz parafii św. 

Antoniego w Gliwicach-Wójtowej 
Wsi, wpadł na pomysł zorgani-
zowania diecezjalnej rozgłośni. 
Studia radiowe, pomieszczenia 
realizatorskie i tzw. newsroom 
powstały w salkach domu para-
fialnego przy ul. Głowackiego 3, 
skąd do dziś nadawany jest pro-
gram.

Ewangelia,  
optymizm i moc

Radio Puls, bo pod taką na-
zwą rozgłośnia rozpoczęła swo-
ją działalność, w śląskim eterze 
zaistniało piętnaście lat temu, 12 
kwietnia 1993 roku. To był dru-
gi dzień świąt wielkanocnych. 
Dziennikarzom udało się do-
trzeć do pierwszego radiowego 
przemówienia bp. Jana Wieczor-
ka, które przy odbiorniku ktoś 
nagrał dyktafonem. „Należy ży-
wić nadzieję, że ta rozgłośnia, po-
przez głoszenie wartości, przy-
czyniać się może do odnowy mo-
ralnej naszych braci i sióstr, i do-
brze będzie służyć człowiekowi, 
społeczności lokalnej i diecezji 
gliwickiej” – powiedział biskup 
gliwicki. Następne lata pokazały, 
jak prorocze były to słowa. 

Z radiem od samego początku 
związany jest prezenter Michał 
Loskot. – Pamiętam, że następne-
go dnia od godz. 5.00 prowadzi-
łem pierwszą poranną audycję. 
Powiedziałem wtedy, że słucha-

cie najmłodszego radia na świe-
cie, które ma zaledwie kilkana-
ście godzin. Nie przypuszczałem, 
że to radio stanie się częścią moje-
go życia – wspomina M. Loskot. 

Zadania diecezjalnej rozgło-
śni bp J. Wieczorek określił ja-
sno: „głoszenie radosnej nowiny, 
wyzwalanie optymizmu, energii 
i mocy”. Te słowa, choć wypowie-
dziane przed piętnastoma laty, 
były, i ciągle są, mottem dzien-
nikarzy gliwickiej rozgłośni. – 
Oczywiście przez te 15 lat wiele 
się zmieniło. Ulegały zmianie 

oczekiwania słuchaczy, zmie-
niali się ludzie, którzy tworzyli 
to radio, zmieniał się też rynek 
radiowy, ale nigdy nie zmieniała 
się nasza misja. Radio zostało po-
wołane, aby służyć mieszkańcom 
diecezji gliwickiej, aby głosić Do-
brą Nowinę i informować o tym, 
co dzieje się w gliwickim Koście-
le i lokalnej społeczności – po-
wiedział ks. Sebastian Marecki, 
który w 2000 roku objął funkcję 
dyrektora rozgłośni. 

Ważnym etapem w histo-
rii radia było jego włączenie 

w struktury sieci katolickich 
rozgłośni, która od 1998 roku 
rozpoczęła nadawanie pod na-
zwą Radio Plus. 1 stycznia 1999 
roku oficjalnie zmieniono nazwę 
na Radio Plus Gliwice. 

Jutro będzie lądował...
Przez 15 lat swej działalności 

radio odcisnęło na regionie swój 
wyraźny znak. Organizowało 
konwoje z pomocą dla mieszkań-
ców byłej Jugosławii (1994), pro-
wadziło pomoc mieszkańcom 
Śląska, dotkniętym skutkami 
powodzi stulecia (1997). Ogrom-
ne znaczenie odegrało podczas 
wizyty w Gliwicach Jana Pawła II 
w 1999 roku. Dziennikarze na bie-
żąco informowali o przygotowa-
niach do papieskich odwiedzin 

15  wiosen  Radia  Plus  Gliwice
tekst
ks. Waldemar Packner

wpackner@goscniedzielny.pl

Rozgłośnia Diecezji Gliwickiej. Poniedziałek 12 kwietnia  
1993 roku. Krótko po godz. 12.00 bp Jan Wieczorek poświęcił  
siedzibę rozgłośni. Tak zaczęła się historia Radia Plus. 

Na 15. urodziny radia w studiu 
pojawił się duży tort, a specjalną 

audycję poprowadził Michał 
Loskot, związany z rozgłośnią od 

samego początku
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i wreszcie komentowali wyda-
rzenia obu pamiętnych dni 15 i 17 
czerwca. – Takich dni po prostu 
nie można zapomnieć – wspomi-
na Michał Loskot, który kierował 
pracą dziennikarzy podczas pa-
pieskiej wizyty. 

Najbardziej pamiętna była noc 
z 16 na 17 czerwca, kiedy bp Ge-
rard Kusz po raz pierwszy ogło-
sił, że mimo choroby Jan Paweł II 
jednak odwiedzi Gliwice. Infor-
macja ta pojawiła się na antenie 
Radia Plus w trakcie wieczornej 
modlitwy różańcowej 16 czerwca 
1999 roku. W telefonicznej roz-
mowie z ks. Mikołajem Skawiń-
skim bp Gerard Kusz powiedział: 
„Przekazuję radosną wiadomość. 
Ojciec Święty chce być u nas i ju-
tro będzie lądował w Gliwicach 

(…) Jest to osobista decyzja Ojca 
Świętego, który postanowił, że 
musi być w Gliwicach”. 

Przez całą noc prowadzone 
były pasma prezenterskie, które 
zawierały ważne informacje dla 
pielgrzymów. Lokalna prasa na-
zajutrz informowała, że wszel-
kie komunikaty porządkowe na 
bieżąco podawane będą w Radiu 
Plus, które stało się wówczas cen-
trum informacyjnym. 

W Kościele i regionie
Aktualnie rozgłośnia żywo 

uczestniczy w wydarzeniach die-
cezjalnych, ale także w życiu całej 
lokalnej społeczności. W radiowej 
ramówce znajduje się zarówno co-
dzienna Ewangelia wraz z komen-
tarzem, przedstawienie patrona 

dnia, jak i czas na tradycyjną mo-
dlitwę różańcową, która codzien-
nie o godz. 22 gromadzi ogromną 
rzeszę wiernych. Z drugiej stro-
ny ważne miejsce zajmują lokalne 
wiadomości, publicystyczne pro-
gramy, rozmowy ze słuchaczami 
oraz prezydentami i burmistrza-
mi śląskich miast, które prowadzi 
Krzysztof Kosiński. 

– Czasem z różnych stron sły-
szymy, że zbyt mało jest modli-
twy na antenie, że brak codzien-
nej transmisji Mszy św. To praw-
da, jednak warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że jesteśmy radiem 
katolickim, co nie oznacza, że mo-
dlitewnym. Słuchają nas zarów-
no ludzie wierzący, jak też będący 
daleko od Kościoła. Dlatego mam 
nadzieję, że poprzez nasze religij-
ne, katolickie programy jesteśmy 
w stanie zainteresować Kościo-
łem, może czasem także zmienić 
nastawienie ludzi będących obok 
– mówi odpowiedzialny za pro-
gramy religijne Paweł Jurek, od 
2005 roku dyrektor programowy 
rozgłośni.

Piętnaście lat po powstaniu,  
w sobotę 12 kwietnia br., na an-
tenie pojawił się specjalny pro-
gram. Swoją przygodę z rozgło-
śnią wspominali m.in. Jakub Po-
rada (obecnie TVN 24), Mirosław 
Cichy (sprawozdawca parlamen-
tarny TVP Info), Marta Malik, 
rzecznik obecnego i poprzednie-
go wojewody śląskiego, i inni.

Aktualnie Radio Plus z Gliwic 
nadaje na częstotliwości 96,2 FM. 
Anteny nadawcze zlokalizowane 
są na szczycie komina Elektro-
ciepłowni Zabrze (205 m), dzięki 
czemu sygnał dociera do miesz-
kańców byłego województwa ka-
towickiego. 

Sieć Radia Plus w Polsce two-
rzy 12 rozgłośni. O tym, jak waż-
ne miejsce zajmuje w niej gliwic-
kie radio, świadczy fakt, że jest 
to jedyna rozgłośnia sieci Plus 
na silnie zaludnionym terenie 
aglomeracji śląskiej, a dyrektor 
radia ks. Sebastian Marecki peł-
ni ważną funkcję przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej Radia Plus 
Polska.  •

15  wiosen  Radia  Plus  Gliwice Ja się nie nadaję
Mirosław Cichy
sprawozdawca 
parlamentarny 
TVP Info
pamiętam, że 
kiedy ks. Mikołaj 

skawiński zaproponował mi 
pasmo w nowej rozgłośni, 
odpowiedziałem, że ja 
się chyba nie nadaję, 
a przepracowałem tu 
ponad pięć lat. to był czas 
niezwykle rozwojowy 
i inspirujący. z pewnością 
zdobyte doświadczenia 
pomogły mi w obecnej 
pracy sprawozdawcy 
parlamentarnego tVp 
info. W telewizji pracuję 
ponad sześć lat, najpierw 
w Katowicach, obecnie 
w Warszawie. zawsze 
z największą przyjemnością 
odwiedzam gliwickie radio. 
Jak tylko jestem w Wójtowej 
Wsi, to wpadam, aby 
zobaczyć znajomych.  
Do tego miejsca pozostał 
ogromny sentyment. 

To zrób relację!
Jakub Porada
prezenter TVN 24
radio zawsze 
mnie fascynowało. 
Kiedyś 
przyszedłem 

i zapytałem, czy mogę 
tu coś zrobić. Któryś 
z pracowników powiedział: 
to idź na miasto i zrób 
relację. i tak to się zaczęło. 
początkowo pracowałem  
za darmo, potem kilka  
lat na etacie, m.in. z audycją 
„filmowe rady Jakuba 
porady”. od siedmiu  
lat pracuję w tVN.  
zdobyte w Gliwicach 
doświadczenia nauczyły 
mnie mówienia z sensem 
do mikrofonu oraz 
właściwej gospodarki 
słownej, czyli mówienia 
zwięźle lub dłużej, 
w zależności od potrzeby. 
a to się ogromnie  
przydaje, zwłaszcza  
gdy prowadzi się program 
na żywo w tVN 24. 
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Słynny drewniany kościółek 
Świętego Krzyża na Kubalonce 
stał kiedyś w Przyszowicach 
koło Gliwic. W Beskidy został 
przeniesiony w 1957 roku.

P owodem tej decyzji miały być szkody 
górnicze i obawa przed zniszczeniem, 

ponieważ nabożeństwa odbywały się w 
kościółku tylko parę razy w roku. Po pięć-
dziesięciu latach Towarzystwo Miłośników 
Przyszowic postanowiło upamiętnić tę 
historię. 1 maja przy krzyżu, gdzie nie-
gdyś stał kościółek (przy ul. Powstańców 
Śląskich), zostanie odsłonięta i poświęco-
na tablica pamiątkowa. Wykonał ją,  nieod-
płatnie, Czesław Jałowiecki, artysta, który 
na stałe mieszka w Zakopanem, ale pochodzi 
z Przyszowic. 

Uroczystość rozpocznie się 1 maja o godz. 
17.00 i połączona będzie z pierwszym w tym 
roku nabożeństwem majowym. Będzie też 
można zwiedzić wystawę „Kościółek i oko-
lice,  dawniej i dziś” i pobawić się festynie, 
zorganizowanym na pobliskim korcie.  

Kościółek na Kubalonce to jedna z dwóch 
drewnianych świątyń przeniesionych z 
Przyszowic. Drugą podarowano wcześniej 
(w 1937 roku) sąsiedniej Borowej Wsi , gdzie 
stoi do dziś i  widoczna jest z trasy Gliwice–
Mikołów. kc

strona towarzystwa Miłośników przyszowic: 
www.tmprzyszowice.gni.pl

Gliwicki koncert 
promocyjny
27 kwietnia, godz. 16.00 – 20.00, CE  
im. Jana Pawła II w Gliwicach – wystę-
py młodych talentów muzycznych. 
Informacje: www.marion.prh.pl, tel. 
32 232 80 75, e-mail: presto@presto.gli-
wice.pl. 

Dla organistów
Spotkanie formacyjne dla muzyków 
kościelnych dekanatu Żyglin odbędzie się 
29 kwietnia o godz. 19.00 w parafii św. 
Michałą Archanioła w Bytomiu-Suchej 
Górze. 

KIK w Gliwicach
30 kwietnia, kaplica św. Jadwigi w 
parafii Wszystkich Świętych. W progra-
mie: godz. 18.05 – Nieszpory, 18.30 – Msza 
św. z homilią i wykład o. Włodzimierza 
Zatorskiego, przeora klasztoru benedyk-
tynów w Tyńcu pt. „Wiara w zmartwych-
wstanie”. 

Dni franciszkańskie
w kościele św. Wojciecha w Bytomiu 
przy placu Klasztornym.
27 kwietnia, godz. 17.00 – koncert Ewy 
Urygi
4 maja – na wszystkich mszach Słowo 
Boże głosić będzie o. Grzegorz Siwek, 
franciszkanin konwentualny  z Dąbrowy 
Górniczej (godz. 8.00, 10.00, 12.00, 13.15, 
16.00, 20.00). Temat: „Św. Franciszek two-
rzy braterską wspólnotę ewangeliczną”.  
Godz. 15.00–16.00 – modlitwę prowadzi 
Domowy Kościół.
18 maja, godz. 17.00 – koncert Magdy 
Anioł. 
Spotkania są organizowane z okazji 750. 
rocznicy  przybycia franciszkanów do 
Bytomia.

Święto 3 Maja 
W uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski i Święto Konstytucji 3 Maja w 
gliwickiej katedrze Mszy św. w intencji 
Ojczyzny o godz. 11.00 przewodniczyć 
będzie bp Gerard Kusz.

Święcenia kapłańskie
10 maja w katedrze gliwickiej bp Gerard 
Kusz udzieli święceń kapłańskich  dia-
konom diecezji gliwickiej.  Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 9.30.
 •

zapowiedzi
Zaproszenie na uroczystość

W miejscu,  
gdzie był kościółek

Dwustronicowa mapa Lublińca 
ukazała się w samą porę. Miasto ob-
chodzi właśnie Rok Edyty Stein i  od-
wiedzi je z tej okazji wiele osób. 

Na pierwszej stronie znajduje 
się plan miasta (skala 1:10 000) 

ze spisem ulic, powiększone centrum 
i bogata legenda, uwzględniająca 
m.in. aktualne szlaki turystyczne i ro-
werowe.  Druga strona zawiera opis 
turystyczno-krajoznawczy, ilustracje cieka-
wych i ważnych miejsc oraz różne przydatne 

informacje dla tu-
rystów i mieszkań-
ców. Znajduje się 
tutaj także mapka 
dzielnicy Kokotek, 
ulubionego miejsca 
wypoczynku (ska-

la 1:20 000).  Plan powstał przy współ-
pracy z Urzędem Miasta.  kc

Dziękujemy księgarni turystycznej 
„u piotra” w Gliwicach przy ul. arkońskiej  
za udostępnienie publikacji.

Nowość Studia Wydawniczego PLAN 

Mapa Lublińca
Plan miasta 
Lubliniec, 
Studio 
Wydawnicze 
PLAN 2007

Kościół Świętego Krzyża. Wokół niego 
znajdowało się prawdopodobnie 
najstarsze miejsce pochówku 
w Przyszowicach (obecnie na 
Kubalonce).
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