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NASZA DIECEZJA
GLIWICE   15/623

Ich prace znamy z wyda-
wanego co roku kalendarza
i kartek Êwiàtecznych wysy-
∏anych pocztà. Jest ich ju˝
w Polsce 23 – artystów ma-
lujàcych ustami i nogami.
Do Gliwic na otwarcie wy-
stawy „Europa bez barier”
przyjecha∏o siedmiu. Naj-
m∏odszy – Damian Mynarek
ma trzynaÊcie lat.

Wszyscy nale˝à do Âwiatowe-
go Zwiàzku Artystów Malujàcych
Ustami i Nogami, który zaczyna∏
dzia∏alnoÊç pod has∏em: „Nie pro-
simy o litoÊç”. Nie proszà, bo sami
ofiarujà to, co odkryli w doÊç nie-
typowych okolicznoÊciach –
w zmaganiu si´ z w∏asnymi ogra-
niczeniami. U jednych talent ujaw-
ni∏ si´ „dzi´ki kalectwu”. „Bóg za-
myka przed nami drzwi, ale otwie-
ra okna” – wyzna∏a jedna z arty-
stek. Inni dopiero w sytuacji unie-
ruchomienia znaleêli czas na roz-
wini´cie swoich mo˝liwoÊci, które
mo˝e ju˝ przeczuwali, ale jeszcze
nie zdà˝yli w nie uwierzyç. 

„Kiedy mia∏em r´ce, malowa-
∏em jak ka˝de dziecko w szkole.
Rodzice dawali mi pisaki i o∏ówki,
˝ebym coÊ rysowa∏. Kiedy po wy-
padku znalaz∏em si´ w szpitalu
w Warszawie, a póêniej w Pozna-
niu, by∏y tam prowadzone zaj´cia
rehabilitacyjne, na których próbo-
wa∏em malowaç. To by∏ poczàtek
malowania ustami” – pisze o po-
czàtkach twórczoÊci Krzysztof
Kosowski, dziÊ ju˝ 40-letni m´˝-
czyzna. Maluje ustami i stopà. Je-
go prace sà pe∏ne niuansów, szcze-
gó∏ów i skojarzeƒ, dajàcych bar-
dzo du˝e pole do interpretacji.
Gdy mia∏ 9 lat, straci∏ r´ce w wy-
niku pora˝enia pràdem. Szczegól-
nie znany jest jego obraz „Oczeki-
wanie na deszcz”. 

W podobny sposób na „drog´
do sztuki” wszed∏ Damian Myna-
rek z ¸àczy. Przed siedmiu laty
w wyniku infekcji pogrypowej
ci´˝ko zachorowa∏ na wirusowe
zapalenie rdzenia. Ma pora˝one
cztery koƒczyny i cierpi na niewy-
dolnoÊç oddechowà. Ca∏y czas mu-
si byç pod∏àczony do respiratora.
Ma jednak na tyle si∏ i inwencji, ̋ e-
by malowaç. Zaczà∏ w szpitalu,

kontynuuje w domu, a od wrzeÊnia
ubieg∏ego roku wspó∏pracuje
z Wydawnictwem AMUN. Jego
obrazy, wraz z pejza˝ami Jana
Sporka, otwierajà gliwickà wysta-
w´. Ten ostatni choruje z kolei
na post´pujàcy zanik mi´Êni. Za-
czà∏ malowaç w 1996 roku, obec-
nie ma 32 lata. „Pierwszy raz o ma-
lowaniu ustami dowiedzia∏em si´,
czytajàc ksià˝k´ o Joni. By∏em
wtedy jednak na tyle sprawny, ˝e
nie bra∏em pod uwag´ tego, ˝e sam
móg∏bym kiedyÊ tak w∏aÊnie malo-
waç. Ale ˝ycia nie da si´ we
wszystkim tak zaplanowaç, jakby
si´ chcia∏o, i wszystkiego przewi-
dzieç. I ca∏e szcz´Êcie, straci∏oby
ono wtedy swój ca∏y urok (...).
Pewnie gdyby nie malarstwo, moja
choroba skaza∏aby mnie na wege-
tacj´. W swoich obrazach staram
si´ zawieraç to, co w normalnym
˝yciu warte jest wyra˝ania – a wi´c
pi´kno. W pami´ci wielu ludzi mo-
g´ zapisaç si´ jedynie moimi obra-
zami. To w jakiejÊ mierze znak
mojego ˝ycia” – wyznaje.

Ka˝dy obraz, ka˝de pociàgni´-
cie p´dzlem czy piórkiem ma swo-
jà osobnà histori´. 

– Technika i okolicznoÊci,
w jakich te prace powstajà, sà
istotne, ale nie nale˝y tego za
ka˝dym razem podkreÊlaç, bo
mo˝e nam umknàç inny, znacz-
nie istotniejszy fakt – mówi
Magdalena Sowa, organizator
wystawy w Gliwicach. – Tu
mamy do czynienia z prawdzi-
wà, bezkompromisowà sztukà,
która wymaga interpretacji,
prze˝ycia i naszej subiektyw-
nej oceny. Chcia∏abym, ˝eby
ludzie w∏aÊnie na to zwrócili
uwag´ i nie zastanawiali si´ ca-
∏y czas, czy obraz jest malowa-
ny stopà czy ustami. Ale ˝eby
widzieli w nim dzie∏o sztuki. 

To ˝yczenie doÊç ∏atwo spe∏-
niç, znacznie trudniej uwierzyç,
˝e obrazy naprawd´ powsta∏y
bez u˝ycia ràk. A jednak...

KLAUDIA CWO¸EK

W GLIWICACH MO˚NA ZOBACZYå OBRAZY
ARTYSTÓW MALUJÑCYCH USTAMI I NOGAMI

Bóg otwiera okna

Na wystawie znalaz∏o si´ 112 obrazów 22 artystów z ca∏ej Polski. Mo˝na je oglàdaç codziennie,
oprócz poniedzia∏ków, w godzinach od 10.00 do 17.00. Palmiarnia jest doskonale przystosowana do
przyj´cia osób niepe∏nosprawnych. Wystawa czynna b´dzie do 3 maja. 

Wydawnictwo AMUN z Raci-
borza powsta∏o w 1993 roku.
Jest jedynym w Polsce wydaw-
nictwem Âwiatowego Zwiàzku
Artystów Malujàcych Ustami
i Nogami, za∏o˝onego w 1956
roku przez niemieckiego niepe∏-
nosprawnego malarza A. E.
Stegmanna. Wydawnictwo nie
jest instytucjà charytatywnà. Ar-
tyÊci, pomimo swojej niepe∏no-
sprawnoÊci, sami zarabiajà na
swoje utrzymanie. Stworzono im
takà mo˝liwoÊç, wprowadzajàc
na rynek ich dzie∏a, w postaci
kart okolicznoÊciowych i kalen-
darzy artystycznych. Przesy∏ki
trafiajà przed Êwi´tami Bo˝ego
Narodzenia i Wielkanocy jako
oferty do mieszkaƒców Polski. Sà
rozsy∏ane tylko i wy∏àcznie za
poÊrednictwem poczty.

Wydawnictwo zajmuje si´
równie˝ organizowaniem wy-
staw w kraju i za granicà, jak
równie˝ plenerów malarskich,
np. w Gdaƒsku, Bukowinie Ta-
trzaƒskiej, Miko∏ajkach, Zakopa-
nem, Gdyni. Polskà grup´ two-
rzy 23 artystów malujàcych usta-
mi lub stopà. Pochodzà z ró˝-
nych stron Polski. AMUN ma
swojà stron´ internetowà, gdzie
mo˝na znaleêç sylwetki arty-
stów, ich prace i wypowiedzi.
Niektóre z nich zamieÊciliÊmy
obok. Mo˝na tam równie˝ za-
mówiç produkty wydawnictwa:
kalendarze, kartki, bileciki, pa-
pier listowy i ozdobny, zak∏adki,
reprodukcje obrazów i inne
(www. amun. com. pl).
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„Malarstwem zainteresowa∏em si´ po przeczytaniu pew-
nej ksià˝ki o dziewczynie, która z∏ama∏a kr´gos∏up po skoku
do wody. Malowa∏a ustami. Wtedy jeszcze nie przypuszcza-
∏em, ˝e próba jej naÊladowania i ch´ç zrobienia czegoÊ ze
swoim ˝yciem zmieni je diametralnie. I od tej niby b∏ahost-
ki rozpocz´∏a si´ wielka przygoda z malarstwem.

Na samym poczàtku próbowa∏em swych si∏ w szkicu twa-
rzy, pejza˝u, martwej natury. Gdy mi ju˝ to nie wystarcza∏o,
postanowi∏em si´ rzuciç na g∏´bokà wod´ i zajà∏em si´ ma-
larstwem olejnym. Od pierwszych pociàgni´ç p´dzla zrozu-
mia∏em, ˝e ta technika poch∏onie mnie bez reszty. Jestem za-
fascynowany malarstwem naszych polskich mistrzów, ta-
kich jak Kossak, Matejko, Che∏moƒski, Malczewski”.

Motywem przewodnim w jego twórczoÊci sà konie, które
obserwuje w swojej rodzinnej miejscowoÊci, gdzie jest du˝o
stadnin. Uwa˝a, ˝e pi´kno, jakie ma w sobie to zwierz´, jest
jak najbardziej warte uwiecznienia. A dzikoÊç, nieokie∏zna-
nie i wolnoÊç, które sà w nim, motywujà go do dalszego do-
skonalenia tego tematu. Maluje te˝ pejza˝e, portrety i akty. 

Twierdzi, ˝e malarstwo odmieni∏o jego ˝ycie, sprawi∏o,
˝e sta∏ si´ bardziej otwarty i pewny siebie. „Moja pasja
tchn´∏a we mnie ˝ycie” – wyznaje.

Mariusz Màczka 
urodzi∏ si´ w 1973 roku
w Dobiegniewie. W wieku
15 lat wskutek niefortunnego
skoku do wody z∏ama∏
kr´gos∏up. Swojà przygod´
z twórczoÊcià zaczà∏
kilka lat temu. 

„Maluj´, bo lubi´ to robiç, ale równie˝ dlatego, ˝e daje
mi to pieniàdze. Tworz´ dwa rodzaje obrazów – te na sprze-
da˝ nie odzwierciedlajà moich nastrojów. Natomiast w mo-
im mieszkaniu, na Êcianach, jest kilka obrazów, których
nikt nigdy nie kupi, bo albo ich nie rozumie, albo si´ nie po-
dobajà.

Jestem ca∏kowicie uzale˝niona od pomocy innych osób.
Cz´sto mnie to irytuje. Moje malowanie nie jest uzale˝nio-
ne wy∏àcznie od tego, czy w danej chwili mam pomys∏ lub
wewn´trznà potrzeb´ tworzenia. Wiele zale˝y od tego, czy
w pobli˝u znajduje si´ osoba, która pomo˝e mi przygoto-
waç warsztat – przecie˝ trzeba roz∏o˝yç sztalugi, p´dzle,
przygotowaç farby”. 

Katarzyna Warachim ostatnio kojarzona jest z nasturcja-
mi. „Nasturcje w kalendarzu na 2004 rok zrobi∏y ogromnà
furor´” – przyznaje. – „KiedyÊ by∏am kojarzona ze s∏onecz-
nikami, póêniej z motylami, wi´c to si´ zmienia. A nastur-
cje wybra∏am dlatego, ˝e ka˝da ich forma, od pàczka po-
czàwszy, jest bardzo ciekawa. Sà bardzo secesyjne, powy-
ginane i wdzi´czne w malowaniu. Dlatego tak je polubi-
∏am”.

Katarzyna Warachim urodzi∏a si´
w 1970 roku w Gliwicach, gdzie
mieszka do dziÊ. W wieku 10 lat
uleg∏a wypadkowi, w którego
wyniku z∏ama∏a kr´gos∏up. Maluje
ustami od 1985 roku. Jej ulubionà
i preferowanà technikà jest olej na
p∏ótnie i na papierze oraz akwarela,
a ulubione motywy artystki to:
klauni, pierroty, abstrakcje,
kwiaty, ostatnio równie˝ motyle.
Oprócz malarstwa interesuje si´ 
teatrem i literaturà. Opublikowa∏a
kilka opowiadaƒ. Studiuje
teatrologi´ na Uniwersytecie
Âlàskim w Katowicach. Pisze
wiersze – wyda∏a ju˝ trzy tomiki.

GLIWICE

– Co Wydawnictwo propo-
nuje niepe∏nosprawnym?

– Gdy wiemy, ˝e któryÊ
z niepe∏nosprawnych artystów
chcia∏by nawiàzaç z nami
wspó∏prac´, zapraszamy go na
plener, ˝eby móg∏ lepiej poznaç
nasze Êrodowisko i zdecydo-
waç, czy chce do nas do∏àczyç.
Bo to sà nie tylko pieniàdze,
które si´ otrzymuje, ale tak˝e
konkretne obowiàzki. Ale jesz-
cze nie zdarzy∏o si´, ˝eby ktoÊ
zrezygnowa∏. 

– Czy podpisujecie z arty-
stami jakàÊ umow´?

– My jedynie przygotowuje-
my formularz wniosku, który
wysy∏any jest do Âwiatowego
Zwiàzku Artystów Malujàcych

Ustami i Nogami. Nasze wy-
dawnictwo ma w Polsce wy∏àcz-
noÊç na reprezentowanie tych
artystów. 

– Czy AMUN publikuje
tak˝e inne prace?

– Nie, tego nie mo˝emy ro-
biç, co – niestety – wià˝e si´
z tym, ˝e cz´sto musimy innym
niepe∏nosprawnym odmawiaç. 

– Rozmawiamy w dniu
otwarcia wystawy, którà przy-
çmi∏ artyku∏ w „Gazecie Wy-
borczej”, sugerujàcy, ˝e pie-
niàdze ze sprzeda˝y prac nie-
pe∏nosprawnych artystów nie
wspierajà ich dzia∏alnoÊci. Czy
Pani zamierza na te zarzuty
odpowiedzieç?

– OczywiÊcie, sprawa jest
u prawnika, b´dziemy to wyja-
Êniaç, bo czujemy si´ tà publika-
cjà pokrzywdzeni. 

– Jakie pieniàdze artysta
otrzymuje z AMUNU?

– Konkretnych kwot nie mo-
g´ podaç, je˝eli on sam tego nie
poda do wiadomoÊci. Mog´ tyl-
ko powiedzieç, ˝e ka˝dy artysta
otrzymuje stypendium, a za ka˝-
dà wydanà prac´ zap∏at´. Przy
okazji organizowanych wystaw
ma tak˝e okazj´ sprzedaç swoje
dzie∏o. My jesteÊmy tylko w∏a-
Êcicielami praw do reprodukcji,
a sam obraz jest w∏asnoÊcià ar-
tysty.

K. C. 
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Jak dzia∏a AMUN

Dorota Bakaj, dyrektor Wydaw-
nictwa AMUN w Raciborzu 
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Do Rud Raciborskich trafi∏a
kolekcja kroszonek Ulli
Schnorr-Drobik z Niemiec. Od-
tàd b´dzie to sta∏a ekspozycja
w odrestaurowywanym opac-
twie cysterskim. 

700 zdobionych jajek z ponad-
tysi´cznej kolekcji prywatnej jej
w∏aÊcicielka, pani Schnorr, przy-
wioz∏a do Rud osobiÊcie. Przygo-
towa∏a i do koƒca doglàda∏a
przygotowania wystawy.

– Najwa˝niejszà cz´Êcià eks-
pozycji sà dwie gabloty – t∏uma-
czy. – Jedna z jajkami pochodzà-
cymi ze Âlàska, a druga ze zdo-
bionymi w Niemczech przez
Âlàzaków. 

„Jajka jako symbol p∏odno-
Êci i element obrzàdku wielka-
nocnego” to tytu∏ tej wystawy,
która zosta∏a zorganizowana
dzi´ki wspó∏pracy partnerskiej
powiatu raciborskiego z
Lüdenscheid–Märkischer Kreis
w Niemczech. 

Do tej pory Ulli Schnorr
wszystkie eksponaty przechowy-
wa∏a u siebie w domu, od czasu
do czasu organizujàc jakieÊ wy-
stawy. Teraz wi´kszoÊç z nich
przez ca∏y rok b´dzie mo˝na
oglàdaç w Rudach. Sà to kro-
szonki z ca∏ej Europy, Afryki,
Meksyku, Chin i Australii. Do-
piero w zestawieniu mo˝na po-
równaç ich bogactwo i ró˝norod-
noÊç tradycji, w jakich powsta-
wa∏y. Taki jest te˝ sens kolekcji –
pokazywaç pi´kno, a przez to po-
znawaç histori´ i zwyczaje ró-
˝nych kultur. Nie wsz´dzie bo-
wiem jajko ∏àczone jest z Wiel-
kanocà. W wielu kulturach – jako

symbol p∏odnoÊci – jest typo-
wym prezentem Êlubnym dla no-
wo˝eƒców albo upominkiem
wr´czanym po narodzinach
dziecka. To pierwotne znaczenie
jajka znane by∏o ju˝ w czasach
antycznych, dopiero póêniej
chrzeÊcijaƒstwo nada∏o mu nowe
znaczenie w kontekÊcie Zmar-
twychwstania. 

– Najpi´kniejsze sà jajka ze
Wschodu – Ukrainy, Rumunii,
Litwy. GórnoÊlàskie sà natomiast
bardzo czysto i ∏adnie malowane
– t∏umaczy Ulli Schnorr. 

Szczególnie podobajà jej si´
jajka z Opoczna. – W 1950 roku
mój mà˝ by∏ po raz pierwszy
w tej miejscowoÊci i przywióz∏
folder, gdzie znalaz∏am adres
kontaktowy. Od tego czasu zasta-
nawia∏am si´, jak wejÊç w posia-
danie tamtejszych jajek. GdzieÊ
przed 17 laty by∏am goÊciem mi-
sji Caritas w Karkonoszach i sio-

stra prze∏o˝ona klasztoru
w Szklarskiej Por´bie zabra∏a
mnie do Opoczna. Potem by∏a ta-
ka wymiana – ja dla jej pod-
opiecznych zbiera∏am ubrania,
a one dla mnie jajka. 

Jajka na wystawie podzielone
sà wed∏ug tradycji danego regionu
i techniki wykonania. Mo˝na te˝
zapoznaç si´ z ró˝nymi narz´dzia-
mi zdobienia. Sà wi´c tu wycinan-
ki, ozdoby szyde∏kowane, malo-
wane, farbowane, a nawet wyko-
nane przez kowala misterne oku-
cia. Ciekawostkà jest jajko, z roz-
wijanà z wn´trza tasiemkà, na któ-
rej wypisane sà ˝yczenia.

Do bogatej kolekcji przywie-
zionej z Niemiec do∏àczy∏y te˝
najpi´kniejsze kroszonki wyko-
nane na konkurs szkolny, który
odby∏ si´ przed Êwi´tami w N´-
dzy. Pani Ulli Schnorr by∏a hono-
rowym cz∏onkiem jury. 

K.C.

W TYM
TYGODNIU
ZAPRASZAMY 
Na wyk∏ad:
Czy medycyna mo˝e
byç wyrocznià?

15 kwietnia br. o godz.
18.00 w auli Centrum Edukacyj-
nego im. Jana Paw∏a II w Gliwi-
cach ks. prof. dr hab. Piotr Mor-
ciniec z Uniwersytetu Opolskie-
go wyg∏osi wyk∏ad nt. Czy me-
dycyna mo˝e byç wyrocznià?
To kolejne spotkanie w ramach
cyklu „Wspó∏czesne dylematy
moralne” organizowane przez
Gliwicki OÊrodek Dydaktyczny
Wydzia∏u Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego.

GLIWICE

˚yczenia
Êwiàteczne
gliwickich
biskupów
Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przyk∏ad dan jest,
i˝ mamy zmartwychpowstaç,
z Panem Bogiem królowaç. 
Alleluja.

Sk∏adajàc sobie wzajemne
˝yczenia, zapewniamy
o duchowej wi´zi
i z serca b∏ogos∏awimy.

Jajko z Australii Jajko z Rosji Jajko ozdobione przez kowala

Urodzi∏am si´ w Pszowie. Moja babcia
robi∏a kroszonki. Po wojnie, gdy znalaz∏am
si´ na Zachodzie, te˝ zacz´∏am zdobiç jaj-
ka. Âlàzacy, którzy zostali stàd wyp´dzeni,
w Niemczech prze˝ywali wielkà bied´.
Gdy nadchodzi∏y Êwi´ta, wraca∏y wspo-
mnienia. Tak te˝, przy okazji Wielkanocy,
kultywowaliÊmy t´ tradycj´. Z czasem za-
cz´liÊmy si´ wymieniaç kroszonkami, jeê-
dziç na wystawy, przywoziç nowe ekspo-
naty. W ten sposób moja kolekcja si´ po-
wi´ksza∏a. Teraz wszyscy znajomi, jak tyl-
ko gdzieÊ wyje˝d˝ajà, przywo˝à mi jakàÊ
kroszonk´. Moja wnuczka podarowa∏a mi
jajko od Aborygenów. Niestety, m∏odzie˝y
u nas raczej nie da si´ zainteresowaç tà tra-
dycjà. Przekazujà jà jedynie osoby w wie-
ku Êrednim i starszym.Ulli Schnorr -Drobik

RUDY

700 jajek z ca∏ego Êwiata
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Jarmark Wielkanocny
w muzeum

W XV Konkursie „Najpi´kniejsze Kroszon-
ki” organizowanym przez muzeum w Gliwi-
cach, wzi´∏a udzia∏ rekordowa liczba uczestni-
ków. Nap∏yn´∏o 58 zestawów prac doros∏ych,
80 dzieci´cych i m∏odzie˝owych indywidual-
nych i 34 zbiorowe. Od lat w konkursie biorà
udzia∏ nie tylko osoby z regionu gliwickiego,
ale i spoza niego, m.in. z Katowic, Czeladzi,
Wis∏y, Gostynia czy Lysek. Poziom prac
z roku na rok roÊnie. W tym roku za najlepsze
uznano prace Szymona Dylusa – w technice
rytowniczej, Izabelli Treleckiej i Teresy Dra-
pa∏y – wÊród malowanych woskiem i Olgi Pa-
lecznej – wÊród jajek ozdabianych innymi
technikami. W kategorii m∏odszych uczestni-
ków zwyci´˝y∏a 16-letnia Anna Swoboda. Te
i inne pisanki oraz kroszonki – ponad 900
ozdobionych jajek – mo˝na oglàdaç do 18
kwietnia br. na pokonkursowej wystawie
w muzeum. Jak zwykle bioràcy udzia∏ w jej
otwarciu mogà zapoznaç si´ z tajnikami zdo-
bienia jajek i przyjrzeç si´ temu, jak robià to
najlepsi. Ponadto od 27 marca do 7 kwietnia
muzeum w Gliwicach przygotowa∏o Arty-
styczny Jarmark Wielkanocny, zapraszajàc na
liczne koncerty, spotkania z poezjà, „Pasj´.
Widowisko o Âmierci i Zmartwychwstaniu
Paƒskim” w wykonaniu Teatru A, a tak˝e wy-
k∏ad nt. tradycji wiosennych i wielkanocnych.
Jeden z dni poÊwi´cony by∏ folklorowi Êlàskie-
mu, podczas którego mo˝na by∏o pos∏uchaç
w gwarze opowieÊci o Êlàskich zwyczajach
wielkanocnych i popróbowaç wielkanocnych
potraw. 

Teatr od kulis

Z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Teatru
wszyscy zainteresowani mogli odwiedziç Gli-
wicki Teatr Muzyczny i poznaç go od kulis.
Tego dnia mo˝na by∏o zaglàdaç prawie wsz´-
dzie – pod scen´, do garderoby, do pracowni –
i zobaczyç, jak teatr funkcjonuje od tej, niezna-
nej przeci´tnemu widzowi, strony. Ponadto  ci,
którzy przyszli, mogli obejrzeç równie˝ pre-
zentowany dla nich pokaz taƒca.

TYDZIE¡ W REGIONIE

GLIWICE

Jeden procent dla Caritas
Rozmowa
z ks. RUDOLFEM
BADURÑ, dyrektorem
Caritas Diecezji
Gliwickiej

– Na poczàtku roku we-
sz∏a w ˝ycie ustawa o dzia-
∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go i wolontariacie. Podatni-
cy majà mo˝liwoÊç przeka-
zania 1 procenta swojego
podatku za ubieg∏y rok na
rzecz organizacji po˝ytku
publicznego, którà jest
równie˝ Caritas. 

– Tak, 5 marca br. Caritas Polska uzyska∏a
status organizacji po˝ytku publicznego,
a oprócz niej dwie Caritas diecezjalne – kie-
lecka i gnieênieƒska. Pozosta∏e Caritas diece-
zjalne na zasadzie porozumienia z Caritas
Polskà mogà wspó∏pracowaç z nià w tym za-
kresie. Gliwicka podpisa∏a takie porozumie-
nie 18 marca.

– Na czym polega ta wspó∏praca?
– Przede wszystkim na rozpowszechnianiu

informacji o mo˝liwoÊci przekazania tego
procenta podatku na rzecz Caritas. Taka in-
formacja posz∏a ju˝ do parafii, ∏àcznie ze
szczegó∏owà instrukcjà, jak praktycznie to
zrobiç. Proboszczowie w ramach og∏oszeƒ
poinformujà o tym wszystkich, którzy chcie-
liby przekazaç pieniàdze na konto Caritas, ja-
ko organizacji, która robi du˝o dobrego,

a owoce jej dzia∏alnoÊci
wielu z nas mo˝e obserwo-
waç na co dzieƒ. Ponadto te
informacje znajdà si´ rów-
nie˝ na plakatach. W maju
na spotkaniu dyrektorów
Caritas diecezjalnych ustali-
my szczegó∏owe zasady
wspó∏pracy mi´dzy Caritas
Polskà a diecezjalnymi. Naj-
prawdopodobniej z tych ze-
branych Êrodków stworzony
zostanie fundusz, a Caritas
diecezjalne przedstawià pro-
jekty, które b´dà chcia∏y
dzi´ki niemu zrealizowaç.

– W jaki sposób mo˝na przekazaç ten
1 procent?

– W zeznaniu podatkowym od kwoty na-
le˝nego podatku trzeba odjàç jeden procent
jego wysokoÊci. T´ wyliczonà kwot´ przeka-
zujemy bud˝etowi paƒstwa. ZaÊ kwot´ równà
jednemu procentowi wp∏acamy na konto Ca-
ritas Polskiej z odpowiednim dopiskiem.

– A co z tymi, którzy ju˝ si´ rozliczyli? 
– Te osoby mogà to zrobiç za pomocà ko-

rekty, czyli jeszcze raz wype∏niç oÊwiadcze-
nie podatkowe. Nasza kampania informacyj-
na na pewno nie ograniczy si´ do tego roku,
ale b´dzie to wysi∏ek wielu lat. I jego efekty
te˝ raczej b´dziemy mogli obserwowaç do-
piero w przysz∏ych latach. 

Rozmawia∏a M. F. 

Jak przekazaç 1 proc. podatku
na rzecz Caritas Polskiej?

W rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT 36 lub PIT 37) za rok 2003 od kwo-
ty nale˝nego podatku nale˝y odjàç 1 proc.
i wpisaç uzyskanà kwot´ odpowiednio
w poz. 192 w PIT-36 lub w poz. 123
w PIT-37. 

O wyliczonà kwot´ pomniejszamy na-
le˝ny podatek. 

Wyliczonà kwot´, równà 1 proc., wp∏a-
camy na konto Caritas Polskiej w terminie
do 30 kwietnia 2004 r. za pomocà przekazu
bankowego.

Caritas Polska
Skwer ks. kard. S. Wyszyƒskiego 6,

01-015 Warszawa

PKO BP S. A. I/O Centrum w Warsza-
wie nr 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526

z dopiskiem: „1 proc. dla Caritas”.

(Wp∏aty na konto Caritas Polska w oddzia-
∏ach Banku PKO BP S. A. w ca∏ym kraju sà
zwolnione od op∏at.).

Bank BPH PBK 61 1060 0076 0000
3310 0004 1622

Has∏o: „JEDENPROCENT”

(W tym wypadku wystarczy podaç samo
has∏o „JEDENPROCENT” – (jako jeden
wyraz, pisane bez spacji) – bez numeru
konta. Od wp∏at gotówkowych na konto
bank nie pobiera prowizji.)

W przypadku nadp∏aty podatku w ciàgu
3 miesi´cy otrzymamy z urz´du skarbowe-
go zwrot wp∏aconej kwoty. 

Je˝eli rozliczyliÊmy ju˝ wczeÊniej poda-
tek za rok 2003, mo˝emy odpisaç 1 proc., do-
konujàc korekty zeznania. Wówczas nale˝y
wype∏niç powtórnie formularz PIT, wpisujàc
w nag∏ówku formularza wyraz „Korekta”, za-
znaczajàc poz. 8 pkt 2 „korekta zeznania”, na-
st´pnie wyliczyç nale˝ny podatek. Do korekty
nale˝y do∏àczyç pismo przewodnie do naczel-
nika urz´du skarbowego, uzasadniajàce doko-
nanie korekty ze wzgl´du na odpis 1 proc. na
rzecz organizacji po˝ytku publicznego.
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Droga Krzy˝owa
ulicami miast

Jak co roku ulicami miast naszej diecezji
przesz∏y procesje wiernych uczestniczàcych
w Drodze Krzy˝owej. 2 kwietnia, w piàtek
przed Niedzielà Palmowà, w Zabrzu i Byto-
miu. W Zabrzu procesja wyruszy∏a tradycyjnie
z czterech koÊcio∏ów: Êw. Andrzeja, Êw. Kami-
la, Êw. Anny i Êw. Józefa. Wierni wraz kap∏a-
nami przeszli ulicami miasta, zmierzajàc
w kierunku placu przy ul. Sobieskiego. W By-
tomiu natomiast procesja przesz∏a od koÊcio∏a
Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny do
koÊcio∏a Êw. Barbary. 5 kwietnia, w poniedzia-
∏ek Wielkiego Tygodnia, procesja Drogi Krzy-
˝owej wyruszy∏a spod gliwickiej katedry, kie-
rujàc si´ w stron´ koÊcio∏a Âwi´tego Krzy˝a.
ZaÊ nast´pnego dnia procesja Drogi Krzy˝o-
wej odby∏a si´ w Tarnowskich Górach, rozpo-
czynajàc si´ przy koÊciele Matki Bo˝ej Królo-
wej Pokoju, a koƒczàc przy koÊciele ÊÊ.
Aposto∏ów Piotra i Paw∏a.

Misterium
u Zmartwychwstaƒców

Misterium M´ki Paƒskiej wystawi∏a
4 kwietnia br. Grupa Teatralna im. Bogdana
Jaƒskiego, dzia∏ajàca w parafii Wniebowstà-
pienia Paƒskiego w Bytomiu Szombierkach.
Blisko dwudziestoosobowa grupa pracuje od
kilku miesi´cy pod kierunkiem Kazimierza
Wolana. Misterium, oparte na Ewangelii we-
d∏ug Êw. Mateusza, jest pierwszym przygoto-
wanym przez nich przedstawieniem, w re˝yse-
rii ks. Macieja Brauna CR, który jest opieku-
nem zespo∏u. 

Rekolekcje
w „Szkole z charakterem”

Otwarte szkolne rekolekcje odby∏y si´
w ostatnim tygodniu marca w Katolickiej Szkole
Fundacji „Szko∏a z charakterem” im. Edyty Stein
w Gliwicach. Uczniowie szko∏y i inni uczestnicy
mieli okazj´ wys∏uchaç wyk∏adów ks. prof. dr.
hab. Kazimierza Wolszy nt. Poszukiwanie wiary
w ˝yciu Edyty Stein i ks. prof. dr. hab. Stanis∏awa
Obirka SJ nt. Drogi do nawrócenia.

Najlepsi znawcy teologii

Najlepsi uczestnicy diecezjalnego etapu
XIV Olimpiady Teologii Katolickiej, który od-
by∏ si´ w Gliwicach na poczàtku marca, poje-
chali do Elblàga na fina∏ ogólnopolski. Damian
Czempik, uczeƒ Centrum Edukacji Ekono-
miczno-Handlowej w Tarnowskich Górach,
Pawe∏ Koniarek z I Liceum Ogólnokszta∏càce-
go w Bytomiu, i ¸ukasz Piaskowy z II Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Gliwicach zdobyli naj-
wi´cej punktów i to oni reprezentowali diece-
zj´ gliwickà. W fina∏owych zmaganiach
spotka∏o si´ 119 uczestników z ca∏ej Polski.
Rozpocz´∏a je Msza Êw. w elblàskiej katedrze.
Na 17 najlepszych w ogólnopolskim finale
czeka∏y indeksy na KUL i do Wy˝szej Szko∏y
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w
Krakowie.

TYDZIE¡ W KOÂCIELE

GLIWICE

CzterdzieÊci dziewi´ç + 1
czyli siedem tygodni i zes∏anie Ducha
„˚adne wydarzenie nie znalaz∏oby
nigdy w∏aÊciwego wyjaÊnienia,
gdyby nie by∏o Chrystusa:
On przypiecz´towa∏ ostateczne
zwyci´stwo Boga nad ludzkà
rzeczywistoÊcià” – napisa∏ Luigi
Giussani, za∏o˝yciel ruchu „Komunia
i Wyzwolenie” – „Cokolwiek si´
dzieje, »mi∏osierdzie« zawsze
t∏umaczy sens wszystkiego
co ludzkie”.

Wielkanoc jest odnalezieniem sensu w∏asne-
go chrzeÊcijaƒstwa. W∏aÊnie prze˝ywamy owo
ostateczne zwyci´stwo. – Jezus z∏ama∏ w∏adz´
Êmierci. Jest ˝ywy i obecny. Zmartwychwsta∏y
z∏ama∏ panowanie grzechu. Przychodzi do nas,
swoich uczniów, by powiedzieç, pomimo Êwia-
towych oszustw – „nie bójcie si´”. Jezus z∏ama∏
w∏adz´ szatana i daje nam si∏´ do stàpania po
ca∏ej pot´dze przeciwnika, który musi ust´po-
waç przed naszà modlitwà i rozkazem. Czy jest
to Twoim udzia∏em?

Wielkanoc jest najwi´kszym Êwi´tem
wszechÊwiata. Czy tak Êwi´tujemy, ˝e codzien-
noÊç staje si´ sensowniejsza? Czy tak prze˝y-
wamy obecnoÊç Boga, ˝e trudnoÊci ust´pujà?
Czy tak cieszymy si´, ˝e inni zara˝ajà si´ od
nas optymizmem?

W∏aÊnie okres wielkanocny chcemy wyko-
rzystywaç do „odnowy chrzeÊcijaƒskiego ˝y-
cia”. Tak te˝ zatytu∏owany zosta∏ cykl spotkaƒ
(siedmiu), w trakcie których chcemy doÊwiad-
czyç obecnoÊci JEZUSA, poznaç mi∏oÊç OJCA
i otworzyç si´ na moc DUCHA ÂWI¢TEGO.

Zwieƒczeniem wielkanocnego Êwi´towa-
nia jest Zes∏anie Ducha Âwi´tego. On o˝ywia
ludzkie serca. Zakoƒczeniem tego cyklu spo-
tkaƒ b´dzie czuwanie przed Zes∏aniem Ducha
Âwi´tego.

Zapraszamy wszystkich ch´tnych do udzia∏u
i skorzystania z tej formy dynamicznego wzro-
stu. Na cotygodniowe spotkanie sk∏adajà si´:
modlitwa, konferencja i praca w ma∏ej grupie.

Nast´pnie ka˝dy z uczestników zostaje za-
opatrzony w materia∏y do pracy w ciàgu tygo-
dnia. Kolejne spotkanie jest kontynuacjà podj´-
tych uprzednio tematów. IntensywnoÊç i syste-
matycznoÊç sprawiajà, ˝e ta forma jest spraw-
dzonym i owocnym sposobem doÊwiadczenia
˝ywoÊci i g∏´bokoÊci wiary. JeÊli nie odnalaz∏eÊ
swego miejsca w KoÊciele, jeÊli poszukujesz
˝ywej relacji z Jezusem, jeÊli pociàga Ci´ bo-
gactwo ∏aski Bo˝ej – skorzystaj z zaproszenia.

KS. ARTUR SEPIO¸O 

GLIWICE

Nie przegapiç
godziny zwiastowania

– Nie wszystko musimy rozumieç, ale mu-
simy staraç si´ odczytywaç wol´ Bo˝à, ˝eby-
Êmy nie przegapili godziny zwiastowania
w naszym ˝yciu – powiedzia∏ bp Gerard Kusz
podczas Mszy Êw. w gliwickiej katedrze,
w 12. rocznic´ ustanowienia diecezji gliwic-
kiej. Odprawionej w uroczystoÊç Zwiastowa-
nia Paƒskiego, 25 marca, obchodzonego rów-
nie˝ w KoÊciele jako Dzieƒ Âwi´toÊci ˚ycia. 

I przypomnia∏, ˝e zadaniem KoÊcio∏a jest
pomoc w odczytywaniu tej woli we wspó∏cze-
snym Êwiecie. – W tym Êwiecie, w którym nie
szanuje si´ ˝ycia i zabija je. Aborcja, eutanazja
to dwa okreÊlenia tego samego problemu, któ-
rym jest wrogoÊç wobec ˝ycia – mówi∏ biskup.
W czasie Eucharystii odnowiony zosta∏ akt Du-
chowej Adopcji Dziecka Pocz´tego. Ci, którzy
podejmujà t´ odpowiedzialnoÊç, przez dzie-
wi´ç nast´pnych miesi´cy codziennie modlà
si´ o jakieÊ nienarodzone jeszcze dziecko, któ-
rego ˝ycie jest zagro˝one. 

„Odnowa ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego” –
cykl spotkaƒ wielkanocnych prowadzonych
przez grupy i ruchy pracujàce w diecezji.

Gliwice – rozpocz´cie w niedziel´,
18 kwietnia godz. 16.00, w Katolickiej
Szkole Fundacji „Szko∏a z charakterem” im.
E. Stein, ul. Górnych Wa∏ów 23.

Pyskowice – rozpocz´cie w Êrod´,
14 kwietnia godz. 18.30, w salkach parafii
Êw. Miko∏aja.

Tarnowskie Góry – rozpocz´cie w Êrod´,
14 kwietnia godz. 19.00, w salkach parafii
Matki Bo˝ej Królowej Pokoju.

Aborcja, eutanazja to dwa okreÊlenia tego
samego problemu, którym jest wrogoÊç
wobec ˝ycia – powiedzia∏ bp Gerard Kusz,
w  gliwickiej katedrze w Dniu Âwi´toÊci ˚ycia.

fo
t.

 R
om

an
 K

on
za

l

Gliwice - 15  4/2/04  9:24 AM  Page 29



30 /11 kwietnia 2004/ GOÂå NIEDZIELNY

GLIWICE

TARNOWSKIE GÓRY – BOBROWNIKI ÂLÑSKIE

Nigdy nie jest za póêno
Rozmowy z osobami
walczàcymi z na∏ogiem
narkomanii zrobi∏y
niezwyk∏e wra˝enie na
cz∏onkach Katolickiego
Stowarzyszenia M∏odzie˝y.
Do spotkania dosz∏o przy
okazji wielkopostnych
rekolekcji KSM. M∏odzie˝
na rozwa˝aniach
i przemyÊleniach spotka∏a
si´ w parafii Przemienienia
Paƒskiego
w Bobrownikach Âlàskich. 

– Do taƒca i do ró˝aƒca – tak
o Katolickim Stowarzyszeniu
M∏odzie˝y mówi jego diecezjal-
ny opiekun ks. Rafa∏ Wyle˝o∏.
Tym razem na finiszu przygoto-

waƒ do Êwiàt Wielkiejnocy m∏o-
dzi skupili si´ raczej na modli-
twie. Podczas Eucharystii
w miejscowym koÊciele ks. Ra-
fa∏ uÊwiadamia∏ im, jak wielkà
rol´ odgrywa sakrament pokuty. 

– Dla Boga najwa˝niejsze sà
nasze szczere trudy i wysi∏ki, by
si´ zmieniç. Nawet jeÊli b´dà
one bezowocne, Bóg to nagro-
dzi. Dlatego warto si´ spowia-
daç, nawet kiedy pojawiajà si´
wcià˝ te same grzechy – us∏y-
szeli m∏odzi w kazaniu. 

Niezwykle trafnym nawiàza-
niem do tego by∏o spotkanie
z narkomanami, którzy powie-
dzieli STOP na∏ogowi. Jak opo-
wiadali, odejÊcie od narkotyków
wcale nie by∏o ∏atwe, a ka˝dy
kolejny dzieƒ tylko os∏abia∏ ich
organizmy. Dosz∏o nawet do te-
go, ˝e nie potrafili o w∏asnych

si∏ach podnieÊç si´ z ∏ó˝ka. Nikt
z nich nie myÊla∏, ˝e „pierwszy
raz” od razu przerodzi si´ w na-
∏óg. Potrzeba by∏o wiele uporu,
aby choç próbowaç z nim skoƒ-
czyç. Wreszcie uda∏o si´. Trójka
m∏odych ludzi przechodzi obec-
nie terapi´ w Domu Nadziei
w Bytomiu Bobrku i dziÊ z odra-
zà spoglàda na ka˝de próby za-
legalizowania tzw. mi´kkich
narkotyków. 

Te opowieÊci wyraênie zacie-
kawi∏y, zaniepokoi∏y, ale tak˝e
zastanowi∏y uczestników reko-
lekcji. 

– To dowód na to, ˝e nigdy
nie mo˝na si´ poddawaç, ˝e ni-
gdy nie jest za póêno na popra-
w´. Nawet jeÊli jest beznadziej-
nie êle, to zawsze mo˝na jeszcze
walczyç – mówili. 

Rekolekcje Katolickiego Sto-
warzyszenia M∏odzie˝y pe∏ni∏y

tak˝e integracyjnà rol´. Po raz
pierwszy w spotkaniu uczestni-
czy∏ nowy parafialny oddzia∏
KSM, który niedawno powsta∏
w Gliwicach w parafii Wszyst-
kich Âwi´tych. – WczeÊniej
mieliÊmy ju˝ swojà sta∏à grup´,
takà „piwniczkowà”. Postano-
wiliÊmy to jednak zalegalizowaç
– opowiada o poczàtkach KSM
w parafii Justyna Maza. 

Podczas spotkania w Bobrow-
nikach (które dosz∏o do skutku
g∏ównie dzi´ki ks. Miros∏awowi
Potockiemu) oprócz modlitwy
i zadumania nie zabrak∏o tak˝e
chwil wielkich emocji. Rozstrzy-
gni´to bowiem konkurs „Wiedzy
o Papie˝u”. Zwyci´˝y∏a Katarzy-
na K∏ysik (par. Wszystkich Âwi´-
tych, Gliwice) przed Ma∏gorzatà
Kokot (Lasowice) i Arturem
Arndtem (Bobrowniki).

PAWE¸ JUREK

XI Tarnogórski Konkurs Poetycki

Ju˝ po raz jedenasty og∏oszo-
ny zosta∏ Tarnogórski Kon-
kurs Poetycki pod patrona-

tem ks. Jana Twardowskiego,
pod opiekà Burmistrza miasta
Tarnowskie Góry i Starosty po-
wiatu tarnogórskiego. Jego or-
ganizatorami sà: Wydzia∏ Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urz´du Miejskiego w Tar-
nowskich Górach, Starostwo
Powiatowe w Tarnowskich Gó-
rach, Edukacyjne Centrum
Ubioru i Rzemios∏a, Stanis∏awa
Szymczyk – sekretarz Tarnogór-
skiego Konkursu Poetyckiego
i ks. Bogdan Benedik.

Konkurs kierowany jest do: 
– starszych klas szkó∏ pod-

stawowych (A)
– klas gimnazjalnych (B)
– m∏odzie˝y   szkó∏  ponad-

gimnazjalnych (C)
– m∏odzie˝y do 25. roku ˝y-

cia,  studiujàcej  lub  pracujà-
cej (D).

Nale˝y przys∏aç trzy utwo-
ry (wiersze – wy∏àcznie ma-
szynopis, format A4), ka˝dy
w pi´ciu egzemplarzach, do-
tàd nigdzie niepublikowane,
opatrzone god∏em z do∏àczonà
zaklejonà kopertà, zawierajà-
cà dok∏adne dane personalne

autora (imi´ i nazwisko, data
urodzenia, typ szko∏y, adres).
Termin nadsy∏ania prac up∏y-
wa 27 kwietnia br. (decyduje
data stempla pocztowego).
Prace nale˝y przes∏aç pod ad-
resem: Wydzia∏ Kultury
i Sportu Urz´du Miejskiego,
42-600 Tarnowskie Góry, ul.
Sienkiewicza 2, z dopiskiem:
„Tarnogórski Konkurs Po-
etycki” i symbolem literowym
(A, B, C, D), oznaczajàcym
kategori´ wiekowà. 

Rozstrzygni´cie konkursu
nastàpi 18 czerwca br. o godz.
16.00 w auli Edukacyjnego

Centrum Ubioru i Rzemios∏a,
ul. Legionów 35, na które za-
proszeni  sà  wszyscy  uczest-
nicy.

Szczegó∏owe informacje:
Stanis∏awa Szymczyk – sekre-
tarz konkursu, tel. (32)
285-17-04 (po 16.00), e-mail:
owsik@poczta.gazeta.pl; Bar-
bara Dàbrowska – Wydzia∏
Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki UM, tel. (32)
393-36-40 (do 15.00), e-mail:
b.dabrowska@um.tgory.pl, –
ks. Bogdan Benedik – tel. (32)
233-85-90 (po 16.00), e-mail:
ksbb@poczta.onet.pl. 

Do taƒca i do ró˝aƒca – tak o Katolickim Stowarzyszeniu
M∏odzie˝y mówi jego diecezjalny opiekun ks. Rafa∏ Wyle˝o∏ 

O tym, jak wa˝ny jest sakrament pokuty, us∏yszeli m∏odzi w czasie
dnia skupienia w Bobrownikach Âlàskich 
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O SKRZYNECKIM W LO IM. S. SEMPO¸OWSKIEJ

Czarowali, zaklinali...
W∏aÊnie zakoƒczyli
spektakl, za chwil´
rozpocznà drugi.
Uczniowie Liceum
Ogólnokszta∏càcego
im. S. Sempo∏owskiej
nr 1 w Tarnowskich
Górach czarowali, zaklinali
rzeczywistoÊç, bo spektakl
oparty jest na tekstach
Piwnicy pod Baranami.
Przywo∏uje postaç Piotra
Skrzyneckiego, wi´c musi
czarowaç. 

Zeszli ze sceny, dziewczyny
w lekkich sukienkach, Ania za∏o-
˝y∏a wianek z bukszpanu, Tacjana
w s∏omkowym kapeluszu. Grup´
teatralno-muzycznà od wielu lat
prowadzi w tej szkole polonistka
Janina Krawczyk. Zmieniajà si´
szkolne pokolenia, a zespó∏ istnie-
je, wysz∏o z niego kilka aktorek –
Barbara Lubos-Âwi´s, Anna Ko-
ciarz, Sylwia Gliwa. W nieprzy-
chylnej szkolnej scenerii scenogra-
fi´ jakby prosto z Piwnicy wycza-
rowa∏y trzy uczennice: Ewa Dwo-
rakowska, Kamila Krawczyk i Ola
Susek. Przesiadywa∏y w szkole do
póênego wieczora. Koronkowe
kawa∏ki firanek, przedwojenna
walizka, stare lalki, gramofony.
Wszystko przypadkowe, niepasu-
jàce do siebie, i wszystko potrzeb-
ne, jakby nie mog∏o bez siebie ist-
nieç. 

OpowieÊç o Piotrze

Zanim powsta∏ spektakl, by∏
pomys∏ Teresy Wtorek ze szkolnej
biblioteki, prowadzàcej Ko∏o Mi-
∏oÊników Literatury, na wystaw´
poÊwi´conà Piotrowi Skrzynec-
kiemu. Wystawa w bibliotece za-
tytu∏owana „Pami´ci Piotra” nie
jest wcale przybli˝eniem ˝yciory-
su Skrzyneckiego czy ponad 40-
-letniej historii Piwnicy pod Bara-
nami. Bo jak opowiedzieç o ˝yciu
krakowskiego maga, czarodzieja
rzeczywistoÊci przyziemnej i
twórcy nadrzeczywistoÊci. W do-
datku kreowanej co wieczór od
nowa. Wystawa zaprasza raczej
w ten klimat. Znalaz∏y si´ na niej
najró˝niejsze przedmioty powy-
ciàgane przez uczniów i nauczy-
cieli z rodzinnych zbiorów. Przy-
wo∏ujàce lata pi´çdziesiàte, szeÊç-
dziesiàte i wczesne siedemdziesià-
te. Adapter Bambino, stara maszy-
na do liczenia, syfon na wod´ ga-
zowanà, porcelana w drobny
kwiatowy wzorek. Wiele fotogra-
fii, cz´Êç przekazanych szkole
przez Piwnic´ pod Baranami.
I anio∏y – czuwajàce nad tà ulotnà
rzeczywistoÊcià – z kolekcji ger-
manistki Anny Dàbrowskiej. 

Zaraz zacznie si´ nast´pny
spektakl. Zaproszeni zostali rów-
nie˝ uczniowie innych tarnogór-
skich szkó∏. – Lubimy Êpiewaç
w tych klimatach – mówi Tacjana
Gacka, znana z telewizyjnych pro-
gramów „Szansa na sukces”
i „Idol”. – Ka˝dy z nas ma innà

osobowoÊç, s∏uchamy ró˝nej mu-
zyki, ale to jest coÊ, w czym si´
wszyscy dobrze czujemy. I co nas
fascynuje.

Ewa Król taƒczy w spektaklu
to, co inni Êpiewajà: – Wczuwam
si´ po prostu w t´ muzyk´, wcho-
dz´ w nià, nawet nie w s∏owa,
a w∏aÊnie w muzyk´.

– ˚eby zrozumieç takie miejsce
jak Piwnica pod Baranami, trzeba
kochaç poezj´ i kochaç muzyk´. Od-
bieraç je ca∏ym sobà. W tym w∏aÊnie
tkwi ta magia – dodaje Ola Paruzel.

Micha∏ Bienek przed chwilà mó-
wi∏ tekst Wies∏awa Dymnego, ale
ca∏à swojà ideologi´ ˝yciowà odnaj-
duje w „Dezyderacie”. Co w Skrzy-
neckim fascynuje m∏odych ludzi, ze
Êwiata hip-hopu, wirtualnej rzeczy-
wistoÊci, szybkiej, ciàgle w biegu? 

– Nie dzieli∏ ludzi na lepszych
i gorszych. I mia∏ czas. By∏ takim
cz∏owiekiem w´drujàcym. A w do-
datku sam nie traktowa∏ si´ zbyt po-
wa˝nie. Nie czu∏ si´ wielki, mo˝na
powiedzieç, ˝e pozosta∏ ma∏ym
ch∏opcem – mówi Ania Adamus.

Tarnogórskie
magiczne miejsca 

Tu, w Tarnowskich Górach,
majà w∏asne miejsca magiczne –
takie jak Galeria Pod-Nad czy Wi-
Êniowy Sad – wymienia Ala IdaÊ.
– Magi´ miejsca tworzà ludzie,
którzy je wype∏niajà. W∏aÊnie
dzi´ki nim miejsce staje si´ ma-
giczne. Gdyby nie ludzie, Piwnica
pod Baranami mo˝e by∏aby zwy-
k∏à knajpà, jednà z wielu – mówi
Karolina Woszek, jasnow∏osa,
w klimacie Piwnicy, w spektaklu
Êpiewa „Bia∏e zeszyty”.

– W szkole o to chodzi, ˝eby
m∏odzie˝ przesz∏a przez cztery lata
nauki nie tylko wyposa˝ona
w wiedz´, ale równie˝ majàc mo-
˝liwoÊç rozwijania swoich talen-
tów. To przedstawienie to jest pra-
ca zespo∏owa wielu osób – mówi
Janina Krawczyk. 

Oni mówià o niej: niesamowita
kobieta, mózg i serce tego zespo∏u,
uczy nas mi∏oÊci do poezji, podpo-
wiada, ale nam pozostawia wybór. 

– W tym zwyk∏ym, szarym
szkolnym ˝yciu wprowadza nas
w magiczne klimaty, gdzie mo˝na
poczuç si´ wyjàtkowo. Przy tych
próbach dobrze si´ bawiliÊmy –
Magdalena Kumosz za chwil´
znowu zaÊpiewa: A to wszystko
przecie˝ mia∏o trwaç najwy˝ej
pi´ç lat, a mo˝e mniej, Piotrze...

MIRA FIUTAK

W szkolnej auli m∏odzie˝ wyczarowa∏a nastrój jakby z Piwnicy pod
Baranami
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ZAPOWIEDZI

Modlitwa
ze Êpiewami Taizé

Ka˝dy III piàtek miesiàca,
gliwicka katedra, godz. 19.00.

Wspólnota Dzieci Maryi 

zaprasza animatorki na spo-
tkanie, które odb´dzie si´
17 kwietnia o godz. 11.00
w parafii NajÊwi´tszej Maryi
Panny w Bytomiu przy rynku.

„Bo góry
mogà ustàpiç...”

To tytu∏ rekolekcji dla czci-
cieli Mi∏osierdzia Bo˝ego,
które odb´dà si´ w Czernej
od 18 do 21 kwietnia. Prowa-
dzi o. Piotr Jackowski. Infor-
macje i zg∏oszenia: Siostry
Karmelitanki Dzieciàtka Je-
zus, tel. (12) 282-12-45, 282-
65-41, rekolekcje@karmel.pl

Pielgrzymka
do grobu Êw. Jadwigi
w Trzebnicy
z okazji XII rocznicy utworze-
nia diecezji gliwickiej odb´-
dzie si´ 24 kwietnia. Prze-
wodniczy bp Gerard Kusz.
Rozpocz´cie o godz. 9.30.

Pielgrzymka
przewodników
kalwaryjskich

Góra Âwi´tej Anny,
24 kwietnia. Rozpocz´cie o
godz. 10.00.

KIK w Gliwicach

zaprasza na kolejne spotkanie,
które odb´dzie si´ w Êrod´
21 kwietnia w kaplicy Êw. Ja-
dwigi przy parafii Wszystkich
Âwi´tych. W programie: godz.
18.00 – Nieszpory, godz.
18.30 – Msza Êw. z homilià i
konferencja pt. RadoÊç chrze-
Êcijanina.

Poetycko o Âlàsku

Spotkanie z Tadeuszem
S∏awkiem i Bogdanem Mizer-
skim pt. „Podró˝ mistyczna
z Nysy do Barda Âlàskiego –
esej na g∏os i kontrabas” odb´-
dzie si´ 25 kwietnia o godz.
12.00 w Willi Caro w Gliwi-
cach. Rzecz o Angelusie Sile-
siusie (1624–1677), niemiec-
kim poecie i mistyku. 
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Ks. Ludwik Konieczny

ur. w 1931 roku w Katowi-
cach Ligocie. W 1954 roku
przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie
w Piekarach Âlàskich. Jako
wikariusz pracowa∏ w Murc-
kach, Rojcy, Bielsku-Bia∏ej,
Ho∏dunowie, Siemianowi-
cach i ¸aziskach Górnych.
W 1969 roku zosta∏ skiero-
wany do Kokotka, od 1980
roku jest proboszczem. 

W ciàgu ponad trzydziestu
lat mojego pobytu w Kokotku
wybudowaliÊmy dwa domy
z przeznaczeniem na oazy,
w miejsce starej dzwonnicy
postawiliÊmy murowanà i ca-
∏y czas dbaliÊmy o koÊció∏.
Wspominam o tym, poniewa˝
to nie moja zas∏uga, ale para-
fian, na których pomoc
i ofiarnoÊç mog∏em zawsze
liczyç. Tak jest po dzieƒ dzi-
siejszy. Panie bezinteresow-
nie sprzàtajà koÊció∏, same
dbajà o jego wystrój. Nasz
koÊcielny Karol Miko∏ajczyk
ma 90 lat i praktycznie ca∏y
czas jest w koÊciele. Ogrom-
nie ceni´ sobie ka˝dà ch´ç
pomocy i ka˝dy gest ˝yczli-
woÊci mieszkaƒców Kokotka.
Cieszy mnie, ˝e rdzenni
mieszkaƒcy budujà tu nowe
domy i swoje ˝ycie wià˝à na-
dal z tym miejscem. Wiem,
˝e niektórzy ju˝ d∏ugo szuka-
jà pracy, ˝e byç mo˝e kiedyÊ
˝ycie by∏o bardziej proste.
Ich dobroç i wiernoÊç Panu
Bogu zawsze mnie budowa∏y
i dodawa∏y ch´ci do pracy. 

Okiem Proboszcza

PANORAMA PARAFII
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44–101 Gliwice, skr. poczt. 196,
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Zespó∏ redakcyjny: Klaudia Cwo∏ek,  
Mira Fiutak, ks. Waldemar Packner.

Kokotek to jedna z naj-
mniejszych parafii w diece-
zji. – Podczas ostatniej ko-
l´dy naliczy∏em 270 para-
fian, od niemowlaków do
najstarszych – mówi ks.
Ludwik Konieczny, który
od 33 lat jest duszpaste-
rzem w Kokotku. 

Przed wiekami na tych tere-
nach sta∏y dymarki, w których
wytapiano ˝elazo. DziÊ pozo-
sta∏y tylko nazwy – Pusta Kuê-
nica i Posmyk. – Smycz, którà
wyciàgano ˝u˝el na ha∏dy, na-
zywano posmykiem – wyjaÊnia
proboszcz. – Obecnie najwi´k-
szym walorem miejscowoÊci
jest jej po∏o˝enie. 

Kokotek otaczajà lasy so-
snowe, zdrowsze od liÊcia-
stych, poniewa˝ nie zatrzymujà
wilgoci. W pobli˝u znajdujà si´
cztery stawy, z których naj-
wi´kszy ma ponad 120 ha. – To
w∏aÊciwie ma∏e jezioro. Nic
dziwnego, ˝e od wielu lat Êcià-
gajà tu ludzie, aby wypoczàç –
mówi ks. Konieczny.

W Kokotku postawiono oko-
∏o 400 domków letniskowych,
od niewielkich altanek po praw-
dziwe wille. Latem, na krócej
lub d∏u˝ej, przebywa w nich pra-
wie tysiàc osób. – Przyje˝d˝ajà
tu z ca∏ego Âlàska, a nawet spo-
za niego. DziÊ ludzie szukajà ci-
szy i zdrowego otoczenia. Ko-
kotek jest wr´cz idealnym miej-
scem – stwierdza proboszcz.

Na oaz´ do Kokotka

Te tereny polubili tak˝e har-
cerze. W okolicy powsta∏o kilka
obozowisk, niektóre o sta∏ej za-
budowie. Ks. Konieczny wspo-
mina czasy, kiedy przez ca∏e la-
to widzia∏ tam setki rozbitych
namiotów. Wtedy zrodzi∏a si´
myÊl, aby przy parafii powsta∏
oÊrodek wypoczynkowy dla
dzieci i m∏odzie˝y z ówczesnej
diecezji katowickiej. – Czasem
moi parafianie byli zgorszeni
zachowaniem harcerzy czy im-
prezami organizowanymi
w oÊrodkach wypoczynkowych.
Chcia∏em im pokazaç, ˝e jest
m∏odzie˝, która umie wypoczy-
waç z Bogiem – wspomina ks.
Konieczny. SzeÊç lat po przyj-
Êciu do Kokotka ukoƒczy∏ budo-
w´ domu z przeznaczeniem na
oazy i ministranckie obozy. Po-

niewa˝ ówczesne w∏adze nie ze-
zwala∏y na budow´ katolickiego
oÊrodka, dom budowano jako
obor´. – Do dziÊ mam plany te-
go obiektu, z zaznaczonymi ˝∏o-
bami i miejscem, gdzie mia∏y
staç krowy. Urz´dnicy zastana-
wiali si´ tylko, po co ksi´dzu ta-
ka du˝a obora – Êmieje si´ ks.
Konieczny. Drugi budynek
funkcjonuje od 1995 roku, kilka
lat póêniej wyremontowano
trzeci. By∏y czasy, kiedy jedno-
czeÊnie mieszka∏o w nich ponad
sto osób. Gdy brakowa∏o miejsc,
proboszcz udost´pnia∏ tak˝e po-
koje na plebanii. Na oazy do
Kokotka Êciàga∏a m∏odzie˝ a˝
z czterech diecezji. – Niedawno
wyjecha∏a grupa z Lubliƒca, a za
dwa tygodnie przyjadà francisz-
kanie z grupà ponad stu osób.
Niektórzy b´dà z Budapesztu,
Hamburga i Berlina – mówi ks.
Konieczny. – Chyba jednak mi-
n´∏y czasy masowych wyjazdów
na oazy i wakacje z Bogiem. Te-
raz wszystko jest inaczej.

Zimà – narty, latem –
wspinaczka

Zimà mo˝na pojeêdziç w Ko-
kotku na nartach. Przed laty pro-
boszcz powi´kszy∏ niewielkie
wzniesienie, zainstalowa∏ wy-
ciàg, by m∏odzie˝ mog∏a szuso-
waç na nartach. Dwa razy odby-
∏y si´ zawody w skokach nar-
ciarskich. Rekord „skoczni” wy-

nosi 11 m. Czasami obok wycià-
gu gromadzà si´ parafianie na
wspólnym ognisku i Êpiewie.
Obok probostwa jest tak˝e Êcia-
na do wspinaczki. – Sam lubi´
chodziç po ska∏kach, stàd po-
mys∏, aby w Kokotku powsta∏o
takie miejsce – mówi ks. Ko-
nieczny, który rok temu wspina∏
si´ w Jurze Krakowsko-Cz´sto-
chowskiej. Podczas wakacji pro-
boszcz zabiera∏ swoich parafian,
aby pokazaç im Polsk´. – W∏a-
Êciwie byliÊmy w ka˝dym pi´k-
nym zakàtku kraju. 

Na Bo˝e Narodzenie prezbi-
terium koÊcio∏a zdobi ponad
200 anio∏ków, które m∏odzie˝
zawiesza przez dwa tygodnie.
Jeden z nich mówi „Bóg za-
p∏aç”, gdy wrzuca si´ monet´
do skarbonki. – Ile mia∏em pro-
blemów z tym „mówiàcym”
anio∏kiem. Uk∏ad scalony spro-
wadzi∏em a˝ z Holandii – Êmie-
je si´ ks. Konieczny. 

Niedawno wybudowano no-
wà dzwonnic´, a teren wokó∏
koÊcio∏a wy∏o˝ono kostkà. Nie-
wielka wspólnota dba o koÊció∏
i jego otoczenie. – To dobrzy
i prawi ludzie. Zawsze mog´ na
nich liczyç – mówi o swoich
parafianach ks. Konieczny. –
Mog´ powiedzieç, ˝e choç to
ma∏a parafia, to przez 33 lata
pobytu w Kokotku nie nudzi-
∏em si´ tu ani minuty.

KS. WALDEMAR PACKNER

Poczàtek koÊcio∏owi da∏a ma∏a kaplica Êw. El˝biety, która powsta∏a
w 1942 roku w prywatnym domu. Po Êmierci w∏aÊcicielki kaplic´
rozbudowano. Z czasem zacz´li tu odprawiaç Msze Êw. ksi´˝a
z Lubliƒca. W 1960 roku w Kokotku utworzono samodzielnà
placówk´ duszpasterskà, a 16 maja 1980 roku erygowano parafi´
NajÊwi´tszej Maryi Panny Królowej.

KOKOTEK

WÊród lasów i stawów
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