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Msze, nabożeństwa, czuwania, 
koncerty, pielgrzymki... każda 
parafia na swój sposób obchodziła 
VII Dzień Papieski. Mszy w 
katedrze gliwickiej przewodniczył 
bp Gerard Kusz.

– Jan Paweł II pokazał, co 
znaczy godność człowieka, co 
znaczy wierność sumieniu. A 
dziś Polska i świat woła o ludzi 
sumienia – mówił w homilii bp 
Kusz. – Szacunek wobec czło-
wieka, którego uczył nas Jan 
Paweł II, nie pozwala, aby trak-
tować go instrumentalnie. 

Bp Kusz zwrócił również 
uwagę na fakt, że nie ma obec-
nie w naszym kraju dyskusji 
nad Europejską Kartą Praw 
Podstawowych. – A jest tam 
wiele rzeczy, które nas, wie-
rzących, powinny niepokoić – 
powiedział.

W przededniu Dnia Papie-
skiego w katedrze w nieszpo-
rach uczestniczyli uczniowie 
szkół, które noszą imię Jana 
Pawła II oraz stypendyści Fun-

dacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia. – Dzień 
Papieski każdego roku 
przynosi trwałe owo-
ce, ale każdy z was po-
winien pomyśleć, ja-
ki może być mój oso-
bisty wkład w to wiel-
kie przedsięwzięcie – mówił 
młodym ks. prał. Konrad Koło-
dziej, który przewodniczył na-
bożeństwu. Również w sobo-
tę gliwicka młodzież uczestni-
czyła w Różańcu, który zakoń-
czył się na płycie gliwickiego 
lotniska, w miejscu spotkania 

z Janem Pawłem II w 
1999 roku. Wcześniej 
w kościele NMP Matki 
Kościoła na Sikorniku 
młodzi wysłuchali wy-
stępu zespołu „Łaską 
zbawieni” oraz Natalii 
Brodki. – To nasz hołd 

złożony wielkiemu Rodakowi 
– powiedział ks. Artur Pytel, 
organizator spotkania. Przed 
wszystkimi kościołami odby-
ły się również kwesty na rzecz 
Fundacji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”. 

KS. WALDEMAR PACKNER
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Mszy w intencji 
beatyfikacji 
Jana Pawła II 
przewodniczył 
bp Gerard Kusz

Dzień Papieski w diecezji gliwickiej

Potrzeba ludzi sumienia

ZA TYDZIEŃ
  CMENTARZ CENTRALNY W GLIWICACH 

– kiedy powstawał miał być jed-
ną z piękniejszych nekropolii 
w Europie
  NIE MOŻNA BYĆ WIECZNĄ NARZECZONĄ! 

Rozmowa z Anną Szadkowską, 
która złożyła ślub dziewictwa
  O TRZECH WIELKICH PROBOSZCZACH 

z Bytomia i Tygodniu Kultury 
Chrześcijańskiej

Biskup Jan Wieczorek przewodniczył  
Mszy odpustowej ku czci św. 

Rafała Archanioła, patrona ośrodka w 
Rusinowicach.  Po Eucharystii na tere-
nie ośrodka odbył się festyn, na któ-
rym bawili się nie tylko pracownicy, 
pensjonariusze oraz zaproszeni goście, 
ale również mieszkańcy Rusinowic. 
Tradycją są przedstawienia teatralne, 
które przygotowują uczestnicy turnu-
su rehabilitacyjnego ze swoimi rodzi-
cami. W tym roku była to „Rzepka”. 
Tegoroczną gwiazdą festynu była 
Krystyna Giżowska, która wspaniałym 
występem podbiła serca publiczności. 
Wszystkich zachwycił również taniec 

irlandzki w wykonaniu 
zespołu „Salake” oraz 
„Kabaretowe przypo-
wieści”, które pokazał 
Teatr A. 

Każdy odpust 
w Rusinowicach 
gromadzi tłumy
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ODPUST W RUSINOWICACH

KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

Pierwszy powstał w 1973 
roku we Francji, dwa lata 

później w Polsce. Uniwersytety 
Trzeciego Wieku – bo o nich 
mowa – niezmiennie cieszą 
się popularnością. W naszym 
kraju jest ich ponad 100, gro-
madzą około 25 tys. słuchaczy. 
Ludowe powiedzenie mówi, 
że na naukę nigdy nie jest 
za późno. Ale Uniwersytety 
Trzeciego Wieku to nie tylko 
zgłębianie wiedzy; to również 
możliwość spotkania wielu 
przyjaciół i okazja do intere-
sującego spędzenia wolnego 
czasu. Więcej na str. IV i V.  
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Znicze już w parafiach
CARITAS. Po raz dziewiąty 
przed uroczystością Wszystkich 
Świętych Caritas Diecezji Gliwic-
kiej rozprowadza znicze nagrob-
ne, z których dochód przezna-
czony jest na dożywianie dzieci w 
szkołach i przedszkolach. Każdy 
znicz opatrzony jest logo Caritas 
oraz słowami z Ewangelii ,,Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł żyć 
będzie’’. Znicze są do nabycia w 
parafiach w cenie 2,50 zł. Od każ-
dego sprzedanego znicza 50 gro-
szy przeznacza się na cele chary-
tatywne w parafii, pozostałe 2 zł 
trafia do kasy centrali Caritas. 
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Zapalając ten znicz, pomagasz 
dzieciom

Pomóżmy kasztanowcom
TARNOWSKIE GÓRY. 
„Pomóżmy kasztanow-
com” to hasło prowadzo-
nej od 2006 roku ogólno-
polskiej akcji grabienia i 
utylizacji liści opadłych 
z drzew kasztanowców, 
zaatakowanych przez 
szrotówka kasztanowco-
wiaczka – niewielkiego motyla, 
który od kilku lat atakuje drze-
wa kasztanowców. Od 2005 roku 
Tarnowskie Góry ochraniają kasz-
tanowce m.in. przez wygrabia-
nie liści spod drzew na terenach 
zieleni miejskiej. W roku bieżą-
cym, aby do akcji ochrony kaszta-
nowców zaangażować młodzież 
z tarnogórskich szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, Urząd 

Miejski w Tarnowskich 
Górach wspólnie z 
Zarządem Oddziału 
Powiatowego LOP w 
Tarnowskich Górach 
ogłosił konkurs pn. 
„Chronimy kasztanow-
ce – walczymy ze szro-
tówkiem”. Zadaniem 
uczestników konkursu 

było wykonanie plakatu nt. ochro-
ny kasztanowców oraz objęcie 
opieką wybranych drzew przez 
wygrabianie liści. Do konkursu 
przystąpiło 7 szkół, które łącz-
nie objęły opieką 99 drzew kasz-
tanowców rosnących w parkach: 
miejskim, Kamilianów, repeckim 
oraz w rejonie szkół w dzielnicy 
Sowice i Bobrowniki.

TARNOWSKIE GÓRY.
„Pomóżmy kasztanow-
com” to hasło prowadzo-

wiaczka – niewielkiego motyla, 

Miejski w Tarnowskich 

Powiatowego LOP w 
Tarnowskich Górach 
ogłosił konkurs pn. 
„Chronimy kasztanow-
ce – walczymy ze szro-
tówkiem”. Zadaniem 
uczestników konkursu 

Kościółek ma 10 lat
NIEBOROWICE. W tym roku 
kościółek św. Jadwigi Śląskiej 
w Nieborowicach obchodzi 10. 
rocznicę konsekracji. Jak po-
wiedział ks. Paweł Ludwig, pro-
boszcz parafii w Żernicy, do 
której należą Nieborowice, już 
w latach 80. ubiegłego wie-
ku mieszkańcy starali się o wy-
budowanie kościoła. Teodor 
Labus chciał przekazać grunt, 
ale ówczesne władze nie wyra-
ziły zgody. Kilkanaście lat póź-
niej, z jego inicjatywy, radni 
zgodzili się przekazać parafii 
opuszczony budynek po byłym 
przedszkolu. – Część została 
wyburzona, a w 1996 roku do-
budowano nawę przednią. 18 
października 1997 roku kościół 
wraz z ołtarzem został poświę-
cony przez bp. Jana Wieczorka 
– powiedział ks. P. Ludwig. W 
środku wioski od wielu lat stoi 

mała kapliczka św. Jadwigi. – 
Dlatego mieszkańcy od razu 
chcieli, aby ich świątyni patro-
nowała właśnie ona – powie-
dział ksiądz proboszcz. W tym 
roku Mszy odpustowej prze-
wodniczył i homilię wygłosił  
ks. dr Krystian Piechaczek, dy-
rektor wydziału duszpaster-
skiego gliwickiej kurii.

Podczas tegorocznego odpustu 
mieszkańcy Nieborowic obchodzili 
10. rocznicę konsekracji swojego 
kościoła
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Nocna pielgrzymka
GLIWICE. Ponad 40 studen-
tów wyruszyło w nocy z 12 na 
13 października na Górę Świętej 
Anny. – To tradycyjna pielgrzym-
ka, którą w 1969 roku zapocząt-
kował ks. prał. Konrad Kołodziej 
– wyjaśnia ks. Robert Chudoba 
diecezjalny duszpasterz studen-
tów. Grupa w Miejscu Kłodnickim 
spotkała się ze studentami z 
Opola, których w tym roku było 
około 20. Rano wspólnie uczest-

niczyli we Mszy św., odprawionej 
w bazylice, potem wrócili do do-
mów. – Na Politechnice Śląskiej 
jest ponad 30 tys. studentów. 
Poprzez różne propozycje dusz-
pasterskie chcemy pogłębić ich 
wiarę – powiedział ks. Wojciech 
Michalczuk, gliwicki duszpasterz 

akademicki. Anna Zając, student-
ka pierwszego roku Politechniki 
Śląskiej, poszła w intencji szczęś-
liwego zaliczenia roku. – Na piel-
grzymce jestem w ogóle pierw-

szy raz. Mam nadzieję, że nie 
ostatni – powiedziała Joanna 
Mosor, studentka Uniwersytetu 
Opolskiego. Więcej na stronie: 
www.da.org.pl.

Gliwiccy studenci
pielgrzymują pieszo

na Górę Świętej Anny od 1969 roku  R
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Róże różańcowe w Rudach

RUDY. W przededniu Dnia 
Papieskiego ponad półtora tysią-
ca osób zgromadziła pielgrzym-
ka członków Żywego Różańca w 
Rudach Raciborskich. – To najlicz-
niejsza grupa, która pielgrzymuje 
do naszego sanktuarium – powie-
dział ks. Bonifacy Madla, kustosz i 

proboszcz rudzkiej parafii. Mszy 
przewodniczył bp Gerard Kusz, 
który podczas homilii dziękował 
członkom róż różańcowych za ich 
trwanie w modlitwie. Tłumaczył 
znacznie Różańca, odwołując się 
do słów kard. Joachima Meisnera, 
który mówił, że Różaniec to wstęp 
do Ewangelii. – Bo w Różańcu za-
wiera się wszystko, co najważniej-
sze w przesłaniu Chrystusa. Krzyż 
i etapy Jego ziemskiej drogi – mó-
wił bp Kusz. Wskazał na wzór 
Jana Pawła II, który nie tylko ży-
wił ogromną cześć dla Maryi, ale 
prawie nigdy nie rozstawał się z 
różańcem. Biskup apelował rów-
nież do mężczyzn, by również 
oni, tak często jak kobiety, two-
rzyli wspólnoty Żywego Różańca. 
– Cieszę się, że w parafiach mamy 
tyle żeńskich grup różańcowych, 
ale zawsze cieszę się, gdy do ta-
kiej modlitwy włączają się męż-
czyźni – mówił gliwicki biskup 
pomocniczy. Pielgrzymka zakoń-
czyła się modlitwą różańcową i 
papieskimi nieszporami.

W tym roku do Rud przyjechało 
ponad 1500 członków Żywego 
Różańca
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– Rodziny są dzisiaj dość silne w 
Ruchu, ale trzeba trochę więcej 
wysiłku włożyć w ewangelizację 
dzieci i młodzieży – stwierdził 
ks. Adam Wodarczyk, mode-
rator generalny Ruchu Światło–
Życie, 7 października podczas 
oazowego dnia wspólnoty w 
Bobrownikach Śląskich. 

Tego dnia, zamiast spot-
kać się w poszczególnych rejo-
nach diecezji, wszyscy oazowi-
cze przyjechali do parafii Prze-
mienienia Pańskiego, w związku 
z tym, że gościł u nich ks. Adam 
Wodarczyk, który od czerwca 
jest nowo mianowanym mode-
ratorem generalnym. Odwiedził 
tym samym swoje rodzinne stro-
ny, ponieważ pochodzi z Tarnow-
skich Gór. – Sporo jest jeszcze do 
zrobienia, jeśli chodzi o ewange-
lizację młodzieży. Trzeba nowych 
sposobów i metod, żeby dotrzeć 

do mentalności współczesnych 
gimnazjalistów i licealistów. Języ-
ka, który będzie dla nich czytel-
ny. Idąc za tym, co mó-
wił ks. Blachnicki, cho-
dzi nam o wychowanie 
młodego człowieka, bu-
dowanie nowej wspól-
noty i nowej kultury. Po-
kazywanie norm etycz-
nych jest dziś szczegól-
nie ważne w zalewie cy-

wilizacji konsumpcyjnej, gdzie 
wolność często jest przedstawia-
na jako samowola i bark kontro-

li – stwierdził ks. Wo-
darczyk. W konferen-
cji zwrócił uwagę na 
potrzebę ewangeliza-
cji indywidualnej, wy-
pływającej z żywej wia-
ry chrześcijan. Ks. Wo-
darczyk dostrzega rów-
nież misję, jaką Ruch ma 

dziś wobec młodzieży, która wy-
emigrowała, czyli odpowiedzial-
ność za ich formację, ale przede 
wszystkim niepozostawienie ich 
samym sobie. 

Do Bobrownik – na pierw-
szy w rozpoczynającym się roku 
pracy formacyjnej dzień wspól-
noty  – przyjechali przedsta-
wiciele różnych grup Ruchu 
Światło–Życie – młodzieży i Do-
mowego Kościoła.  MF

– Trzeba czasem odejść  
na chwilę od naszych zajęć, aby 
świętować – słowami M. Quasta 
powitał gości, którzy przybyli 
do Centrum Edukacyjnego Jana 
Pawła II w Gliwicach, ks. Rudolf 
Badura, dyrektor Caritas Diecezji 
Gliwickiej. Spotkanie odbyło 
się w 15. rocznicę powstania 
diecezjalnej Caritas.

Do Gliwic przyjechali samo-
rządowcy, ofiarodawcy, duchow-
ni oraz pracownicy Caritas. – 
Chcemy wam podziękować za 
serce i pomoc. Bez was nasza 
działalność nie byłaby tak sku-
teczna i owocna – powiedział 
ks. Badura.

O działalności charytatyw-
nej Kościoła na przestrzeni wie-
ków mówił ks. prof. dr hab. 
Kazimierz Dola z Uniwersytetu 
Opolskiego. – Już w gminie je-
rozolimskiej mamy do czynienia 

z pomocą biednym. W 
tym celu powołano dia-
konów – mówił ks. Do-
la. W pierwotnym Koś-
ciele istnieli tzw. para-
bolani („ci, którzy ry-
zykują życie”). Ich za-
daniem była pielęgna-
cja tych chorych, któ-
rym nikt nie chciał po-
magać (np. w czasie za-
razy). Przy kościołach zakłada-
no przytułki (hospitale), opie-
kujące się biednymi i wędrow-
cami. – Średniowiecze to dalszy 

intensywny rozwój posługi cha-
rytatywnej Kościoła – mówił ks. 
prof. Dola. – Przy każdej parafii 
miejskiej istniał przytułek, po-
wstawały zakony szpitalne (np. 
bożogrobcy), które zajmowa-
ły się także leczeniem chorych. 
Tę działalność przerwała na po-
czątku XIX wieku sekularyzacja, 
a odrodzenie działalności cha-
rytatywnej nastąpiło kilkadzie-
siąt lat później, głównie dzię-
ki zakonom żeńskim (elżbietan-

ki, jadwiżanki czy boro-
meuszki).

O działalności do-
broczynnej po 1945 ro-
ku mówił ks. dr Arnold 
Drechsler, dyrektor Ca-
ritas Diecezji Opolskiej. 
Przypomniał, że w 1947 
roku, w ówczesnej ad-
ministracji apostolskiej 
(diecezja opolska for-

malnie jeszcze nie powstała), 
Kościół prowadził m.in. 22 do-
my dziecka, 36 domów opie-
ki, 42 szpitale zakonne. – Kres 

tej działalności nastąpił w 1950 
roku, gdy władze państwowe 
wprowadziły zarząd przymuso-
wy do Caritas. Choć zmieniło to 
formę działalności dobroczyn-
nej, to jej nie przerwało – po-
wiedział ks. Drechsler. – Po de-
mokratycznych zmianach diece-
zja opolska, jako pierwsza w Pol-
sce, powołała diecezjalną struk-
turę Caritas (1989 r.). 

Działalność Caritas Diecezji 
Gliwickiej przedstawił jej dyrek-
tor, ks. Rudolf Badura. – Mamy 
15 lat, a możemy pochwalić się 
dużymi sukcesami. Jestem prze-
konany, że nasza działalność do-
skonale odpowiada potrzebom 
mieszkańców diecezji. 

Przedstawiciele gmin, które 
współpracują z diecezjalną Cari-
tas, oprócz podziękowań, otrzy-
mali upominki, a spotkanie za-
kończyło przedstawienie „Stwo-
rzenie świata”, które wykona-
li uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. 

KS. WALDEMAR PACKNER

15. urodziny diecezjalnej Caritas

Powołani do miłosierdzia

Oazowy dzień wspólnoty w Bobrownikach Śląskich

Kurs na młodych

 R E K L A M A 

– Mamy dopiero 
15 lat, a możemy 
pochwalić się 
imponującą 
działalnością 
– powiedział 
ks. Rudolf 
Badura, dyrektor 
Caritas Diecezji 
Gliwickiej 
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Ks. Adam 
Wodarczyk 
spotkał się  
z przedstawicie- 
lami oazy 
młodzieży  
i Domowego 
Kościoła
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Kiedy zaczynają uczest-
niczyć w zajęciach uni-
wersytetu, młodnieją o 
dziesięć lat – mówi o 

studentach Krystyna Jurczewska-
Płońska, jedna z założycielek, 
kierująca gliwickim uniwersyte-
tem, który działa pod patrona-
tem Politechniki Śląskiej. Dzisiaj 
tworzy go prawie pół tysiąca 
osób. 

Pierwszy Uniwersytet Trzecie-
go Wieku powstał we Francji w 
1973 roku. Idea kształcenia się 
ludzi w każdym wieku, również 
emerytalnym, szybko rozszerzyła 
się na inne kraje. Dwa lata później 
został założony pierwszy tego ty-
pu polski uniwersytet, w Warsza-
wie. Obecnie takich miejsc jest 
już ponad sto i gromadzą około 
25 tysięcy słuchaczy. 

Komputery
i nordic walking
Głównym nurtem tego kształ-

cenia są wykłady z różnych dzie-
dzin nauki, prowadzone przez 
nauczycieli akademickich. Oprócz 
tego uczestnikom proponowa-
ne są inne zajęcia, takie jak np. 
nauka języków obcych, obsługi 
komputera, sportowe, taneczne, 
artystyczne, poświęcone zdro-
wiu. Największym powodzeniem 
cieszą się zazwyczaj gimnasty-
ka, języki i komputery. – Tego, 

jak korzystać z komputera, moż-
na się nauczyć w każdym wieku 
– przekonują studenci na emery-
turze. Często sprzęt dostają po 
wnukach, którzy wymieniają go 
na nowszy i wtedy kurs staje się 
koniecznością. – Chodzi o to, że-
by być niezależnym, nie można 
przecież z każdą drobnostką biec 
do dzieci czy wnuków, kiedy chce 
się coś przesłać czy znaleźć w In-
ternecie – przekonuje Krystyna 
Jurczewska-Płońska. 

Uniwersytet w Zabrzu, któ-
ry jest jedną z form działalności 
Wszechnicy Zabrzańskiej, chce 
iść jeszcze dalej. Nie tylko pro-
ponować kursy u siebie, ale rów-
nież prowadzących wysyłać w te-
ren, do klubów seniora działają-
cych w dzielnicach.  

W Bytomiu i Zabrzu studenci 
regularnie uprawiają nordic wal-
king. Kilkunastoosobowe grupy, 
zaopatrzone w odpowiednie kij-
ki, razem z instruktorem prze-
mierzają alejki miejskich parków. 
Początkowo obraz ten budził nie-
małą sensację, ale z czasem co-
raz mniej osób się temu dziwi. W 
Zabrzu zajęcia cieszą się taką po-
pularnością, że specjalnie na nie 
przyjeżdża liczący sobie 80 lat je-
den ze słuchaczy z Pyskowic. 

Profilaktyka
w każdym wieku
– Profilaktyka zdrowia osób 

starszych, niestety, ciągle nie 
znajduje zrozumienia u decyden-
tów – mówi Barbara Bobrowska, 

odpowiedzialna w Gliwicach za 
sekcję zdrowia. Podkreśla, że ła-
two zdobyć pieniądze z grantów 
na kulturę, natomiast na zdrowie 
– jeśli dotyczy starszych – to już 
problem. Razem z Krystyną Jur-
czewską-Płońską przedstawiały 
problemy osób starszych w obu 
izbach Parlamentu. We wrześ-
niu podczas ogólnokrajowej kon-
ferencji w Płocku – zorganizo-
wanej w ramach programu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, zajmującej się uniwersy-
tetami – powstał projekt zało-
żenia Federacji Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku i od razu swój 
akces zgłosiło ponad 20 z nich. – 
Federacja będzie występowa-
ła w naszym 

imieniu o granty i dotacje eu-
ropejskie, reprezentowała nas 
przed urzędami państwowymi, w 
sejmie, senacie – mówią uczest-
niczki konferencji z Gliwic. 

Uniwersytety nie stawiają 
ograniczeń, jeśli chodzi o wiek 
czy wykształcenie. Słuchacze nie 
chcą zamykać się w swoim gro-
nie, osób w jednym przedziale 
wiekowym. Zabrzańska placówka 
nie używa nawet nazwy Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, a raczej 
Uniwersytet Otwarty. Jedynym 
kryterium jest chęć rozwijania się 
i kształcenia. – Zależy nam bar-
dzo na budowaniu więzi między-
pokoleniowej. Zwróciliśmy się np. 
do szkół z propozycją, aby ucz-
niowie zbierali wspomnienia wo-
jenne osób ze swojego najbliż-
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Wiele za nami, ale 
sporo jeszcze przed 

– mówią studenci, 
którzy weszli już

w wiek emerytalny. 
Stanisław Kruczała

z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Gliwicach jeszcze 
przed zbliżającą się zimą 

planuje utworzyć grupę 
narciarską. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, czyli jak żyć aktywnie

Studenci
na emeryturze
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szego otoczenia. To pozwoli na 
utrwalenie historii przekazywanej 
przez odchodzących już przecież 
świadków, a jednocześnie umoż-
liwi pełen szacunku dla osób star-
szych kontakt międzypokolenio-
wy  – mówi dr Krystyna Rożek-Le-
siak, prezes Stowarzyszenia Mise-
ricordia, które założyło Wszech-
nicę Zabrzańską. Temu również 
służy nowy ich projekt zatytuło-
wany „Ekoczłowiek”. To spotka-
nia ludzi młodych ze starszymi 
i rozmowy na temat ekologii na 
co dzień, czyli jak np. segrego-
wać odpady, oszczędzać wodę we 
własnym gospodarstwie domo-
wym. Działająca we Wszechnicy 
grupa wolontariuszy, studentów 
prawa, pomaga natomiast odna-
leźć się osobom starszym w gąsz-
czu przepisów.

Chętnych nie brakuje
W Gliwicach studenci Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku wspoma-
gają szczególnie uzdolnioną mło-
dzież. Niedawno wybitnie zdol-
nemu uczniowi szkoły muzycz-
nej uniwersytet przekazał piani-
no. Istnieje też program „Rodzi-

na zastępcza dla babci 
i dziadka”. Barbara Bo-
browska doświadczenia 
te przywiozła z Danii, 
gdzie system takich kon-
taktów bardzo dobrze 
funkcjonuje. Rodziny, 
które nie mają już dziad-
ków, nawiązują kon-
takt ze starszymi oso-
bami z domów pomo-
cy społecznej. Stają się 
w ten sposób dla nich 
przyszywanymi krewny-
mi, którzy odwiedzają 
z ciastem w niedzielę, 
idą razem na spacer czy 
na koncert. Gliwiccy stu-
denci UTW zostają wo-
lontariuszami. Odwie-
dzają – w domach, szpi-
talach czy hospicjach – 
osoby, które potrzebują rozmo-
wy, tego, żeby ktoś im poczytał 
lub zrobił zakupy. 

Co roku na zajęcia zgłasza-
ją się chętni, w Gliwicach doszło 
sto nowych osób. Od tego roku 
akademickiego ruszył Tarnogór-
ski Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku i już zapisało się 300 chęt-
nych. Barbara Dziuk, prezes Tar-

nogórskiego Stowarzy-
szenie Inicjatyw Spo-
łecznych „KLON”, w po-
rozumieniu z władza-
mi Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Administra-
cji w Opolu jest inicja-
torką powołania uniwer-
sytetu: – Nazwałabym 
go życiowym uniwersy-
tetem. W myśl naucza-
nia Jana Pawła II i obser-
wując życie, doszłam do 
wniosku, że potrzebne 
są osoby świeckie, któ-
re przybliżają wartości 
religijne i społeczne. Lu-
dzie są zdezorientowani 
i bezsilni wobec zła, któ-
re często występuje dziś 
zakamuflowane i pięk-
nie opakowane.

W ramach tegorocznych wy-
kładów słuchacze spotkają się z 
profesorami siedmiu uczelni. Jaki 
kształt przybiorą pozostałe zaję-
cia, będzie zależało od osób, któ-
re się zgłosiły. Każdy uniwersytet 
ma swoją specyfikę. W Zabrzu 
studenci na wykład o poprzemy-
słowych obiektach zaproszeni zo-
staną w podziemia Kopalni „Kró-

lowa Luiza”. W Gliwicach organi-
zują międzynarodowe wieczory. 
Odbył się już czeski, rosyjski i in-
dyjski, w planach jest żydowski i 
ormiański. 

Żeby być aktywnym  
Stanisława Kruczałę do udzia-

łu w zajęciach zachęcili znajo-
mi. – To szalenie ważne, żeby 
w każdym wieku być wśród lu-
dzi. Nie chodzi przecież o prze-
dłużanie w nieskończoność mło-
dości, ale o to, żeby być aktyw-
nym – mówi. Pracował jako pilot 
wycieczek, dlatego od razu sta-
nął na czele sekcji turystycznej. 
Przygotowuje trasy po Polsce, np. 
szlakiem Witkacego czy Matejki. 
W czerwcu, szukając śladów van 
Gogha, studenci z Gliwic pojecha-
li do Prowansji. W listopadzie cze-
ka ich jeszcze jeden wyjazd, tym 
razem związany z nauką angiel-
skiego, odwiedzą członków bry-
tyjskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, których później będą goś-
cić u siebie. 

– Kiedy zakładaliśmy uniwer-
sytet, niewielu wierzyło, że ini-
cjatywa ta się powiedzie. A my 
chcieliśmy humanizować Zabrze, 
które było uważane (teraz już 
może coraz mniej) za miasto ro-
botnicze i przemysłowe – mówi 
dr Krystyna Rożek-Lesiak.  Dziś 
z zajęć korzysta około 400 osób. 
To, co dzieje się poza wykłada-
mi, najbardziej realizującymi ideę 
uniwersytetu, jest równie ważne. 
Ludzie spotykają się, budują wię-
zi towarzyskie, mają z kim wyjść 
do kina czy zadzwonić, kiedy po-
trzebują rozmowy.  

Początkowo 
osoby 
uprawiające 
nordic walking 
wzbudzały
w Zabrzu 
sensację 
Po lewej: Wieczór 
indyjski
w Gliwicach 
połączony 
z wystawą 
malarstwa 
Agnieszki 
Kupczyk
Poniżej: 
Uniwersytet 
Otwarty
jest jedną 
z inicjatyw 
Wszechnicy 
Zabrzańskiej

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU
  Bytom 

 Bytom ul. Powstańców Śląskich 10, tel.: (032) 282 87 11, 0 500 082 886,  
www.cku.bytom.pl,uniwersytet@cku.bytom.pl 

  Gliwice  
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21, 
tel.: 603 976 172, www.utw.gliwice.of.pl, utw.gliwice@wp.pl 

  Zabrze 
Wszechnica Zabrzańska, pl. Dworcowy 6, tel.: (032) 271 75 42, 
www.wszechnica.zabrze.pl, sekretariat@wszechnica.zabrze.pl 

  Tarnowskie Góry 
 Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, 
 ul. Sienkiewicza 6, tel.: (032) 380 53 70, 285 35 96, 0 500 273 463,
 barbaradziuk@poczta.onet.pl
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Od 4 października, na antenie 
gliwickiego Radia Plus, można 
słuchać ciekawej radionoweli 
„Kapitalni”. Internauci, w nieco 
innej formie, mogą poznać losy 
bohaterów na: www.kapitalni.pl.

Bohate-
rów słucho-
wiska róż-
ni niemal 
wszystko – 
są świeżo po 
studiach lub 

tuż przed emeryturą, mieszka-
ją na Górnym, Dolnym Śląsku, na 
Pomorzu i pod Radomiem. Róż-
nią ich też problemy, z którymi 
przyszło się im zmagać. Łączy 
jednak przekonanie, że do końca 
nie przegrali jeszcze swojej szan-
sy. Na przekór przeszłości poszu-
kują w sobie resztek owego ka-
pitału, który mogliby jeszcze po-
większyć i tym samym obronić 
się przed zepchnięciem na mar-
gines. 

Słuchowisko zrobiono z daw-
no niespotykanym rozmachem. 
W czterech przeplatających się 
wątkach głównych bohaterów 
Aliny, Marty, Gintera i Marka po-
jawia się ponad 60 innych posta-
ci. Wśród odtwórców znalazło 
się wielu artystów znanych ze 
śląskich scen.

Wszystkie postacie pojawia-
jące się w słuchowisku są wymy-
ślone. Prawdziwy jest jednak Pro-
gram Operacyjny „Kapitał Ludz-
ki”, w ramach którego wydanych 
ma zostać blisko 10 miliardów 
euro z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pieniądze te bę-
dą przeznaczane na projekty zo-
rientowane głównie na wzrost 
zatrudnienia, zmniejszenie ob-
szarów wykluczenia społeczne-
go oraz podniesienie poziomu 
wykształcenia. Właśnie z tych no-
wych możliwości korzystają Ka-
pitalni, wysyłając przy tym sy-
gnał, że nigdy nie jest za późno 
na zmiany. 

„Kapitalni”, Radio Plus 96,2 
FM, w każdy czwartek i niedzielę 
o 16.25 oraz na stronie: www.ka-
pitalni.pl. 

Spośród sześciu zespołów, 
które wystąpiły w V Diecezjalnym 
Przeglądzie Chórów Parafialnych 
najlepszy okazał się Chór Męski 
„Cecylia” z parafii św. Józefa 
w Zabrzu. W tym roku spotkanie 
to miało charakter konkursowy. 

– Przegląd w formie pre-
zentacji to przede wszystkim 
dla biorących w nim udział ze-
społów mnóstwo muzycznych 
doświadczeń. Okazja do po-
znania nowego repertuaru i w 
ten sposób poszerzenia włas-
nego. W konkursie natomiast 
chóry poddają się ocenie, po-
znają swój poziom śpiewaczy, 
otrzymują impuls do dalsze-
go rozwoju. I to również jest 
bardzo ważne, bo muzyka w 
kościele powinna być na wy-
sokim poziomie i mieć zna-
miona sztuki – mówi ks. Fran-
ciszek Koenig, referent ds. 
muzyki kościelnej w diecezji 
gliwickiej. Wszystkie zespo-
ły biorące udział w konkursie 
mogły się same porównać, bo 
wszystkie – wśród trzech wy-

konywanych utworów 
– obowiązkowo za-
śpiewały „Gaude Ma-
ter”. 

Członkowie jury 
podkreślali to, że każ-
dy z zespołów szu-
ka własnego miejsca 
i indywidualnego sty-
lu. Zwrócili też uwa-
gę śpiewakom na ważną ro-
lę tekstu i wynikającą z niego 
interpretację, zwłaszcza jeśli 
tekst jest łaciński. Zachęcali 
do większej radości w czasie 
występów. W kolejnych latach 
przeglądy będą się odbywać 
na przemian – raz chórów, a 
raz scholi istniejących w die-
cezji. A spotkania będą miały 
charakter prezentacji lub kon-
kursowy. 

Najwyżej oceniony w tym 
roku Chór Męski „Cecylia” z 
parafii św. Józefa w Zabrzu 
istnieje od 1984 roku. Naj-
pierw jako chór mieszany, a 
następnie męski. Zespół zo-
stał założony przez organi-
stę Romana Dyllusa i nawią-
zuje do tradycji chóralnej w 
parafii, która sięga jej począt-

ków. Również w przy-
jętej nazwie, ponie-
waż pierwszy zespół 
nazywał się właśnie 
„Cecylia”. Od 2004 
roku, po śmierci ojca, 
chór prowadzi Kor-
nelia Dyllus. Obecny 
skład to 32 osoby. Za-
brzański chór nawią-

zał współpracę z chórem mę-
skim z Rept Śląskich i od tego 
czasu często razem koncer-
tują. Prowadząca zespół Kor-
nelia Dyllus jest nauczycie-
lem muzyki w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 13 w 
Zabrzu. – Od lat prowadzę w 
szkole chór i zauważam, że z 
roku na rok coraz trudniej za-
chęcić młodzież do śpiewa-
nia. Młodzi mają wiele innych 
zajęć, które ich pochłaniają, 
poza tym w programie na-
uczania coraz mniej jest śpie-
wu i to też pewnie wpływa na 
niewielkie rozśpiewanie mło-
dzieży – mówi, wyrażając na-
dzieję, że również do chó-
ru parafialnego będą zgłaszali 
się nowi śpiewacy.

  MF

Radionowela na 96,2 FM

Kapitalni 
w Plusie 

Diecezjalny Przegląd Chórów Parafialnych

Impuls do rozwoju

Chór Męski 
„Cecylia” 
z parafii 
św. Józefa 
w Zabrzu został 
laureatem 
tegorocznego 
przeglądu
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Ciekawą ofertę dla uczniów 
wszystkich typów szkół pro-
ponuje Multikino. W pierw-
szej edycji programu eduka-
cyjnego Akademii Filmowej 
można zobaczyć ciekawe 
filmy oraz wysłuchać prelekcji
o sztuce filmowej. 

Zajęcia Akademii będą od-
bywać się od poniedziałku do 
piątku w godzinach przedpołu-
dniowych. Dotyczą zagadnień 
filmowych i medialnych miesz-
czących się w zakresie progra-
mu nauczania języka polskiego 
oraz ścieżek międzyprzedmio-
towych poświęconych tej te-
matyce. 

– Nasza akcja skierowana 
jest do uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów 
oraz liceów – wyjaśnia 
Hanna Maj, dyrektor 
Multikina w Zabrzu. – 
Poprzez prelekcje po-
przedzające filmy i dys-
kusję po ich obejrzeniu 
chcemy nauczyć młode 
pokolenie trudnej sztu-
ki czytania filmu. 

Czytania filmu, a nie 
tylko jego oglądania, 
ma uczyć Akade-

mia Filmowa Multikino. To swe-
go rodzaju propedeutyka nauki 
o filmie, prowadzona przez fa-
chowców i w komfortowych, bo 
kinowych, warunkach. – Z wy-
kładami i prelekcjami chcemy 
zapraszać nauczycieli akademi-
ckich z Zakładu Filmoznawstwa 
i Wiedzy o Mediach Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz ludzi zwią-
zanych z tworzeniem kultury 
filmowej na Śląsku i w Polsce 
– mówi H. Maj. – Jestem prze-
konana, że dobór prelegentów 
i proponowane filmy zainspiru-
ją szkoły do wzięcia udziału w 
tym programie.

Akademia Filmowa ma nie 
tylko wychowywać i uczyć mło-
de pokolenie trudnej sztuki 
oglądania filmów oraz doko-

nywania właściwych 
wyborów. Ma przede 
wszystkim inspirować 
do dalszych samodziel-
nych poszukiwań, a na-
uczycielom języka pol-
skiego ułatwić reali-
zację haseł programo-

wych, związanych z wiedzą o 
filmie. Należy podkreślić, że jest 
to pierwsze tego typu przedsię-
wzięcie w Polsce, a cel nie jest 
komercyjny, tylko edukacyjny. 

– Dyrektorem kina jestem 
od siedmiu lat, a uczestnicząc w 
tak prowadzonych seansach sa-
ma dowiedziałam się dużo cie-
kawych rzeczy o filmie – przy-
znaje dyrektor zabrzańskiego 
Multikina i dodaje: – Zachęcam 
szkoły i nauczycieli do zaintere-
sowania się naszą propozycją. 

Cena jednego biletu jest na 
uczniowską kieszeń i wynosi 8 
zł, karnet na wszystkie cztery 
spotkania to 25 zł. Uczniowie w 
barze mogą kupić zestaw szkol-
ny (napój i popcorn) tylko za 
4 zł, otrzymają również upomi-
nek związany z Akademią. Wię-
cej o samym przedsięwzięciu 
oraz filmowych propozycjach 
filmowych można uzyskać pod 
numerami telefonu: 032 373-
59-88 lub 513 111 914  oraz na 
stronie internetowej: www.mul-
tikino.pl (należy wybrać miasto 
Zabrze oraz otworzyć zakładkę 

MultiSzkoła). WP

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

Za tydzień 28 paź-
dziernika w  programie 

„Tu i teraz” repor-
taż ze Zbrosławic, 
gdzie znajduje się 

słynąca łaskami figur-
ka Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(znana jako figura Macierzyństwa 
NMP). Rzeźba pochodzi z XVI 
wieku, a w 1944 r. ustawiono ją w 
ołtarzu głównym, gdzie do dzisiaj 
jest otaczana przez okoliczną lud-
ność szczególnym kultem. 

 Aby wygrać rodzinny pobyt 
w Fantasy Parku w Rudzie Ślą-
skiej, należy zadzwonić po za-
kończeniu audycji do studia (tel. 
0 32 232-52-32) i odpowiedzieć 
na pytanie: W drugi dzień jakich 
świąt obchodzony jest w Zbrosła-
wicach odpust ku czci MB Zbro-
sławickiej?

Niedzielny magazyn „Tu i te-
raz”  przedstawia wydarzenia z 
życia lokalnego Kościoła,  roz-
mowy z ciekawymi ludźmi oraz 
reportaże z miejsc, które mają 
szczególne znaczenie dla diece-
zji. Początek audycji: niedziela, 
godz. 9.00.

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

Pierwsza Msza w języku migowym 
zostanie odprawiona w Pyskowicach 
28 października. Jeśli będzie dużo 
chętnych, to powstanie tam nowy 
ośrodek duszpasterstwa głuchych. 

Msza zostanie odprawiona 
o godzinie 14.00 w kaplicy przy 
klasztorze sióstr Maryi Niepo-
kalanej przy ul. Poniatowskie-
go 11. – Chcemy stworzyć no-
wy ośrodek duszpasterstwa głu-

chych w Pyskowicach – mówi 
ks. Tomasz Rak, który odpra-
wi Mszę w Pyskowicach. – Czy 
on powstanie, będzie zależeć 
od tego, ilu niesłyszących przyj-
dzie na tę Mszę. Za pośredni-
ctwem „Gościa” zwracam się do 
tych, którzy znają osoby niesły-
szące z Pyskowic, Toszka, Zbro-
sławic oraz Wielowsi – apelu-
je ks.  Rak. 

Jak ocenia ks. Grzegorz So-
kalski, diecezjalny duszpasterz 

niesłyszących, na terenie naszej 
diecezji mieszka około 700 osób 
głuchych, a z duszpasterstwa 
korzysta ponad 300.  Szczegó-
łowe informacje uzyskać moż-
na u ks. Tomasza Raka, tel. 692 
295 298. Więcej o duszpaster-
stwie niesłyszących w diecezji 
gliwickiej, miejscach, gdzie od-
prawiane są Msze i działalności 
Katolickiej Misji dla Niesłyszą-
cych na stronie: www.gliwice.ef-
fatha.pl. W

kusję po ich obejrzeniu 
chcemy nauczyć młode 
pokolenie trudnej sztu-
ki czytania filmu. 

Czytania filmu, a nie 
tylko jego oglądania, 
ma uczyć Akade-

skiego ułatwić reali-
zację haseł programo-

stronie internetowej: www.mul-
tikino.pl (należy wybrać miasto 
Zabrze oraz otworzyć zakładkę 

MultiSzkoła). WP

Msza dla głuchych w Pyskowicach 

Powiedz zainteresowanym
Rodzinny konkurs

Wygraj

dziernika w  programie 
„Tu i teraz” repor-
taż ze Zbrosławic, 
gdzie znajduje się 

słynąca łaskami figur-

dziernika w  programie 
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Akademia 
Filmowa 
Multikino 
ma uczyć 
młode pokolenie 
sztuki czytania 
filmów

 Akcja Multikina dla szkół

Jak czytać filmy?
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VIII

  MUZYKA W STARYM OPACTWIE
21 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.00, sanktuarium 
w Rudach – koncert chóru „Resonans con 
tutti” z Zabrza.
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 
24 PAŹDZIERNIKA w kaplicy św. Jadwigi w pa-
rafii Wszystkich Świętych. W programie: 
18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. z ho-
milią i wykład o. Włodzimierza Zatorskiego, 
benedyktyna z Tyńca pt. „Chrześcijanie po-
znaj swoją godność”.
  REKOLEKCJE  

NA DOBRY POCZĄTEK
22–24 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.30, kościół 
św. Michała w Gliwicach – Rekolekcje dla 
studentów pt. „Przyjdźcie i kupujcie, choć 
nie macie pieniędzy”. Prowadzi: o. Piotr 
Kurkiewicz, kapucyn pracujący na Ukrainie, 
razem z grupą osób z tamtejszych wspól-
not.
  REKOLEKCJE 

Z CAŁUNEM TURYŃSKIM
25–28 PAŹDZIERNIKA, kościół Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu (ul. Ligonia 2, 
u kapucynów) – godz. 8.00 i 18.30 – Msza 
św. i nauka rekolekcyjna, którą wygłosi ks. 
Zbigniew Dudek, kustosz Całunu. Przez ca-
ły dzień możliwość adoracji. Rekolekcje są 
przygotowaniem do obchodów 70. rocz-
nicy poświęcenia kościoła. 28 PAŹDZIERNIKA, 
godz. 12.00 – uroczysta Msza św.
   EUCHARYSTIA 

W INTENCJI UZDROWIENIA
25 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.30, kościół 
Chrystusa Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei; 
26 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.00, kościół NSPJ w 
Koszęcinie.
  CZUWANIE NOCNE 

DLA MŁODZIEŻY
26 PAŹDZIERNIKA, „Betania” u sióstr służebni-
czek w Leśnicy k. Góry Świętej Anny,  roz-
poczęcie o godz. 20.00, zakończenie ok. 
3.00 – czuwanie dla młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych i studentów pod hasłem: 
Szczęśliwi czystego serca”. Zgłoszenia: s. 
M. Dalmacja, tel. 514 347 268, e-mail: 
betania@sluzebniczki.pl.
  DUSZPASTERSTWO 

SŁUŻBY ZDROWIA 
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 
27 PAŹDZIERNIKA o godz. 16.00 w parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach 
(ul. Daszyńskiego 2, u redemptorystów). 
W programie Msza św. i wykład o. dr. hab. 
Stanisława Bafii pt. „Elementy myślenia eu-
ropejskiego”.
 90 LAT KOŚCIOŁA 
28 PAŹDZIERNIKA, godz. 11.00, jubile-
usz kościoła Bożego Ciała w Bytomiu 
Miechowicach – Mszy św. przewodniczyć 
będzie bp Jan Wieczorek.  

Mapa i przewodnik 

Na kolorowych wzgórzach
Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej 
porze roku, ale rosnące tu mieszane lasy 
szczególnie pięknie prezentują się
jesienią. 

Najdalej na 
wschód wysunię-
ta część Sudetów i 
przyczółek grupy 
górskiej czeskich Je-
sionków są tak ma-
lowniczo położone, 
że aż dziw bierze, że 
popularnością prze-
grywają  z pobliski-
mi Beskidami.  Dla-
tego warto rozważyć 
wizytę w Jarnołtówku, 
Głuchołazach czy Zla-
tych Horach.  Góry wo-
kół są niewielkie, zgu-
bić się  trudno, nie za-
szkodzi jednak zabrać 
ze sobą przewodnika  
albo przynajmniej ma-
py. Wrocławski PLAN 
wydał jedno i drugie 
pod takim samym ty-
tułem.  Mapa zawiera 
aktualny przebieg tras 

turystycznych pieszych i rowerowych oraz 
ścieżki przyrodnicze. Swym zasięgiem wy-
biega poza same Góry Opawskie aż po Je-

senik na Morawach. W części opi-
sowej znajdują się bogato ilustro-
wane atrakcje turystyczne oraz 
panorama Gór Opawskich. Na 
krótki wypad taka mapa więc w 
zupełności wystarczy. Jeśli jed-
nak ktoś zakosztował w pięknie 
tego regionu, nie straci, kupując 

także przewodnik (również 
z mapą), gdzie znajdzie 
wiele innych ciekawostek 
i może skorzystać z pro-
pozycji 10 tras na dłuższe 
i krótsze wycieczki.   KC

Waldemar Brygier. 
GÓRY OPAWSKIE. PRZEWODNIK. 
Studio Wydawnicze PLAN. 
Wrocław 2007  
GÓRY OPAWSKIE. MAPA. 
Skala 1:40 000. 
Studio Wydawnicze PLAN. 

Wrocław 2005.

Dziękujemy księgani tury-
stycznej „U Piotra” w Gliwicach 
przy ul. Arkońskiej za udostępnie-
nie publikacji.
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VIII Sympozjum Tarnogórskie 

Mass media dla prawdy 
W sobotę 27 października w sali sesyj-
nej tarnogórskiego Ratusza odbędzie się 
VII Sympozjum Tarnogórskie, tym razem 
poświęcone prawdzie w środkach społecz-
nego przekazu. 

Pomysłodawcą i organizatorem jest 
Stanisław Kowolik, patronat honorowy 
objął bp Jan Wieczorek. – Celem tego-
rocznego spotkania jest przedstawienie 
nauki Kościoła nt. mass mediów, opis kry-
teriów ich oceny, opis technik manipula-
cji komunikacją społeczną oraz pełniej-
sze zrozumienie współczesne kultury in-
formacyjnej i medialnej, zwracając uwagę 
na zagrożenia demokracji – powiedział 
S. Kowolik.  

Sympozjum rozpocznie się o godz. 9.30 
Mszą w kościele Świętych  Apostołów Piotra 
i Pawła, po niej uczestnicy przejdą do tar-
nogórskiego ratusza. Sesję poprowadzi dr 
Zbigniew Pańpuch z KUL. Tegoroczni prele-
genci to: bp dr Adam Lepa („Prawda w me-
diach – wierność czy zdrada?”), prof. Hen-
ryk Kiereś – kierownik Katedry Filozofii 
Sztuki KUL („O prawdzie i prawdziwości”), 
ks. prof. Andrzej Zwoliński – kierownik Kate-
dry Katolickiej Nauki Społecznej PAT w Kra-
kowie  („Media a wychowanie”) oraz dr Jolan-
ta Łopuska – KUL, dyrektor Katolickiego LO w 
Siedlcach  („Bł. ks. Ignacy Kłopotowski – apo-
stoł wierności prawdzie”). Jak co roku wyda-
na zostanie publikacja z materiałami zapre-
zentowanymi na sympozjum. 


