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Za pra sza my Czy tel ni ków w szcze gól ną po dróż
do lat dzie ciń stwa – do daw nej ślą skiej wie cze rzy wi gi -
lij nej, tra dy cji i zwy cza jów ślą skie go Bo że go Na ro dze -
nia. Do wspo mnień za chę ci li śmy Ste fa nię Grze go rzy -
cę, któ ra za bra ła nas do świa ta swoich bożonaro-
dzeniowych dziecięcych lat. Uży wa przy tym pięk nej
gwa ry ślą skiej, jak przy sta ło na lau re at kę kon kur su
„Po na szy mu, czy li po ślą sku”, w któ re go trze ciej edy -
cji za ję ła III miej sce. Ste fa nia Grze go rzy ca jest po lo nist -
ką, knu ro wian ką, za ło ży ciel ką i wie lo let nią dy rek tor ar -
ty stycz ną ze spo łu re gio nal ne go „Wra zi dlo ki”. Ta Ślą -
zacz ka z krwi i ko ści jest lau re at ką wie lu na gród, m.in.
Be ne Me ri tus, przy zna wa nej przez Ra dę Po wia tu Gli -
wic kie go. Czy taj str. 7 Ze spół „Wra zi dlo ki” pod czas kon cer tu ko lęd w knu row skim ko ście le p.w.św. Cy ry la i Me to de go.

Wigilia po śląsku
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WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII
Świę ta Bo że go Na ro dze nia to szcze gól ny,

je dy ny ta ki czas w ro ku. Każ dy z nas ma nie -
za po mnia ne, zwią za ne z ni mi wspo mnie nia
z dzie ciń stwa. Wszy scy też sta ra my się je spę -
dzić w jak naj bar dziej od święt nej at mos fe rze.
Ja kie by ły Świę ta w ro dzin nym do mu sta ro -
sty gli wic kie go daw niej, a ja kie są dziś? Za -
py ta li śmy o to Mi cha ła Nie szpor ka.

– Dzie ciń stwo spę dzi łem w Ryb ni ku, w ty -
po wo ślą skim, tra dy cyj nym do mu – wspo mi na
sta ro sta. – Ta ta był in ży nie rem, ma ma pro wa dzi -
ła dom i to ona za wsze dba ła o to, by świę ta by -
ły dla nas tym naj wspa nial szym okre sem w ro -
ku. Punk tem kul mi na cyj nym by ła oczy wi ście
Wi gi lia, na któ rą cze ka li śmy z utę sk nie niem.

Ko la cja wi gi lij na za czy na ła się za wsze wraz
z po ja wie niem się na nie bie pierw szej gwiazd ki.
– Wcze śniej ubie ra li śmy cho in kę – mó wi Mi -
chał Nie szpo rek. – Mu sia ła to być ży wa cho in -
ka, któ rą wy bie rał i przy no sił do do mu ta ta. 

Ma ma przy go to wy wa ła na Wi gi lię spe cjal ne
po tra wy. Ich do bór zmie niał się – we wcze śniej -
szych la tach dzie ciń stwa głów ny mi da nia mi by -
ła zu pa z zie lo ne go grosz ku i sma żo ny karp po -
da wa ny z za sma ża nym zie lo nym grosz kiem,
póź niej zaś sta ły się ni mi zu pa ryb na, karp i ka -

pu sta z grzy ba mi. Na de ser za wsze mu sia ły być
ma ków ki i mocz ka. 

Po ko la cji wszy scy otwie ra li pre zen ty spod
cho in ki, a po tem ro dzi na śpie wa ła ko lę dy,
przy czym ta ta przy gry wał na har mosz ce. Na stęp -
nie za czy na ło się wspól ne ko lę do wa nie – ca łą ro -
dzi ną od wie dza li są sia dów i miesz ka ją ce w po bli -
żu ciot ki. Ko ło 11 w no cy trze ba się by ło wy bie -
rać na Pa ster kę. Ko ściół był da le ko, po nad czte ry
ki lo me try od do mu, któ rą to dro gę za wsze po ko -
ny wa li pie szo. – Zwy kle przez śnieg, bo zi my by -
ły wte dy ostre. Szli śmy więc w zi mo wej, praw dzi -
wie świą tecz nej sce ne rii – opo wia da sta ro sta. 

Gdy po ślu bie, po nad 30 lat te mu za miesz kał
w Knu ro wie, więk szość tych wy nie sio nych
z do mów zwy cza jów po zo sta ła. – Ni gdy nie ma -
my sztucz nej cho in ki, a ży we pach ną ce la sem
drzew ko – mó wi Mi chał Nie szpo rek. – Nie wy -
obra żam so bie, by by ło ina czej. Do mo ich za dań
przed świę ta mi na le ży przede wszyst kim opra -
wie nie i przy go to wa nie kar pia. Po nie waż zaś
uwiel biam ry by, za wsze jest ich du żo,
oko ło 10 kg. Kar pia opra wiam tak, by
z po dro bów moż na by ło przy go to wać
zu pę ryb ną, a po tem sam sma żę ry by
na pa tel ni.

Resz tę po traw przy go to wu ją
pa nie, czy li żo na, te ścio wa i dwie
cór ki. Po za da nia mi z ryb są to
przede wszyst kim ka pu sta z grzy ba -
mi, mocz ka i ma ków ki. Pod ob rus
na wi gi lij nym sto le trze ba obo wiąz ko wo
wło żyć sia no i ja kiś bank not, by w nad cho -
dzą cym ro ku ni cze go w do mu nie za bra kło.
Od kie dy cór ka wy szła za mąż i za miesz ka -
ła osob no, przy jeż dża wraz z ro dzi ną do ro -
dzi ców al bo na ko la cję wi gi lij ną, al bo tuż
po niej. Wte dy jest czas pre zen tów, któ re go
ni gdy nie mo gą do cze kać się dwaj wnu ko -
wie: 7-let ni Ma te usz i 2-let ni Bar tosz. Trud -
no ich utrzy mać przy sto le, bo wciąż za glą -
da ją, co też cze ka na nich pod cho in ką.

– Świę ta upły wa ją za wsze w ro dzin nej
at mos fe rze – koń czy wi gi lij ną opo wieść
sta ro sta. – W Bo że Na ro dze nie od wie dza
nas szwa gier z ro dzi ną, jest czas
na wspól ne dłu gie roz mo wy przy od -
święt nie za sta wio nym sto le. Tak mi ną
nam i te go rocz ne świę ta. (RG) 
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Adam czyk Sła wo mir – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w każ dy
wto rek w go dzi nach od 12.00 do 15.00.
Aw ra mien ko Ja cek – NZOZ Cen trum Usług
Me dycz nych Re me dium w Py sko wi cach przy ul.
Pa de rew skie go 11, w każ dy pierw szy po nie dzia -
łek mie sią ca w go dzi nach od 17.00 do 18.00.
Aw ra mien ko Ma rek – Przy chod nia Re me dium
Po ni szo wi ce, ul. Spor to wa 2, w każ dy ostat ni
po nie dzia łek mie sią ca w go dzi nach 15.00–
16.00 oraz w Przy chod ni Re me dium Ta ci szów,
przy ul. Gli wic kiej 12a, w każ dy przed ostat ni
wto rek mie sią ca w go dzi nach od 15.00
do 16.00.
Bo che nek Te re sa – Miej ska Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 w Knu ro wie, w każ dy dru gi wto rek mie sią -
ca w na stę pu ją cych mie sią cach: sty czeń, kwie -
cień, li piec i paź dzier nik w go dzi nach od 17.00
do 18.00.
Do mbek Wal de mar – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w każ dy
wto rek w go dzi nach od 12.00 do 15.00

Du dło Piotr – Miej ska Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 w Knu ro wie, w każ dy dru gi wto rek mie -
sią ca w na stę pu ją cych mie sią cach: lu ty, maj,
sier pień, li sto pad w go dzi nach od 17.00
do 18.00.
Gmy rek Ur szu la – Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, Biu ro Ra dy,
w każ dy ostat ni wto rek mie sią ca od 14.30
do 15.30. 
Jur czy ga Ewa – Miej skie Gim na zjum nr 2
w Knu ro wie, po kój nr 2, w każ dą ostat nią śro dę
mie sią ca w go dzi nach od 11.00 do 12.00. 
Ko ło dziej Elż bie ta – Ga bi net Le ka rza Ro dzin -
ne go w Tosz ku w bu dyn ku NZOZ „Plus”, ul.
Gór no ślą ska 1, w każ dy pierw szy po nie dzia łek
mie sią ca w go dzi nach od 18.00 do 19.00.
Ko rus Je rzy – Przy szo wi ce ul. Par ko wa 11,
w każ dy ostat ni po nie dzia łek mie sią ca w go dzi -
nach od 17.00 do 18.00.
Ko ściarz Szy mon – Przy chod nia We te ry na ryj na
w Knu ro wie przy ul. Ba to re go 5,w każ dy dru gi
wto rek mie sią ca po godz. 18.00.

Ku rek An drzej – Przy chod nia We te ry na ryj na
w Tosz ku przy ul. Po przecz nej 9, w każ dy pierw szy
czwar tek mie sią ca w go dzi nach od 8.00 do 9.00.
Li twin Bog dan – Klub „Lo ka to rek” przy ul. Ar -
mii Kra jo wej 1 w Knu ro wie, w każ dy dru gi po -
nie dzia łek mie sią ca w go dzi nach od 15.00
do 17.00.
Ma mok Ta de usz – Nad le śnic two Ru dzi niec
w Ru dziń cu przy ul. Le śnej 4, w każ dy pierw szy
po nie dzia łek mie sią ca w go dzi nach od 15.00
do 16.00.
Mi chal ski An drzej – Miej ska Szko ła Pod sta wo -
wa nr 2 w Knu ro wie, w każ dy dru gi wto rek mie -
sią ca w na stę pu ją cych mie sią cach: ma rzec, czer -
wiec, wrze sień, gru dzień w go dzi nach od 17.00
do 18.00.
Nie szpo rek Mi chał – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w każ dy
czwar tek w go dzi nach od 15.00 do 17.00.
Po lo czek Ma riusz – Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, Biu ro Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, pierw szy
czwar tek mie sią ca w go dzi nach 15.30 do 17.30.

Rudz ki Sta ni sław – Miej ska Szko ła Pod sta wo -
wa Nr 6 w Knu ro wie przy ul. Ste fa na Ba to re -
go, w każ dy dru gi wto rek mie sią ca w go dzi -
nach od 16.30 do 17.30, kon takt
tel. 0 692 629 439. 
Sa dec ki Ma rian – Urząd Gmi ny w Pil cho wi -
cach przy ul. Dam ro ta 8 (Biu ro Ra dy), w pierw -
szy i drugi czwar tek mie sią ca w go dzi nach
od 15.00 do 17.00.
Sa dło Gi ze la – Za in te re so wa ne oso by pro szo ne
są o kon takt te le fo nicz ny pod nu mer
tel. 32 238 74 78. 
Si bie lak Hen ryk – Miej ski Ośro dek Kul tu ry
i Spor tu w Py sko wi cach przy ul. Kard. Wy szyń -
skie go 27, w każ dy czwar tek w go dzi nach
od 16.00 do 20.00.
Stron czek Mar cin – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w każ dy
wto rek od 12.00 do 15.00.
Sza ry Hen ryk – Za in te re so wa ne oso by pro szo ne
są o kon takt te le fo nicz ny pod nu mer
tel. 32 330 46 00.

Czas mknie nie po strze że nie. 26 li sto pa da
od by ła się już 41. se sja Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go w tej ka den cji. Rad ni jak zwy kle ob ra -
do wa li w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach.

Pod czas se sji przed sta wio ne zo sta ły in for ma cje
na te mat współ pra cy sta ro stwa z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi. Te mat ten, wcze śniej oma wia ny
na po sie dze niach kil ku ko mi sji Ra dy (pi sa li śmy
o tym w po przed nim wy da niu WPG), omó wi ła
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych, Anet ta Krze miń ska. Dru -
gim te ma tem sze rzej po ru szo nym pod czas ob rad
by ła współ pra ca po wia tu z gmi na mi oraz re ali za -
cja wspól nych przed się wzięć. Pre zen ta cję na ten
te mat przed sta wił Sła wo mir Grusz ka z Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji. Omó wił m.in. wspól ne in we -
sty cje dro go we, im pre zy or ga ni zo wa ne przez po -
wiat i gmi ny oraz przed się wzię cia pro mo cyj ne.
Na se sji obec ni by li przed sta wi cie le władz gmin

wcho dzą cych w skład po wia tu, któ rzy tak że
wy po wie dzie li się na ten te mat. Do brze

pod tym wzglę dem współ pra cy z po wia -
tem oce nił mi ja ją cy rok wójt gmi ny
Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek, przy -
po mi na jąc, że jej efek tem by ła naj więk -
sza w 2009 r. in we sty cja dro go wa, wy -
ko na na wła śnie na te re nie tej gmi ny

przy współ udzia le środ ków z bu dże tu
pań stwa. „Za to skła dam po wia to wi po -

dzię ko wa nie” – mó wił. W po dob nym to nie
wy po wie dzie li się rów nież wójt gmi ny Ru dzi -

niec Krzysz tof Ob rzut, za stęp ca bur mi strza gmi -
ny So śni co wi ce Jo achim Sko ru pa oraz se kre ta rze
– mia sta Py sko wi ce Edward Pio trow ski i gmi ny
Pil cho wi ce Dag ma ra Dzi da.

Na se sję przy go to wa nych zo sta ło sześć pro -
jek tów uchwał. Dwie z nich do ty czy ły do ko na nia
ko niecz nych, bie żą cych zmian we wcze śniej -
szych uchwa łach, przy ję tych w związ ku z re ali -
zo wa niem przez po wiat pro jek tów w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Sub re gio nu Cen tral ne go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go na la ta 2007-2013: „PIAP -y dla
miesz kań ców zie mi gli wic kiej” oraz „Za ple cze
ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz kań ców
za chod niej czę ści Sub re gio nu Cen tral ne go”. Ko -
lej na uchwa ła zwią za na by ła z pod pi sa niem po -
ro zu mień z gmi na mi Knu rów i Py sko wi ce, do ty -

czą cych fi nan so wa nia tam tej szych ognisk pra cy
po zasz kol nej. Na stęp ne mó wi ły m.in. o zmia -
nach w bu dże cie po wia tu na 2009 r. Wszyst kie
uchwa ły zo sta ły przy ję te przez rad nych. Ich peł -
ną treść zna leźć moż na na stro nie in ter ne to wej
po wia tu w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu. 

Na se sji po wró cił tak że te mat, któ ry już wcze -
śniej był przed mio tem in ter pe la cji rad nej Ewy
Jur czy gi i o czym pi sa ły po przed nie WPG. Cho -
dzi o bu dy nek, w któ rym kie dyś mie ścił się ko mi -
sa riat po li cji w Knu ro wie. Nie ru cho mość ta sta no -
wi wła sność Skar bu Pań stwa, a za rzą dza nią sta ro -
sta gli wic ki. W mar cu br. zo sta ła ona prze ka za na
przez po wiat do bez płat ne go uży wa nia gmi nie
Knu rów – na jej wła sny wnio sek. Mia ła być prze -
zna czo na na re ali za cję za dań z za kre su gmin ne go
bu dow nic twa miesz kal ne go. Zgod nie z umo wą
uży cze nia, gmi na Knu rów zo bo wią za na zo sta ła
do wy ko na nia nie zbęd nych prac w ce lu za bez pie -
cze nia bu dyn ku przed uszko dze niem i znisz cze -
niem. Tym cza sem bu dy nek nisz cze je w szyb kim
tem pie i jest de mo lo wa ny przez wan da li, co bu dzi
obu rze nie miesz kań ców Knu ro wa. Pre zy dent
Knu ro wa zwró cił się ostat nio o roz wią za nie umo -
wy, co ozna cza, że nie ru cho mość mia ła by wró cić
pod za rząd po wia tu. Jak wy ja śnił na se sji sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, sta ro stwo nie przej mie jed -
nak tej nie ru cho mo ści, je śli nie zo sta nie ona wcze -
śniej do pro wa dzo na do ta kie go sta nu, w ja kim
wio sną prze ka za na zo sta ła mia stu. Spra wa ta by ła
jed nym z za py tań, po stu la tów i in ter pe la cji rad -
nych, któ rych na tej se sji by ło wię cej.

Na stęp na se sja od bę dzie się 17 grud nia
o godz. 15.00. 

Zawsze rodzinne święta

Dy żu ry rad nych Po wia tu Gli wic kie go w 2010 ro ku

Michał Nieszporek lubi chwile spędzane pod choinką.
Na zdjęciu z żoną i wnukiem Bartkiem.

Relacjonuje przewodniczący Rady Powiatu
Gliwickiego Tadeusz Mamok.
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26 li sto pa da w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach zor ga ni zo wa ne
zo sta ło spo tka nie, po świę co ne spra -
wom dróg wo je wódz kich oraz bu do -
wie au to stra dy A1 na na szym te re -
nie.

Na spo tka nie za pro sze ni zo sta li
wło da rze gmin po wia tu gli wic kie go,
rad ni oraz przed sta wi cie le me diów.
Oma wia ne za gad nie nia przed sta wi li
Ewa Mu cha, dy rek tor Wy dzia łu Ko -
mu ni ka cji i Trans por tu Urzę du Mar -
szał kow skie go w Ka to wi cach, któ ra
mó wi ła o dro gach wo je wódz kich
na te re nie po wia tu oraz Woj ciech Gie -
ra si miuk, za stęp ca dy rek to ra Ge ne ral -
nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w Ka to wi cach, któ ry prze ka zał
in for ma cje na te mat bu do wy au to stra -
dy A1 na od cin ku woj. ślą skie go. 

Przed sta wi cie le gmin za da wa li
py ta nia do ty czą ce przede wszyst kim
in we sty cji ko niecz nych do wy ko na -

nia na dro gach wo je wódz kich na ich
te re nie. Z ko lei dy rek tor Gie ra si -
miuk wy ja śniał, na ja kim eta pie za -
awan so wa nia jest bu do wa po szcze -
gól nych od cin ków au to stra dy A1
na na szym ob sza rze. Za pew nił, iż

jesz cze przed świę ta mi uru cho mio -
ny zo sta nie wę zeł So śni ca oraz cią -
gną cy się na po łu dnie od nie go po -
nad 15-ki lo me tro wy od ci nek So śni -
ca-Bełk. Na to miast po ło żo ny
od stro ny pół noc nej te go wę zła od ci -
 nek z So śni cy do Py rzo wic ukoń czo -
ny ma zo stać we dle pla nów do 2012

ro ku. Dla te go też na tym naj więk -
szym skrzy żo wa niu au to strad w Eu -
ro pie, pó ki co, obo wią zy wał bę dzie
in ny niż do ce lo wo sche mat or ga ni -
za cji ru chu, za pew nia ją cy jed nak je -
go peł ną ko mu ni ka cję z już ist nie ją -
cy mi dro ga mi i od cin ka mi au to strad. 

(RG)

Na ra zie zi ma nas oszczę dza, ale
mo że jesz cze syp nąć śnie giem. Dla -
te go war to wie dzieć, ja kie fir my
i in sty tu cje od po wia da ją za zi mo we
utrzy ma nie dróg na na szym te re nie.

Tak jak i w po przed nich la tach,
pra ce zwią za ne z utrzy ma niem prze -
jezd no ści dróg po wia to wych wy ko nu -
je Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli -
wi cach za po śred nic twem wy ko naw cy
wy ło nio ne go w prze tar gu. Jest nim
fir ma Re mon dis Gli wi ce. Do ty czy to
rów nież kil ku tras wo je wódz kich
na na szym te re nie. Są to na stę pu ją ce
dro gi: nr 901 Wie lo wieś -Py sko wi ce -
Gli wi ce, nr 921 Knu rów (od skrzy żo -
wa nia z 924) do gra ni cy z Za brzem,
nr 907 Wie lo wieś-To szek -Nie wie sze,
nr 408 od gra ni cy z wo je wódz twem
opol skim do Gli wic.

Do kład ne ze sta wie nie sie ci dróg
po wia to wych wraz ze sto sow ną map -
ką zna leźć moż na na stro nie in ter ne to -
wej www.zdp gli wi ce.pzd.net.pl. Gdy
użyt kow ni cy bę dą mieć ja kieś uwa gi
do ty czą ce ich od śnie ża nia, na le ży je
zgła szać pod nr tel. 32 234 06 96
lub 502 586 280. 

Wy jąt kiem są dro gi po wia to we
na te re nie gmi ny To szek, któ ra sa ma
pod ję ła się ich zi mo we go utrzy ma nia,
otrzy mu jąc na ten cel od po wia tu sto -
sow ne środ ki. W tym przy pad ku
wszel kie uwa gi na le ży zgła szać
pod nu me ry tel. 32 233 42 17
lub 32 237 80 21. 

Przy po mi na my, że za utrzy ma nie
dróg gmin nych od po wia da ją po szcze -
gól ne urzę dy gmin oraz wy ło nie ni
przez nie wy ko naw cy. Na to miast
za dro gi wo je wódz kie: nr 919 Ra ci -
bórz-Ru dy -So śni co wi ce, nr 921 Knu -
rów (od skrzy żo wa nia z DW 924)-
Prze ry cie (do DW 919) oraz nr 907
Kie lecz ka -Two róg od po wie dzial ny
jest Za rząd Dróg Wo je wódz kich
w Ka to wi cach, nr tel. 32 781 92 11. 

Pra ce zwią za ne z utrzy ma niem
prze jezd no ści dróg kra jo wych na te re -
nie po wia tu wy ko nu je Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
Od dział w Ka to wi cach. Ca ło do bo we
dy żu ry dla dróg kra jo wych peł nio ne
są pod na stę pu ją cy mi nu me ra mi te le -
fonów: 32 234 06 91, 32 270 15 10,
32415 24 46. (RG)

3 grud nia pod pi sa no de kla ra cję o współ pra cy po mię -
dzy Po wia tem Gli wic kim a nie miec kim Po wia tem Calw.
Pod pi sy pod do ku men ta mi o part ner stwie zło ży li sta ro -
sto wie Mi chał Nie szpo rek i Hans –Wer ner Kőblitz. Obo -
je pod kreśla li, że ta współ pra ca bę dzie owoc na dla obu
stron – za rów no miesz kań ców po wia tów, sku pio nych
wo kół lo kal nych or ga ni za cji i sto wa rzy szeń, jak i (dzię -
ki wy mia nie do świad czeń) dla władz sa mo rzą do wych
i pra cow ni ków ad mi ni stra cji. 

– Na szych no wych part ne rów po zna li śmy we Fre iber gu
– mó wi Mag da le na Bud ny, se kre -
tarz Po wia tu Gli wic kie go. 
– Uczest ni czy li śmy wów czas
w ob cho dach po łą cze nia trzech po -
wia tów, mię dzy in ny mi na sze go
part ner skie go Po wia tu Fre iberg,
któ ry od tam tej po ry no si na zwę
Po wiat Mit tel sach sen. Po wiat Calw
z nim od daw na współ pra cu je. Już
w cza sie pierw sze go spo tka nia
obie stro ny zgod nie stwier dzi ły, że
na wią za nie wza jem nej współ pra cy

mię dzy na szym po wia tem i Po wia tem Calw mo że być ko -
rzyst ne i owoc ne. Uko ro no wa niem tej de cy zji by ło pod pi sa -
nie de kla ra cji współ pra cy, do któ re go wła śnie do szło. 

Do ku ment zo stał pod pi sa ny w sa li se syj nej Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach. Jed nak, aby moż li we by ło pod -
pi sa nie tej że de kla ra cji, wcze śniej rad ni obu po wia tów pod -
ję li uchwa ły, w któ rych wy ra zi li in ten cję za war cia part ner -
stwa. Ja ko miej sce pod pi sa nia te go do ku men tu wy bra no sa -
lę se syj ną Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

W de kla ra cji czy ta my, że obie stro ny zo bo wią zu ją się
m.in. do in te gra cji spo łecz no ści, wy mia ny do świad czeń
oraz współ pra cy w ta kich dzie dzi nach jak go spo dar ka, kul -
tu ra czy wy mia na mło dzie ży. 

W uro czy sto ści wzię li udział m.in. sta ro sta nie miec kie -
go Po wia tu Mit tel sach sen Vol ker Uhlig wraz z de le ga cją,
kon sul ho no ro wy RFN w Gli wi cach Zbi gniew Je zier ski,
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma -
mok wraz z rad ny mi oraz dy rek to rzy jed no stek po wia to -
wych. 

Po wiat Calw jest po ło żo ny w kra ju związ ko wym Ba de -
nia–Wir tem ber gia. Je go po wierzch nia to 797,52 km2,
a licz ba miesz kań ców wy no si ok. 161 tys. W skład te go po -
wia tu wcho dzi 25 gmin. Jest to czwar ty – po Po wie cie Mit -
tel sach sen, Hrab stwie Denbighshire oraz Po wie cie Puc kim
– po wiat part ner ski Po wia tu Gli wic kie go. (SG)

Zmia na cza su pra cy 
sta ro stwa w okre sie świąt 

In for mu je my, że w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia – 24 grud nia 2009 r.
(czwar tek) Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach bę dzie nie czyn ne, na to miast
w syl we stra 31 grud nia 2009 r. (czwar tek) urząd bę dzie pra co wał w go dzi -
nach od 7.30 do 15.30.

Kto od po wia da 
za od śnie ża nie?

No we part ner stwo 

Wspól na fo to gra fia przed bu dyn kiem urzę du.

Sta ro sto wie wy mie nia ją się do ku men ta mi po pod pi sa niu
de kla ra cji.
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Te mat: dro gi 
wo je wódz kie i A1 

Wę zeł So śni ca to naj więk sze w Eu ro pie skrzy żo wa nie au to strad. Koszt je go bu -
do wy wy niósł 853 mln zł, a do ozna ko wa nia po trzeb ne są set ki zna ków dro go -
wych. Ma za cząć dzia łać już przed świę ta mi.

Spra wy dróg bu dzą ży we za in te re so wa nie – tak by ło i pod czas spo tka nia w sta -
ro stwie. 
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27 li sto pa da w Gór no ślą skim Cen trum Edu ka cyj -
nym w Gli wi cach wrę czo no sty pen dia pre mie ra oraz mi -
ni stra edu ka cji na ro do wej. Wśród 65 na gro dzo nych
uczniów ze szkół pod le głych gli wic kiej de le ga tu rze Ku -
ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach zna leź li się rów nież
przed sta wi cie le szkół po wia to wych. 

Sty pen dia pre mie ra otrzy ma li m. in. Alek san dra Jaś ko -
wiec i Pa try cja Ja ki mo wicz z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie oraz Alek san dra Pi te ra i To -
masz Ob ru śnik z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach. 

Ucznio wie ode bra li li sty gra tu la cyj ne z rąk se kre ta rz sta -
nu w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej Kry sty ny Szu mi -

las oraz wi ce ku ra to ra Ta de usza Że sław skie go. W imie niu
sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka gra tu la cje
i książ ki o po wie cie gli wic kim prze ka zał na szym sty pen dy -
stom wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk. 

Gra tu lu jąc sty pen dy stom Kry sty na Szu mi las na wią za ła
do tek stu pio sen ki Bud ki Su fle ra „Się gnąć gwiazd”, ży cząc
wy róż nio nym te go, aby roz po czę ta przez nich tak pięk nie
dro ga do suk ce su ni gdy się nie skoń czy ła. Z ko lei Zdzi sła -
wa Wa niek, dy rek tor gli wic kiej de le ga tu ry Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach dzię ko wa ła ro dzi com i na uczy cie -
lom za wspar cie i mo bi li za cję uczniów. 

– Sty pen dium pre mie ra to nie wąt pli wie wy raz uzna nia
za bar dzo do bre wy ni ki w na uce, ak tyw ność i za an ga żo wa -
nie w po sze rza niu wie dzy i umie jęt no ści – po wie dział Sła -
wo mir Adam czyk. – Gra tu lu ję wy róż nio nym, ich ro dzi com
i na uczy cie lom. Od 10 lat sa mo rząd po wia to wy kła dzie du -
ży na cisk na to, aby wa run ki na ucza nia w na szych szko łach
sta le się po pra wia ły. Mam na my śli nie tyl ko zmia nę wy glą -
du bu dyn ków, ale rów nież za kup no we go sprzę tu, po mo cy
na uko wych oraz po zy ski wa nie do dat ko wych pie nię dzy
na za ję cia po za lek cyj ne. Na szym głów nym ce lem jest wy -
so ka ja kość kształ ce nia w na szych szko łach.

Jed ną z na szych sty pen dy stek, Alek san drę Jaś ko wiec
z „Pa de rew skie go” spo tka ło jesz cze jed no du że wy róż nie -
nie. Kil ka dni póź niej zna la zła się w gro nie piąt ki wy róż -
nio nych uczniów z te re nu wo je wódz twa ślą skie go, któ rzy
po je cha li do War sza wy na uro czy stość zor ga ni zo wa ną
z oka zji nada nia sty pen diów pre mie ra. Mia ła więc oka zję
oso bi ście ode brać gra tu la cje od pre mie ra Do nal da Tu ska.

(SG, RG)

OKAŻ SER CE!
Już w naj bliż szą so bo tę tj. 12 grud nia w Do mu Kul tu ry w Knu ro -

wie -Szczy gło wi cach od bę dzie się tra dy cyj ny kon cert cha ry ta tyw ny
pn. „Da ry Serc”. Po czą tek o go dzi nie 16.00. Do chód z im pre zy w ca -
ło ści prze ka za ny zo sta nie dla pod opiecz nych do mów po mo cy spo łecz -
nej z te re nu po wia tu gli wic kie go. 

Dla wszyst kich, któ rzy przyj dą do Do mu Kul tu ry w Szczy gło wi cach
or ga ni za to rzy przy go to wa li wie le atrak cji. Mię dzy in ny mi bę dzie moż -
na ku pić ręcz nie wy ko na ne stro iki oraz po słu chać ko lęd i pa sto ra łek, któ -
re wpro wa dzą w na strój świą tecz ny. 

-Wy stą pią pod opiecz ni do mów po mo cy spo łecz nej, a gwiaz dą wie czo -
ru bę dzie knu row ski te nor Adam So bie raj ski – za chę ca Ma rian Sa dec ki,
pre zes Sto wa rzy sze nia na Rzecz Roz wo ju Gmin Po wia tu Gli wic kie go. –
Jak co ro ku przy go to wa li śmy ce gieł ki o no mi na łach 2 zł, 5 zł, 10 zł
i 20 zł, któ re moż na na być u wo lon ta riu szy, w dniu kon cer tu oraz do 12
grud nia w Po wia to wym Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach. Ser -
decz nie wszyst kich za pra szam, po raz ko lej ny po każ my, że ma my do bre
ser ca! 

Or ga ni za to rem kon cer tu jest knu row skie Ko ło Sto wa rzy sze nia. W ze -
szłym ro ku or ga ni za to rzy ze bra li po nad 5 ty się cy zło tych. (SG)

RU SZY ŁY DO PŁA TY 
1 grud nia był pierw szym dniem re ali za -

cji do płat bez po śred nich na 2009 rok przez
Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa.

Te ma to wi tych do płat oraz in nych płat no ści
re ali zo wa nych przez ARiMR po świę co ne by ło
spo tka nie, zor ga ni zo wa ne 2 grud nia w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach. Je go go -
ściem był Sta ni sław Gmi truk – dy rek tor Ślą -
skie go Od dzia łu Re gio nal ne go ARiMR. Jak
po in for mo wał, wnio ski o przy zna nie płat no ści
bez po śred nich zło ży ło w Pol sce w br. bli -
sko 1,4 mln rol ni ków, a na ich re ali za cję prze -
wi dzia no łącz nie ok. 12,6 mld zł. W wo je -
wódz twie ślą skim wy da no 33 114 ta kich de cy -
zji. Jak za pew nił An drzej Frej no, kie row nik
Biu ra Po wia to we go ARiMR, tak że w po wie cie
gli wic kim re ali zo wa ne są już od 1 grud nia do -
pła ty bez po śred nie dla rol ni ków. (RG)

Po czą tek grud nia to w na szym re -
gio nie tra dy cyj nie czas gór ni cze go
świę ta, czy li Bar bór ki. Jak co ro ku
z tej oka zji od by wa ją się uro czy ste
msze świę te, aka de mie oraz oczy wi -
ście hucz ne i barw ne karcz my piw -
ne. 4 grud nia w knu row skim ko ście le
p. w. św. Cy ry la i Me to de go od by ła się
msza świę ta w in ten cji gór ni ków, ich
ro dzin, eme ry tów i in wa li dów gór ni -
czych oraz tych, któ rzy po le gli
na służ bie. Wzię ło w niej udział wie lu
przed sta wi cie li ko palń, firm zwią za -
nych z gór nic twem i sa mo rzą dów.
Po mszy de le ga cje zło ży ły kwia ty
pod Po mni kiem Po le głych Gór ni ków. 

Bar bór kę świę to wa li rów nież przy -
szli gór ni cy, ucznio wie Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie.
8 grud nia w knu row skim ki nie zor ga -
ni zo wa li aka de mię, w trak cie któ rej
oprócz wy stę pów ar ty stycz nych od by -
ły się rów nież tra dy cyj ne sko ki przez
skó rę, czyli górniczy chrzest. (SG)

Wie niec pod Po mni kiem Po le głych Gór ni ków zło ży li m.in. se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej Kry sty na Szu mi las, sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek, wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ewa Jur czy ga oraz
rad ny po wia to wy Bog dan Li twin. 
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CZAS BAR BÓR KI

Sty pen dy ści pre mie ra 

Alek san dra Pi te ra od bie ra gra tu la cje od wi ce sta ro sty Sła -
wo mi ra Adam czy ka.
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Trze ba oba lić wie le nie słusz nych
prze ko nań, by nie peł no spraw ni mo -
gli nor mal nie żyć, kształ cić się i pra -
co wać. Przy czy nek do pro pa go wa -
nia wie dzy na ten te mat da ła mię -
dzy na ro do wa kon fe ren cja, zor ga ni -
zo wa na 7 grud nia w au li Gli wic kiej
Wyż szej Szko ły Przed się bior czo ści.

Jej ty tuł brzmiał „(NIE)PEŁ NO -
SRAW NI Edu ka cja -Pra ca -Per spek ty -
wy”. Po świę co na by ła moż li wo ściom
edu ka cyj nym, stwo rzo nym dla osób
nie peł no spraw nych z te re nu Gli wic
i po wia tu gli wic kie go, a tak że ich per -
spek ty wom za wo do wym na ryn ku
pra cy. Otwo rzy li ją dy rek tor Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w Gli wi cach Ma -
rek Kuź nie wicz, pre zy dent Gli wic
Zyg munt Fran kie wicz oraz sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, któ ry
przy po mniał, że Po wia to wi Gli wic kie -
mu pod le ga m.in. 5 do mów po mo cy
spo łecz nej, dwa ze spo ły szkół spe cjal -

nych, warsz ta ty te ra -
pii za ję cio wej oraz
Po wia to we Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie,
a wszyst kie te in sty -
tu cje przy kła da ją du -
żą uwa gę do spraw
osób nie peł no spraw -
nych. Przy kła dem te -
go jest pro jekt „Do -
bry start w sa mo -
dziel ność”, na któ ry
PCPR po zy skał już
bli sko 1 mln zł, by za pew nić kur sy,
warsz ta ty i tur nu sy re ha bi li ta cyj ne dla
osób za gro żo nych wy klu cze niem spo -
łecz nym, w tym m.in. nie peł no spraw -
nym. 

Przy kła dy do brych prak tyk w tym
wzglę dzie za pre zen to wa li tak że
przed sta wi cie le PUP -u, Urzę du Miej -
skie go w Gli wi cach, Ze spo łu Szkół
Za wo do wych Spe cjal nych w Gli wi -
cach, a tak że za przy jaź nio nych z nią
pla có wek oświa to wych w sło wac kiej
Ży li nie i nie miec kim Des sau. O tym,
jak pro blem ten wy glą da z punk tu wi -
dze nia oso by nie peł no spraw nej po ru -
sza ją cej się na wóz ku in wa lidz kim,
mó wił Ro bert Lor czyk, uczest nik
pro wa dzo ne go przez PUP pi lo ta żo we -
go pro jek tu „Asy stent Oso by Nie peł -
no spraw nej”. Cie ka we by ły tak że wy -

po wie dzi przed sta wi cie la PIP -u, dy -
rek to ra Ślą skie go Od dzia łu PFRON -
-u Grze go rza Żym ły oraz Lesz ka
Ma ra żew skie go – prze wod ni czą ce go
Ślą skie go Od dzia łu Pra co daw ców. 

O ko niecz no ści pro pa go wa nia tej
te ma ty ki mó wi ła prze wod ni czą ca
Sek cji Pol skiej Eu ro pej skiej Unii Ko -
biet Bar ba ra Bie lic ka -Ma li now ska.
Kon fe ren cję za mknę ły jej ini cja tor ka
Mag da le na Bud ny – rad na Ra dy
Miej skiej w Gli wi cach oraz se kre tarz
Po wia tu Gli wic kie go, a tak że Alek -
san dra Śnie żek, prze wod ni czą ca gli -
wic kie go od dzia łu Eu ro pej skiej Unii
Ko biet. 

O tym, jak roz licz ne ta len ty ma ją
oso by nie peł no spraw ne, prze ko nać się
moż na by ło w hol u Gli wic kiej Wyż -
szej Szko ły Przed się bior czo ści, gdzie
swe stra ga ny wy sta wi ły warsz ta ty te -
ra pii za ję cio wej, DPS -y i szko ły spe -
cjal ne. Sprze da wa ne na nich ob ra zy,

stro iki, świecz ni ki, kart ki świą tecz ne
itp. ro ze szły się w szyb kim tem pie.
Na to miast ar ty stycz ny wy stęp miesz -
ka nek DPS -u „Osto ja” w So śni co wi -
cach go ście kon fe ren cji na gro dzi li
bra wa mi na sto ją co. 

Or ga ni za to rem kon fe ren cji był Po -
wia to wy Urząd Pra cy w Gli wi cach
oraz gli wic ki od dział Eu ro pej skiej
Unii Ko biet, Urząd Miej ski w Gli wi -
cach, Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach i Ze spół Szkół Za wo do wych
Spe cjal nych w Gli wi cach. Pa tro nat
ho no ro wy ob ję ła Elż bie ta Ra dzi -
szew ska, peł no moc nik Rzą du
do spraw Rów ne go Trak to wa nia, pa -
tro na ty – pre zy dent Mia sta Gli wi ce
i sta ro sta gli wic ki. Pa tro nat me dial ny:
TVP Ka to wi ce, Ra dio Plus, No wi ny
Gli wic kie. (RG) 

Oswa ja nie 
(nie)peł no spraw no ści
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W po wie cie gli wic kim ży je bar dzo wie lu
pa sjo na tów róż nych dzie dzin na uki, hi sto rii
i dnia co dzien ne go. Jed nym z nich nie wąt pli -
wie jest Zbi gniew Chrul z Ru dziń ca, ko men -
dant po ste run ku stra ży le śnej w Nad le śnic twie
Ru dzi niec. Ten czło wiek – or kie stra in te re su je
się szcze gól nie or ni to lo gią, czy li ogól nie mó -
wiąc pta ka mi oraz en to mo lo gią, czy li zbie ra -
niem i ko lek cjo no wa niem chrząsz czy le śnych,
głów nie z ro dzi ny kóz ko wa tych. Do dat ko wo
uwiecz nia na zdję ciach swo ich zwie rzę cych
przy ja ciół, wy ko nu jąc świet ne fo to gra fie przy -
ro dy po wia tu gli wic kie go.

Od dziec ka pa sją pa na Zbi gnie wa by ło za in te -
re so wa nie la sem. Cie szy ło go ob co wa nie z przy -
ro dą, bli ski z nią kon takt, pod glą da nie, a z cza -
sem roz po zna wa nie po szcze gól nych ga tun ków
zwie rząt. W koń cu ulo ko wał swe za in te re so wa -
nia w krę gu le śnych pta ków oraz chrząsz czy…

– Ko rze nie le śne w mo jej ro dzi nie by ły
od daw na – opo wia da. – Mój dzia dek był kimś
w ro dza ju nad le śni cze go te re no we go na Li twie,
na po gra ni czu z Bia ło ru sią. Miał tam sied miu
le śnych, któ rzy mu pod le ga li. Ja, ja ko mło dy
chło pak, współ pra co wa łem ze „Świa tem Mło -
dych”, w któ rym „Klub pta ko lu bów” pro wa dził
prof. Ma ciej Lu niak. To mo bi li zo wa ło mnie
do po sze rza nia wie dzy. Nie by ło wów czas tak
pięk nych i do kład nych atla sów, pod ręcz ni ków
i ksią żek przy rod ni czych, ja kie są obec nie
na ryn ku wy daw nictw na uko wych. Po za tym te -
raz jest In ter net, któ re go kie dyś nie by ło…
Do wie lu od kryć przy rod ni czych do cho dzi łem
więc me to dą prób i błę dów, ślę cza łem
nad książ ka mi w bi blio te kach i spę dza łem dłu -
gie go dzi ny na ob ser wo wa niu zwie rząt. Od tam -

tej po ry nie roz sta ję się
z lor net ką, a mo ja pa sja
trwa już od 35 lat.

Pierw szym ba da niem na -
uko wym, w któ rym brał
udział ja ko 16 – la tek, by ła pra ca nad Pol skim
Atla sem Or ni to lo gicz nym nad zo ro wa na przez or -
ni to lo gów z Po zna nia. Ze wzglę du na pra cę za -
wo do wą – le śni ka, za czął szcze gól nie in te re so -
wać się pta ka mi le śny mi, głów nie dziu pla ka mi.
Pa sjo no wa ło go ob rącz ko wa nie, więc 23 la ta te -
mu zdo był upraw nie nia do ob rącz ko wa nia
wszyst kich ga tun ków pta ków kra jo wych. Przy -
naj mniej co dru ga lę go wa si ko ra bo gat ka i mo -
drasz ka za ob rącz ko wa na w ostat nich la tach
w Pol sce prze szła przez je go rę ce. Do daj my, że
upraw nio nych ob rącz ka rzy jest w Pol sce za le d -
wie ok. 200! Zbi gniew Chrul od daw na dzie li się
swo im do świad cze niem
z mło dy mi or ni to -
lo ga mi, za ra ża -
jąc ich swą pa -
sją.

– Or ga ni -
zu ję obo zy
o r  n i  t o  l o  -
gicz ne. Kil ka
ta kich od by ło
się w Bo gu -
szy cach ko ło
Tosz ka, gdzie
chwy ta li śmy i ob -
rącz ko wa li śmy pta ki
le śne. W dwu ty go -
dnio wych obo zach
bra li udział m.in.
ucznio wie tech ni ków le śnych, któ rzy po ma ga li,
a przy oka zji uczy li się roz po zna wać ga tun ki –
do da je.

W wol nym cza sie zaj mu je się tak że roz wie -
sza niem bu dek lę go wych, któ rych oso bi ście
umie ścił na drze wach Nad le śnic twa Ru dzi niec
ok. 5 tys. Przy tej oka zji re gu lar nie „prze glą da”
pta sie ro dzi ny, czy ści bud ki i ob rącz ku je pi sklę -
ta. Na by tą przez la ta wie dzę po żyt ku je tak że

w dzia łal no ści na uko wo – wy daw ni czej. Współ -
two rzył m. in. książ kę „Pta ki Gli wic” oraz na pi -
sał roz pra wę pt. „Za gro że nia sie dlisk awi fau ny

Do li ny Kłod ni cy w Gli wi cach w aspek -
cie bu do wy fa bry ki GM

Corporation” oraz wie le in nych
prac na uko wych. Czę sto wy -

stę pu je z wy kła da mi w szko -
łach i na wyż szych uczel -
niach. Zaj mu je się re kon -
wa le scen cją cho rych pta -
ków, opa tru je ra ny i opie -
ku je się skrzy dla ty mi
brać mi. Naj więk szą fraj -
dę spra wia mu jed nak
ob rącz ko wa nie pta ków
i śle dze nie ich póź niej -
szych lo sów. Ra dość
wy wo łu ją ra por ty z od -
le głych za kąt ków świa -
ta, do któ rych do cie ra ją

ozna czo ne przez nie go
ga tun ki. Ostat nio oka za -

ło się, że bo cia ny czar ne z po wia tu gli wic kie go
zo sta ły roz po zna ne przez od czyt ob rą czek
nad Je zio rem Ge ne za ret w Izra elu! Pan Zbi gniew
bie rze też cią gły udział w li cze niu pta ków czy
mo ni to rin gu prze lo tu pta ków wod no – błot nych
na Zbior ni ku Dzierż no Du że.

– Zbior nik ten, zwa ny rów nież Rze czyc kim,
to wspa nia łe miej sce do ob ser wa cji pta ków. Jest
to spe cy ficz ne je zio ro, któ re zi mą nie za ma rza.

W związ ku z tym już je sie nią prze by wa tam bli -
sko 25 tys. pta ków wod no -błot nych. Moż na tam
pod glą dać m.in. po spo li te i licz ne kacz ki krzy -
żów ki, ła bę dzie nie me (to du ża rzad kość or ni to -
lo gicz na), a na wet or ły bie li ki! Sta no wią wspa -
nia ły wi dok nie tyl ko dla za pa lo ne go or ni to lo ga –
z bły skiem w oku re la cjo nu je pan Zbi gniew.

Po za pta ka mi ko men dant z Ru dziń ca in te re su -
je się tak że en to mo lo gią. Zbie ra i ko lek cjo nu je
chrząsz cze, któ rych w sa mej tyl ko Pol sce jest po -
nad 6 800 ga tun ków. Obec nie po sia da ich oko -
ło 200, z cze go 170 spre pa ro wa nych ga tun ków
chrząsz czy z ro dzi ny kóz ko wa tych wy stę pu ją -
cych w na szym kra ju. Łącz nie ma ok. 1000 ga -
tun ków chrząsz czy. W je go do mu jest 50 pro fe -
sjo nal nych ga blot z ty mi owa da mi. Na le ży
do Ślą skie go To wa rzy stwa En to mo lo gicz ne go.
Co rocz nie wy jeż dża na po łu dnie Eu ro py uczest -
ni cząc w wy pra wach en to mo lo gicz nych. 

Pan Zbi gniew czyn nie upra wia rów nież węd -
kar stwo. To jed nak nie ostat nia pa sja ru dzi niec -
kie go ko men dan ta. Od pew ne go cza su za czął do -
ku men to wać fo to gra ficz nie swo je przy rod ni cze
od kry cia i oka za ło się, że ro bi na praw dę pięk ne,
ar ty stycz ne zdję cia. Wie le z nich zo sta ło wy ko -
rzy sta nych w wy da nym nie daw no przez Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach al bu mie pt.
„O czym szu mią knie je, czy li hi sto ria w le sie za -
pi sa na”. 

Czło wiek ty sią ca pa sji to chy ba do bre okre śle -
nie dla za in te re so wań Zbi gnie wa Chru la.

MAG DA LE NA FI SZER –RĘ BISZ

Re jon So śni co wi ce Pol skie go
Związ ku Ho dow ców Go łę bi Pocz to -
wych pod su mo wał mijający rok.
Naj lep si go łę bia rze ode bra li pu cha -
ry, dy plo my i gra tu la cje.

Spo tka nie z tej oka zji od by ło
się 10 li sto pa da w gli wic kiej re stau ra -
cji „Ba la ton”. W Re jo nie So śni co wi -
ce, któ ry obej mu je gmi ny So śni co wi -
ce, Gie rał to wi ce, Ru dzi niec oraz gli -
wic kie dziel ni ce Brze zin kę i Ostro pę,
naj lep szy mi ho dow ca mi mi ja ją ce go
ro ku bez a pe la cyj nie był du et Bo le -
sław i Wil helm Kaiserowie z Od -
dzia łu Przy szo wi ce. Zo sta li oni mi -
strza mi za rów no w lo tach go łę bi sta -
rych, jak i mło dych. Na to miast mi -
strzow ski ty tuł w lo tach da le kody -
stan so wych zdo był Jan Marks z Od -

dzia łu Ru dzi niec. Za szczyt ne mia no
naj lep sze go go łę bia w se zo nie przy -
pa dło go łę bio wi z ho dow li Ja na Wie -
chocz ka z Od dzia łu Przy szo wi ce.
Wszy scy na gro dze ni ode bra li pu cha -
ry PZHGP, któ re wrę cza li Mar cin
Stron czek re pre zen tu ją cy wła dze Po -
wia tu Gli wic kie go, Piotr Ko bę dza –

wi ce pre zes Okrę gu Ka to wi ce
PZHGP oraz Kry stian Bed norz –
czło nek Za rzą du Głów ne go PZHGP

i rów no cze śnie pre zes Re jo nu So śni -
co wi ce te go związ ku. 

Na zdję ciu od pra wej sto ją ho dow cy:
ks. Fran ci szek Mal czyk, Mar cin
Stron czek, Jan Marks, Bo le sław Ka -
iser, Piotr Ko bę dza, Jo achim Mak se -
lon, Ber nard Drozd, Jan Wie cho czek
i Kry stian Bed norz.

Naj lep si go łę bia rze

Bo cia ny czar ne z po wia tu gli wic kie go do tar ły nad Je zio ro Ge -
ne za ret w Izra elu!

Śla da mi pta ków
i chrząsz czy

Pu stuł ka uchwy co na obiek ty wem przez pa na
Zbi gnie wa. 

Zbi gniew Chrul z pa sją opo wia da o swych zbio rach
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Mniej sze i więk sze ob rącz ki do ozna cza nia
pta ków.
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Dźwię ki ko lęd, za pach pier nicz -
ków i grza ne go wi na, po be ki wa nie
zwie rząt, od gło sy ka ta ryn ki – to
wszyst ko wi ta ło tych, któ rzy wy bra li
się na Jar mark Ad wen to wy w So śni co -
wi cach. Na licz nych sto iskach moż na
by ło za opa trzyć się w stro iki, świe ce,
upo min ki, kart ki świą tecz ne, sło dy cze
i wszyst ko, co przy da się przed świę -
ta mi. Śpie wał chór Pa ra fii św. Ja ku ba,
wy stę po wał ze spół Lo ren zo Vil la re si
i miesz kan ki DPS -u „Osto ja”, na flet -

ni Pa na grał An drzej Gda ka, a o ca -
łość opra wy mu zycz nej dbał An drzej
Szulc. By ło świę ce nie wień ców ad -
wen to wych i ży wa szop ka. Jar mark
na far skim pla cu już po raz trze ci zor -
ga ni zo wał ks. Mar cin Gaj da – pro -
boszcz pa ra fii w So śni co wi cach,
przy wspar ciu m.in. Ca ri ta su, DPS -
-u „Osto ja”, Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym
„Na dzie ja”, ho dow ców, lo kal nych
kup ców oraz rze mieśl ni ków. (RG)

Bo że Na ro dze nie to świę ta z pięk ną tra dy cją, w jesz -
cze pięk niej szej zi mo wej otocz ce, ze skrzy pią cym
pod bu ta mi, zmar z nię tym śnie giem w dro dze na Pa ster -
kę, w wi gi lij ną noc. Tra dy cja... 

Bar dzo szyb ko za mie ni li śmy Bo że Na ro dze nie na „wiel -
kie świę to za ku pów”. Bo że Na ro dze nie jest dla han dlow ców
naj waż niej szym okre sem w ca łym ro ku. Ob ro ty skle pów po -
tra fią wzro snąć w tym cza sie na wet o czte ry sta pro cent! Nic
więc dziw ne go, że przy go to wa nia do „gwiazd ki” roz po czy -
na ją się już kil ka mie się cy wcze śniej, a pierw sze świą tecz ne
de ko ra cje po ja wia ją w skle po wych wi try nach na wet w po ło -
wie li sto pa da. Szał upo min ków, błysz czą cych bom bek, ko lo -
ro wych wstą żek ogar nia nas każ de go ro ku co raz wcze śniej.
A jak pa mię tam z do mu ro dzin ne go, cho in kę za wsze sta wia -
ło się w dzień Wi gi lii. By ła zna kiem roz po czy na ją ce go się
świę ta. Wcze śniej był czas ocze ki wa nia, przy go to wań, sku -
pie nia. Dziś ad went nie zdą ży się jesz cze za cząć, a w skle -
pach już świe cą cho in ki. Po nie waż zda rza się, że po ja wia ją się
na wet w li sto pa dzie, to w grud niu ma my ich po pro stu dość
i nie czu je my, że nad cho dzą ulu bio ne, wy cze ki wa ne świę ta.

Kul ty wo wa nie tra dy cji bo żo na ro dze nio wych de kla ru je
sto sun ko wo du ży od se tek Po la ków. Na ogół wciąż jesz cze
pa mię ta my o tym, by w Wi gi lię po dzie lić się opłat kiem
i ubrać w do mu cho in kę, przy go to wać tra dy cyj ne po tra wy
na stół wi gi lij ny. Ale ilu z nas w okre sie świą tecz nym śpie -
wa ko lę dy? Ilu z nas idzie na Pa ster kę, a ilu pod ob ru sem
na świą tecz nym sto le kła dzie sia no? Dla ilu z nas Bo że Na -
ro dze nie to świę to re li gij ne? Od po wie dzi na to py ta nie nie
bu dzą opty mi zmu.

TRA DY CYJ NY OPŁA TEK
(łac. Ob la tum – dar ofiar ny) jest bar dzo cien kim, bia łym

płat kiem chle bo wym. Jest on prza śny, czy li nie kwa szo ny
i nie so lo ny, wy pie ka ny z bia łej mą ki i wo dy, bez do dat ku
droż dży. Dzie lą się nim zgro ma dze ni przy wi gi lij nym sto le,
skła da jąc so bie ży cze nia. Jest to chleb po dob ny do te go, ja ki

jest uży wa ny pod czas Mszy Świę tej, z tym, że w od róż nie -
niu od ho stii nie jest kon se kro wa ny. Dzie le nie się wi gi lij -

nym opłat kiem to wy łącz nie pol ski zwy czaj, spo ty ka ny
tak że na Li twie, Ukra inie i we Wło szech oraz oczy wi -

ście we wszyst kich miej scach świa ta, gdzie roz sia -
ni są Po la cy. Praw do po dob nie zwy czaj ten zo stał
za po cząt ko wa ny na dwo rach szla chec kich i zna -
ny był po wszech nie od XVII wie ku. Szcze gól ne -
go zna cze nia na bie rał w nie któ rych okre sach hi -

sto rycz nych, np. pod czas za bo rów. Opła tek jest sym bo -
lem po jed na nia i prze ba cze nia, zna kiem przy jaź ni i mi ło -

ści. Dzie le nie się nim na po cząt ku wie cze rzy wi gi lij nej wy -
ra ża chęć by cia ra zem, bo prze cież lu dzie skłó ce ni nie za sia -
da ją do wspól ne go sto łu. 

Opła tek ma swo ją sym bo li kę w wy mia rze nie tyl ko du -
cho wym. Sa ma ma te ria opłat ka – chleb, pod kre śla rów nież
do cze sny cha rak ter ży czeń. W pod tek ście te go ży cze nia jest
na wią za nie do mo dli twy, aby nam go nie za bra kło („... chle -
ba na sze go po wsze dnie go...”). Sym bo li ka chle ba ma jesz cze
in ny wy miar – na le ży być do brym jak chleb i jak chleb po -
dziel nym. Tra dy cja ła ma nia się opłat kiem się ga swy mi ko rze -
nia mi pierw szych wie ków chrze ści jań stwa. Po cząt ko wo nie
mia ła związ ku z Bo żym Na ro dze niem, by ła sym bo lem ko mu -
nii du cho wej człon ków wspól no ty. Zwy czaj bło go sła wie nia
chle ba na zy wa no eu lo gia mi. Z cza sem na mszę przy no szo no
chleb, któ ry bło go sła wio no i któ rym się dzie lo no. Za bie ra no
go po tem do do mów dla cho rych, lub tych, któ rzy z róż nych
po wo dów nie by li na wspól nym zgro ma dze niu, prze sy ła no go
krew nym i zna jo mym. Prak ty ka prze sy ła nia so bie eu lo gii, po -
pu lar na w pierw szych wie kach chrze ści jań stwa, za czę ła zni -
kać w IX wie ku na mo cy de kre tów sy no dów ka ro liń skich,
któ re chcia ły za cho wać za cie ra ją cą się róż ni cę mię dzy opłat -
kiem kon se kro wa nym a po bło go sła wio nym. 

Opłat ki wy pie ka no przy klasz to rach oraz ko ścio łach. Uży -
wa no w tym ce lu spe cjal nych me ta lo wych form, do któ rych
wle wa no cia sto. Na po cząt ku XIX wie ku po pu lar ne sta ły się
(zna ne tyl ko w Pol sce) ozdo by z opłat ka, któ re za wie sza no
nad sto łem wi gi lij nym. Mia ły za pew nić szczę ście i po wo dze -
nie w nad cho dzą cym ro ku. Rów nież tak zwa ne „świa ty”, któ -
ry mi de ko ro wa ne by ły wie sza ne u su fi tu pod łoż nicz ki, wy ko -

ny wa ne by ły z ko lo ro we go cia sta opłat ko we go. Oprócz bia łe -
go opłat ka, prze zna czo ne go do ła ma nia się pod czas Wi gi lii,
wy pie ka no rów nież ko lo ro we prze zna czo ne dla zwie rząt do -
mo wych i by dła. Na Ślą sku zna ny jest tak zwa ny „ra do śnik”,
czy li opła tek po sma ro wa ny mio dem, da wa ny dzie ciom.

CHO IN KA
to ko lej ny zwy czaj bo żo na ro dze nio wej tra dy cji. Igla ste

drzew ko bo żo na ro dze nio we po ja wi ło się w XVI wie ku,
lecz praw do po dob nie wcze śniej wy stę po wa ło ja ko „raj skie
drzew ko do bre go i złe go” w mi ste riach o Ada mie i Ewie
od gry wa nych w wi gi lię Bo że go Na ro dze nia. W wie lu kul -
tu rach drze wo igla ste uwa ża ne jest za sym bol ży cia i od ra -
dza nia się, trwa nia i płod no ści. Tra dy cja cho inek na ro dzi ła
się w Al za cji, gdzie do do mów wsta wia no drzew ka i ubie -
ra no je ozdo ba mi z pa pie ru i jabł ka mi. Wiel kim zwo len ni -
kiem te go zwy cza ju był Mar cin Lu ter, któ ry za le cał spę dza -
nie świąt w do mo wym za ci szu. Cho in ki więc szyb ko sta ły
się po pu lar ne w pro te stanc kich Niem czech. 

Nie co póź niej oby czaj ten przy jął Ko ściół Ka to lic ki,
roz po wszech nia jąc do w kra jach Eu ro py Pół noc nej i Środ -
ko wej. W XIX wie ku drzew ko za wi ta ło do An glii i Fran -
cji, a po tem do kra jów Eu ro py Po łu dnio wej i od tej po ry
jest naj bar dziej roz po zna wa nym sym bo lem Świąt Bo że go
Na ro dze nia. Do Pol ski prze nie śli go nie miec cy pro te stan ci
na prze ło mie XVIII i XIX wie ku, ale spo ty ka ny był wów -
czas je dy nie w mia stach. Na wsiach, i to nie zbyt czę sto,
cho in ka po ja wi ła się do pie ro w la tach 20. XX wie ku. Wy -
par ła tra dy cyj ną pol ską ozdo bę, ja ką by ła pod łoż nicz ka.
Nie dłu go po tem świą tecz ną cho in kę za czę to przy ozda biać. 

KO LĘ DY
Pol ska jest jed nym z kra jów, któ re w swym do rob ku

kul tu ral nym i folk lo ry stycz nym ma ją naj wię cej ko lęd. Na -
sza tra dy cja zna ich bli sko 500. Nie ma ka to lic kie go na ro -
du, któ ry by nie miał wła snych ko lęd. Naj bar dziej zna ną,
choć nie zna ne go au tor stwa, jest ko lę da śpie wa na w 175. ję -
zy kach, w naj od le glej szych za kąt kach świa ta – „Ci cha
noc”. Po raz pierw szy ko lę da ta zo sta ła wy ko na na z akom -
pa nia men tem gi ta ry pod czas pa ster ki w 1818 r. w ko ście le

p. w. św. Mi ko ła ja w Obe rn dor fie ko ło Sal zbur ga. W na -
stęp nych la tach wy ko ny wa na by ła na dwo rze ce sa rza Fran -
cisz ka Jó ze fa. 

W Pol sce ze zwy cza jem ko lę do wa nia łą czy się zwy czaj
prze bie rań ców. Pier wot nie, już w XVI -wiecz nej Pol sce ża -
cy prze bie ra li się za He ro da, trzech kró lów, śmierć, pa ste -
rzy, tu ro nia. Śpie wa li przy tym ko lę dy, no si li szop kę lub
gwiaz dę, ob cho dząc do my od Bo że go Na ro dze nia do Ob ja -
wie nia Pań skie go. 

÷
Wspo mi nam tu tyl ko nie któ re, naj bar dziej zna ne ele men ty

pol skiej tra dy cji zwią za nej z prze ży wa niem świąt Bo że go Na -
ro dze nia. Ta tra dy cja jest bar dzo bo ga ta. To, czy po zo sta nie
ona w kul tu rze na sze go na ro du, za le ży wy łącz nie od nas. To
my już dzi siaj de cy du je my o tym, jak bę dą wy glą da ły Świę ta
Bo że go Na ro dze nia za 10 czy 50 lat. Ra duj my się więc tym,
co ma my i nie za prze pa ść my do rob ku na szych przod ków!

KON RAD GOL LA
Czy tel nik „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” z Ko tlar ni

Świę ty Mi ko łaj w to wa rzy stwie
Dia bła i Re ni fe ra od wie dził Ko ło
Se nio rów w So śni co wi cach. Wszyst -
kim przy niósł cięż kie pacz ki pre zen -
tów i za po wie dział, że za rok znów
ich od wie dzi.

By ło to szcze gól nie uro czy ste spo -
tka nie ko ła, któ re od by ło się 25 li sto -
pa da. Za koń czył je wspól ny obiad. 
– Wszyst ko dzię ki spon so rom, któ rzy
hoj nie nas wspie ra ją – mó wi prze wod -
ni czą ca ko ła Te re sa Szy moń ska.
– Ale i co mie sięcz ne na sze spo tka nia
mi ja ją za wsze w we so łej at mos fe rze.
Wspól nie śpie wa my, skła da my so bie
uro dzi no we ży cze nia, opo wia da my

dow ci py, jest za wsze cia sto, ka wa
i her ba ta. Przed Bo żym Na ro dze niem
bę dzie spo tka nie opłat ko we, a po tem
m.in. za ba wa kar na wa ło wa i ostat ki.
Wio sną ma my kra sze nie jaj, a we
wrze śniu – pie cze nie kar to fla. To tyl -
ko nie któ re z na szych im prez, na któ -
re z przy jem no ścią przy cho dzi my. 

Ko ło dzia ła od 10 lat, sku pia oko -
ło 40 osób. Ma swój hymn, od śpie wy -
wa ny za wsze na po cząt ku spo tkań.
Se nio rzy we so ło w nim śpie wa ją:
„Raz w każ dym mie sią cu tu się
spotykamy, bo w do mu dość zmar -
twień, a tu ich nie ma my…” (RG)

Po chwa ła wi gi lij nej tra dy cji

Mi ko łaj u se nio rów
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Je den z wy stę pów pod czas „Wspól ne go ko lę do wa nia”. Ta
im pre za or ga ni zo wa na przez Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie po ka zu je, jak moż na sza no wać i kul ty wo wać
świą tecz ne zwy cza je.
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Ad wen to wy jar mark
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Tak śpiy wa li bez coł ki ad wynt mo -
ja Sta recz ka. Bo prze ca szy ko wa -

nie sie do go dów – świónt Bo ży go Na -
ro dzy nio – za czy na ło sie łod Bar bór ki.

Sta rosz ko wie miysz ka li z na mi
na ko lo ni ji. Sta ro szek, łoj ciec, a po tym
brat ro biy li na gru bie. Miysz ka ło nos
ło śmio ro na dwóch izbach i wiel ki
kuch ni. Star ka ze Sta rosz kym by li noj -
waż niyj si w ro dzi nie. Mu sie li my ich
su chać, no i tro cha my sie ich bo li.

Ko ło koż de go fa mi lo ka bôł chly -
wik, w ke rym cho wa ły sie gyń si (bo
trza bôło piy rzo na pie rzy ny do dzioł -
chów) i kró li ki. Za chly wi kym mie li
my kon sek ło gród ka, kaj ro sła gy mi za,
no i wie prz ki na krzo kach. Te wie prz -
ki do wo ło sie do krał zów a po tym
do mocz ki. Ło ru zyn dlach to my ani
niy sły sze li. Sta recz ka go da li, że som
po dob ni do ma łych wie prz ków.

Toż po rzond ki za czy na ły sie już
łod Bar bór ki. Wszyst ko w do ma mu -
sia ło być wy pu co wa ne. Noj przód, jak
bo ła po go da, wy no si ło sie stru ża ki ze
łó żek na plac i tam abo sie wy miy nia -
ło na no wo sło ma, abo do kło da ło.
Koż dy kont mu sioł być wy szo ro wa ny.
Noj bar dzi mie ner wo wa ły po rzond ki
we szu flod kach. Bra cik i młod szo sio -
stra wszyst ko ze szu flo dek wy cie po -
wa li i sio da li do nich. Niy szło ich ze -
gnać, te la mie li ucie chy.

Ty dzień przed Wi li jom star ka dzie -
li li ro bo ta. Sta ro szek z łoj cym szli ro -
bić po rzon dek do chly wi ka i mie li wy -
brać gyńś i kró li ka do za bi cio. Za wdy
przi ty mu by ła ło stu da, bo łoj ciec niy
umioł żod ny go wie dzi za bić. Go doł
sta rzi ko wi, że mu si iść do la sa po cho -
in ka. No to sta ro szek przi no siôł
do kuch nie ło dar te go, osno żo ne go kró -
li ka i za bi to gynś, z ke ry wy pu ściôł
krew do gar nusz ka. Po tym star ka ta
krew uży ła do krup nio ków abo żym lo -
ków i bôło co jeść do Wi li je.

Star ka sio da li na rycz ce, przez mo -
kro szma ta bi glo wa li że loz kym gyńś, bo
piy rze wte dy le ko sie szku ba ło. Po tym
ta gyńś, po ło sno ży niu ło po la li z tych

pi pów. Tro cha przi tym bôło smro du, ale
gyńś bôła czy sto. Ma mul ka zaś po wi siy -
ła jom ra zem z kró li kym za łok no, co by
przez po ra dni sie zmro ziy ła.

Po ra dni przed Wi li jom piy kło sie
pier ni ki. Po mie lo ne szpyr ki ze tu -

ste go do wo ło sie do cia sta i prze pusz -
cza ło przez ma szyn ka. To już bôła na -
sza, dzie cek ro bo ta. Ma tu la po tym
wsa dza ła je do bra tru ły. A jak to wo -
nia ło! Dziyń przed Wi li jom piy kło sie
ko ło cze i za no siy ło do pie ko rza. Łod
te go wo niy nio aże sie w go wie kryń -
ciy ło. Ale Star ka do wa li po zór, co by
my niy wy jo da li po sy pek, bo to ni by
brzu chy by nos roz bo la ły.

We Wi li jo wczas ra no bu dziôł nos
za pach wa rzo nej sie mie niot ki i pa ster -
na ku. Z tom sie mie niot kom to bôła
wiel ko ko me dy jo. Ku pa ro bo ty: wa -
rzy nie, prze ly wa nie, tłu czy nie 

– a nom, dziec kom
i tak niy sma ko wa -
ła, bo bôła gorz ka -
wo. Pa myn tom, że
płacz ki ka pa ły mi
do ta ly rza ale Sta ro -
szek yno wej rze li!
Trza bôło jeść!

Pa ster nak roz -
wa rzo ny (wo nioł
jak pie trusz ka)
prze ciy ra ło sie
do wiel kie go ga ra,
kaj był dziyń pryn -
dzy za lo ny ciym -
nym pi wym pier -
nik. Niy wszyn dy
ro biom mocz ka
na pa ster na ku, ale

jo jesz cze dzi siok tak wa rza. Do te go
ga ra wly wa ło sie kom po ty z wie prz -
ków, śli we czek, tru ska wek, su szo nych
ja błek i śli wek, gru szek, do wa ło sie
(jak bôły) ru zyn dle, fi gi i man dle po -
kro te. To wszyst ko mu sia ło prze wrzeć
i za cią ga ło sie le kut kom za smaż kom.
By ło to słod ko -kwa śne i cu dow nie
sma ko wa ło, a tak ni ke dy gyn ste, że
kot by przez to prze le cioł.

Jak ma ma zro biy li mocz ka, to za biy -
ra li sie za ma ków ki. My po kro li już

ciyń ko żym ły a mak po mie li li już
pryn dzy u pie ko rza (przi ko ło czu).
Ma ków ki ro biy ło sie we wiel kim
wasz pe ku. Sło dziut ke, wo nią ce, opu -
chłe ze mly ka pla ster ki żym ły to my
pod kro do li. Co prow da star ka łod go -
nia li nos szma tom, ale to bôło noj -
smacz niej sze. Po tym my stro jy li cho -
in ka. Już du go przed Wi li jom ro biy li
my lań cu chy, ciać ka ze sło my i wy -
dmu szek, orze chy abo ma lut ke kón ski
wón glo owi ja li my sil brym i wiy sza li
na cho in ce. Tak jak pier ni ki i bom bo -
ny, z ke rych po Wi li ji yno pa piór ki wi -
sia ły, bo środ ki ktoś wy jod. Na ko niec
stro ili my cho in ka la me tom i świycz -
ka mi na ta kich kla mer kach.

Po ustro je niu cho in ki szli my szu -
kać łoj ca. Bo bôło tak, że co prow da
ma tu la przi ka zo wa ła łoj cu, co by ze
noc ki na gru bie przi szeł pro sto
do dom, ale za wdy kaś skryń cioł chro -
bo ka za ly wać. Jak bôł śniyg, to my go
przi wo ziy li na son kach. Po tym ma tu la
ja kimś cu dym do pro wa dza ła go do po -
rzónd ku i już przi Wi li ji bôło do brze!

Jak już bôła cho in ka ustro jo no,
Star ka pyrsz czy ła przi bla sze ka pu sta
z grzi ba mi abo ze gro chym i sno ży ła
ry by, to ma tu la przi no si ła wiel ko cin -
ko wo wan na ze siy ni i wszy scy my sie
po ko lei kóm pa li.

Mu sza jesz cze pe dzieć, że coł ki
dziyń my po ściy li. Tro cha żym ły da li

nom Sta recz ka we po łed nie i do wa li po -
zor, co by my niy masz ky ciy li. W brzu -
chach nom gra ło tym tu plym, że pie rziń -
sko wo nia ło i ry bom, i ka pu stom, i cho -
in kom. Sta recz ka za wsze go da li, że ja ko
Wi li jo – ta ki coł ki rok. Do wa li my bez
to po zor, co by niy na chy tać, bo po tym
coł ki rok by my zbiy ra li szma ry (chi by).

Po kóm pa niu po wy ciy ra ło sie de li ny
i po le ku szy ko wa ło stół. Kuch nia bôła
sro go, to tyż coł ko fa mi li jo sie zmie ściy -
ła. Sta ro szek za wdy przi po mi na li, co by
po sta wić ta lyrz i sto łek do przi go dzicz -
ka. Jak żech by ła dziec kym, to mi to niy
do wa ło po kój i my śla ła żech jak tyż tyn
przi go dzi czek wy glón do! Sie dzie li my
ci cho, piyk nie po ło bly ka ni i łow dy ke dy
ke ryś le cioł przed siyń wy glón dać piyr -
szy gwiozd ki. 

Na resz cie bra cik z lar mym przy le -
cioł, że już jest ta Be tle jym sko Gwioz -

da. Sio da li my do wie cze rzy. Niy li -
czy ło sie u nos ilo ści po traw. To chy ba
z biy dy.

Noj przód my rzy ka li – niy czy ta ło
sie Ewan ge lio, no

i do je dzy nio. Wszy ski go
mu sie li mu skosz to wać –
sie mie niot ka tyż! Po tym
bôły sztamf kar to fle, ry -
ba, ka pu sta, no
i za chwi la ma ków ki
i mocz ka. Ta mocz ka
nom baj tlom tyż
za bar dzo niy sma -
ko wa ła. Mie za -
wdy czuć jom bôło ta ba -
kom, sku li tych su szo nych śli -
wek, ale za to te roz ki, łod lot ro bia coł -
ki gar niec. Są sia dom – go ro lom tyż
sma ku je!

Po tym my po dziyn ko wa li Pon -
bócz ko wi, po dzie ly li się ło płat kym
i cze ka li, aże ma mul ka przi nie som to,
co nom Dzie ciont ko przi nie sło. Łoj -
ciec za po lył świycz ki na cho in ce, śpiy -
wa li my ko lyn dy i masz ke ciy li.

Roz to mań te bôły te Wi li je u nos.
Pa miyn tom, że za miast ry by by ły śle -
dzie, a cza sa mi yno ka pu sta i kar to fle.
Ale ma ków ki bôły za wdy. Na dzie -
ciont ko to do sto wa li my po ra ło rze -
chów, ri pa sze ku la dy, ćwiert ka aplu zy -
ny i tro cha pier ni ków. Do sta łach tyż
ke dyś cwi ter abo fu ze kle zo bio ne

przez Star ka i Ma ma. Ale za wdy by ło
we so ło i śpiyw nie. A jak my ko lyn do -
wa li! Sta ro szek gra li na łor gan kach,
ta ta śpiy woł ba sym – dru gi głos, a my

ra zym śni mi. Ma tu la mia ła piyk ny
głos i niy roz my upro si li, co by ke -

ro ko lyn do sa ma za śpiy wa ła.
Bra cik i sio stra szli spać,
a my do Pa styr ki jesz cze
my li i sklu dza li. Po tym sie
szło do ko ścio ła. Pa miyn -
tom za pach wiel kich cho -
inek, ka dzi deł, świyc,
a łor ke stra gór ni czo jak
za gra ła „Bóg sie ro dzi”,

to ciar ki prze la ty wa ły
po ple cach. Po Pa styr ce to ka lu -

pym le cia ło sie do dóm i zaś do ma kó -
wek!

Ra no, w piyrw sze świyn to bu dzioł
nos za pach pie czo nej gyń si. Coł ki

dziyń niy cho dziy ło sie do żod ny go –
ani chop cy na zo ly ty nie śmie li iść.

Coł ko ro dzi na bôła w do ma. Do piy ro
we dru gie świyn to szło sie na zo ly ty
i ka wa ly ry przy icho dziy li, a my z ma -
tul kom szli na mszo i na ko lyn do wa -
nie do ko ścio ła.

Łow dy ke dy śni mi sie ta tu lek
w bio ły ko szu li przi sto le i ma tu la, jak
śpiy wo ko lyn dy. Ni gdy po tym już tak
wszyst ko niy wo nia ło i niy sma ko wa -
ło, jak te ma ków ki wte dy i ta gyn si na.

STE FA NIA GRZE GO RZY CA

Świę ta po ślą sku w ro dzin nym do mu Ste fa nii Grze go rzy cy

Miy ły Bo że! Go dy iiiiddddoooommmm!!!!
Ra du je sie koż dy  ddddoooo ddddoooommmm.... .... ....

Ste fa nia Grze go rzy ca (z le wej) w 2007 ro ku otrzy ma ła
na gro dę Be ne Me ri tus. Na zdję ciu gra tu la cje skła da jej
rad na po wia to wa Te re sa Bo che nek. Obie pa nie, pro pa -
ga tor ki re gio na li zmu, czę sto wy stę pu ją w tra dy cyj nych
ślą skich stro jach.

Roz śpie wa na „Wra zi dlocz ka” pod -
czas kon cer tu ko lęd.

Nie ste ty, nie za cho wa ło się ani jed no zdję cie z cza sów dzie ciń stwa Ste fa nii
Grze go rzy cy przy świą tecz nym bo żo na ro dze nio wym sto le. Na miast ką tam tych
wspo mnień są dzi siej sze wi gi lie w do mu pań stwa Grze go rzy ców. Na zdję ciu
mąż pa ni Ste fa nii w to wa rzy stwie wnu czek tuż przez wspól ną wie cze rzą kilka lat
temu.

Kry sty na i Ma ria, wnucz ki pa ni Ste fa nii Grze go rzy cy przy ory gi nal nej szop ce be tle jem skiej w jed nej z opol skich pa ra fii.
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Urząd Sta nu Cy wil ne go Ru dzi niec zor ga ni zo wał co -
rocz ne spo tka nie z ju bi la ta mi ob cho dzą cy mi 50-le cie
i 60-le cie po ży cia mał żeń skie go. Uro czy stość od by ła się
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po ni szo wi cach.

Wójt gmi ny Krzysz tof Ob rzut po dzię ko wał ju bi la tom
za pięk ne i uczci we ży cie, wza jem ne zro zu mie nie i szcze rą
mi łość oraz za god ne wy cho wa nie dzie ci i wnu ków.
W imie niu władz sa mo rzą do wych ży czył im du żo zdro wia,
spo ko ju oraz jak naj wię cej ra do ści i ro dzin ne go szczę ścia
na dal sze la ta wspól ne go ży cia. Ju bi la ci zło ży li przy się gę,
w cza sie któ rej dzię ko wa li swo im współ mał żon kom za oka -
za łą mi łość, przy wią za nie i opie kę. Przy rze kli, że uczy nią
wszyst ko, aby ich mał żeń stwa by ły na dal szczę śli we.

Ju bi la ci uho no ro wa ni zo sta li me da la mi „Za Dłu go let nie
Po ży cie Mał żeń skie” nada ny mi przez pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, któ re wrę czył wójt gmi ny. Ca łość spo -
tka nia uświet nił pro gram ar ty stycz ny przy go to wa ny przez
uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Po ni szo wi cach. 

Swo je „Zło te Go dy” świę to wa ły w tym ro ku 34 pa ry
z te re nu gmi ny Ru dzi niec: An na i Jó zef Kna pi ko wie, Elż -
bie ta i Wal ter Ku bi ca, Ma ria i Jó zef Bom ba, Ade laj da
i Hel mut Kos so wie, Ri ta i Ber nard Po lo ko wie, Ma ria
i Ste fan Mo cek, Ma ria i Ro man So pa la, Ma ria i Pa weł

Mo czy gem ba, In ga i Le on Je glo rzo wie, Te re sa i Ru dolf
Maj nu szo wie, Ró ża i Hu bert Wy le żo ło wie, An na i Fran -
ci szek Kło peć, Lu iza i Kurt Kacz mar czy ko wie, He le na
i Teo dor Bla cha, Jo an na i Jan Kuź nia, Elż bie ta i Aloj zy
Has sa, Mał go rza ta i Hu bert Pie trzy ko wie, Ma ria i Fran -
ci szek No wa ko wie, Ma ria i Win cen ty Szy kow scy, Ce cy -
lia i Jo achim Mróz, He le na i Je rzy Now ro to wie, Łu cja
i Jó zef Wy pa dlok, Hil de gar da i Ge rard Sza dy, Elż bie ta
i En gel bert Mor ga ło wie, Ire na i Wie sław Pa lu so wie, Elż -
bie ta i Pa weł Li sow scy, Agniesz ka i Piotr Ko cur, Ró ża
i Pa weł Mi gas, Ry szard i Kry sty na Ma ter la, An na i Ar -
nold Ja nosz ka, Mał go rza ta i Pa weł Otrem ba, An na
i Hen ryk Żo ko wie, Agniesz ka i Sta ni sław Ko cur oraz
Jut ta i Man fred Man ke. 

Na to miast Dia men to we Go dy świę to wa ło pięć par: Lu -
dwik i Mał go rza ta Pie trzy ko wie, Hen ryk i Elż bie ta
Szlen ga, Je rzy i Jo an na Wy le żoł, Le opold i Ma ria To ma -
nek oraz Wal ter i An na Prze sdzing. 

W spo tka niu uczest ni czy li bli scy i krew ni ju bi la tów,
a tak że za stęp ca wój ta gmi ny Wie lo wieś An drzej Hosz,
pro boszcz pa ra fii w Po ni szo wi cach ks.
Jan Pa lus, dy rek tor GOK -u Da nu ta
Czok i kie row nik USC Ur szu la Frej no.

Po seł An drzej Ga ła żew ski był go -
ściem spo tka nia, któ re od by ło się 25
li sto pa da w Gmin nym Ośrod ku Kul tu -
ry w Ru dziń cu z sie dzi bą w Po ni szo -
wi cach. Spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo -
sta ło przez Ko ło Plat for my Oby wa tel -
skiej RP w Ru dziń cu. 

Do mi no wa ły spra wy rol nic twa i le -
śnic twa. Zgro ma dze ni na sa li rol ni cy,
pro du cen ci rol ni oraz le śni cy py ta li
przede wszyst kim o in te re su ją ce ich
i ak tu al ne spra wy, m.in. o upra wę
żyw no ści ge ne tycz nie mo dy fi ko wa nej
– GMO, ren ty struk tu ral ne, a tak że
dzier ża wę oraz wy kup grun tów

z Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych.
Po seł mó wił rów nież o kie run kach po -
li ty ki Plat for my Oby wa tel skiej oraz
o prio ry te tach, ja ki mi kie ru je się rząd
pre mie ra Do nal da Tu ska. W spo tka -
niu uczest ni czył rów nież wójt gmi ny
Krzysz tof Ob rzut.

– By ło to bar dzo owoc ne spo tka nie
– mó wi prze wod ni czą cy ko ła Ta de usz
Ma mok. – Nie spo sób by ło omó wić
wszyst kich in te re su ją cych nas te ma -
tów. Pla nu je my więc ko lej ne ta kie
spo tka nia – za rów no z po słem Ga ła -
żew skim, jak i z in ny mi par la men ta -
rzy sta mi. (RG) 

Ko ło Związ ku Gór no ślą skie go
w Gie rał to wi cach dzia ła już 20 lat.

Uro czy sto ści ju bi le uszo we roz po -
czął 18 paź dzier ni ka VII Kon cert Mu -
zy ki Or ga no wej w Ko ście le Pa ra fial -
nym w Gie rał to wi cach, któ ry po prze -
dził mszę św., od pra wio ną z oka zji 20-
le cia Ko ła. Po mszy, w sa li se syj nej
Urzę du Gmi ny w Gie rał to wi cach od -
by ło się oko licz no ścio we spo tka nie,
pod czas któ re go m.in. wrę czo no na -
gro dy lau re atom ju bi le uszo we go kon -
kur su fo to gra ficz ne go „Drew nia ne ko -
ściół ki – per ły Ślą skiej
Zie mi”. Na spo tka nie
przy by ło wie lu go ści,
wśród któ rych by li m.in.
Kry sty na Szu mi las 
– se kre tarz sta nu w Mi ni -
ster stwie Edu ka cji Na ro -
do wej, Mi chał Nie szpo -
rek – sta ro sta gli wic ki,
Jó zef Busz man – pre zes
Związ ku Gór no ślą skie -
go, prof. An drzej Kla sik
– pierw szy pre zes i za ło -

ży ciel Związ ku, Jo achim Bar giel
– wójt Gie rał to wic oraz Piotr Szoł ty -
sek – prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
w Gie rał to wi cach.

Ko ło zna ne jest z wie lu przed się -
wzięć, ma ją cych na ce lu pie lę gno wa -
nie prze szło ści tzw. ma łej oj czy zny.
Czy ni to na wie le spo so bów, m.in.
przez dzia łal ność wy daw ni czą, or ga -
ni zo wa nie wy cie czek i kon kur sów
oraz upa mięt nia nie miejsc i po sta ci
zwią za nych z hi sto rią.

(RG)

Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat, Fo rum Ko biet Zie mi Gli -
wic kiej oraz Cen trum Kul tu ry ,,Za -
mek w Tosz ku” za pra sza ją
do udzia łu w IV edy cji kon kur su
na po tra wę zwią za ną ze Świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia.
Kon kurs od bę dzie się 13 grud nia
o godz. 17.00 na Zam ku w Tosz ku.

Swo imi wy stę pa mi uświet nią go
Scho la ,,Pic co li Can to ri di Dio”,
któ ra dzia ła przy Szko le Pod sta wo -
wej i Pa ra fii św. Ka ta rzy ny w Tosz -
ku pod kie run kiem Li dii Ba du ry,
chór z Ko tu li na pod kie row nic twem
En gel ber ta Lu ci oraz Mał go rza ta
Mro zek, któ ra opo wie o ślą skiej wi -
gi lii.

18 li sto pa da w sa mo po łu dnie
w świe tli cy wiej skiej w Nie bo ro wi -
cach od był się już po raz siód my
kon kurs „Po na szy mu, czy li po ślon -
sku”.

Kon kurs otwo rzył wójt gmi ny Wil -
helm Kry wal ski. Uczest ni cy ubie ga li
się o ty tuł „Ślą za ka Ro ku Gmi ny Pil -
cho wi ce”. Ry wa li za cja po le ga ła
na przed sta wie niu mo no lo gu, wier sza
lub in ne go tek stu w dia lek cie ślą skim.
Kon kurs prze bie gał w czte rech ka te -
go riach wie ko wych: przed szko la,
szko ły pod sta wo we, mło dzież gim na -
zjal na oraz do ro śli. 

Ju ry w skła dzie Ste fa nia Grze go -

rzy ca (prze wod ni czą ca), Mie czy sła -
wa Go gul la oraz Ma ria Ka ro li na Ka -
szek mia ło nie la da pro blem w wy ło -
nie niu zwy cięz ców. Jed nak bez kon ku -
ren cyj na w ka te go rii do ro słych oka za -

ła się miesz kan ka Pil -
cho wic Ber na de ta Su -
li ga, któ ra przed sta wi ła
au tor ski tekst do ty czą cy
chle ba. W ka te go rii
uczniów szkół pod sta -
wo wych pierw sze miej -

sce zdo by ła Mar ty na Lis sek z Nie bo -
ro wic. W ka te go rii mło dzie ży gim na -
zjal nej i przedszkolaków przy zna no
wy róż nie nia. W na gro dę lau re aci –

prócz dy plo mów
i upo min ko we go
fol de ru gmi ny Pil cho wi ce po da ro wa -
ne go przez Urząd Gmi ny – wy bio rą
się na za ku py do Księ gar ni „Mer ku ry”
w Knu ro wie oraz we zmą udział
w II Spi chle rzo wym Prze glą dzie Dia -
lek tów Gwa ry Ślą skiej 2009, or ga ni -
zo wa nym przez fun da cję Lo kal na
Gru pa Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go
Ślą ska”. 

Or ga ni za to rem kon kur su był Gmin -
ny Ośro dek Kul tu ry w Pil cho wi cach.
Z po mo cą przy szli soł tys Nie bo ro wic

Mie czy sła wa Go gul la
i pa nie z Ra dy So łec -
kiej oraz Ry szard
Szu wart i Bog dan
Szka tu ła, dzię ki któ -
rym nie za bra kło pysz -
ne go po czę stun ku
i ko ła cza. Im pre zę po -
pro wa dził Wil fryd Fi -
coń. – Wszyst kim
uczest ni kom gra tu lu ję,
a przy by łym go ściom,

opie ku nom i na uczy cie lom ze szkół
i przed szko li ser decz nie dzię ku ję –
mó wi Ma ria Ka ro li na Ka szek, dy rek -

tor ka GOK -u Pil cho wi ce. 

Z po słem o spra wach 
rol ni ków i le śni ków

Ju bi le usz Gór no ślą za ków

Pre zes Ko ła Ja ni na Ro żek przyj mu je gra tu la cje
od wój ta gmi ny Gie rał to wi ce. 

Kon kurs na świą tecz ną po tra wę

ZŁO TE – I DIA MEN TO WE!
GO DY w Rudzińcu

Ślą zacz ki Ro ku
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To wa rzy stwo Ochro ny Za byt ków Ko lej nic -
twa i Or ga ni za cji Skan se nów w Py sko wi cach
dzia ła nie prze rwa nie już bli sko 12 lat. Je go
człon ko wie i sym pa ty cy ma ją wciąż tę sa mą
nie usta ją cą ener gię do po zy ski wa nia i re stau -
ro wa nia za byt ko we go ta bo ru ko le jo we go. Mi -
mo pro ble mów z uzy ska niem ty tu łu praw ne go
do wła da nia ca łą nie ru cho mo ścią, na któ rej
znaj du je się nie użyt ko wa na za byt ko wa pa ro -
wo zow nia i wa go now nia PKP w Py sko wi cach,
to wa rzy stwo cią gle po zy sku je no we – sta re pa -
ro wo zy, wa go ny i in ne ma szy ny ko le jo we. 

– Po sia da my w swo ich zbio rach cie ka wy wa -
gon sa lo no wy z ro ku 1929, któ rym naj praw do po -
dob niej po dró żo wa li człon ko wie ów cze sne go
pol skie go rzą du. Sa lon kę wy pro du ko wa ły war -
szaw skie za kła dy Lil po pa, a po zy ska li śmy go
od Ko pal ni Pia sku „Szcza ko wa”, któ ra przez pe -
wien czas by ła wła ści ciel ką wa go nu. Na szym za -
mie rze niem jest, aby do pro wa dzić tę uro czą sa -
lon kę do sta nu uży wal no ści. To ład ny, choć za -
nie dba ny eks po nat. Każ dy prze dział ma to a let kę,
w wa go nie jest po miesz cze nie ku chen ne oraz sa -
lon z ogrom nym sto łem, przy któ rym kie dyś
pew nie to czy ły się waż ne roz mo wy, a pod ło gi
wy sła ne są dy wa na mi – opo wia da Krzysz tof Ja -
ku bi na, wi ce pre zes TOZ KiOSP.

To wa rzy stwo po sia da już 60 tzw. jed no stek
za byt ko wych ta bo ru ko le jo we go. Do naj cen niej -
szych na le żą: naj star sza lo ko mo ty wa spa li no wa
z lat dwu dzie stych XX wie ku pro duk cji nie miec -
kiej, cie ka wy pa ro wóz PT 47 nr 50, któ ry do nie -
daw na był po mni kiem na sta cji PKP w Sie dl cach
i wie le in nych na praw dę pięk nych, mo nu men tal -
nych i w więk szo ści czyn nych pa ro wo zów, lo ko -
mo tyw spa li no wych, wa go nów pa sa żer skich, to -
wa ro wych i ma szyn. W zbio rach są wa go ny woj -
sko we, uni ka to we zbior ni ki do prze wo że nia py -
łów, wa gon to wa ro wy kry ty czte ro osio wy pro -
duk cji USA i in ne cie ka wost ki ko lej nic twa. Te
naj war to ściow sze sto ją pod da chem wa go now ni,
tuż obok za byt ko wej ha li wa chla rzo wej po ło żo -
nej w ze spo le lo ko mo ty wow ni z 1902 r., któ ra
kil ka lat te mu czę ścio wo się za wa li ła. Czyn ne pa -
ro wo zy bio rą udział w róż ne go ro dza ju pa ro wo -
zjaz dach, ostat nio m.in. w Ra cła wi cach Ślą skich.
Kil ka z tych uro czych za byt ków ko lej nic twa
wzię ło udział w roz ma itych wy da rze niach kul tu -
ral nych. Lo ko mo ty wy „gra ły” w fil mie i w kra -
kow skim te atrze, a człon ko wie to wa rzy stwa wie -
rzą, że z cza sem bę dą wy ko rzy sty wa ne na jesz -
cze szer szą ska lę. 

To wa rzy stwo li czy obec nie ok. 20 człon ków
(w tym jest jed na ko bie ta!) oraz kil ku na stu sym -

pa ty ków, wo lon -
ta riu szy, któ rzy
po ma ga ją w od -
re stau ro wa niu
z a  b y t  k o  w y c h
jed no stek ko lej -
nic twa. Spe cy -
ficz ną iskrę
w oczach
wszyst kich py -
sko wic kich „ko -
le ja rzy” wy wo -
łu je ruch za byt -
ko wych ma szyn.
Na krót kim od -
cin ku to rów pa -
ro wo zy jeż dżą,
w y  w o  ł u  j ą c

dresz cze emo cji pra wie jak w wier szu Ju lia na Tu -
wi ma „Lo ko mo ty wa…“ Człon ko wie to wa rzy -
stwa chcie li by stwo rzyć w tym miej scu skan sen
ko lej nic twa z praw dzi we go zda rze nia, któ ry peł -
nił by funk cję ośrod ka kul tu ral no – edu ka cyj ne go.

– Nie ste ty, nasz los już od dłuż sze go cza su
jest za gro żo ny. Prze szko dą jest brak wy star cza ją -
cych środ ków fi nan so wych na na by cie praw
do ca łe go te re nu nie użyt ko wa nej, za byt ko wej
pa ro wo zow ni i wa go now ni PKP w Py sko wi cach
oraz na je go bie żą ce utrzy ma nie. Je że li nie uda
nam się go utrzy mać, bę dzie my zmu sze ni prze ka -
zać te wszyst kie ma szy ny do in ne go skan se nu,
np. w Cze chach. Szko da by ło by po zby wać się te -
go ta bo ru, gro ma dzo ne go tak pie czo ło wi cie
od 12 lat przez człon ków na sze go to wa rzy stwa –
z ża lem mó wi Zbi gniew Ja ku bi na, pre zes za rzą -
du TOZ KiOSP.

Człon ko wie to wa rzy stwa pu ka ją o po moc
do róż nych drzwi. Po ma ga ją dar czyń cy, fa scy na -
ci ko lej nic twa i lu dzie do brej wo li. Do brym po -
my słem wy da wa ło się włą cze nie te go miej sca
w Ślą ski Szlak Za byt ków Tech ni ki, ale na prze -
szko dzie sta nął m.in. brak dro gi do jaz do wej.
Zgod nie z usta wą o re struk tu ry za cji i ko mer cja -
li za cji Pol skich Ko lei Pań stwo wych, mie nie to
po PKP mógł by prze jąć Skarb Pań stwa lub gmi -
na, ale ze wzglę dów praw no – fi nan so wych

na ra zie wy da je się to nie moż li we. Człon ko wie
to wa rzy stwa nie tra cą na dziei…

Za in te re so wa nych za pra sza my do od wie dze -
nia te go cie ka we go miej sca w każ dą so bo tę

od godz. 11.00 – mie ści się w Py sko wi cach
przy ul. Pia sko wej, nie opo dal sta cji PKP – oraz
na stro nę in ter ne to wą www.tozk.glt.pl.

Tekst i zdję cia: 
MAG DA LE NA FI SZER --RĘ BISZ

Li sto pad był mie sią cem peł nym
atrak cji dla mło dych uczest ni ków
pro jek tu „Współ cze sny Mi chał
Anioł – roz wój pa sji i wy rów ny wa -
nie szans edu ka cyj nych uczniów
szkół Po wia tu Gli wic kie go o pro fi lu
ogól nym”. Jest on re ali zo wa ny
od po cząt ku 2009 r. – dzię ki po zy -
ska niu przez Po wiat Gli wic ki środ -
ków unij nych na ten cel – w li ce ach
ogól no kształ cą cych oraz kla sach
pod sta wo wych i gim na zjal nych
szkół spe cjal nych Knu ro wa i Py sko -
wic. 

Bli sko 100-oso bo wa gru pa uczest -
ni ków pro jek tu z knu row skie go li -
ceum od wie dzi ła Wro cław. Część mło -
dzie ży pod czas za jęć dy dak tycz nych
w ogro dzie bo ta nicz nym i zoo po sze -
rza ła wie dzę nt. eko lo gii – zwłasz cza
od po wie dzial no ści za stan wo dy i po -
wie trza oraz od twa rza nie na tu ral nych
sie dlisk i po pu la cji ga tun ków fau ny
i flo ry, a tak że miej sca na tu ry w aglo -
me ra cji miej skiej. Dru ga gru pa
uczniów uczest ni czy ła w lek cji mu ze -

al nej nt. Pia stów Ślą skich w Mu zeum
Na ro do wym oraz zwie dza ła za byt ki
Wro cła wia. Mło dzi dzien ni ka rze i „ra -
diow cy” mie li oka zję ćwi czyć umie jęt -
ność fo to gra fo wa nia za byt ków, prze -
pro wa dzać wy wia dy
z pra cow ni ka mi mu -
zeum oraz pod pa try -
wać pra cę pro fe sjo -
nal nych twór ców
na pla nie fil mo wym
se ria lu „Pierw sza mi -
łość”. Zwień cze niem
wy ciecz ki by ło obej -
rze nie no wo cze snej
in sce ni za cji „Ham le -
ta” na de skach Te atru
Pol skie go. 

Li ce ali ści z Knu -
ro wa po je cha li też
do Kra ko wa – ci
spo śród nich, któ rzy nie uczest ni czy li
w paź dzier ni ko wej wy ciecz ce do gro -
du Kra ka, te raz mie li oka zję po wę dro -
wać szla ka mi twór ców Mło dej Pol ski
i obej rzeć spek takl te atral ny.

Spo ra część wy jaz dów stu dyj nych
mia ła na ce lu po sze rze nie wie dzy nt.
spe cy fi ki po szcze gól nych za wo dów.
Mło dzież z Ze spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej zwie dzi ła Ce men tow nię

Gó raż dże, gdzie mo gła m.in. ob ser wo -
wać funk cjo no wa nie dwóch no wo cze -
snych li nii tech no lo gicz nych oraz za -
po znać się ze sto so wa ny mi tam roz -
wią za nia mi słu żą cy mi kon tro li

i zmniej sza niu emi sji py łów i ga zów.
Z bar dziej tra dy cyj ny mi me to da mi
pro duk cji – tym ra zem pie czy wa – py -
sko wic cy li ce ali ści mo gli się za po znać
pod czas wi zy ty w Mu zeum Chle ba
w Ra dzion ko wie. Z ko lei ucznio wie
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro -

wie dzię ki wi zy cie
w Elek trow ni „Ryb nik”
mie li oka zję nie tyl ko
za po znać się z hi sto rią
i obec nym funk cjo no -
wa niem te go przed się -
bior stwa, ale rów nież
„pod glą dać” pro ces po -
wsta wa nia ener gii elek -
trycz nej i uświa do mić
so bie zwią zek po mię -
dzy oszczę dza niem
ener gii a sta nem śro do -
wi ska na tu ral ne go. 

– Edu ka cja to rów -
nież wy ciecz ki i wi zy ty

stu dyj ne. Ideą te go pro jek tu jest m.in.

umoż l i  wie nie
uczniom zdo by -
wa nia wie dzy
w wy ni ku bez -
po śred nie go do świad cza nia, ob ser wa -
cji itp. Z mo ich roz mów z przed sta wi -
cie la mi szkół wy ni ka, że ta kie ak ty wi -
zu ją ce for my edu ka cji cie szą się wiel -
kim za in te re so wa niem uczniów i da ją
zna ko mi te efek ty – mó wi Jo an na Pik -
tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji, ko or dy nu ją ce go re ali za cję
pro jek tu.

Do koń ca ro ku w ra mach pro jek tu,
po za od by wa ją cy mi się sys te ma tycz -
nie w szko łach za ję cia mi, za pla no wa -
no jesz cze kil ka wy jaz dów, któ re tym
ra zem bę dą słu ży ły głów nie edu ka cji
kul tu ral nej. Ucznio wie bę dą mie li oka -
zję oglą dać fil my ki no we i spek ta kle,
uczest ni czyć w warsz ta tach te atral -
nych, a tak że... sa mi sta nąć na sce nie
pre zen tu jąc efekt pra cy kół ka te atral -
ne go. Ewa Piesz ka

„Wy jaz do wy” Mi chał Anioł

Pod czas wi zy ty w Elek trow ni „Ryb nik” ucznio wie po zna li pro ces po -
wsta wa nia ener gii elek trycz nej.

Moż na tu po dzi wiać lo ko mo ty wy, jak z wier sza Ju lia na Tu wi ma.

Bra cia Krzysz tof i Zbi gniew Jakubinowie, czy li
trzon py sko wic kie go To wa rzy stwa Ochro ny Za -
byt ków Ko lej nic twa i Or ga ni za cji Skan se nów,
pró bu ją oca lić od za po mnie nia ka wał hi sto rii
pol skie go ko lej nic twa.

Wszę dzie czuć du cha prze szłej świet no ści PKP.

Sta rej lo ko mo ty wy cccczzzzaaaarrrr
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– Sta re ga ze ty to praw dzi wa ko pal nia wie -
dzy o tam tych cza sach – za chę ca do ich przej -
rze nia An drzej Ku rek, we te ry narz z Tosz ka,
rad ny po wia to wy. – Lu bię nad ni mi po sie dzieć
w dłu gie zi mo we wie czo ry. Do wie dzieć się,
czym ży li lu dzie w okre sie mię dzy wo jen nym,
co ich in te re so wa ło, na co cho dzi li do ki na,
z cze go się śmia li, a na wet… ja kiej uży wa li pa -
sty do zę bów i ja kie bu ty no si li!

Sie dzi my nad zszyw ką ty go dni ka „Na sze ro -
kim świe cie” z prze ło mu lat 1931-32. Po żół kły,
ale wciąż do brej ja ko ści pa pier, for mat A3.
Okład ki ga zet są w peł nym ko lo rze, w środ ku już
tyl ko czar ny druk bądź se pia. Ta kich zszy wek
An drzej Ku rek ma wię cej.

– Jak tra fi ły w mo je rę ce? – po wta rza py ta nie.
– By ły wła sno ścią dziad ka, rad cy praw ne go
w Wol nym Mie ście Gdań sku. Pra co wał w Wyż -
szym Urzę dzie Cel nym i gdy za czę ła się wo jen -
na za wie ru cha, mu siał ucie kać – naj pierw
przed Niem ca mi, a po tem przed Ro sja na mi. Jak
burz li wa to by ła po dróż, niech świad czy fakt, że
część je go do ku men tów i od zna czeń tra fi ła
do nas do pie ro w la tach 80. – zna leź li je pod czas
re mon tu na stry chu rol ni cy spod Wło da wy i od -
da li ro dzi nie. Dzia dek ucie ka jąc tam je zo sta wił,
po tem gdzieś się we wsi za po dzia ły i od na la zły
do pie ro po la tach. Po woj nie dzia dek osiadł
w Cie szy nie i wła śnie przez Cie szyn do tar ły
do nas sta re rocz ni ki pism, któ re on przed woj ną
czy tał.

Ga ze ta „Na sze ro kim świe cie” kosz to wa ła 30
gro szy, a w Cze cho sło wa cji, gdzie wi docz nie też
mia ła du żo czy tel ni ków – 1,20 ko ro ny. Re dak cja

i dru kar nia mie ści ły się w Kra ko wie, a ty go dnik
wy cho dził rów nież w War sza wie, Lwo wie, Po -
zna niu i Wil nie. Rok 1931 był czwar tym ro kiem
jej wy da wa nia. War to przy po mnieć dla po rząd ku,
że w owym cza sie obo wią zy wa ła w Pol sce nie co
in na niż obec nie or to gra fia, stąd więc za uwa żal ne
są róż ni ce w pi sow ni przy ta cza nych ni żej cy ta -
tów. 

W ostat nim nu me rze z 1931 ro ku na okład ce
z przo du ko lęd ni cy z gwiaz dą (a w jej środ ku na -
pis: „Cen tra BA TER JE” – wi dać to ta ki wy szu ka -
ny ro dzaj re kla my), a na tyl nej – ku charz z wiel -
kim tor tem, do któ re go bie gnie chłop czyk;
pod spodem zaś re kla mo wy tekst: „Świę ta idą!
Cu kier krze pi”. Ma my więc tu naj słyn niej szy slo -
gan re kla mo wy świa ta o cu krze, któ re go au to rem
– war to przy po mnieć – był Mel chior Wań ko wicz.

Ga ze ta ma 24 stro ny. Na dru giej od do łu ar -
ty kuł „Świat przed Świę ta mi”. Re dak cja ży czy
w nim na sa mym koń cu wszyst kim swo im Czy -
tel ni kom, Przy ja cio łom i Ko re spon den tom We -
so łych Świąt, ale je go treść nie jest opty mi stycz -
na. Za czy na się od zda nia „Ni gdy mo że jesz cze
od lat woj ny ko niec ro ku nie wy glą dał dla ludz -
ko ści cy wi li zo wa nej tak czar no jak obec nie”.
Da lej du żo jest o bez ro bo ciu, kry zy sie eko no -
micz nym ogar nia ją cym ca ły świat i nie pew nej
sy tu acji mię dzy na ro do wej. O Niem czech, gdzie
gro zi prze wrót i co raz bar dziej wi docz ne jest
par cie do wła dzy przez skraj nych szo wi ni stów
Hi tle ra. O Ja po nii, któ ra roz po czę ła woj nę, by
wy przeć ra sę bia łą z kon ty nen tu azja tyc kie go…
Tekst mi mo wszyt ko koń czy się opty mi stycz nie:
„A jed nak mi mo wszyst ko – ca ła ludz kość wie -

rzy moc no, że ta gwiazd ka nie przy nie sie nam
ka ta stro fy, że mro ki mu szą się wy ja śnić. Nie ma
te go złe go, co by nie prze mi nę ło – więc i to
minie. Po gwiazd ce bę dzie le piej.” Te ży cze nia
tyl ko w czę ści się speł ni ły i to nie na dłu go –
za kil ka lat wy bu chła prze cież naj bar dziej
okrut na w hi sto rii ludz ko ści II woj na świa to wa,
o czym re dak to rzy pi sząc te sło wa jesz cze prze -
cież nie wie dzie li…

Na dal szych stro nach sa me cie ka we tek sty 
– o ko niecz no ści ucze nia się ję zy ków ob cych, ta -
jem ni cy rzeź ni na war szaw skiej Pra dze w 1794
ro ku, ro man sach Habs bur gów, cu dach Za le wu
Wi śla ne go i Szwaj ca rii Ka szub skiej, oso bli wo -
ściach dwo ru i lu dzi Pań stwa Wa ty kań skie go. Są
też m.in. dow ci py i re kla my dam skich bu ci ków 

– jed na pa ra z nich, „ele ganc ki pan to fe lek na pa -
secz ku z czer wo ne go lub bron zo we go bok su, gu -
stow nie ozdo bio ny” kosz to wała 26,90 zł. 

W in nym nu me rze, z ma ja 1932 ro ku,
m.in. cie ka wy ar ty kuł pt. „Cór ka syl we stro -
wej no cy. Ro mans ży cia Po li Ne gri”. Jej au tor
zdra dza w nim okry tą ta jem ni cą da tę uro dzin
słyn nej gwiaz dy (31 grud nia 1897 r.) i ca łą
ma sę in nych szcze gó łów z ży cia Apo lo nii
Cha łu piec, któ re to na zwi sko za stą pił na stęp -
nie ar ty stycz ny pseu do nim zna ny na ca łym
świe cie.

I tak stro na po stro nie, w ca łej gru bej zszyw -
ce ga ze to wej po zna je my ta jem ny świat sprzed
lat. Trud no się ode rwać od tej lek tu ry.

RO MA NA GOZ DEK 

Gwiaz da Be tle jem ska
Wy pa trzo na
bo sy mi

no ga mi
na śnie gu.

Jest!
Przy glą da ła się
mi ste riom od pra wia nym
przez Star kę
nad mocz ką.

Pil no wa ła
czy nikt nie wi dzi
jak zbie ra my pla ster ki buł ki

z ma kó wek
opu chłe mle kiem,
pie go wa te

i sło dziut kie.

Po na gla ła
by spoj rzeć pod cho in kę
na pre zen ty

daw no zna ne,
po kry jo mu

wy szpe ra ne.

Zaj rza ła wresz cie
pod wą sy Sta rosz ka,
by za lśnić na or gan kach

wy gry wa ją cych ko lę dy.
Ci cha Noc!

Świę ta Noc!

XII 1992

Mo dli twa
Niy górsz sie Dzie ciont ko
na Two ich rów nio ków,
bo niy zna jom cie pła
sta rych fa mi lo ków

Niy górsz sie Dzie ciont ko
na tych tro cha wy ink szych,
bo jesz cze niy zna jom
rze czy tro cha in k szych.

Niy górsz sie Dzie ciont ko
na te Mat ki smut ne,
bo jesz cze niy wie dzom
co los rych tu je ło krut ny.

Niy górsz sie Dzie ciont ko
na Łoj ców ani tro cha
bo się we dnie, w no cy
bo jom bez ro bo cia.

Niy górsz sie Dzie ciont ko
na tych wyn drow ni ków
co sie wy klu dza jom,
a niy wie dzom jesz cze
kaj łoj czy zna ma jom.

Niy górsz sie Dzie ciont ko
i na tych wszyst kich
co tu ło sta wi li
gro by swo ich bli skich.

Niy górsz sie Dzie ciont ko
na tych tam, na gó rze -
ło ni tyż cze ka jom
Twe go wspar cia, Bo że!

Niy za wiy rej ło czek
Ty Bo ża Dzie ci no,
wszy scy Cie pro szy my
przyjdź tu do nos yno.

Za roz sie łod pocz niesz
w Be tlyj ce na sia necz ku, 
my Ci za śpiy wo my!
Śpij! Bo ży Sy necz ku!

25 XI 1992

Na Bo że Na ro dze nie
A jak Go uro dzisz
we świyn ta –
weź Go na swo je ryn ce,
po koż Mu ja sno cho in ka,
po chu chej na ma łe ron czyn ta,
bo prze ca prze ziomb w sta jen ce.

A jak Go weź niesz
do chac ki –
niy skło dej swych rąk bez rad nie:
nad piyk ną ziy mią po huś taj –
żo dyn z nos te go niy wiy,
że na nia kie dyś upad nie.

A jak Go po sa dzisz
ku sto le –
na ucz pa trzeć na lu dzi,
po trzi mej mu roncz ki na chle bie,
by umioł go dzie lić za wdy
w każ dej na szej po trze bie.

A jak Go po ślesz
do świa tu –
do dom sie już niy wró ci,
bo za wdy ło tym wie dzioł,
że za nim pój dzie do nie ba,
to na Gol go ta iść Mu trze ba!

1993

Po etyc kie Bo że Na ro dze nie 

Do czy ta nia sta rej pra sy za chę ca An drzej Ku rek.

Prze nie śmy się w la ta trzy dzie ste…

Ste fa nia Grze go rzy ca z Knu -
ro wa, któ ra na 7 stro nie te go wy -
da nia WPG pięk ną ślą ską gwa rą
opi su je Bo że Na ro dze nie swo je go
dzie ciń stwa, jest nie tyl ko lau re at -
ką wie lu na gród re gio nal nych, ale
rów nież po et ką. Wy bra li śmy kil -
ka jej wier szy o te ma ty ce bo żo na -
ro dze nio wej, by za pre zen to wać je
na szym Czy tel ni kom.
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO
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Po le ca my dwa prze pi sy na do sko -
na łe po tra wy na wi gi lij ną ko la cję. To
tra dy cyj na mocz ka i ma ków ki, któ re
każ dy z przy jem no ścią zje też pod czas
ko lej nych dni świąt. Oba da nia i prze -
pi sy na nie za pre zen to wa li uczest ni -
cy IX Kon kur su Wie dzy o Po wie cie
Gli wic kim, prze bie ga ją ce go pod ha -
słem „10-le cie Po wia tu Gli wic kie go,
czy li ślą skie przy sma ki na ju bi le uszo -
wym sto le”.

MOCZ KA
Skład ni ki: mar chew, pie trusz ka,

se ler, 5 dkg ro dzyn ków, 5 dkg ob ra -
nych ze skó rek mig da łów, 5 dkg po -
kro jo nych w pa ski fig lub wy su szo -

nych śli wek, 20 dkg czer stwe go mio -
do we go pier ni ka, 2 bu tel ki ciem ne go
pi wa, łyż ka ma sła, sól, cu kier, sok
z cy try ny.

Wy ko na nie:
W li trze wo dy ugo to wać wy war

z włosz czy zny. Po wy ję ciu ja rzyn do -
dać do wy wa ru ro dzyn ki, mig da ły i fi -
gi. Osob no na tar ce utrzeć pier nik. Za lać
go pi wem, a gdy po wsta nie gę sta ma sa,
po łą czyć ją z ja rzy no wym wy wa rem.
Na ko niec do dać ma sło, odro bi nę so li,
cu kru i sok z cy try ny do sma ku. Za go -
to wać jesz cze raz, po da wać na go rą co.

Wer sję „na słod ko” uzy sku je się,
ogra ni cza jąc do da tek so li i do pra wia -
jąc do sma ku su to cu krem. MA KÓW KI

Skład ni ki: 5 bu łek z po przed nie go
dnia, 250 g ma ku zmie lo ne go na su -
cho, 1-1,5 l mle ka, 15 dkg ro dzy -
nek, 10 dkg płat ków mig da ło wych lub
po sie ka nych mig da łów, 10 dkg drob no
po sie ka nych orze chów, 8 dkg ma -
sła, 5-6 ły żek cu kru.
Wy ko na nie: Do za go to wa ne go mle ka

do dać ma sło,
r o  d z y n  k i ,
mak, płat ki
mig  da  ło  we
i orze chy.
W s z y s t  k o
go to wać 10
min. cią gle

mie sza jąc. Na stęp nie do dać cu kier
i za go to wać. Po kro jo ne w pla stry buł -
ki uło żyć w wy so kim garn ku i za lać
mle kiem z ba ka lia mi. Gar nek na le ży
przy kryć po kryw ką i wszyst ko po zo -
sta wić na 10 min. Po tem wszyst ko
wy mie szać oraz znów po zo sta wić
na ja kiś czas. Czyn ność mieszania na -
le ży kil ka krot nie po wtó rzyć.
Przed po da niem wy ło żyć na pół mi -
sek, ozdo bić po łów ka mi orze chów
i płat ka mi mig da ło wy mi.

Opra co wa nie: RG

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od po wie dzi.
Po praw ne roz wią za nia Roz ryw ko we go Ką ci ka z po -
przed nie go nu me ru WPG wy glą da ją na stę pu ją co: ha -
sło krzy żów ki - Pa trio tyzm, a zdję cie przed sta wia
Ry nek w Py sko wi cach. 

Na gro dy książ ko we ufun do wa ne przez Mał go -
rza tę Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go
oraz ma te ria ły pro mo cyj ne po wia tu gli wic kie go
otrzy mu ją Mo ni ka Do hr mann, Alek san dra Miś -
ków oraz Szy mon Ma zur. Gra tu lu je my! W ce lu
usta le nia spo so bu od bio ru na gro dy pro si my o kon -
takt te le fo nicz ny, nu mer tel. 032 332 66 53. 

Dziś za mie szcza my ko lej ną krzy żów kę oraz zdję -
cie do roz po zna nia – przy po mi na my, że zo sta ło ono
zro bio ne w na szym po wie cie. Od po wie dzi pro si my
prze sy łać do 31 grud nia br. na ad res e -ma il: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. (SG)

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Ozdo by cho in ko we
2. Ro śli na ko ja rzo na z po ca łun kiem
3. Miej sce w sta jen ce, gdzie uro dził się Je zus
4. Ła mie my się nim przy wi gi lij nym sto le
5. Ile wg tra dy cji po win no być po traw wi gi lij nych?
6. Msza św. w noc Bo że go Na ro dze nia
7. Naj po pu lar niej sza ry ba w tym mie sią cu 

8. Przy nie śli Je zu so wi pre zen ty
9. Śpie wa ne w okre sie świą tecz nym
10. Ob da ro wu je my się ni mi 
11. Po moc ni cy świę te go Mi ko ła ja
12. Za zwy czaj zie lo na, w świę ta stroi się wie lo -
barw nie
13. Świą tecz ny przy smak
14. Bał się Je zu sa i chciał go za bić

Fun da tor
na gród –

Mał go rza ta
Handz lik,

po seł
do Par la -

men tu Eu -
ro pej skie go 

�Co przed sta wia 
to zdję cie? �

Ślą ska frasz ka

Listy do
Dzieciątka
Pion ty krzi żyk 
mi już le ci
A Dzie ciont ko 
jest dlo dzie ci
Ło za bow kach 
jo niy my śla
Ale list tyn jed nak wy śla

Bo jest coś w co jo sie ba wia
Mo je kloc ki to wy sta wa
Z ke rom bych chcioł Ślonsk 
zwyn dro wać
Niym sie zdon ża w tru le scho wać

Po moż mi w tym Dzie cion tecz ko
Cho cioż tro cha, cho cioż decz ko
Bo jak byś to Ty ze chcia ło
Prynd ko by sie po ku la ło.

Betlejka
Sie za czy no gru dziyń pra wie 
Ko lyn da mi i Ad wyn tym 
Moż no spo tko Wos na ja wie 
Na wet tyn Mi ko łoj Świyn ty 

Do Dzie ciont ka brif pi sze cie? 
Speł nio wszy sko ze Go da mi 
Zdro wio, szczyń ścio 
– ja ko chce cie 
Niych łob sy pie gy szyn ka mi.

Bro ni sław Wą tro ba

Uśmiech
z ne tu ☺☺
Na bie gu nie pół noc nym spo ty -
ka ją się dwaj Świę ci Mi ko ła jo -
wie. 
– Dla cze go je steś ta ki smut ny? 
– Bo w tym ro ku znów wy pa dło
na mnie, że mam roz no sić pre zen -
ty w Pol sce. 
– Prze cież Po la cy to wspa nia li lu -
dzie! 
– Moż li we, ale jak wró cę od nich,
to znów przez ca ły rok bę dę miał
ka ca! 

@
Ma ma sie dzi w kuch ni i szy ku je
świą tecz ny obiad. Na gle sły szy
z du że go po ko ju:
– Ma mo! Cho in ka się pa li!
– Nie mó wi się pa li tyl ko
świe ci!- po pra wia
ma ma.
Za chwi le zno -
wu sły chać:
– Ma mo! Fi ran -
ki się świe cą!!! 

Na świą tecz ny stół

Mocz kę przy go to wa li Da wid Wy żgoł i Da niel Koc ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Po ni szo wi cach.

Jak wy ko nać ma ków ki, ra dzą San dra
Nan dzik i Je ni fer Ter nin ze Szko ły
Pod sta wo wej w Klesz czo wie.



Grudzień
Listopad 

Październik
Wrzesień

Sierpień
Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień
Marzec

Luty Styczeń
STYC

ZEŃ

1. Pt.M
ieszka, M

ieczysław
a - N

ow
y R

ok
2. Sob.Izydora, G

rzegorza
3. N

dz.D
aniela, D

anuty 
4. Pon. A

nieli, Eugeniusza, G
rzegorza

5. W
t. H

anny, Edw
arda

6. Śr.K
acpra, M

elchiora, B
altazara

7. C
zw

.R
ajm

unda, Juliana
8. Pt.Sew

eryna, Teofila
9. Sob.M

arcjanny, M
arcelego

10. N
dz.D

anuty, W
ilhelm

a, Jana
11. Pon. H

onoraty, M
atyldy

12. W
t.B

enedykta, A
rkadiusza, C

zesław
a 

13. Śr.B
ogum

iła, W
eroniki

14. C
zw

.Feliksa, N
iny

15. Pt. A
rnolda, Izydora

16. Sob.M
arcelego, W

łodzim
ierza

17. N
dz.A

ntoniego, M
ariana

18. Pon.M
ałgorzaty, Piotra

19. W
t. H

enryka, M
arty, M

ariusza
20. Śr.Fabiana, Sebastiana
21. C

zw
.A

gnieszki, Jarosław
a- D

zień B
abci

22. Pt.D
om

inika, W
incentego 

- D
zień D

ziadka
23. Sob. M

arii, R
ajm

unda
24. N

dz.R
afała, Franciszka

25. Pon.Paw
ła, M

iłosza
26. W

t.Tym
oteusza, M

ichała, Pauli
27. Śr. A

nieli, Jerzego
28. C

zw
.W

alerego, K
arola

29. Pt. Franciszka, M
ichała

30. Sob.M
acieja, M

artyny
31. N

dz.Jana, Ludw
iki

LU
TY

1. Pon.B
rygidy, Ignacego

2. W
t.M

arii, M
irosław

a
3. Śr.B

łażeja, Telim
eny

4. C
zw

.A
ndrzeja, Józefa, W

eroniki
5. Pt.A

gaty, A
delajdy

6. Sob.D
oroty, B

ogdana
7. N

dz. Ryszarda, Teodora
8. Pon. H

ieronim
a, Sebastiana

9. W
t.A

poliny, Eryki, M
ariana

10. Śr.Elw
iry, Jacka

11. C
zw

. G
rzegorza, Lucjana

12. Pt. R
adosław

a, D
am

iana
13. Sob.K

atarzyny, Lesław
a

14. N
dz.C

yryla, M
etodego - W

alentynki
15. Pon.Jow

ity, Faustyna
16. W

t.D
anuty, Juliana, D

aniela
17. Śr. A

leksego, Łukasza, Zbigniew
a

18. C
zw

. Szym
ona, K

onstancji
19. Pt. A

rnolda, Józefa, K
onrada

20. Sob.Leona, Ludom
ira

21. N
dz.R

oberta, Eleonory
22. Pon.M

arty, M
ałgorzaty

23. W
t.R

om
any, D

am
iana

24. Śr.M
acieja, M

arka
25. C

zw
.C

ezarego, D
onata, W

iktora
26. Pt. M

irosław
a, A

leksandra
27. Sob.G

abriela, A
nastazji

28. N
dz.R

om
ana, Ludom

ira

M
A

R
ZEC

1. Pon. A
lbina, A

ntoniego
2. W

t.H
eleny, H

alszki, H
enryka

3. Śr.M
aryny, K

unegundy     
4. C

zw
.Eugeniusza, K

azim
ierza, Łucji

5. Pt. A
dryjana, Fryderyka

6. Sob.R
óży, W

iktora
7. N

dz.Tom
asza, Felicyty, Paw

ła
8. Pon. B

eaty, W
incentego, Jana 

- D
zień K

obiet
9. W

t. Franciszki, D
om

iniki
10. Śr.C

ypriana, A
leksandra

11. C
zw

.B
enedykta, K

onstantego
12. Pt. A

lojzego, Justyny, G
rzegorza

13. Sob.B
ożeny, K

rystyny
14. N

dz. Leona, M
atyldy, Jakuba

15. Pon.Ludw
iki, K

lem
ensa

16. W
t. Izabeli, O

ktaw
ii

17. Śr.Patryka, Zbigniew
a, Jana

18. C
zw

.C
yryla, Edw

arda
19. Pt.Józefa, B

ogdana, M
arka

20. Sob.K
laudii, Eufem

ii, A
leksandry

21. N
dz.Ludom

ira, B
enedykta

22. Pon.K
atarzyny, B

ogusław
a, Jagody

23. W
t. Pelagii, Feliksa, K

onrada
24. Śr. M

arka, G
abriela, K

atarzyny
25. C

zw
. M

arioli, W
ieńczysław

a
26. Pt. Em

anuela, Tym
oteusza, Teodora

27. Sob. Lidii, Ernesta
28. N

dz A
nieli, Joanny

29. Pon.W
iktoryny, H

elm
uta, Zenona

30. W
t.A

nieli, Leonarda
31. Śr.B

eniam
ina, B

albiny

K
W

IEC
IEŃ

1. C
zw

. G
rażyny, Ireny - Prim

a A
prilis

2. Pt.W
ładysław

a, Franciszka
3. Sob. Ryszarda, Ireny
4. N

dz.B
enedykta, Izydora - W

ielkanoc
5. Pon. K

atarzyny, W
incentego 

– Poniedziałek W
ielkanocny

6. W
t.Izoldy, Ireneusza

7. Śr. R
ufina, D

onata
8. C

zw
.D

ionizego, Julii
9. Pt.M

arii, D
ym

itra
10. Sob.M

ichała, M
akarego

11. N
dz.Filipa, Leona

12. Pon.D
am

iana, Juliusza 
13. W

t.Przem
ysław

a, Idy -
14. Śr.B

ereniki, W
aleriana

15. C
zw

.Ludw
iny, W

acław
y

16. Pt. C
ecyliana, B

ernadety
17. Sob.R

oberta, R
udolfa

18. N
dz.A

licji, B
ogusław

y
19. Pon.A

dolfa, Tym
ona

20. W
t. C

zesław
a, A

gnieszki
21. Śr.B

artosza, Feliksa
22. C

zw
.K

ai, Łukasza
23. Pt. Jerzego, W

ojciecha, Idziego
24. Sob.A

leksego, H
oracego

25. N
dz. M

arka, Jarosław
a

26. Pon. M
arzeny, M

arii, K
laudiusza

27. W
t. Ludw

ika, Piotra
28. Śr. Paw

ła, W
alerii

29. C
zw

. R
ity, D

onaty
30. Pt.M

ariana, K
atarzyny

M
A

J

1. Sob.Józefa, Jerem
iasza - Św

ięto Pracy
2. N

dz.Zygm
unta, A

tanazego
3. Pon. M

arii, M
arioli 

– Św
ięto K

onstytucji 3 M
aja

4. W
t.M

oniki, Floriana
5. Śr. Ireny, W

aldem
ara

6. C
zw

.Filipa, Judyty
7. Pt.B

enedykta, G
izeli

8. Sob. Ilzy, Stanisław
a, W

iktora
9. N

dz.B
ożydara, G

rzegorza
10. Pon.Izydora, A

ntoniny
11. W

t. Igi, Ignacego
12. Śr.Joanny, A

chillesa
13. C

zw
.G

lorii, G
erw

azego
14. Pt. B

onifacego, D
obiesław

a
15. Sob. Zofii, N

adziei
16. N

dz.A
ndrzeja, Jędrzeja

17. Pon. B
runona, Paschalisa

18. W
t. Eryka, Feliksa

19. Śr. Piotra, Iw
a

20. C
zw

.A
leksandra, B

azylego
21. Pt. Jana, W

iktora
22. Sob.H

eleny, W
iesław

y
23. N

dz. Em
ilii, Iw

ony
24. Pon.Joanny, Zuzanny
25. W

t.B
orysław

a, G
rzegorza

26. Śr.Filipa, Pauliny - D
zień M

atki
27. C

zw
. A

ugustyna, Juliana
28. Pt.Jarom

ira, Justa
29. Sob. M

agdaleny, B
ogum

iły
30. N

dz. K
arola, Ferdynanda

31. Pon. A
nieli, Petroneli

C
ZER

W
IEC

1. W
t. Jakuba, Justyna - D

zień D
ziecka

2. Śr.Erazm
a, M

arianny
3. C

zw
.Leszka, Tam

ary
– B

oże C
iało

4. Pt. Franciszka, K
arola

5. Sob.B
onifacego, W

altera
6. N

dz. N
orberta, Laurentego

7. Pon.R
oberta, W

iesław
a

8. W
t.M

aksym
a, M

edarda
9. Śr. A

nny, Felicjana
10. C

zw
.B

ogum
iła, M

ałgorzaty
11. Pt. B

arnaby, R
adom

iła 
12. Sob. Janiny, Jana
13. N

dz.Lucjana, A
ntoniego

14. Pon.B
azylego, Elizy

15. W
t.W

ita, Jolanty
16. Śr.A

liny, B
enona

17. C
zw

.A
lberta, Ignacego

18. Pt.M
arka, Elżbiety

19. Sob.G
erw

azego, Protazego
20. N

dz.D
iny, B

ogny
21. Pon. A

licji, A
lojzego

22. W
t. Pauliny, Tom

asza
23. Śr.W

andy, Zenona         - D
zień O

jca
24. C

zw
.Jana, D

anuty
25. Pt. Łucji, W

ilhelm
a

26. Sob.Jana, Paw
ła

27. N
dz.

M
aryli, W

ładysław
a

28. Pon. Leona, Ireneusza
29. W

t.Piotra, Paw
ła

30. Śr.Em
ilii, Lucyny

LIPIEC

1. C
zw

.H
aliny, M

ariana
2, Pt.Jagody, U

rbana
3. Sob.Jacka, A

natola
4.N

dz.M
alw

iny, O
dona

5. Pon.M
arii, A

ntoniego
6. W

t.D
om

iniki, G
otarda

7. Śr.B
enedykta, C

yryla
8. C

zw
.A

driany, Eugeniusza
9. Pt. Lukrecji, W

eroniki
10. Sob.O

lafa, W
italisa

11. N
dz.O

lgi, K
aliny

12. Pon.Jana, B
runona

13. W
t. Ernesta, M

ałgorzaty
14. Śr. B

onaw
entury, Stelii

15. C
zw

. D
aw

ida, H
enryka

16. Pt.Eustachego, M
arii

17. Sob.A
nety, B

ogdana
18. N

dz. Em
ila, Erw

ina
19. Pon. W

incentego, W
odzisław

a
20. W

t.C
zesław

a, Fryderyka
21. Śr.D

aniela, D
alidy

22. C
zw

.M
arii, M

agdaleny
23. Pt.B

ogny, A
polinarego

24. Sob.K
ingi, K

rystyny
25. N

dz.W
alentyny, K

rzysztofa
26. Pon.A

nny, M
irosław

y
27. W

t.C
elestyna, Lilii

28. Śr.A
idy Innocentego

29. C
zw

.O
lafa, M

arty
30. Pt.Julity, Piotra
31. Sob.Ignacego, Lubom

ira

SIER
PIEŃ

1. N
dz. A

lfonsa, N
adii

2. Pon. K
ariny, G

ustaw
a

3. W
t. Lidii, A

ugusta
4. Śr.D

om
inika, Jana

5. C
zw

. M
arii, O

sw
alda

6. Pt. Sław
y, Jakuba

7. Sob. K
laudii, K

ajetana
8. N

dz. C
ypriana, D

om
inika

9. Pon.R
om

ana, Ryszarda
10. W

t. B
ogdana, B

orysa
11. Śr. K

lary, Lidii
12. C

zw
.Lecha, Euzebii

13. Pt.D
iany, H

ipolita
14. Sob. A

lfreda, Euzebiusza
15. N

dz. M
arii, N

apoleona 
- W

niebow
zięcie N

M
P

16. Pon.Stefana, R
ocha

17. W
t. A

nity, Elizy
18. Śr. Ilony, K

lary
19. C

zw
. Jana, B

olesław
a

20. Pt. B
ernarda, Sam

uela
21. Sob. Franciszka, Joanny
22. N

dz. M
arii, C

ezarego
23. Pon.R

óży, A
polinarego

24. W
t. Em

ilii, Jerzego
25. Śr. Luizy, Ludw

ika
26. C

zw
. M

arii, Zefiryny
27. Pt. M

oniki, C
ezarego

28. Sob. Patrycji, W
yszom

ira
29. N

dz. B
eaty, Jana

30. Pon.R
óży, Szczęsnego

31. W
t. Izabeli, R

am
ony

W
R

ZESIEŃ

1. Śr. B
ronisław

y, Idziego
2. C

zw
. Juliana, Stefana

3. Pt. Izabeli, Szym
ona

4. Sob. Idy. Lilianny
5. N

dz. D
oroty, W

aw
rzyńca

6. Pon.B
eaty, Eugeniusza

7. W
t.R

eginy, M
elchiora

8. Śr. M
arii, A

driany
9. C

zw
. Piotra, Sergiusza

10. Pt. Łukasza, M
ikołaja

11. Sob. Jacka, D
agny

12. N
dz. R

adzim
ira, G

w
idona

13. Pon.Eugenii, A
ureliusza

14. W
t. R

oksana, B
ernarda

15. Śr. A
lbina, N

ikodem
a

16. C
zw

. Edyty, K
ornela

17. Pt. Franciszka, H
ildegardy

18. Sob. Irm
y, Józefa

19. N
dz. Januarego, K

onstancji
21. Pon.Filipiny, Eustachego
22. W

t. Jonasza, M
ateusza

23. Śr. Tom
asza, M

aurycego
24. C

zw
. B

ogusław
a, Tekli

25. Pt. G
erarda, Teodora

26. Sob. A
urelii, W

ładysław
a

27. N
dz. Justyny, C

ypriana
28. Pon.D

am
iana, A

m
adeusza

29. W
t. Luby, W

acław
a

30. Śr. M
ichała, M

ichaliny
31. C

zw
.W

ery, H
onoriusza

PA
ŹD

ZIER
N

IK

1. Pt.D
anuty, R

em
igiusza

2. Sob. Teofila, D
inozji

3. N
dz. Teresy, H

eliodora
4. Pon.R

ozalii, Edw
ina

5. W
t. Igora, Flaw

ii
6. Śr. A

rtura, B
runona

7. C
zw

. M
arii, M

arka
8. Pt. Pelagii, B

rygidy
9. Sob. A

rnolda, D
ionizego

10. N
dz. Pauliny, Franciszka

11. Pon.Em
ila, A

ldony
12. W

t. Eustachego, M
aksym

iliana
13. Śr. G

erarda, Edw
arda

14. C
zw

. A
lana, K

aliksta 
- D

zień Edukacji N
arodow

ej
15. Pt. Teresy, Jadw

igi
16. Sob. G

aw
ła, Florentyny

17. N
dz. M

ałgorzaty, W
iktora

18. Pon.Juliusza, Łukasza
19. W

t. Pelagii, Piotra
20. Śr. Ireny, Jana
21. C

zw
. U

rszuli, H
ilarego

22. Pt. Filipa, K
orduli

23. Sob. M
arleny, Sew

eryna
24. N

dz. R
afała, M

arcina
25. Pon.D

arii, W
ilhelm

iny
26. W

t. Lucjana, Ew
arysta

27. Śr. Iw
ony, Sabiny

28. C
zw

.Szym
ona, Tadeusza

29. Pt. Euzebii, W
ioletty

30. Sob. Zenobii, Przem
ysław

a
31. N

dz. U
rbana, Saturnina

LISTO
PA

D

1. Pon.Juliana, Łukasza
- W

szystkich Św
iętych

2. W
t. B

ohdany, Tobiasza - D
zień Zaduszny

3. Śr. Sylw
ii, H

uberta
4. C

zw
. K

arola, O
lgierda

5. Pt. Elżbiety, Sław
om

ira
6. Sob. Feliksa, Leonarda
7. N

dz. A
ntoniego, Żytom

ira
8. Pon.Sew

era, H
adriany

9. W
t. U

rsyna, Todora
10. Śr. Leny, Ludom

ira
11. C

zw
. M

arcina, B
artłom

ieja
- Św

ięto N
iepodległości

12. Pt. R
enaty, W

itolda
13.Sob. M

ikołaja, Stanisław
a

14. N
dz. R

ogera, Serafiny
15. Pon.A

lberta, Leopolda
16. W

t. G
ertrudy, Edm

unda
17. Śr.G

rzegorza, Salom
ei

18. C
zw

. R
om

ana, K
laudyny

19. Pt.Elżbiety, Sew
eryna

20. Sob. A
natola, Sędzim

ira
21. N

dz. Janusza, K
onrada

22. Pon.M
arka, C

ecylii
23. W

t. A
deli, K

lem
ensa

24. Śr. Flory, Em
m

y
25. C

zw
.K

atarzyny, Erazm
a

26. Pt. D
elfiny, Sylw

estra
27. Sob. W

aleriana, W
ilgiusza

28. N
dz. Lesław

a, Zdzisław
a

29. Pon.B
lażeja, Saturnina

30. W
t.M

aury, A
ndrzeja

G
R

U
D

ZIEŃ

1. Śr. N
atalii, Eligiusza

2. C
zw

. B
albiny, B

ibianny
3. Pt. Franciszka, K

saw
erego

4. Sob. B
arbary, K

rystiana
5. N

dz. Saby, K
ryspina

6. Pon.M
ikołaja, Jarem

y - M
ikołajki

7. W
t.M

arcina, A
m

brożego
8. Śr.M

arii, Św
iatozara

9. C
zw

. W
iesław

a, Leokadii
10. Pt. Julii, D

anieli
11. Sob. D

am
azego, W

aldem
ara

12.N
dz. D

agm
ary, A

leksandry
13. Pon.Łucji, O

tylii
14. W

t.A
lfreda, Izydora

15. Śr.N
iny, C

eliny
16. C

zw
.A

lbiny, Zdzisław
y

17. Pt.O
lim

pii, Łazarza
18. Sob.G

racjana, B
ogusław

a
19. N

dz.G
abrieli, D

ariusza
20. Pon.B

ogum
iły, D

om
inika

21. W
t.Tom

asza, Tom
isław

a
22. Śr. Zenona, H

onoraty
23. C

zw
.W

iktorii, Sław
om

iry
24. Pt.A

dam
a, Ew

y - W
igilia

25. Sob.A
nastazji, Eualii - B

oże N
arodzenie

26. N
dz.Jana, Żanety 

27. Pon.Teofili, G
odzisław

a
28. W

t. Jana, M
aksym

a
29. Śr.D

aw
ida, Tom

asza
30. C

zw
.Irm

iny, Eugeniusza
31. Pt.M

elanii, Sylw
estra - Sylw

ester

Kościół p.w. św. M
ikołaja w Pyskowicach.

ROK 2010 Z DOBRYMI WIADOMOŚCIAMI
W

iadomości
P

O
W

IA
T

U
 G

LIW
IC

K
IE

G
O


