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KS. WALDEMAR PACKNER

redaktor wydania

Nowy Rok. Nowe poczàt-
ki, nowe zadania i nowe

marzenia. Nowy tak˝e
„GoÊç”. Gdy 13 lat temu ru-
szy∏a gliwicka edycja, by∏a to
jedna strona z czarno-bia∏y-
mi zdj´ciami. Potem by∏y ko-
lejne zmiany tygodnika. DziÊ
gliwicki „GoÊç” to osiem ko-
lorowych stron, wydawanych
praktycznie z tygodnia na ty-
dzieƒ. Oby nam si´ uda∏o iÊç
z duchem czasu, nie ulegajàc
presji czasu.
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Gdy Bach je skomponowa∏, poszcze-
gólne cz´Êci wykonywano w kolejne

dni Bo˝ego Narodzenia, w Nowy Rok,
w niedziel´ nast´pnà i w Trzech Króli. 

Pomys∏ zaprezentowania Oratorium
na Bo˝e Narodzenie w Bytomiu zrodzi∏ si´
przed rokiem. Do wspó∏pracy zaproszo-
no artystów z partnerskiego miasta Rec-
klinghausen. 18 grudnia w odnowionym
koÊciele Âwi´tej Trójcy zabrzmia∏y trzy
cz´Êci monumentalnego Weihnachts Ora-
torium. Wraz z solistami wystàpili: Chór
Madrygalistów z Recklinghausen, Orkie-
stra Muzyki Nowej z Bytomia
i Zespó∏ Âpiewaków Camerata Silesia.

Dzie∏o Bacha bardzo
rzadko mo˝na us∏y-
szeç w tak profesjo-
nalnym wykonaniu.
Ca∏oÊcià dyrygowa∏a
Anna Szostak.

ORATORIUM NA BO˚E NARODZENIE
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O Koncert w koÊciele
Âwi´tej Trójcy
zakoƒczy∏
obchody 750-lecia
lokacji Bytomia

ZA TYDZIE¡

■ O RODZINIE Z KAZACHSTANU

mieszkajàcej w Orzechu ko∏o
Tarnowskich Gór. Ich dziadków w
w 1936 roku zes∏ano z dawnych
Kresów do Karagandy.
■ 100 LAT ˚YCIA ... z Bojkowa, czyli
historia ˝ycia Ludwika Perhuna,
który w ostatnià Wigili´
obchodzi∏ setne urodziny.
■ KONKURS BIBLIJNY z atrakcyjnymi
nagrodami.

Od nowego roku rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç w Kuêni Raciborskiej
nowa Stacja Opieki Caritas.
Jest to ju˝ osiemnasta tego typu
placówka w diecezji gliwickiej.

Gmina u˝yczy∏a pomieszczenia
w obiekcie kiedyÊ nale˝àcym do
wojska. Obecnie mieÊci si´ w nim
szko∏a, której likwidacj´ zaplano-
wano na styczeƒ. – Na pewno nie
zabraknie nam tu pracy – przekonu-
je Kamilla Zgraja, piel´gniarka i sze-
fowa nowej stacji. – Gmina zajmuje
obszar 127 km kw., mieszka tu po-
nad 12 tysi´cy ludzi. 

Opiekà nad chorymi w ich do-
mach zajmowaç si´ b´dzie tak˝e
Barbara Morgalla, piel´gniarka.
W stacji znajduje si´ gabinet re-
habilitacyjny, proponujàcy masa-
˝e, kinezy- oraz fizykoterapi´.
Piel´gniarki dysponujà samocho-
dem, którym b´dà doje˝d˝aç do
chorych. Do gminy nale˝y kilka
du˝ych wiosek i kilkanaÊcie
mniejszych, stàd ich praca bez
samochodu by∏aby wr´cz nie-
mo˝liwa. – B´dziemy m.in. wyko-

nywa∏y codziennà toale-
t´ ob∏o˝nie chorych, ro-
bi∏y zastrzyki, mierzy∏y
ciÊnienie, pobiera∏y
krew do badaƒ itd. Wie-
lu czeka ju˝ na naszà
wizyt´ – mówi Kamilla
Zgraja.

Kuênia Raciborska to
typowa Êlàska gmina,
z której wielu, zw∏asz-
cza m∏odych ludzi, wyje-
cha∏o za granic´ w po-
szukiwaniu pracy. – Jest

wi´c problem opieki nad
ludêmi starszymi, sa-
motnymi, cz´sto schoro-
wanymi – uwa˝a ks. Ru-
dolf Badura, dyrektor
Caritas Diecezji Gliwic-
kiej. – Jestem przekona-
ny, ˝e nasza placówka
jest potrzebna, a facho-
wa opieka naszych piel´-
gniarek zyska uznanie
pacjentów i w∏adz samo-
rzàdowych.

WAP

Ruszy∏a kolejna Stacja Opieki Caritas

Osiemnasta w diecezji

– Wielu chorych
pyta, kiedy
zaczniemy ich
odwiedzaç 
w domu. 
Z pewnoÊcià
d∏ugo nie
b´dziemy
bezrobotne –
Êmieje si´ Kamilla
Zgraja, szefowa
nowej Stacji
Opieki Caritas
w Kuêni
Raciborskiej.
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Wyd∏u˝yç
sznur Êlubów
SPOTKANIE ZGROMADZE¡
ZAKONNYCH. W Gliwicach
spotkali si´ przedstawiciele
zgromadzeƒ zakonnych, które
znajdujà si´ w diecezji gliwic-
kiej. W homilii bp Gerard Kusz
zaapelowa∏ o to, by ka˝da osoba
zakonna by∏a Êwiadkiem mi∏oÊci
Boga, która sprawi∏a, ˝e pos∏a∏
swojego Syna. – Wyd∏u˝ajcie
sznur z Êlubami, które nosicie
na swoich habitach, niech zwià-
zujà niebo z ziemià, a ludzi
z Bogiem – apelowa∏ bp Kusz.

GLIWICE. Oko∏o 700 nowych
pracowników przyjmà w tym roku
gliwickie zak∏ady Opla. Koncern
General Motors planuje zwi´ksze-
nie produkcji w Gliwicach i przy-
stosowanie linii produkcyjnej do
wytwarzania Zafiry II. Pierwszy
egzemplarz nowego modelu ma
opuÊciç fabryk´ we wrzeÊniu tego
roku. – Obecnie poszukujemy
g∏ównie in˝ynierów i to ró˝nych
specjalnoÊci. Docelowo poszuki-
waç b´dziemy tak˝e pracowni-

ków do produkcji – mówi Przemy-
s∏aw Byszewski z Biura Prasowe-
go GM Poland. 
Obecnie gliwickie zak∏ady zatrud-
niajà prawie 2 tys. osób i w 2004
roku wyprodukowa∏y ponad 115
tys. samochodów. Rozpocz´ty
rok ma w wi´kszym stopniu wy-
korzystywaç moce produkcyjne
fabryki i z taÊm, wed∏ug zapew-
nieƒ kierownictwa GM Poland,
powinno zjechaç 130–140 tys.
pojazdów. 

Przyj´cia w Oplu

ZABRZE. Od kilku lat dzia∏a przy
zabrzaƒskiej parafii Êw. Wojciecha
Êwietlica dla dzieci i m∏odzie˝y.
W tym roku prezydent Zabrza Jerzy
Go∏ubowicz, na wniosek Kapitu∏y,
przyzna∏ parafialnemu zespo∏owi
Caritas tytu∏ „Wolontariusz Roku
2004”. Opiek´ nad Êwietlicà spra-
wuje Piotr Dobraszek i parafialna
Caritas. W Êwietlicy dzia∏ajà kó∏ka
zainteresowaƒ, m.in. modelarstwa
lotniczego sklejkowego, którego
opiekunem jest Wies∏aw Paradysz

– zaj´cia odbywajà si´ w ponie-
dzia∏ki, i modelarstwa lotniczego
kosmicznego pod kierunkiem Aloj-
zego Rynka – zaj´cia w czwartki.
W Êwietlicy znajduje si´ si∏ownia,
mo˝na pograç w tenisa oraz bilard,
odbywajà si´ równie˝ zaj´cia do-
uczania z j´zyka polskiego i mate-
matyki, które prowadzà nauczycie-
le ze Szko∏y Podstawowej nr 42.
Âwietlica jest czynna codziennie od
16.00 do 19.00, w soboty od 11.00
do 19.00. 

WARSZTATY TERAPII ZAJ¢-
CIOWEJ. Na terenie diecezji gli-
wickiej dzia∏ajà Warsztaty Terapii
Zaj´ciowej w Gliwicach i Zabrzu.
Przed Êwi´tami w WTZ-ach odby-
∏y si´ tradycyjne wigilie. W Gliwi-
cach z uczestnikami terapii spo-
tka∏ si´ biskup Gerard Kusz,
a w Zabrzu biskup Jan Wieczo-
rek. W obu miastach zaproszenie
przyj´li przedstawiciele samo-
rzàdu, m. in. wiceprezydent Gli-
wic Andrzej Karasiƒski, goÊcie
oraz sponsorzy. Po jase∏kach,
które przygotowali niepe∏no-
sprawni, uczestnicy wigilijnego
spotkania podzielili si´ op∏at-
kiem i zasiedli do wigilijnej wie-
czerzy, nie zabrak∏o równie˝ pre-
zentów pod choinkà. Z terapii
w Gliwicach korzysta codziennie
45 niepe∏nosprawnych, a w Za-
brzu 36.

Celem dzia∏ania Warsztatów
Terapii Zaj´ciowej jest rehabilita-
cja, zmierzajàca do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawnoÊci
niezb´dnych do mo˝liwie nieza-
le˝nego, samodzielnego i aktyw-
nego ˝ycia w Êrodowisku

Wyró˝niona Êwietlica
Biskupi
w WTZ-ach

W tym roku gliwicki Opel wyprodukowa∏ 115 tys. samochodów

O uczciwoÊci mówi∏ samorzàdowcom ks. dr A. Kaltbach

Wi´cej informacji na stronie: www.sw.wojciech.of.pl 

Jak wyglàda∏aby nasza diecezja, gdyby
was nie by∏o? – mówi∏ siostrom
zakonnym bp Gerard Kusz

Spotkanie samorzàdowców

GLIWICE. Z Zabrza, Gliwic, Byto-
mia, Tarnowskich Gór, SoÊnicowic
czy nawet z Boronowa. Lokalni po-
litycy z ró˝nych zakàtków diecezji
uczestniczyli w tradycyjnym ju˝
dniu skupienia, przed uroczysto-
Êcià Narodzenia Paƒskiego. Samo-
rzàdowcy spotkali si´ tym razem
w Gliwicach. W kaplicy Sióstr Boro-
meuszek bp Gerard Kusz przewod-
niczy∏ Mszy Êw. i skierowa∏ homili´
do przyby∏ych prezydentów, burmi-
strzów, wójtów, starostów i rad-
nych. Zarówno homilia, jak i póê-

niejszy wyk∏ad ks. dr. Antoniego
Kaltbacha dotyczy∏y spraw poli-
tycznej uczciwoÊci i odpowiedzial-
noÊci. 
Dni skupienia dla lokalnych polity-
ków majà w diecezji gliwickiej swo-
jà kilkuletnià tradycj´. Spotkania
dla pracowników samorzàdów tery-
torialnych odbywajà si´ dwa razy
w roku: w Adwencie i Wielkim Po-
Êcie. Organizatorem jednodnio-
wych rekolekcji jest dyrektor Wy-
dzia∏u Duszpasterskiego Kurii Die-
cezjalnej ks. dr Krystian Piechaczek.
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Du˝o emocji i dobrej zabawy czeka
tych, którzy 8 stycznia przyjadà na
Sto˝ek w Beskidach. Zobaczà ciekawe
zawody i... wypróbujà przywiezione
ostatnio z Alp krzese∏ka kolejki linowej.

Pod patronatem „GoÊcia Nie-
dzielnego” i Radia Plus odb´dà si´
wtedy III Zawody Narciarskie
o Puchar Szko∏y z Charakterem.

Specjalnà atrakcjà b´dà za-
montowane niedawno krzese∏ka
kolejki.

– Kolejk´ przywieêliÊmy z Alp
dziesi´cioma tirami, budow´ roz-
pocz´liÊmy 23 sierpnia – mówi
Witold Pruski, w∏aÊciciel oÊrodka
narciarskiego na Sto˝ku. Nowy
wyciàg powsta∏ wi´c w trzy mie-
siàce, w miejscu wys∏u˝onego or-
czyka. – Krzese∏ka sà dwuosobowe,
przepustowoÊç zwi´kszy si´ o oko-
∏o 30 procent, czyli do ponad 1200
osób na godzin´ – t∏umaczy Pruski.
Kolejka jest tak skonstruowana, ˝e
w ka˝dej chwili mo˝e byç zatrzyma-
na, jest te˝ mo˝liwoÊç regulacji
pr´dkoÊci. Wyciàg b´dzie czynny
przez ca∏y rok. Przy okazji tej inwe-
stycji poszerzono tras´ czarnà i po-
prawiono naÊnie˝anie stoku. 

Ze wszystkich tych udogodnieƒ
skorzystajà tak˝e uczestnicy i kibi-
ce III Zawodów Narciarskich o Pu-
char Szko∏y z Charakterem, które
odb´dà si´ w najbli˝szà sobot´.
G∏ównym organizatorem imprezy

jest Jacek Szyndler, dy-
rektor szko∏y. Konkuren-
cj´ wymyÊli∏ zanim jesz-
cze szko∏a w Gliwicach
zosta∏a oficjalnie otwar-
ta. – Chodzi o to, ˝eby
by∏a harmonia i spokojny
rozwój, ˝eby dzieci by∏y
zdrowe fizycznie i spraw-
ne intelektualnie – t∏uma-
czy. – Oprócz uczniów

naszej szko∏y w zawo-
dach mogà startowaç
wszyscy ch´tni. W ze-
sz∏ym roku by∏o to ponad
60 osób, w tym tak˝e
dzieci z ewangelickich
parafii w WiÊle. 

˚eby wziàç udzia∏
w zawodach, wystarczy
jeêdziç na nartach i tylko
wczeÊniej si´ zapisaç.
– Umiej´tnoÊci zawodni-

ków by∏y do tej pory bardzo zró˝-
nicowane, bo znalaz∏y si´ wÊród
nich dzieci i m∏odzie˝, które trenu-
jà w klubach, ale tak˝e ca∏kiem ma-
∏e zuchy – mówi Szyndler. – W ze-
sz∏ym roku najm∏odszy uczestnik
mia∏ 4 lata, a najstarszy pan z Byto-
mia ponad siedemdziesiàt.

Zawody mogà byç rozgrywane
na Sto˝ku, bo na specjalnie przy-
gotowanym i zabezpieczonym od-
cinku trasy zjazdowej wytyczony
jest slalom gigant z elektronicz-
nym pomiarem czasu. Na miejscu
ka˝dy ch´tny, tak˝e poza zawoda-
mi, mo˝e spróbowaç startu w sla-
lomie. Pomiar czasu uruchamia
si´ automatycznie, a w∏asny wy-
nik przejazdu odczytuje si´ na du-
˝ej tablicy w rejonie mety. 

KLAUDIA CWO¸EK
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JAK DOJECHAå
DO OÂRODKA

NARCIARSKIEGO
STO˚EK

Z Wis∏y Centrum trzeba si´ kierowaç
na G∏´bce i ¸abajów. Po drodze b´dà
oznakowania do oÊrodka. Dla przy-
je˝d˝ajàcych samochodami przygo-
towano nowe parkingi (najbli˝szy
250 metrów od oÊrodka).
Z ni˝ej po∏o˝onych miejsc mo˝na po-
dejÊç do wyciàgów pieszo lub wje-
chaç saniami. Pod samà kolejk´ mo-
gà podje˝d˝aç tylko osoby, które
majà zarezerwowane na miejscu
noclegi.
W tym sezonie najwa˝niejsza zmiana
to zastàpienie orczyka wyciàgiem
krzese∏kowym. Dla snowboardzistów
przygotowano snowpark z railami
oraz skoczniami.
Snowpark jest bezp∏atny.

■

ZAPISY NA ZAWODY
Udzia∏ w zawodach mo˝na zg∏aszaç
8 stycznia na Sto˝ku od godz. 9.00 do
10.30. Zawody rozpocznà si´ o godz. 11.00.
WczeÊniej, o godz. 9.00, dla ch´tnych od-
prawiona zostanie na stoku Msza Êw.
Grupy:
1. Zerowa – dla przedszkolaków
2. Klasy I–III
3. Klasy IV–VI
4. Gimnazjum
5. Szko∏y Êrednie
6. Otwarta – dla doros∏ych
7. Grupa dla seniorów urodzonych

przed 1950 r. 

TRASY:
Dla dzieci i poczàtkujàcych narciarzy
i snowboardzistów – wyciàg talerzyko-
wy na dolnej polanie.
Dla bardziej zaawansowanych – wyciàg
krzese∏kowy, z którego prowadzà trzy
trasy o ró˝nych stopniach trudnoÊci:
czerwona, czarna oraz niebieska narto-
strada przez las.

Ceny wyciàgu krzese∏kowego:
pojedynczy wjazd – 4 z∏
karnet na pó∏ dnia – 40 z∏
karnet ca∏odzienny – 50 z∏

■

Pod szczytem
Sto˝ka znajduje
si´ schronisko
PTTK, a na dole
oÊrodek
narciarski.
O warunkach na
stoku informuje
strona z kamerà:
www.narty.pl/stozek

III Zawody Narciarskie o Puchar Szko∏y z Charakterem pod patronatem „GoÊcia” i Radia Plus 

Krzese∏kami na Sto˝ek

① - krzese∏kowy,  d∏ugoÊç 800m,
ró˝nica poziomów 240m

② -talerzykowy,  d∏ugoÊç 300m,
ró˝nica  poziomów 80m

③ -talerzykowy, d∏ugoÊç 350m,
ró˝nica  poziomów 50m

④ -wyciàg przedszkola
narciarskiego

⑤ -hotel, bufet, kasa, wypo˝yczalnia,
skiserwis

⑥ -schronisko na Sto˝ku
⑦ -slalom gigant z pomiarem czasu

- trasa niebieska ∏atwa
- trasa czerwona trudna
- trasa czarna b. trudna
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GDY UMILKNÑ LUDZIE,
WO¸AJÑ KAMIENIE

PrzyjechaliÊmy do Teksa-
su ze Âlàska, aby uczciç tych
wszystkich, którzy z naszej
ziemi tu przybyli i zostali od-
wo∏ani do wiecznoÊci. Mà-
droÊç ludowa uku∏a przys∏o-
wie: Gdy ludzie milczà, kamie-
nie wo∏aç b´dà. Zwiedzajàc
Yorktown, Kosciusko, St. He-
dwig, itd., wówczas na cmen-
tarzach dotykaliÊmy pomni-
ków Olejników, Warzechów,
Wieczorków, Ko∏odziejów....
To nasi krajanie, którzy mó-
wià do nas z przesz∏oÊci. 

Ale dziÊ ich potomko-
wie mówià pi´knà gwarà
Êlàskà, którà zachowali
przez tyle pokoleƒ. W ró˝-
nych spotkaniach mogliÊmy
us∏yszeç, ˝e Âlàzacy przyje-
chali do Ameryki ze swoim
etosem ci´˝kiej, solidnej
pracy. Dzi´ki niej wielu
osiàgn´∏o sukces. W York-
town 90-letnia staruszka,
pani Warzecha, na po˝e-
gnanie mówi∏a: Bàdêcie
ludêmi dobrej pracy i nie za-
traçcie naszej wiary. Sàdz´,
˝e to wa˝ne przes∏anie dla
nas, poniekàd ich rodaków
– by solidnà pracà i wierno-
Êcià Bogu realizowaç swoje
powo∏anie na ziemi. 

Gdy odwiedzaliÊmy miej-
sca, gdzie pracujà ksi´˝a ze
Âlàska, s∏yszeliÊmy od wier-
nych proÊby, by tylko ich nie
zabieraç. Cieszà si´ tam
uznaniem i szacunkiem swo-
ich parafian.

– Cansto Êni mi si´

po polsku – mówi Sally

Seku∏a-Schaefer, Amerykanka

polskiego pochodzenia,

nale˝àca do piàtej generacji

urodzonych w Stanach

potomków Êlàskich

emigrantów. 

tekst
ANNA MUSIALIK

Radio Katowice

Trudno jednoznacznie odpo-
wiedzieç na pytanie, czy Sally, mó-
wiàc o swoich snach, Ênionych po
polsku, tak naprawd´ wie, co to

znaczy. Bo Polska – kraj jej prapra-
starki i praprastarzyka, jak sama
przyznaje, uto˝samiany by∏ przez
nià z tym skrawkiem ziemi, który
po polsku nazywa si´ Âlàsk. Dla
Sally to zawsze by∏a „ta Âlà-
ska”…tak przecie˝ mówi∏a jej
starka, kiedy wyjmowa∏a z komo-
dy jakiÊ kapudrok – „to sam trza
szanowaç, bo to jest ze
Âlàska, a  jo nie wiedzia-
∏a, co to ta Âlàska by∏a” –
dodaje. 

Sally Schaefer zbiera
materia∏ do s∏ownika
gwary Êlàskiej, który za-
mierza ukoƒczyç w 2005
roku. Przez d∏ugie lata
by∏a kustoszem w mu-
zeum w Helenie. Na ma-
pie Teksasu trudno zna-
leêç t´ miejscowoÊç, po-
dobnie jak trudno jest
znaleêç Pann´ Mari´,
Kosciusko, St. Hedwig,
Cestohow´. Niedaleko z
Cestohowy do Panny

Marii. A o niej w przewodniku po
zachodniej cz´Êci USA przeczyta-
∏am, ˝e jest kolebkà kultury pol-
skiej w Ameryce. Zdanie z prze-
wodników powtarzajà  turyÊci,
którzy prawie ka˝dego dnia przy-
bywajà do Panny  Marii. Chcà zo-
baczyç miejsce, gdzie za∏o˝ono
pierwszà polskà osad´, zbudowa-

no pierwszy polski ko-
Êció∏ i pierwszà polskà
szko∏´ w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Pó∏-
nocnej.

KoÊció∏ pod wezwa-
niem Niepokalanego Po-
cz´cia  NajÊwi´tszej Ma-
rii Panny, plebania, Visi-
tor Center, czyli  cen-
trum informacji tury-
stycznej , malutka pocz-
ta – budynek z szyldem
„Groceres F.V. Snoga”,
gdzieÊ dalej kilka do-
mów, na niewielkim
wzgórzu, cmentarz. To
jest w∏aÊnie Panna Ma-

150 lat Êlàskiego osadni

Âni mi si´ p

Mszy
przewodniczyli
kard. Adam
Maida,
metropolita
z Detroit, bp Jan
Wieczorek oraz
abp Patrick Flores
ordynariusz,
miejscowej
diecezji San
Antonio. Msz´
odprawiono
w miejscu, gdzie
150 lat temu
modlili si´ Êlàscy
osadnicy
w Ameryce.
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ria, za∏o˝ona przez Âlàzaków
przyby∏ych do Ameryki w 1854 ro-
ku, z P∏u˝nicy, Strzelec Opolskich,
Toszka i kilku innych okolicznych
miejscowoÊci. Przyszli za ojcem
Leopoldem Moczygembà, fran-
ciszkaninem rodem z P∏u˝nicy
Wielkiej. Nazwali to miejsce Pan-
na Maria z pewnoÊcià dla uczcze-
nia Tej, która prowadzi∏a ich
przez t´ niewyobra˝alnie trudnà
drog´ w nieznane. 

Tylko starzy
tu mieszkajà 

Mieszkajà tu ju˝ tylko starzy
ludzie. Dzieci wyjecha∏y daleko
stàd do miast, ukoƒczy∏y szko∏y,
uniwersytety. Ale Panna Maria to
symbol, to êród∏o, z którego czer-
pià ich dzieci i wnuki mieszkajàce
w amerykaƒskich miastach, ˝yjà-
ce w zawrotnym tempie tego kra-
ju. Wydaje si´, ˝e czas jakby si´
tu zatrzyma∏, choç w tym roku

jest inaczej. Do jubile-
uszowych grudnio-
wych uroczystoÊci
mieszkaƒcy przygoto-
wywali si´ ju˝ od daw-
na. Obecny proboszcz
parafii ks. Wojciech
Reisch rodem z Klucz-
borka i ks. Franciszek
Kurzaj ze S∏awi´cic,
który swojà prac´
duszpasterskà w Sta-
nach rozpoczyna∏ w
Pannie Marii, opowia-
dajà o tych przygoto-
waniach. W tym jubile-
uszowym roku zorga-
nizowano dwie  sesje naukowe
poÊwi´cone Êlàskiemu osadnic-
twu w Ameryce, które odbywa∏y
si´ i na uniwersytecie  w San An-
tonio, i w Opolu.  

Towarzystwo  Historyczne
Panna Maria i  Fundacja im. Ojca
Moczygemby  wyda∏y ju˝ drugi
tom „Silesian Profiles”, starannie

opracowanej genealogii
Êlàskich rodzin, które
przyby∏y 150 lat temu do
Teksasu. Moczygembów,
Dziuków, Jantów, Labu-
sów, Pawe∏ków, Rzepów,
Urbaƒczyków, Zajonców,
Snogów – nie sposób wy-
mieniç tu wszystkich –
wraz z dokumentacjà
znajdzie czytelnik w tych
ksià˝kach. 

150 lat póêniej

Pod historycznym d´-
bem, który pami´ta pierw-

szà Pasterk´ odprawionà przez ks.
Leopolda Moczygemb´, 150 lat
póêniej – 11 grudnia ub.r. o godz.
11.00 rozpocz´∏a si´ uroczysta
Msza Êw., której przewodniczy∏
kardyna∏ Adam Maida – arcybiskup
Detroit. WÊród biskupów byli obec-
ni równie˝: John Yanta z diecezji
Amarillo – potomek Êlàskich imi-

grantów, biskup Jan Wieczorek, or-
dynariusz diecezji gliwickiej, który
na te uroczystoÊci przyby∏ z 40-
osobowà delegacjà ze Âlàska, oraz
abp Patrick Flores, miejscowy ordy-
nariusz, i jego biskup pomocniczy
Patrick Zurek, majàcy czeski
rodowód. Ksi´˝a z innych stanów,
przedstawiciele Kongresu Polonii
Amerykaƒskiej, przedstawiciele Po-
lish National Alliens i oko∏o tysiàca
wiernych uczestniczy∏o w tej litur-
gii. Ciep∏y s∏oneczny dzieƒ stano-
wi∏ dope∏nienie wszystkiego. Nieco
my si´ martwili o pogoda – mówi Lo-
reta Niestroj – ale jest piyknie! I tak
by∏o w istocie.

Jednym z podnios∏ych i zara-
zem wzruszajàcych momentów tej
uroczystoÊci by∏o przekazanie daru
przywiezionego przez Êlàskà gru-
p´. Âlàzacy ofiarowali Pannie Marii
dzwon, który powsta∏ w ludwisarni
braci Felczyƒskich, a podczas gali
konkursu „Po naszymu, czyli po Êlà-
sku” w Zabrzu w paêdzierniku
ubieg∏ego roku zosta∏ poÊwi´cony
przez abp. Damiana Zimonia. B´-
dzie im przypomina∏ Polsk´, gdzie
od lat, w mniejszych lub wi´kszych
grupach, przyje˝d˝ajà razem z ks.
Frankiem Kurzajem.

Cieszà si´, ˝e pracujà wÊród
nich ksi´˝a z Polski, którzy potrafià
te˝ mówiç gwarà, bo kazanie po
amerykaƒsku nie jest tak ci´˝ko
piykne jak to  po polsku.

Sally, która zbiera  s∏owa do
swojego s∏ownika, podobnie jak
wielu innych, nie nauczy∏a swoich
dzieci j´zyka starzyków. Teraz mi
idzie o to, nam wszystkim idzie o to,
˝eby nasze dzieci rzàdzi∏y po polsku. 

Polscy ksi´˝a, którzy przyje-
chali do nich ze Âlàska, pragnà
utrzymaç  te bardzo delikatne wi´-
zi z krajem przodków, stàd  wy-
cieczki do Polski, stàd polskie na-
bo˝eƒstwa, stàd te˝ na przyk∏ad
konkurs gwary Êlàskiej w San Anto-
nio! Ju˝ po raz drugi, po szeÊciu la-
tach, odby∏ si´ w niedziel´ 12 grud-
nia. Laureatkà zosta∏a 71-letnia
Adelina Ciomperlik z Kosciusko,
która rzàdzi∏a o swoim dzieciƒ-
stwie, a opowiadaniem o chodze-
niu do szko∏y rozÊmieszy∏a publicz-
noÊç do ∏ez.

Kiedy pyta∏am o to, dlaczego
chcieliby zachowaç ten j´zyk, dla-
czego teraz na nim im zale˝y?, od-
powiedê bywa∏a bardzo prosta i
jedna do drugiej podobna: nie
wiem, czamu to jest takie wa˝ne, ale
tak mi si´ w sercu zdo…˝e to trza za-
chowaç. ■
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osadnictwa w Teksasie 

´ po polsku

Na uroczystoÊci
do Panny Marii
(Teksas) 
przyjecha∏a 
40-osobowa
delegacja ze
Âlàska. Obok bpa
Wieczorka stoi
Maria Paƒczyk
z Radia Katowice
(z prawej strony),
oraz Józef K∏yk,
re˝yser s∏ynnej
trylogii o Êlàskich
osadnikach, którzy
przybyli do Teksasu
w 1854 roku.
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Rozmowa
z Beatà Kiszel,
kustoszem Muzeum
w Tarnowskich Górach

MIRA FIUTAK: – Dlaczego dzisiaj,
kiedy wszyscy narzekajà na
brak czasu, niektórym ciàgle
chce si´ robiç szopki bo˝onaro-
dzeniowe, które wymagajà po-
Êwi´cenia na to kilku tygodni?

BEATA KISZEL: – Dla niektórych
ta twórczoÊç plastyczna jest od-
skocznià od codziennoÊci i jej
problemów. Czujà, ˝e robià to,
co jest warte robienia i warto-
Êciowe pod wzgl´dem artystycz-
nym. Mówià te˝, ˝e dzi´ki tej
pracy nie denerwujà si´ politykà.
Wielu tak przyzwyczai∏o si´ do
tego tarnogórskiego wydarzenia,
˝e nawet nie dowiadujà si´
w Muzeum o szczegó∏y, ale od ra-
zu przyje˝d˝ajà z gotowymi pra-
cami. Od siedmiu lat
obserwuj´, jak ewolu-
ujà prace dzieci. Wielu
m∏odych autorów po-
trafi´ ju˝ rozpoznaç po
stylu. Niektórzy
uczestnicy oprócz kon-
kursowych, wykonujà
te˝ szopki na zamó-
wienie, bo ich prace tak si´ po-
dobajà. Jan Drechsler, który robi
szopki ze sznurka, prowadzi
w Zbros∏awicach ko∏o, w którym
uczy tej techniki innych. Ka˝da
edycja ma swoje „nowoÊci”.
W tym roku jest nià najmniejsza
szopka, jakà do tej pory zg∏oszo-
no na konkurs. Takich rozmiarów,
˝e w∏aÊciwie trzeba by jà oglàdaç
pod lupà. Po raz pierwszy poja-
wi∏a si´ praca wykonana z wosku
w plastrach. W jej pobli˝u unosi
si´ zapach miodu. Inna wykorzy-
stuje tylko przyprawy kuchenne
jako materi´ do stworzenia obra-
zu. Zresztà w bardzo ∏adnej kolo-
rystyce. Szczególna jest te˝ pra-
ca wykonana przez rodzin´ Pie-
chowiaków, która przedstawia
bobrownicki koÊció∏ na kilku po-
ziomach. Z odniesieniem do tak
wa˝nego w Tarnowskich Górach
kontekstu podziemi, ale równie˝

umieszczajàc w niej po-
staci osób wa˝nych dla
KoÊcio∏a.

Jak dawna na Âlàsku jest
tradycja robienia szopek?

– Domowe szopki,
nazywane na Górnym Âlàsku be-
tlejkami lub betlejemkami, po-
wszechnie towarzyszy∏y Êwi´tom
Bo˝ego Narodzenia jeszcze do II
wojny Êwiatowej. Ustawiane by∏y
w katolickich rodzinach ch∏op-
skich, robotniczych czy „urz´dni-
czych” w Wigili´ i sta∏y a˝ do
Gromnic. Najcz´Êciej w izbie na
komodzie, wertiku lub pod choin-
kà. Figury do szopki robione by∏y
najcz´Êciej z polichromowanego
drewna lipowego przez domow-
ników lub zamawiane u miejsco-
wych stolarzy czy rzeêbiarzy bàdê
kupowane w sklepie. W Êlàskiej
szopce domowej by∏y trzy grupy
postaci – Âwi´ta Rodzina, paste-
rze i Trzej Królowie. Betlejk´ ce-
chuje pewna kontrastowoÊç, któ-
rà nadajà jej elementy obce, egzo-
tyczne, tworzàce stylizowany kra-
jobraz betlejemski. T́  egzotyk´
biblijnego przekazu oswajajà ro-

dzime realia, takie jak Ênieg, sta-
jenka w kszta∏cie szopy, ogrodze-
nia, p∏oty, studnie z ˝urawiem czy
ga∏àzki choinek.

Jedna z prac pokazanych na wy-
stawie to postacie dzieci trzyma-
jàcych na r´kach betlejk´. Skàd
taki pomys∏ na bo˝onarodzenio-
wà szopk´?

– Praca Jerzego Szlegera wy-
konana z gliny nawiàzuje do ˝y-
wego na Âlàsku w pierwszej po∏o-
wie XX wieku zwyczaju obnosze-
nia szopki przez kol´dników,
zwanych pastuszkami lub betlej-
korzami. Od drugiego dnia Êwiàt
a˝ do Trzech Króli odwiedzali do-
my, noszàc ze sobà niewielkich
rozmiarów szopk´, oczywiÊcie
z ograniczonà liczbà figur, w tym
wypadku najcz´Êciej robionych
we w∏asnym zakresie. Dawniej
kol´dnicy przedstawiali repertuar
oparty na tekstach pastora∏ek,
wykonujàc je z podzia∏em na ro-
le, z czasem Êpiewali ju˝ tylko ko-
l´dy, sk∏adali domownikom ˝y-
czenia, a za to otrzymywali datki
czy ∏akocie.

■

Betlejki ustawiane by∏y w wielu domach katolickich rodzin na Górnym Âlàsku 

Szopki dobre na stres

W tej szopce najbardziej fascynuje
zaprz´g reniferów ciàgnàcych sanie.
I unoszàcy si´ wokó∏ zapach Êwie˝ych
pierników.

Szopki do koƒca stycznia
w Tarnowskich Górach

Betlejk´
mo˝na te˝
upiec
Co mo˝na nowego wymyÊliç z pier-
nika, zastanawiali si´ organizatorzy
konkursu na szopk´ bo˝onarodze-
niowà. Okazuje si´, ˝e mo˝na. Te-
resa Krok z Zabrza od wielu lat
„wypieka” betlejki, i zawsze sà inne.

Chocia˝ nagradzane, nie trafià
do zbiorów Muzeum w Tarnow-
skich Górach. Za kilka lat piernik
rozsypa∏by si´ w proszek. Nie ma
w ograniczonych magazynach
muzealnych równie˝ prac wyko-
nywanych przez m∏odzie˝ z Sale-
zjaƒskiego OÊrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Reptach Âlà-
skich. Te z kolei sà bardzo du˝ych
rozmiarów, wi´c szko∏a przecho-
wuje je u siebie. Szopki te – za-
zwyczaj z elementami z gliny, bo
placówka ma swojà pracowni´ ce-
ramicznà – tworzone sà wed∏ug
oryginalnych pomys∏ów, które po-
jawiajà si´ du˝o wczeÊniej. Wiel-
kà choink´ z  umieszczonà pod
nià stajenkà, którà uczniowie zro-
bili w tym roku, obmyÊlono pew-
nie ju˝ przed rokiem.

Konkurs og∏aszany jest od
7 lat, w ostatniej edycji znalaz∏o
si´ prawie sto prac, naj∏adniejsze
powi´kszà zbiór betlejek tworzo-
ny od kilku lat przez muzeum.
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Ka˝da edycja ma
swoje „nowoÊci”.
W tym roku jest
nià najmniejsza
szopka, jakà do
tej pory zg∏oszono
na konkurs.
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VII

Musimy zaczàç z determinacjà walczyç
o sakralnoÊç kol´d, ˝eby by∏y one
przede wszystkim kojarzone z Bo˝ym
Narodzeniem – mówi∏ w Gliwicach
dr hab. Remigiusz PoÊpiech

16 grudnia w Centrum Jana
Paw∏a II wyg∏osi∏ wyk∏ad pt. Mu-
zyczne ilustracje Bo˝ego Narodzenia.
Prezentujàc najpi´kniejsze nagra-
nia najwczeÊniejszych kol´d pol-
skich, opowiada∏, jak kszta∏towa∏a
si´ bo˝onarodzeniowa pieÊƒ i cze-
mu w ogóle ma ona s∏u˝yç.

Termin „kol´da” przyjà∏ si´ do-
piero w XVI wieku, a w pieÊniach
na Bo˝e Narodzenie mo˝na wyró˝-
niç kilka nurtów – kol´dy, pastora∏-
ki i liryczne ko∏ysanki, takie jak „Je-

zus malusieƒki”, która cieszy si´
wielkà popularnoÊcià i nadal jest
ch´tnie Êpiewana. 

Remigiusz PoÊpiech, który jest
prodziekanem Wydzia∏u Teologicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego,
poruszy∏ mi´dzy innymi problem
zmieniajàcej si´ roli kol´dy. –
Z przykroÊcià obserwuj´ kurczenie
si´ repertuaru, zanika domowe ko-
l´dowanie, a sama kol´da traci
swoje sakralne znaczenie – mówi∏. 

Dla znawcy historii muzyki jest
to rzecz trudna do przyj´cia. Skoro
pierwotnym êród∏em kol´dowania
jest Êpiew anio∏ów i oddanie chwa-
∏y Bogu przez pasterzy, to rzeczy-
wiÊcie jest czym si´ martwiç, gdy
nowe utwory opowiadajà jedynie
o sankach i padajàcym Êniegu.

KC

Bo˝onarodzeniowa opowieÊç…
a jednak bez tradycyjnego ˝∏óbka,
bez Êwi´tych rodziców Maryi i Józe-
fa. Prawd´ o Narodzeniu Pana mo˝-
na przedstawiç tak˝e inaczej. 

– To nie by∏y tradycyjne jase∏ka.
To by∏o coÊ innego. Pi´knego
w swoim wyrazie – powiedzia∏ ks.
Rudolf Badura, dyrektor gliwickiej
Caritas. „Gdyby Pan Jezus urodzi∏
si´ dziÊ” – to tytu∏ jase∏ek przedsta-
wionych w rusinowickim OÊrodku
Edukacyjno-Rehabilitacyjnym.
Miejscem akcji by∏ dworzec kolejo-
wy, nad którym zab∏ys∏a wielka
gwiazda. W poszczególne role, jak
co roku, wcielili si´ niepe∏nospraw-
ne dzieci i ich rodzice. – Co wybie-
ra dzisiejszy cz∏owiek? Niestety to,

co b∏yszczy i co g∏oÊne – powie-
dzia∏a siostra Olga, pomys∏odaw-
czyni spektaklu. Tymczasem wiel-
koÊç rodzi si´ w zupe∏nej ciszy. Tak
jak przy Narodzeniu Paƒskim. 

– To by∏o
dostrze˝enie
Chrystusa na
sposób wyda-
rzeƒ dzisiej-
szego Êwiata,
który jest nie-
spokojny i g∏o-
Êny – powie-
dzia∏ o spektaklu bp Jan Wieczo-
rek, ordynariusz diecezji gliwic-
kiej. W uroczystoÊci wigilijnej
uczestniczy∏o oko∏o 300 osób.
Czas spotkania uÊwietni∏ tak˝e
swoim wyst´pem chór Pueri
Cantores Silesienses z Zabrza.

TD

Wyk∏ad z cyklu Wiara – Kultura – Nauka

Ratujmy kol´d´!
Pawonków 

ZAPROSZENIE
NA RODZINNE
KOL¢DOWANIE 

30 stycznia, w niedziel´,
odb´dzie si´ w Pawonkowie
II Przeglàd Kol´dujàcych Ro-
dzin. Organizatorem prze-
glàdu jest ks. Janusz Czen-
czek, miejscowy proboszcz,
oraz Beata Pietrek, nauczy-
ciel Publicznego Gimnazjum
w ¸agiewnikach Wielkich.
Patronat nad kol´dowaniem
objà∏ bp Jan Wieczorek, pa-
tronatem medialnym sà
„GoÊç Niedzielny” i Radio
Puls.

Celem przeglàdu jest
g∏´bsze prze˝ycie czasu Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia, popula-
ryzacja rodzinnego i domo-
wego kol´dowania oraz pod-
trzymanie chrzeÊcijaƒskich
i Êlàskich tradycji. 

Kol´dowanie odb´dzie si´
w koÊciele Êw. Katarzyny w Pa-
wonkowie, poczàtek o godz.
15.00. 

Repertuar przeglàdu i wa-
runki uczestnictwa:

– uczestnicy przeglàdu
wykonujà jednà kol´d´ lub
pastora∏k´,

– mile widziane sà w∏asne
instrumenty,

– w przeglàdzie weêmie
udzia∏ pierwszych pi´tnaÊcie
zg∏oszonych rodzin. Ka˝da
przygotowuje trzy kol´dy lub
pastora∏ki. Organizatorzy wy-
biorà jednà z nich, która zo-
stanie zaprezentowana pod-
czas przeglàdu. Rodziny nale-
˝y zg∏osiç najpóêniej do 18
stycznia 2004 roku na adres:
Parafia pw. Êw. Katarzyny; ks.
Janusz Czenczek; 42–772 Pa-
wonków; telefonicznie pod
nr. 034/353 40 67, lub Publicz-
ne Gimnazjum, tel. 034/353-
40-81. Nale˝y podaç: adres ro-
dziny, dok∏adnà liczb´ uczest-
ników, telefon kontaktowy.

Organizatorzy zapewnia-
jà: dobrà, wspólnà zabaw´,
pocz´stunek (herbata i cia-
sto) po wyst´pie wszystkich
rodzin, pamiàtkowe dyplo-
my. Organizatorzy nie za-
pewniajà zwrotu kosztów
podró˝y.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie

Êp. ks. RUDOLFA PORADY
ks. bp. Gerardowi Kuszowi, ks. bp. Janowi Bagiƒskiemu,

ks. dziek. Stefanowi Jezuskowi, ks. prob. Jerzemu Kapicy z WiÊnicza,
ks. prob. Józefowi Greli z Orzegowa,

wszystkim ksi´˝om przyjacio∏om, pocztom sztandarowym, orkiestrze,
parafianom z Orzegowa, Niemys∏owic, 

a w szczególnoÊci z WiÊnicza, przyjacio∏om i krewnym
serdeczne „Bóg zap∏aç” 

sk∏adajà bracia z rodzinami

Dr hab. Remigiusz PoÊpiech: – Kol´da
dziÊ sta∏a si´ towarem

– Chrystus
przyszed∏ na ziemi´

jako Dziecko,
stàd szczególnie 

kocha dzieci –
mówi∏ ma∏ym

pacjentom
w Rusinowicach

bp Jan Wieczorek

Wigilia w Rusinowicach

WielkoÊç rodzi si´ w milczeniu
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W przysz∏à niedziel´ pra-
wie równoczeÊnie w sze-
Êciu zabrzaƒskich koÊcio-
∏ach zabrzmià kol´dy. Po-
tem jeszcze raz chóry za-
prezentujà si´ na wspólnym
koncercie.

9 stycznia z inicjatywy
chóru ch∏opi´cego „Pueri
Cantores Silesiensens” i ka-
meralnej „Passionaty” od-
b´dà si´ XI Spotkania Kol´-
dowe, w których b´dzie
uczestniczyç szeÊç zespo-
∏ów. Rano chóry zaÊpiewa-
jà podczas liturgii w wybra-
nych koÊcio∏ach miasta. Po
po∏udniu o godz. 16.00
spotkajà si´ razem w ko-

Êciele Êw. Teresy w Mikul-
czycach. Ka˝dy z zaproszo-
nych chórów zaprezentuje
dwudziestominutowy pro-
gram, a gospodarze zaÊpie-
wajà po trzy krótkie kol´-
dy. Przewidziane jest te˝
wspólne kol´dowanie. 

Program 
przedpo∏udniowy: 

Chór kameralny PASSIONA-
TA z Zabrza – koÊció∏ Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Je-
zusa, Msza Êw. o godz.
9.45.
Chór m∏odzie˝owy RESO-
NANS CON TUTTI z Za-
brza – koÊció∏ ewangelicki,

Liturgia S∏owa Bo˝ego
o godz. 10.15.
Chór mieszany ECHO z Ze-
brzydowic – koÊció∏ Wnie-
bowzi´cia NMP, Msza Êw.
o godz. 10.30.
ZABRZA¡SKI CHÓR CH¸O-
PI¢CY – koÊció∏ Êw. Waw-
rzyƒca, Msza Êw. o godz.
10.30.
Chór Dzieci´cy FILIAE MA-
RIAE z Cz´stochowy, ko-
Êció∏ Âwi´tej Teresy, godz.
11.30.
Chór Kameralny MODUS
VIVENDI z Katowic – ko-
Êció∏ Niepokalanego Serca
NajÊwi´tszej Maryi Panny,
Msza Êw. o godz. 11.45.

KC

Takà kolejk´ dzieci nie zawsze
mo˝na zobaczyç. Gdy jedne
ustawia∏y si´ na schodach,
inne z tremà wchodzi∏y na
scen´. Ju˝ wkrótce dowiemy
si´, kto najlepiej przedstawi∏
Bo˝e Narodzenie. 

W Bytomiu trwa VI Prze-
glàd Obrz´dów Bo˝onaro-
dzeniowych. Impreza odby-
wa si´ ju˝ od kilku lat i cie-
szy si´ du˝ym powodze-
niem, choç m∏odzie˝ trzeba
do udzia∏u mocno zach´caç.

– Organizujemy prze-
glàd, bo taka jest potrzeba
serca. Nie tylko chcemy za-
chowaç pewne tradycje,
ale tak˝e staramy si´, by
by∏y w odpowiedni sposób
prezentowane – mówi Da-
mian Pomocka, nauczyciel
ZSMS w Bytomiu. – Chodzi
tak˝e o to, ˝eby weso∏à
twórczoÊç, która si´ rodzi,

korygowaç i màdrze kszta∏-
towaç. 

Przedstawienia sà oce-
niane w kilku kategoriach
wiekowych, pod kàtem war-
toÊci religijnych, kulturo-
wych, muzycznych i teatral-
nych. Zwracano uwag´ tak-
˝e na scenografi´. W tym ro-
ku po raz pierwszy wystàpi-
∏y dzieci z domów dziecka
i oÊrodków wychowaw-
czych. Eliminacje odby∏y si´
w M∏odzie˝owym Domu

Kultury i w IV LO. DwanaÊcie
z ponad trzydziestu zg∏o-
szonych zespo∏ów zakwalifi-
kowa∏o si´ do przeglàdu,
który odb´dzie si´ 5 stycz-
nia od 9.00 do 15.00 w By-
tomskim Centrum Kultury
przy ul. ˚eromskiego 27. Na
7 stycznia zaplanowano tam
uroczystà gal´. Poprzedzi jà
Msza Êw. o godz. 10.00
w koÊciele Êw. Jacka. Na wy-
st´py 5 i 7 stycznia wst´p
jest wolny. KC
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VIII

GLIWICKI

� TOWARZYSTWO
IM. EDYTY STEIN spo-
tyka si´ w pierwszy
i ostatni czwartek miesià-
ca o godz. 18.30 w parafii
katedralnej w Gliwicach
(ul. Jana Paw∏a II 7).
W pierwsze wtorki mie-
siàca o godz. 19.00 w Gli-
wickim Centrum Organi-
zacji Pozarzàdowych (ul.
Jagielloƒska 21) odbywajà
si´ prelekcje ks. Stanis∏a-
wa Ignarskiego). Temat
4 stycznia: Edyta Stein
w poszukiwaniu prawdy. 

� OP¸ATEK W KIK-u 5 stycznia, kaplica Êw. Jadwi-
gi przy koÊciele Wszystkich Âwi´tych w Gliwicach.
Godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza Êw. z homilià
i op∏atek. 

� WSPÓLNOTA DZIECI MARYI zaprasza ani-
matorki na spotkanie, które odb´dzie si´ 15 stycz-
nia o godz. 11.00 w parafii Wniebowzi´cia Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny w Bytomiu przy rynku.

� PIELGRZYMKI DO
FATIMY W 2005 ROKU
� Na g∏ówne uroczystoÊci
odpustowe 13 maja i 13
paêdziernika (pielgrzymka
diecezji gliwickiej): 9–16
maja i 10–17 paêdziernika
� W czasie ferii zimo-
wych: 28 stycznia–2 lutego
� W czasie wakacji let-
nich: 21–28 lipca i 12–20
sierpnia (19 sierpnia uro-
czystoÊci fatimskie w Valin-
hos). Ârodek transportu –
samolot z Pyrzowic. Infor-
macje i zapisy: Biuro Dusz-
pasterstwa Pielgrzymko-
wego w Katowicach, ul.
Warszawska 58 tel. (0-32)
356-90-50 lub kuria w Gli-
wicach, tel. (0-320 230-
-71-42 (ks. Krystian Pie-
chaczek).

� „NADCHODZÑCE POKOLENIE” to tytu∏ IX
Konkursu Poetyckiego M∏odych, który  organizuje
GórnoÊlàskie Towarzystwo Literackie w Katowicach i
I Liceum Ogólnokszta∏càce w Bytomiu. W konkursie
mogà wziàç udzia∏ uczniowie szkó∏ gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych województwa Êlàskiego oraz
studenci. Prace mo˝na sk∏adaç do 15 lutego. Fina∏
konkursu odb´dzie si´ w marcu 2005 roku w I LO w
Bytomiu.  Szczegó∏owe informacje oraz regulamin
konkursu mo˝na znaleêç na stronie: www.pokole-
nie.granice.pl

Zapowiedzi

Dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 3 w Âwi´toch∏owicach

Trwa VI Przeglàd Obrz´dów Bo˝onarodzeniowych

Przybie˝eli do Bytomia...

XI Chóralne Spotkania Kol´dowe w Zabrzu

ZaÊpiewajà rano i wieczorem
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