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Kochani Czytelnicy,
Darczyńcy i Sympatycy Gazety Sławięcickiej!

Życzymy, by w każdym z Was 
narodził się Bóg, 

który przez Was zaniesie innym 

miłość, pokój, zgodę i zrozumienie.

Wam i Waszym Rodzinom 

-  Błogosławionego 2018 Roku!

Redakcja Gazety Sławięcickiej 

»Nie było miejscy dla Ciebie", Obraz malowany  ustami, Jan Sporek 
Wydawnictwo „AMUN" w Raciborzu Jest jedynym Wydawnictwem w Polsce 

mającym prawo do sprzedaży reprodukcji obrazów malow anych  
przez Artystów ustami lub stopą w postaci kartek i kalendarzy

W numerze m.in.:

Sławięcice -  Wieści
moja pierwsza ze stolicy
miłość kowbojów

Wstydu Policyjna
nie trzeba interwencja
się wstydzić w szkole

Zaginione, 
ale odnalezione 
archiwum

Nasz sławięcicki zespół mu
-zyczny „Szofar” dnia 18 listo
-pada br. wziął udział w XX 
Przeglądzie Piosenki Religijnej 
Azoty 2017, gdzie zdobył I miej
sce w kategorii zespoły młodzie

-żowe i dorosłe oraz dodatkowo 
Nagrodę Publiczności.

Więcej o tym zespole na stro
nie 4.



F O T O
OKO

...kelnerskie

Po kilkuletnich staraniach i pracy wielu 
wolontariuszy, tak wygląda teraz główna 
aleja naszego cmentarza. Posadzone klo

-ny już się zadomowiły, a na wiosnę wspa
-niale się zazielenią. Pamiętacie Państwo 
ostatnie potężne wichury, jakich byliśmy 
świadkami w sierpniu i wrześniu 2017 
roku? Jakie szkody mogły wyrządzić pu
ste pnie potężnych lip? Lepiej o tym nie 
myśleć...

Redakcja

Przed odpustem św. Katarzyny, który 
obchodziliśmy w niedzielę 19 listopada 
2017 roku, trzeba było dobrze wymyć 
parking przykościelny. Wtedy trwał 
jeszcze rem ont fundamentów naszej 
świątyni i zanieczyszczenia przy takiej 
pracy to rzecz naturalna. Jak zwykle 
nie zawiedli nasi strażacy z OSP. Smu

-ci jednak fakt, że chętnych do pracy 
w tym dniu nie było zbyt wielu. Jaka 
przyczyna?

Gerard Kurzaj

Świetnie rozwijają się usługi gastrono
-miczne w Sławięcicach. Wielu z nas pa
-mięta jeszcze czasy „Gospody u Wojtasa”, 
restauracji „Danka” czy restauracji „Dia
-na”, która działa do dzisiaj. Tych pięciu 
dżentelmenów na zdjęciu to profesjonal
-ny zespół kelnerski z restauracji „Dan

-ka”, ciężko pracujący dnia 16 sierpnia 
1975 roku. W tamtych czasach kelnerzy 
pracowali tylko za dobry obiad. Ponie

-waż było to zbyt niskie wynagrodzenie, 
prosimy bardzo, aby przy okazji zgłosić 
się do nas po wyrównanie finansowe!

Maria i Gerard Kurzaj 
Od lewej: Gerhard Pyka, Tadeusz Seń- 
kowski, Achim Kurzaj, Leszek Świczew- 
ski oraz Ernest Zimmert.

...rowerowe

...czeka na wiosnę
...porządkowe

...sportowe

Nasz Przyjaciel oraz stały czytelnik, pan Wolfgang Lerch przysłał nam z Niemiec cie
-kawe zdjęcie przedstawiające sławięcickich piłkarzy. W  jakich latach? Oto jest py

-tanie. Kto zna odpowiedź? Pan Wolfgang napisał, że na zdjęciu rozpoznał jedynie, 
licząc od lewej: na pozycji piątej zawodnika o nazwisku Kapitza, na pozycji dziewiątej 
Józefa Moschko, a na pozycji jedenastej Gerharda Skowronka. Może ktoś z Państwa
rozpoznaje pozostałych zawodników? Dziękujemy, Panie Wolfgang!  Wesołych świąt                                            Gerard Kurzaj

dla Pana i Szanownej Małżonki, Pani Barbary!
Redakcja 

W otwarciu Miasteczka Rowerowego 
w naszej Szkole Podstawowej uczestni
czyła pani Prezydent Sabina Nowosiel

-ska, która nie miała problemów z po
-konaniem na rowerze niełatwych dróg 
miasteczka i to na bosaka!

Gerard Kurzaj



KOMUNIKATY

"Szalony" bal
Tym razem 10 lutego 

2018 roku, w sobotę, je
-dyny i niepowtarzalny, 
tradycyjny „Bal Dobro

-czynny Caritasu”, na który 
serdecznie zaprasza Zespół 
CARITAS przy parafii św.
Katarzyny w Sławięcicach.

Kto był chociaż raz, ten 
wie jaka to jest zabawa.
Kto jeszcze nie był niech 
skrzyknie kilku znajomych 
i przyjdzie. Nie pożałujecie!

Czeka Was dobra zabawa, wyśmienite 
jedzenie, można coś wygrać, wylosować, 
wylicytować, a przy okazji możemy po
-móc tym najbardziej potrzebującym.

Bal odbędzie się jak 
zwykle w gościnnych sa
lach restauracji NIGHT 
CLUB 2000.

Już trzeba zapisać datę 
10 lutego 2018 roku w ka
-lendarzach i nic innego na 
ten dzień nie planować!

Szczegóły zostaną poda
-ne na plakatach. Jak zwykle 
będą niespodzianki!

Bilety będą do nabycia 
w restauracji „Night Club 

2000”, tel. 77-483 21 16.
Serdecznie zapraszamy!

Zespół CARITAS przy parafii 
św. Katarzyny w Sławięcicach

Gratulacje dla firmy Mandla 
Bauunternehmen w Niemczech!

Jak donieśli nam zaprzyjaźnieni czy
-telnicy Gazety Sławięcickiej w Niem
-czech, pochodzący ze Sławięcic pan 
Helmut Mandla odnosi na trudnym, nie
-mieckim rynku budowlanym znaczące 
sukcesy. Firma, którą pan Helmut pro
-wadzi ma swoją siedzibę w Dusseldor

-fie, znana jest na tamtejszym rynku pod 
nazwą Mandla Bauunternehmen GmbH. 
Firma opiera swoją działalność na czte

-rech podstawowych filarach bizneso
-wych, które mieszczą się w haśle: „Budo- 
w ać-D oradzać-Planow ać-O dnaw iać” 
(Bauen-Beraten-Planen-Sanieren). Rok 
2017 to rok ważny dla rodziny Mandla. 
Jest to rok, w którym ich firma obcho

-dzi 25-lecie istnienia. Ponadto, w ran
-kingu firm przeprowadzonym w okręgu 
Rhein-Wupper Mandla Bauunterneh
men GmbH znalazła się na wysokim

27. miejscu. Kto trochę chociaż zna ry
-nek niemiecki i wie, jak potężna jest tam 

konkurencja, ten doskonale rozumie, jak 
wysokim uznaniem cieszy się firma pana 
Helmuta Mandli. Serdecznie gratuluje

-my, Panie Helmucie! Nas to również bar
-dzo cieszy. Czasem się słyszy żartobliwe 
pytanie „Co tam te chopcy ze Sławięcic 
w tym dalekim świecie wyprawiają?” 
Można by podawać wiele przykładów 
imion i nazwisk tych, którzy kiedyś, jako 
dzieci, chodzili do kościoła św. Katarzy

-ny i kąpali się „na werku” na Kłodnicy, 
a dzisiaj odnoszą sukcesy w dalekim 
świecie.

Całej rodzinie Mandla życzymy We
-sołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego 
Roku! Życzymy sił i dalszych sukcesów 
w działalności zawodowej!

Redakcja

FOTO OKO ...kuchenne

W każdej kuchni były sprzęty i urządzenia, bez których nie dało się funkcjonować...

Idę przez 
Sławięcice

Pani Barbara Konieczko przysłała 
 nam 10 jajek od swojskich kur. Ponieważ 
nie było nas w domu, kazała je włożyć do 
torby i powiesić na klamce naszej „lau- 
by”. Nikt obcy ich nie ruszył...

Pod tą samą „laubą” znalazłem kolej
ny numer „Strzelca”, regionalnej gazety 
wydawanej w Strzelcach Opolskich. Sys
-tematycznie podrzuca mi te gazety pan 
Jerzy Cholewa, nasz sąsiad z ul. Małej. 
I wszystko gratis...

Na ul. Eichendorffa pan Helmut Paru
-zel wiózł na dwukołowce budę dla psa. 
Przecież zbliża się zima i pies musi mieć 
odpowiednie warunki...

Na placu zabaw przy ul. Kołłątaja taki 
gwar, jak kiedyś w latach 60. w tym sa
-mym miejscu na dawnym boisku. Pani 
Justyna Grzywocz z dziećmi właśnie 
wraca z placu do domu. Trzeba przecież 
ugotować obiad...

Ktoś wiózł na taczce worek węgla ku
-piony na składzie u pana Ramsa. Renta 
nie jest zbyt wielka, a zima coraz bliżej...

Odważne dzieci szły wcześnie rano na 
Roraty do kościoła niosąc lampiony. Naj-
bliżej było przez park, potem dwa mosty 
i już jesteśmy na miejscu...

Pan Ernest Pawelczyk znowu daje 
nam dobry przykład, gdy z kijkami, dla 
zdrowia maszeruje rano ulicą Asnyka...

Pan Walter Poloczek z ul. Ujejskiego 
żwawo spaceruje rano po bułki na śnia
-danie. Przecież dr Białek wyraźnie po
wiedziała, żeby dużo się ruszać...

Pani Ania Weisser wyszła na spacer 
z malutką Martynką, która urodziła 
się 6 tygodni temu. Jak to wspaniale, 
że przychodzą na świat takie cudowne 
dzieci...

Pomyślałem, że... jestem w domu!
Gerard Kurzaj
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MUZYCZNE SŁAWIĘCICE

„Szofar" zwycięzcą!
Nasz sławięcicki, parafialny zespół 

muzyczny „Szofar” dnia 18 listopada 
br. wziął udział w XX Przeglądzie Pio

-senki Religijnej Azoty 2017, gdzie zdo
-był I miejsce w kategorii zespoły mło
-dzieżowe i dorosłe oraz dodatkowo Na
-grodę Publiczności. Grupa prowadzo

-na jest już od kilku lat przez Krzysztofa 
Jochema, mieszkańca naszego osiedla 
występuje w składzie: Joanna Glagla -  
skrzypce, śpiew; Małgorzata Pawliczek 
-  śpiew; Magdalena Wojton -  śpiew, 
gitara basowa; Joanna Koenig -  piani

-no; W iktoria Rypa -  śpiew, skrzypce; 
Dominik Cedzich -  śpiew; Sebastian 
O grodnik -  gitara; Daniel Dudek -  
perkusja. Zespół wykonał dwa utwory: 
„Błogosław duszo moja Pana” z reper
-tuaru TGD oraz „Zacznij od nowa” 
tekst i muzyka Krzysztof Jochem, aran

-żacja zespół Szofar. W  czasie mszy św. 
odpustowej dnia 19.11.2017 r. już po

konkursie, można było jeszcze usły
-szeć w naszym kościele utwór „Idźcie 

i głoście”, który w tym roku prowadził 
pielgrzymów drogą ze Sławięcic do 
Częstochowy (tekst i muzyka Krzysztof 
Jochem, aranżacja zespół Szofar).

Dziękuję rodzicom członków nasze
-go zespołu za pomoc i cierpliwość, gdy 

przez wiele godzin uczymy się na pró
-bach. W imieniu całego zespołu dziękuję 
księdzu proboszczowi za wsparcie i życz
-liwość okazywaną młodym artystom.

Korzystając z okazji, chciałbym zachę
-cić dzieci z naszego osiedla do zgłaszania 
się do naszej scholi. Marzy mi się pełna 
salka śpiewających dzieci, które będą cie
-szyć nasze serca i uszy na nabożeństwach 
w tygodniu i w niedziele. „Katarzynki”, 
czekamy na Was! Dobry Bóg daje talent, 
a resztę musisz zagrać sam. Wesołych 
Świąt życzy

Krzysztof Jochem

Szofar -  (hebr. jid. szojfer) to 
instrument dęty o charakte

-rze liturgicznym. Jest rodza
-jem rogu, który dla nawiązania 
do historii ofiarowania Izaaka 
przez Abrahama, był wykony
-wany z rogu baraniego. Szofar 
pojawia się w opisach biblij
-nych jako instrument, za któ
rego pomocą ogłaszano ważne 
wydarzenia: zbliżanie się nie

-bezpieczeństwa, rozpoczęcia 
lub zakończenie wojny, począ
-tek postu lub roku jubileuszo
-wego. Był używany także w ce
-lach liturgicznych w Świątyni 
Jerozolimskiej. W późniejszych 
okresach powtarzany 100-krot- 
nie dźwięk szofaru ogłaszał po
-czątek Nowego Roku i nadcho
dzące z nim Dni Pokuty.

Gazeta Sławięcicka nr 944



MISJE

Sławięcice -  moja pierwsza miłość

W  październiku rozpocząłem szó
sty rok posługi misyjnej w Peru. Czy to 
długo? Patrząc na misjonarzy, którzy 
pracują na misjach 40 albo i więcej lat, 
to okres bardzo krótki, ale patrząc na 
realia, w których dane jest nam posługi
wać, wydaje się, że każdy rok spędzony 
daleko od ojczyzny, rodziny, w innej kul
turze i odmiennej mentalności, już jest 
niemałym wyzwaniem.

Od stycznia tego roku pracuję już sam 
na parafii, gdzie przez wcześniejsze lata 
dojeżdżałem jako administrator. Popro

siłem mojego biskupa o taką możliwość, 
ponieważ ciężko było pogodzić obowiąz
ki w jednej parafii i zapewnienie duszpa
sterstwa w drugiej. Wszystko ma jednak 
swoje dobre i trudniejsze strony. Obecnie 
jestem niezależny. Znaczy to, że mam 
swoją plebanijkę w wiosce, kościół para
fialny oraz 4 gminy, przynależące do para
fii. W sumie jest to ok. 60 wiosek, gdzie do 
najdalszej mam prawie 4 godz. Wcześniej 
nie martwiłem się o jedzenie czy utrzy
manie. Mieszkałem z innymi misjonarza
mi i miałem zapewnione utrzymanie. Te
raz zaopatrzenie lodówki zależy tylko ode 
mnie, a na obiad nikt mnie już nie woła. 
Tym sposobem trzeba było przymusić się 
do gotowania prostych potraw i dokupić 
kilka brakujących rzeczy do kuchni. Do 
cywilizacji mam teraz trochę dalej. Wcze
śniej to było 1,5 godz., a teraz prawie 3.

Co do pracy misyjnej, to teraz spokoj
nie mogę planować wizyty w wioskach 
i w szkołach średnich, gdzie pomagają 
nam nauczyciele religii. Obecnie jestem 
po bierzmowaniu w parafii i zaczynam 
czas Pierwszej Komunii św. Jak Pan Bóg 
pozwoli, to akurat na czas przed Bożym 
Narodzeniem, zdążę z celebracjami.

Jest to też dobra okazja, aby podzię
kować Wam za modlitwę i wsparcie.

Z młodzieżą przed kościołem 

W moim przypadku, bez świadomości, 
że wiele osób się modli za mnie i bez po
mocy materialnej z Polski, nie byłbym 
w stanie przeżyć i normalnie funkcjo
nować. Za jedno i drugie, niech Pan Bóg 
wynagrodzi.

Sławięcice to moja pierwsza miłość. 
Ona nie zawsze jest na całe życie, ale za
wsze najbardziej się ją pamięta. I tak już 
chyba pozostanie.

Niech dobry Bóg Wam błogosławi na 
czas Bożego Narodzenia i obdarza łaską 
na Nowy Rok Pański 2018.

Ks. Darek -  Padre Dario 
PS. Gdyby ktoś poszukiwał kontaktu ze 
mną, to jestem pod e-mailem darioflak@ 
gmail.com Facebooka nie mam, ale jest 
Twitter @DarekFlak.

Jak widać, i w Peru są ministrantki

Rodzina przy udzielaniu sakramentu 
chorych

Procesja podczas fiesty

Ks. Darek wśród parafian

Od Redakcji: Jeśli ktoś chce pomóc księdzu Darkowi, to niechaj pamięta o nim 
w modlitwie. A wsparcia materialnego można udzielić poprzez Fundusz Pomocy 
Misjonarzom Diecezji Opolskiej nr konta:
PEKAO S.A./I.O. w Opolu 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221 (w PL),
11 1240 5178 1978 0010 5448 0527 (w Euro)
Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej
ul. Książąt Opolskich 19,45-005 Opole, Cel: pomoc dla misjonarza -  Dariusz Flak
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MISJE

Father Frank z Teksasu 
dla „Gazety Sławięcickiej"

Ksiądz Franciszek Kurzaj od 31 lat 
pełni posługę duszpasterską w dalekim 
Teksasie w USA. Wielu z naszych czy
telników słyszało już o śląskich Teksań-
czykach, którzy w XIX wieku emigrowali 
z Europy do Ameryki. Zapraszam do 
spotkania z ks. Franciszkiem, z którym 
jest niniejsza rozmowa.

Grzegorz Białek: Zacznijmy od po
czątku. Czy możemy przypomnieć Czy
telnikom, w którym roku ksiądz przyjął 
święcenia kapłańskie i gdzie pracował 
w Polsce przed wyjazdem do USA?
-  Święcenia kapłańskie otrzymałem 
w Opolu dnia 16 maja 1976 roku. Moją 
pierwszą placówką duszpasterską była 
parafia św. Rodziny w Bytomiu-Bobrku. 
Tam zastała mnie wiadomość o wybo
rze Karola Kardynała Wojtyły na papie
ża. Moją drugą wspólnotą była parafia 
św. Barbary w Bytomiu, tam przeżyłem 
zamach na papieża i wprowadzenie 
stanu wojennego. U św. Barbary orga
nizowałem pomoc dla internowanych 
i ich rodzin, tam też rozdzielaliśmy dary 
przesyłane z zagranicy do Polski. Byłem 
także wikarym w Bytomiu-Miechowi-
cach, gdzie dane mi było pracować mię
dzy innymi z młodymi rodzinami, które 
po wielu latach oczekiwań wreszcie m o
gły zamieszkać w nowo wybudowanym 
bloku. W Miechowicach pomagałem 
przy zdobywaniu wersalki czy meblo-
ścianki. Od lutego 1984 do czerwca 1986 
roku byłem wykładowcą i wychowawcą 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Nysie-Opolu. Spotkałem też tam wie
lu wspaniałych ludzi, niektórzy z nich to 
dzisiejsi księża w diecezji opolskiej lub 
gliwickiej.

G.B.: Proszę powiedzieć, jak długo 
ksiądz pełni już posługę duszpasterską 
w Stanach Zjednoczonych?

-  Do Teksasu przyjechałem w listopadzie 
1986 roku i pracuję tu do dnia dzisiejsze
go

G.B.: Dlaczego właściwie ksiądz wy
jechał do Teksasu? Przecież w Polsce 
ciągle odczuwamy brak księży? Czyja 
to była inicjatywa?
-  Znalazłem się w Teksasie za sprawą 
abp. Alfonsa Nossola, który na zapro
szenie liderów Archidiecezji San Anto
nio odwiedzał Ślązaków w Teksasie. Po 
powrocie do kraju zaczął szukać księży, 
którzy by chcieli pojechać do Teksasu 
i tam pracować pośród potomków XIX- 
wiecznej emigracji ze Śląska. Jednym 
z tych księży jestem ja.

G.B.: W jakich miejscowościach 
i parafiach w Teksasie ksiądz pracował 
i pracuje obecnie? Jaki jest status księ
dza, komu podlega itp.?
-  W Teksasie najpierw przez rok, byłem 
w parafii św. Ludwika w Castroville. Tam 
uczyłem się języka angielskiego i ame
rykańskiego duszpasterstwa. Następnie 
przez 8 lat byłem proboszczem w Panna 
Maria. W tym samym czasie byłem też 
czasowo administratorem w parafii św. 
Antoniego w Runge oraz parafii Matki 
Bożej Królowej Pokoju w Kenedy. Od 
1995 roku do 2007 byłem w parafii Bo
żego Imienia (Holy Name) w San An
tonio, a potem w tym samym mieście 
przez 6 lat w parafii św. Pawła. W  latach 
2013-2017 byłem proboszczem w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Flo- 
resville. W  styczniu 2017 arcybiskup 
z San Antonio wysłał mnie do parafii, 
która założona została przez byłych An- 
glikanów. Od czasu papieży Jana Pawła II 
i Benedykta XVI, ci byli Anglikanie są 
związani z kościołem rzymsko-katolic
kim przez specjalny Ordynariat. Kiedy 
w kwietniu parafia ta stała się częścią 
tego Ordynariatu, tzn. kiedy otrzyma
ła nowego biskupa odpowiedzialnego

Na cmentarzu w  Banderze w  Teksasie

za ten Ordynariat, moja obecność tam 
była zbędna. W  czerwcu tego roku mój 
biskup zamianował mnie proboszczem 
w parafii św. Stanisława w Banderze, któ
ra ta miejscowość uchodzi za światową 
stolicę kowbojów.

G.B.: Co jest na pierwszym pla
nie obowiązków księdza w Ameryce? 
Duszpasterstwo czy sprawa utrzymy
wania kontaktów Śląskich Teksańczy-
ków z Polską? Czy może jeszcze inne 
zadania?
-  Moje przyjazdy na Śląsk, do Polski 
i do Europy, były i są częścią mojej pra
cy duszpasterskiej. Aby trwać przy Bogu 
czy Kościele, trzeba nieustannie zma
gać się z pytaniami takim jak: „Po co?” 
i „Dlaczego robię to, co robię?” Nasze 
wyprawy do Polski, tak jak i wasze piesze 
pielgrzymki do Częstochowy, konfron
tują ich uczestników z tymi pytaniami. 
Jestem przekonany, że wielu na nowo 
znalazło swoją wiarę lub ją umocniło 
właśnie na tej wyprawie. Utrzymywanie 
kontaktów ze Starym Krajem służy tej 
samej sprawie.

Kościół św. Stanisława Biskupa w Banderze

G.B.: Jak ksiądz ocenia przywiąza
nie Amerykanów do spraw Bożych? 
Czy są religijni? Co z młodymi Amery
kanami?
-  Ludzie na całym świecie, także w USA 
i tu w Teksasie, budzą się rano, a wieczo
rem kładą się spać. W tym czasie, gdy nie 
śpią, zwykle coś robią albo zastanawiają 
się nad sensem życia. Sprawa Pana Boga 
i Jego wielkiego miłosierdzia pojawia się 
w życiu każdego z nas. W Teksasie prze
żywanie tych spraw Bożych jest, jak mi
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Kowbojów w  Banderze można spotkać 
nawet współcześnie

się wydaje, częścią ich codziennego życia. 
Chętnie i czynnie uczestniczą w życiu pa
rafii, biorą udział w specjalnych rekolek
cjach, tak młodzi jak i starsi są także bar
dzo otwarci na drugich, szczególnie tych, 
którzy wyglądają inaczej niż oni lub nie 
mówią poprawnie po angielsku.

G.B.: Słyszeliśmy o inicjatywie stwo
rzenia Centrum Dziedzictwa w Pannie 
Marii. Co to jest za projekt i kiedy do
czeka się realizacji?
-  Budynek Centrum Dziedzictwa w Pan
nie Marii w stanie surowym już stoi, je
steśmy teraz na etapie wypełniania wnę
trza tej konstrukcji. Sale wystawowe, 
oświetlenie i nagłośnienie to następny 
etap tego Centrum. Potrzebujemy jesz
cze trochę czasu i pieniędzy, żeby to 
wszystko wykończyć i Was na otwarcie 
zaprosić.

G.B.: Wiemy, że co roku przywozi 
ksiądz do Polski grupę Amerykanów, 
Śląskich Teksańczyków, którzy chcą 
poznać nasz kraj i poszukać tutaj swo
ich korzeni. Jak wygląda przyszłość 
tych wypraw? Czy dla młodego poko
lenia jest to nadal interesująca sprawa?
-  Następnym razem będę w Sławięcicach 
z grupą Teksańczyków w czerwcu 2018 
roku. Zawsze są chętni, więc ich na Śląsk

przywożę. Młodzi potomkowie śląskich 
emigrantów coraz chętniej i częściej mó
wią o Starym Kraju. Są też, jak mi się wy
daje, bardziej zainteresowani odwiedze
niem kraju swoich przodków.

G.B.: Co w tym, już chyba szóstym 
pokoleniu dawnych emigrantów zosta
ło z dawnych tradycji śląskich?
-  Od kilku lat mamy tutaj ludowe stro
je śląskie. Przy wielu okazjach w tych 
strojach paradują i reprezentują już 
prawie dwustutysięczną rzeszę śląskich 
Teksańczyków. Raz w roku spotykamy 
się w grupie około 300-350 osób na 
specjalnej mszy św., gdzie modlimy się 
za tych, którzy nas tutaj ze Śląska przy
wieźli. W dalszym ciągu dokumentu-

I w  takim sklepie w  Banderze można się 
zaopatrzyć w  niezbędne artykuły

jemy losy śląskich emigrantów. Do tej 
pory udało nam się znaleźć ponad 120 
miejscowości, z których w XIX wieku 
ludzie wyjechali do Teksasu. Ucznio
wie szkół średnich uczą się Śląska przez 
pisanie wypracowań na temat swoich 
rodzin. Chętnie to czynią, bo najlep
sze prace nagradzane są stypendiami 
pieniężnymi. Na weselach w dalszym 
ciągu ludzie zbierają pieniądze dla 
młodej pary przy śpiewaniu tradycyj-

MISJE

Główna ulica Bandery

nego „Dajcie, dajcie”. Pieśń „Serdeczna 
Matko” oraz kolędy są wśród śląskich 
Teksańczyków czymś normalnym i na
turalnym.

G.B.: Jakieś ciekawostki z życia „Ślą
skich Teksańczyków”. Czy w Teksasie są 
wsie w naszym rozumieniu tego słowa?
-  Wiosek, takich jak na Śląsku, tutaj nie 
ma. Małe miejscowości oddalone są od 
większych miast nawet setki kilometrów. 
Niektóre domy i farmy oddalone są od 
kościoła parafialnego paręnaście kilome
trów.

G.B.: Jakie ksiądz ma plany na przy
szłość? Czy w tej przyszłości widzi 
ksiądz powrót do Polski?
-  Jak Pan Bóg pozwoli, to będę dalej 
robił to, co robię. Jak trzeba mi będzie 
odejść z tego świata, to będę pochowany 
w Teksasie.

G.B.: Jeśli taka będzie wola Najwyż
szego. Dziękujemy serdecznie za roz
mowę. Zapewniamy o naszej pamięci 
i życzymy księdzu Bożego Błogosła
wieństwa w realizacji zamierzeń, a tak
że zdrowia i sił. Szczęść Boże!
-  Ja również dziękuję za pamięć o mnie. 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich i ży
czę Bożego Błogosławieństwa na wszyst
kie podarowane nam jeszcze dni i lata!

Rozmawiał: Grzegorz Białek

FOTO OKO

...dawne
Zdjęcie przed szkołą w Sła
więcicach dnia 4.06.1924 r. 
Jak widać, były to czasy kie
dy nie wszystkie dzieci cho
dziły w butach do szkoły.

Boże Narodzenie 2017 7



SAMORZĄD

Nasz Radny ma głos!
Szanowni Państwo!

Na po-
c z ą t k u 
chciałbym  
jak zawsze 
p o d z ięk o 

wać za wszystkie zgłoszenia z Państwa 
strony i zachęcić do dalszego kontaktu 
ze mną.

Najpierw chciałbym odnieść się do 
głośnego ostatnio tematu odłączenia się 
Sławięcic od gminy K-Koźle i przyłącze
nia się do gminy Ujazd. Ja ze swojej strony 
udzielając komentarza w tej sprawie por
talom internetowym, gazetom, czy radiu, 
stanowczo dementowałem takie zamiary, 
a pomysł przyłączenia się Sławięcic do 
Ujazdu uważam za wyssany z palca. Nie
raz w rozmowach z Państwem słyszałem, 
że kiedyś, jak byliśmy osobną gminą, 
było nam lepiej, a i teraz powinniśmy dą
żyć do utworzenia własnej gminy. Choć 
aspekt ten ma wiele płaszczyzn (szkoły, 
komunikacja miejska, OSP, inwestycje, 
patriotyzm lokalny, imprezy, całoroczny 
budżet itp.), temat można by skalkulo
wać, czy byłoby nam lepiej i czy warto 
do tego dążyć. O ile sprawa utworzenia 
osobnej gminy jest mi bliska, o tyle przy
łączenie się do Ujazdu już nie (gdybyśmy 
mieli być osobno, chciałbym tak silnych 
i dobrze zorganizowanych Sławięcic jak 
Ujazd). Powiem szczerze, że nigdy Pań
stwo nie wspominaliście mi o takim 
pomyśle. Uważam wręcz przeciwnie, że 
powinniśmy powalczyć o odzyskanie od 
Ujazdu naszych ziem na „Górce”. Pewnie 
większość z Państwa nie wie, że 5 ostat
nich nieruchomości w Sławięcicach na 
„Górce” nie należy do Kędzierzyna-Koź-
la, tylko do gminy Ujazd. Mieszkańcy 
rozmawiający ze sobą przez płot należą

do innych gmin, mają wywożone śmieci 
w innym terminie, samochody na innych 
początkowych rejestracjach, głosują na 
innych włodarzy gmin, przynależą do 
innych okręgów edukacyjnych i jedni 
mieszkają na Eichendorffa, a drudzy na 
Powstańców Śląskich. Uważam że nawet 
w tej małej, ale jakże wrażliwej sprawie, 
nie powinniśmy podejmować pochop
nych kroków i dać sobie czas na dysku
sję, którą w najbliższym czasie podejmę, 
a o efektach będę Państwa informował.

Budowa ul. Filipa Pieli doprowadzi również 
do uporządkowania miejskiego terenu, który leży 

bezpośrednio przy naszym cmentarzu

Ponieważ szybko zbliża się koniec 
roku złożyłem szereg wniosków do bu
dżetu miasta na 2018 rok. Głównie zale
ży mi na kolejnym kroku zagospodaro
wania terenu przy naszej szkole podsta
wowej i przedszkolu. W tym roku zostało 
wykonane odwodnienie terenu i dojazd 
dla służb ratunkowych do Przedszkola. 
W roku 2018 chciałbym przypilnować 
realizacji projektu budowy boiska wie
lofunkcyjnego, bieżni i parkingu wzdłuż 
ulicy Staszica. Zależy mi też na remoncie 
chodnika przy ulicy Orkana, remoncie 
mostu przy ulicy Wróblewskiego i do-

Aktualny stan prac przy ulicy 
Powstańca Filipa Pieli

kończeniu chodnika przy ulicy Szpaków. 
Wiem, że moje oczekiwania (łącznie zło
żyłem ich 16) nie brzmią zbyt imponu
jąco, ale musimy pamiętać, że cały czas 
przeprowadzana jest za prawie 3 min zł 
inwestycja przy ulicy Filipa Pieli zapla
nowana na lata 2017/2018.

Chciałbym bardzo serdecznie po
dziękować naszej szkole podstawowej 
za przyznanie mi dwóch zaszczytnych 
tytułów. 13 października br. podczas 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej 
przyznano mi tytuł „Przyjaciela Szko
ły”, a dnia 16 listopada tytuł „Lokalnego 
Patrioty”. Bardzo serdecznie dziękuję za 
uznanie, a nagrody te traktuję jako dal
szą mobilizację do kontynuowania mojej 
pasji i zaangażowania w życie społeczne 
na naszym osiedlu.

Kończąc swe sprawozdanie, chciał
bym życzyć Państwu cudownych, ro
dzinnych i spokojnych świąt Bożego Na
rodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Jak zawsze, dziękuję za poświęconą 
chwilę na odczytanie artykułu oraz za
chęcam do kontaktu i zgłaszania proble
mów (mój telefon: 601956084).

Tomasz Scheller

Witamy u nas!
Od kilku lat obserwujemy powolny wzrost liczby mieszkańców naszego osiedla. Przybywa pięknych, nowych do

mów. Mieszkanie w Sławięcicach jest po prostu wygodne. Dostępne są wszystkie media. Komunikacja miejska dobrze 
powiązała nasze osiedle z Kędzierzynem i Koźlem. Jazda samochodem do centrum to tylko niecałe 10 minut. A może 
są jeszcze inne argumenty przemawiające za wyborem Sławięcic jako miejsca, gdzie chętnie się osiedlamy?

Wszystkich nowych mieszkańców naszej miejscowości, którzy przybyli do nas w ostatnim czasie, serdecznie wi
tamy! Niech pierwsze święta Bożego Narodzenia, które przyjdzie Państwu przeżywać w naszej miejscowości, będą 
spokojne i radosne! Jesteśmy pewni, że dość szybko utwierdzicie się w przekonaniu, iż decyzja o zamieszkaniu w Sła
więcicach była trafna. Do Siego Roku!

Redakcja
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WAŻNE

Takiej inwestycji (i wydatku) 
dawno nie mieliśmy!

Od kilku miesięcy trwają prace przy 
odwodnieniu fundamentów oraz całego 
budynku naszego kościoła św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. Wiele lat przygotowy
waliśmy się do tej niezbędnej inwestycji. 
Ks. proboszcz Marian Bednarek razem 
z Radą Parafialną, wolontariuszami i fa
chowcami studiowali różne możliwe roz
wiązania. Zlecono wykonanie projektu 
i poszukano solidnych wykonawców.

Przez prawie 150 lat fundamenty na
szej świątyni zostały przez wodę częścio
wo uszkodzone. Trzeba było wszystko 
odkryć i fundamenty fachowo zaizolo
wać uzupełniając ubytki, stosując spe
cjalną zaprawę oraz folię. Przed rozpo
częciem prac większość wody deszczowej 
spływającej z dużej powierzchni dachu 
naszej świątyni gromadziła się w okoli
cach murów. Jakie mogą być tego skutki 
w dłuższym okresie czasu wie każdy, kto 
choć trochę miał do czynienia z budow
nictwem. Naszym celem było odprowa
dzenie całej wody daleko poza mury, do 
sieci kanalizacji deszczowej. Cała woda 
spływa teraz z dachu poprzez system 
rynien, a rzygacze pełnią już tylko role 
dekoracyjną. Budynek kościelny okrą
żony jest rurami kanalizacyjnymi wraz 
z odpowiednią ilością studzienek kon
trolnych. Aby wykonanie powyższych 
prac było możliwe, trzeba było najpierw

rozebrać, a potem na nowo ułożyć znacz
ną część kostki utwardzającej cały teren.

Gdy piszę te słowa (początek grud
nia), prace wykończeniowe jeszcze trwa
ją. Większość wydatków finansowych 
związanych z tymi robotami ponosimy 
sami jako parafia. Cieszymy się, że pa
miętają o nas nasi dawni mieszkańcy. 
Bóg zapłać! Wiele prostych prac związa
nych z tą inwestycją parafianie wykonują 
samodzielnie. Ile to razy w ostatnich ty
godniach skrzykiwaliśmy się do pomocy 
po nagłym telefonie księdza proboszcza? 
Na szczęście, zawsze jest odzew na proś
bę naszego Duszpasterza. Przy trudniej
szych pracach zawsze niezawodni okazy
wali się nasi druhowie z OSP.

Piszę te słowa zarówno po to, aby ra
zem z Czytelnikami po
dzielić się radością, że 
już jesteśmy blisko końca 
tych wielkich robót, ale 
jednocześnie zaapelo
wać do wszystkich o dal
sze wsparcie finansowe 
i pomoc, gdy pojawi się 
taka potrzeba. Na dzień 
dzisiejszy nie mamy jesz
cze całej kwoty ponad 
400 tysięcy złotych, któ
re są potrzebne. Liczę, 
że z pomocą Bożą oraz 
dzięki hojności parafian 
i naszych przyjaciół, damy 
radę. W tym geograficz
nym miejscu, na wyspie 
utworzonej przez rzekę 
Kłodnicę oraz Młynówkę 
kościół stał już 1000 lat 
temu i był najważniejszym 
miejscem dla dziesiątek 
pokoleń naszych przod
ków. Uczyńmy wszystko, 
aby tak było dalej!

Dziękujemy wszystkim pracowni
kom firm, które pracowały (i jeszcze 
pracują) przy naszej świątyni. Niech 
zbliżające się święta będą dla Was cza
sem spokoju i zasłużonego odpoczynku. 
Przesyłamy przyjacielskie ukłony dla 
miejscowości, z których pochodzicie! 
Obok prezentujemy kilka zdjęć z prac 
prowadzonych w ostatnich tygodniach 
roku 2017.

Gerard Kurzaj

Poznaj kosmetyki, 
które podziwia świat

15% rabatu
dla czytelników Gazety Sławięclckiej

Wpisz podczas zamówienia I , « n i 7  
specjalny kod rabatowy: l. S ia w z u  1 1

kod rabatow y wa żny  do 31.01.2018
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OBSERWACJE
z kanału do Kłodnicy w okolicach firmy 
CEWE. Może rząd rzeczywiście postawił 
na transport wodny? Oby tak było!

usłyszymy również o tym ważnym wyda
rzeniu podczas ogłoszeń w kościele.

Nie mają łatwo mieszkańcy ul. Filipa 
Pieli z naszego osiedla. Trwa remont ka
pitalny tej wąskiej ulicy. Właściwie ulica 
budowana jest całkowicie od nowa. Do
tyczy to również odcinka drogi, który za
czyna się już przy naszym cmentarzu. Po 
zakończonej pracy wszystko ma być su
per jak nigdy. Cieszą się z tego wszyscy, 
chociaż niektórym nerwy już puszcza
ją... Może takie poważne remonty nale
ży rozpoczynać już na wiosnę, a nie we 
wrześniu? Wiadomo przecież, że zima 
przyjdzie na 100%. Jak przeżyć zimę z ta
kimi rozkopami? Może się mylę?

Prawie na finiszu są prace związane 
z odwodnieniem i zabezpieczeniem bu
dynku naszej świątyni. Pisaliśmy o tym 
w jesiennym wydaniu gazety oraz poru
szamy ten ważny temat wewnątrz niniej
szego numeru. Inwestycja finansowana 
jest praktycznie z naszych comiesięcz
nych zbiórek oraz dzięki darczyńcom. 
Bilans nie jest jeszcze, niestety, zamknię
ty. Nie wszystkie prace niezbędne do wy
konania dało się przewidzieć wcześniej. 
Liczymy mocno na pomoc naszej Rady 
Miasta w roku 2018. Kościół św. Katarzy
ny Aleksandryjskiej to jeden z najpięk
niejszych zabytków naszego miasta. Już 
dziś dziękujemy wszystkim radnym, któ
rzy życzliwie popatrzą na nasze wnioski.

Ruch na Kanale Gliwickim rzeczywi
ście się zwiększył. Pierwszy raz w życiu 
widzę, jak potężne dźwigi załadowa
ne na barkach remontują upust wodny

Rok 2018 to rok nowych wyborów 
samorządowych. Możliwe, że odbędą się 
one według nowej ordynacji wyborczej. 
Czy oznacza to jakąś zmianę dla naszego 
osiedla? Dzisiaj w Radzie Miasta repre
zentuje nas pan Tomasz Scheller, który 
„ostro” pilnuje wszystkich sławięcickich 
spraw. Zachęcam do śledzenia tematyki 
związanej z Samorządem. Na szczeblu 
lokalnym rozgrywają się sprawy, które 
dotykają nas bezpośrednio.

Dzień przed 1 listopada w Kędzierzy
nie odbył się tzw. „Marsz Świętych”. Dzie
ci przebrane za postacie świętych masze
rowały od kościoła pw. św. Eugeniusza 
de Mazenod na Pogorzelcu do kościoła 
św. Mikołaja. W tej pięknej uroczysto
ści uczestniczyła też grupa młodzieży ze 
Sławięcic.

W roku 2019 obchodzić będziemy 
150. rocznicę konsekracji naszego ko
ścioła pw. św. Katarzyny Aleksandryj
skiej. Dnia 24 listopada br. pod prze
wodnictwem naszego proboszcza odbyło 
się spotkanie poświęcone przygotowa
niom do tego ważnego wydarzenia. Pa
dały różne propozycje jak najlepszego 
uświetnienia tego wydarzenia. Wstęp
nie zaproponowano niedzielę 2 czerwca 
2019 jako dzień oficjalnych uroczystości 
z udziałem wielu zaproszonych gości. 
Na sobotę 8 czerwca 2019 zaplanowa
ny jest tradycyjny Festyn Kiermaszowy. 
Zachęcamy wszystkich do włączenia się 
w przygotowanie tego jubileuszu. Czer
wiec 2019 roku zapowiada się więc bar
dzo świątecznie. Będziemy o tym infor
mować w kolejnych numerach gazety. 
W  najbliższych tygodniach i miesiącach

W październiku br. zorganizowano 
Halowy Dekanalny Turniej Piłkarski Mi
nistrantów 2017. Wszystko odbyło się 
w gościnnych pomieszczeniach sporto
wych sławięcickiej Szkoły Podstawowej 
nr 16. Drużyna ministrantów ze Sła
więcic i Miejsca Kłodnickiego w kate
gorii szkół średnich zdobyła zaszczytne 
I miejsce. Równie wysoko uplasowali 
się ministranci naszej parafii w kategorii 
wiekowej „Szkoły Podstawowe i Gim
nazja”. Zdobyli III miejsce. Serdecznie 
gratulujemy! Brawa dla Szkoły Podsta
wowej, która bezinteresownie zaprosiła 
młodzież w swoje progi!

W wigilię św. Marcina, czyli 10 listo
pada 2017 roku zorganizowano kolejne 
już obchody tego święta. Organizatora
mi byli Parafia, Szkoła Podstawowa oraz 
Przedszkole. Radości, jak zawsze, było 
wiele. Dzieci zbierały różne przydatne 
dary, które przeznaczono dla potrzebują
cych. Przykład św. Marcina więc działa! 
Idźmy dalej tą drogą!

W niedzielę 10 grudnia 2017 r. już po 
raz XV odbyły się Sławięcickie Spotkania 
Adwentowe. Aula szkolna, jak zwykle, 
pękała w szwach. Atrakcji było bardzo 
dużo. Gratulacje dla organizatorów!

Wystawa „Śląscy Teksańczycy Wczo
raj i Dziś” przygotowana w roku 2014 
przez Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 
dalej „krąży” po Polsce. W miesiącach 
listopadzie i grudniu br. prezentowana 
była w Łubniańskim Ośrodku Kultu
ry. Gmina Łubniany to miejsce, skąd 
w XIX wieku do Ameryki emigrowały 
rodziny Sowa.

Obserwator Gerard Kurzaj

Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic zaprasza na swoją stronę

www.naszeslawiecice.pl
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SPORT

Piłka nożna
RUNDA JESIENNA

Zakończyła się runda jesienna roz
grywek A-klasy z udziałem drużyny 
KS Sławięcice. O ocenę występu naszych 
piłkarzy poprosiliśmy trenera Adama 
Kanię: „Drużyna seniorów występująca 
w klasie „A” po rundzie jesiennej zajęła 
6 miejsce. Jest to wynik poniżej oczeki
wań zarówno działaczy, kibiców, trenera, 
ale przede wszystkim zawodników. Trze
ba jednak pamiętać, że powoli następuje 
zmiana warty w naszym klubie. Do se
niorów doszli juniorzy, którzy dzielnie 
walczą o miejsce w podstawowym skła
dzie. Nie bez znaczenia był fakt, iż tuż 
przed rozgrywkami kontuzji doznał nasz 
podstawowy bramkarz Marcin Kuliński 
i praktycznie całą rundę bronił bram
ki Sławięcic Ryszard Bednarski, co było 
zaskoczeniem dla wszystkich. Ze swo
ich obowiązków wywiązał się wspaniale. 
Nasi zawodnicy potrafią grać wspaniałe 
mecze, a potem nagle, nie wiadomo dla
czego przychodzi kilka słabszych wystę
pów. Oj, przydałby się psycholog”.

W 13 rozegranych meczach zanoto
wano 5 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek, 
co poskutkowało zdobyciem 18 punk
tów. Strzelcami bramek byli: Łukasz Mi-
zak -  7, Szymon Kupka -  6, Rafał Kapi-
ca -  5, Rafał Gondek -  3, Adam Kupka

-  3, Ryszard Bednarski -  1, Kamil Gru
dziński -  1, Marcin Kapica -  1, Andrzej 
Stanek -  1, Mateusz Włodarczyk -  1 
oraz Adam Zieliński -  1. Rundę jesien
ną zakończył KS Sławięcice efektownym 
zwycięstwem w Pucharze Polski z Odrą 
Koźle 6:2 i awansem do następnej rundy. 
Wszyscy liczymy, że po solidnie przepra
cowanej zimie runda wiosenna będzie 
pomyślna dla naszego zespołu zarówno 
w lidze jak i w Pucharze Polski.

GRUPY DZIECIĘCE 
W KS Sławięcice działają trzy grupy: 

Orlików (roczniki 2007-2009) trenera 
Ryszarda Bednarskiego, Żaków trenera 
Szymona Kupki (roczniki 2010-2011) 
i Skrzatów trenera Adama Kani. Okres 
jesienno-zimowy upłynie na treningach 
w hali i udziale w turniejach. Trener 
Skrzatów Adam Kania nie ukrywa za
chwytu nad zapałem najmłodszych pod
opiecznych (patrz zdjęcie): „Minął rok, od 
kiedy zaistniała grupa Skrzatów. Rodzice 
i dzieci raz w tygodniu uczestniczą w za
jęciach sportowych. Gry i zabawy ogólno
rozwojowe, z piłkami, ale przede wszyst
kim mnóstwo nauki, zabawy i szeroko 
pojętego ruchu. W  zajęciach uczestniczą 
dzieci z roczników 2012-2015. Najwięk
szą radością dla dzieci jest to, jak rodzice, 
opiekunowie ich dopingują oraz uczestni

czą z nimi w zawodach. Wszystkich chęt
nych zapraszamy w każdy czwartek. Dzie
ci po zajęciach podobno szybko usypiają 
i są naprawdę grzeczniejsze.

Okres jesienno-zimowy upłynie mło
dym piłkarzom na treningach w hali 
i udziale w różnych turniejach. Wszyst
kie grupy wiekowe naszych piłkarzy 
są otwarte i nadal oczekują na nowych 
uczestników przygody ze sportem. 
Wszystkim naszym zawodnikom, sym
patykom i czytelnikom Gazety Sławię- 
cickiej życzę Wesołych Świąt i Do Siego 
Roku!

Z .  Tomik

Wystawa krąży po Polsce
Wystawa „ŚLĄSCY TEKSAŃCZY- 

CY WCZORAJ I DZIŚ” przygotowana 
przez Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic 
w roku 2014 i pierwszy raz zaprezento
wana w Muzeum Diecezjalnym w Opo
lu ciągle jest zapraszana do różnych in
stytucji kulturalnych na terenie kraju. 
Bardzo pozytywnie zaskakuje nas tak 
duże zainteresowanie tematyką kontak

tów Teksasu i Śląska. Wystawa składa 
się z 22 plansz tematycznych, zbioru 
oryginalnych przedmiotów przywiezio
nych z Teksasu i literatury poświęconej 
emigrantom ze Śląska. Wielką popular
nością wśród zwiedzających cieszą się 
zawsze dwa stanowiska audio-wideo, na 
których zabrano archiwalne nagrania 
pieśni i wypowiedzi śląskich Teksańczy-

ków. Od roku 2014 wystawa była prezen
towana w 20 różnych miejscowościach. 
Ustawienie wystawy to często dość trud
ne zadanie. Zajmuje się tym od kilku lat 
zespół ok. 10 wolontariuszy, który na 
kilka godzin zostawia swoje obowiązki 
rodzinne i rusza w Polskę. Nasze Towa
rzystwo jest jedyną organizacją w Polsce, 
która taką „ruchomą” wystawę posiada 
i prezentuje.

Gerard Kurzaj

Śląskie

6 listopada zespół wolontariuszy wyruszył do Łubnian, aby rozstawić wystawę. Będzie ją  można tam oglądać do Bożego Narodzenia. 
Na zdj. z dyrektorem Łubniańskiego Ośrodka Kultury Krystianem Czechem
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INFORMACJE

Pom ogli 
w w ydaniu Gazety

Dziękujemy Szanownym 
Czytelnikom, którzy swoimi 
darowiznami wspomagają 

wydawanie „Gazety 
Sławięcickiej” oraz działalność 

Towarzystwa Przyjaciół 
Sławięcic.

W ostatnim czasie byli to:

Gertruda Boeltig 

Ks, Jan Piechoczek 

Marlena i Gerard Piechaczek 

dr Alfons Rataj 

Barbara i Wolfgang Lerch

Niedawno nam ktoś zwrócił 
uwagę, że do wydania setnego 
numeru „Gazety Sławięcickiej” 
już niedaleko. Rzeczywiście, 

tylko 6 numerów! Może jak Pan 
Bóg pozwoli i nasi Czytelnicy 

będą nas chcieli jeszcze czytać, 
to wspólnie dotrwamy do tego 

jubileuszowego wydania? 
Wszystkich naszych Czytelników 

i sympatyków serdecznie 
pozdrawiamy!
Do Siego Roku!

Redakcja

List do Dzieciątka
Kochane Dzieciąteczko mam do Ciebie wielką prośbę. 
Zanim się urodzisz i w  żłóbku na sianku się położysz. 
Potrzebne je s t  mi to i owo.
Więc pozwól, że napiszę Ci prośbę wyjątkową.
A więc lista zaczyna się tak:
Potrzebny mi nowy skórzany plecak
Parę ciekawych książek i p łyt do słuchania
Tylko się postaraj i przynieś mi też coś z ubrania
Nie jak ieś tam ciuchy z  lumpeksu
Mają być modne i wystrzałowe
I żeby nie przyszło Ci do głowy
Takie same podarować jeszcze  komuś
Bo będzie obciach i nie pokażę się w  tym nikomu.
Mam nadzieję, że nie sprawi Ci wcale problemu
Najnowszy smartfon przynieść mi
ku memu wielkiemu zadowoleniu.
I jeszcze  to, i jeszcze  tamto, górę słodyczy  
i mnóstwo innych ciekawych rzeczy.
A kiedy ju ż  będę miała to wszystko.
Przyjdę do żłóbka i pokłonię się Tobie nisko.
I kiedy tak stoję nad Twoją ubogą kołyską. 
Zastanawiam się czy potrzebne mi to wszystko.
Czy potrzebne mi nowe spodnie?
Wolałabym by nikt na świecie nie był głodny!
By ludzie wzajemnie się szanowali.
I łatwiej ze  sobą się porozumiewali.
Aby spoglądali w przyszłość z  ufnością.
Tego życzę sobie mały Panie 
Witając Cię z  wielką radością.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz Dobrego Roku 2018 
życzy czytelnikom Gazety Sławięcickiej

Alicja M .

Wszystkiego najlepszego, Pani Krystyno! 
Wszystkiego najlepszego, Panie Marcinie!
Niedawno Państwo Krystyna Tokar

czyk i Marcin Turek zawarli sakramen
talny związek małżeński. Tym radosnym 
dniem była sobota 30 września 2017 
roku. Trudno powiedzieć jak to się stało, 
ale nie odnotowaliśmy tego wydarzenia 
w jesiennym numerze gazety. Oczywi
ście, Nowożeńców przepraszamy i jed
nocześnie dziękujemy, że w przyjacielski 
sposób zwrócili nam na to uwagę. Z ini
cjatywy redakcji oraz za zgodą Młodej 
Pary publikujemy zdjęcie z tego ważnego 
dla pani Krystyny i pana Marcina dnia.

Przy okazji prosimy innych Czytel
ników o przekazywanie informacji do 
naszej redakcji, jeżeli jakieś ważne wy
darzenie zostanie przez nas przeoczone. 
Postaramy się to naprawić w kolejnym 
numerze gazety. Nasze informacje o jubi
leuszach i ślubach pochodzą tylko z infor
macji zamieszczonych w cotygodniowych 
listach parafialnych. Nasza redakcja to 
społecznicy, którzy zbierają informacje 
w wolnych chwilach. Wiemy, że Państwo 
to rozumiecie. Jesteśmy za to wdzięczni!

Redakcja
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TELEGRAMY

TELEGRAM

! Z radością donosimy, 
że na ślubnym kobiercu stanęli

Marta Charciarek i Kamil Tanwic 
Anna Drążek i Marcin Szczerbski 

Monika Kostrzewska i Krzysztof Saran 
Anna Willim i Stephan Webke 

Renata Paszko i Henryk Mehlich 
Magdalena Wloka i Jan Wildhagen 

Adriana Dronia i Marcin Hytrek 
Magdalena Bruch i Wawrzyniec Żukowski 

Monika Płaczek i Marcin Ploch 
Grażyna Zielonka i Zbigniew Rogala

Niech Bóg da Wam siłę woli, 
równą Waszej Miłości 

Abyście dotrzymali przysięgi sakramentu, 
którego sobie udzieliliście.

Żyjąc w zgodzie, wierności, szczęściu i zdrowiu 
korzystajcie z Łask Bożych, 

każdego dnia Waszego małżeństwa 
Ż yczy Redakcja  

Dnia 8 października 2017 roku Państwo

ANIELA i EUGEN HARNUS
mieszkający dziś w Niemczech, ale mocno związani 

z naszą miejscowością, obchodzili jubileusz 
40-lecia małżeństwa.

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy 
jeszcze wielu wspólnych lat w zdrowiu 

i z Błogosławieństwem Bożym!
Redakcja

__________________________

Z pieśni cerkiewnych
Tyś byt u Ojca wprzód niż św iat poczęty, 

Tyś w każdej rzeczy jest, lecz nie zamknięty, 
Świat Cię nie widział, będąc w Twojej ręce, 

Dziś Cię powija w  pieluszki dziecięce;
Bo będąc Boskim Synem, dziś człowieka 

Bierzesz za  matkę, z  Panny prosisz mleka.

Cherubinowie wielooczni, cudem 
Tym ustraszeni, krzyczą: „Z ziemskim ludem 
Bóg się spokrewnił, w  ubóstwie się grzebie 

Maluchne Dziecię!” Ten w  rządzie i w niebie 
Troiste czyni, Bóg-Słowo, rodziny:

Z ojca Bóg, z  Panny człowiek, z  ludzi syny.

GRATULACJE JUBILATOM

Państwo

MARIA i JERZY KUCHARCZYK

Przed 55 laty złożyli sobie Przysięgę Małżeńską. 
Dostojnym Jubilatom 

z okazji SZMARAGDOWYCH GODÓW, 
obfitych Łask i Bożych Błogosławieństw, opieki 

Świętej Rodziny, zdrowia i samych pogodnych dni 
na dalsze lata wspólnego życia.

życzy Redakcja

Państwo

JADWIGA i JÓZEF SKIBA
w Niemczech

Przed 50 laty złożyli sobie Przysięgę Małżeńską. 
Dostojnym Jubilatom 

z okazji ZŁOTEGO JUBILEUSZU, 
obfitych Łask Bożych, opieki Świętej Rodziny, 

zdrowia i samych pogodnych dni 
na dalsze lata wspólnego życia.

____________________________________życzy Redakcja  

PIĘKNE ROCZNICE NASZYCH 
SENIOREK I SEN IORÓW

90. urodziny obchodziła

HENRYKA KRUPA

85. urodziny obchodził

WIKTOR OCHWAT

80. urodziny obchodzili

JAN PARUZEL 
JÓZEF KRASÓWKA 

JAN RAZIM

Dostojnej Solenizantce i Solenizantom 
przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń, 

wszelkich potrzebnych łask,
Bożego Błogosławieństwa i zdrowia 

na dalsze lata życia.
Redakcja

^
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PRZEDSZKOLE 

Wieści z Przedszkola
Jesień w Bajkowym Przedszkolu mi

nęła szybko, wiele się działo. Przygoto
wywaliśmy zapasy na zimę: kisiliśmy 
kapustę i robiliśmy kompoty. Hucz
nie obchodziliśmy Święto Pieczonego 
Ziemniaka: były rodzinne gry i zabawy, 
liczne konkursy oraz pyszne kiełbaski 
i ziemniaki. W  październiku dużo miej
sca poświęciliśmy tematyce zdrowego 
odżywiania, przygotowywaliśmy sałatki 
owocowe i warzywne, kolorowe kanap
ki oraz zdrowe musli. Starszaki cyklicz
nie uczestniczą w zajęciach sportowych 
w ramach programu „Zdrowy Junior”.

W listopadzie, dzięki uprzejmości Pu
blicznej Szkoły Podstawowej nr 16, brali
śmy udział w spotkaniu z Policją, pozna
waliśmy zasady ruchu drogowego oraz 
dowiedzieliśmy się, jak być bezpiecznym 
rowerzystą na drodze. Wspólnie z Para

fią św. Katarzyny oraz PSP nr 16 organi
zowaliśmy Dzień św. Marcina.

W Krasnoludkach odbyło się uro
czyste pasowanie na bajkowego przed
szkolaka. Dla dzieci i rodziców było to 
niezwykle ważne wydarzenie. Nasze 
przedszkole odwiedziła autorka książek 
dla dzieci pani Beata Ostrowicka. Pisarka 
ciekawie opowiadała o tworzeniu bajek. 
Przedszkolaki były bardzo zainteresowa
ne, zadawały dużo pytań. Zaprezento
wały również stworzone do opowiadań 
pani Beaty ilustracje.

Za nami intensywny okres przygo
towań do świąt. Dziękujemy za zakup 
pierniczków, kartek świątecznych oraz 
ozdób, które można było nabyć na spo
tkaniu adwentowym w Zespole Szkół 
nr 3 im. Mikołaja Reja.

Przedszkolak trochę starszy n iż  starszak

Wstyd a przykrość
Trudno uwierzyć, ale wstydu nie 

trzeba się wstydzić, bo on przecież 
pozwala nam dokonywać weryfikacji 
naszego postępowania i stawać się lep
szym człowiekiem. To tak, myślę sobie 
jakby  dokonać rachunku sumienia, ża
łować za grzechy i postanowić poprawę. 
Przykrość, według mnie, to bardziej 
skomplikowane uczucie. Możesz jej do
znać i wtedy musisz sobie z tym pora
dzić sam -  gorzej, gdy ją komuś spra
wisz. Jeszcze gorsza sytuacja jest wtedy, 
gdy sprawiasz ją świadomie i wcale nie 
odczuwasz wstydu.

Na temat tolerancji i poszanowania 
poglądów drugiego człowieka napisano 
już morze rozpraw i doktoratów. Cóż 
z tego, kiedy to zawsze działa w jedną 
stronę. Jakoś tak dziwnie, a jednocze
śnie strasznie się składa, że w dyskusjach 
w zróżnicowanych poglądowo grupach, 
najlepiej nie przyznawać się, że opowia
dasz się za chrześcijańskimi wartościami. 
Tak radzą ci nawet przyjaciele. „Daj spo
kój. Po co się przyznawać, że jesteś prze
ciw aborcji, eutanazji, gender, multi-kul
ti, itd. Pomyślą, że jesteś wieś, kmiot, za
ścianek, a nawet na dobre wyniki twojej 
pracy zaczną patrzeć podejrzliwie. Masz 
iść z postępem”. To właśnie jest przykre, 
że wiele osób, które dla mnie były w ja
kimś sensie autorytetami, przestało już

nimi być. Dotyczy to zarówno najbliż
szego środowiska, jak i tego dalszego ze 
świata polityki, kultury, sportu. Wszyscy 
mówią o narastającej agresji, bezprawiu, 
ale jakoś tak wychodzi, że to właśnie ci 
najbardziej krzyczący są daleko od tego, 
co się zwie dyskusją na argumenty. Po
dobno powinniśmy się wstydzić, że je
steśmy Polakami. Za granicą na ulicy 
mówić szeptem w rodzimym języku, bo 
inaczej to „obciach”. I właśnie taka opi
nia sprawia mi przykrość, bo doświad
czyłam wielu sytuacji, kiedy na Krakow
skim Rynku różne grupy obcokrajowców 
zachowywały się tak, że włos się jeżył na 
głowie, a wcale nie wstydzili się swojego 
języka. Nie wstydzą się też swojego za
chowania na urlopach, plażach, ośrod
kach wczasowych, ponieważ wychodzą 
z założenia, że są wolnymi ludźmi i nikt, 
i nic nie będzie ich ograniczać. Zostawia
ją po sobie puste kubki po napojach, któ
re wiatr rozwiewa wokół basenów, choć 
worki na śmieci są tuż tuż. Balują do 
późnej nocy donosząc nowe drinki, gdy 
tymczasem ich dzieci ganiają samopas 
i co rusz cały ośrodek jest stawiany na 
nogi, bo któreś zaginęło. Na ogólnej pla
ży matka nastoletnich synów opala się na 
leżaku z obnażonymi piersiami, obok jej 
mąż i ojciec nastolatków, wchodząc do 
wody, ściąga bez żadnego wstydu slipy.

Wstyd? A co to takiego? Intymność... 
Och, nie bądźmy pruderyjni!

Wstydzę się tego, że kiedyś przed 
laty będąc w niemieckim markecie przy 
kasie, kiedy kasjerka wydawała mi resz
tę, to przy okazji do portfela zgarnęłam 
1 feniga, który leżał na ladzie, a nie był 
mój. Może by się znalazło jeszcze parę 
sytuacji, które się zdarzyły, a nie powinny 
mieć miejsca. Tego się wstydzę.

Kiedy jednak wybitna aktorka na
rzeka, że w tym kraju nie da się żyć, że 
ludzie są tacy źli i wszyscy jej (przepra
szam czytelników!) „srają” na głowę, 
a ona jest przecież taka świetna, to jest 
mi po prostu przykro, że ona to mówi. 
Inna celebrytka, co chwilę chwaląca 
się tym, co należy robić, żeby świetnie 
wyglądać, jednocześnie atakuje rodziny 
z dziećmi, które ośmielają się wyjeżdżać 
na wakacje bo przecież „robią tłok” 
i wtedy taka celebrytka po prostu ginie 
w tłumie -  nikt jej nie zauważa -  po 
prostu przykre.

Mnie jest przykro, kiedy znajomi, 
przyjaciele mają kłopoty, kiedy rozpada
ją się rodziny, kiedy ktoś na kogoś liczył, 
a zawiódł moje zaufanie. Wtedy muszę 
się z tym sama uporać, poukładać to 
wszystko, zrozumieć, niekoniecznie za
pomnieć, ale przebaczyć.

Maria

14 Gazeta Sławięcicka nr 94



ŚNIŁO Ml SIĘ, ŻE

List z Rady Osiedla Sławięcice
Informacje przysłane do naszej redak

cji z Rady Osiedla:
Na początku naszej krótkiej relacji 

z działalności, chcielibyśmy poruszyć 
temat zmiany nazwy ulic w Sławięci
cach. Jak zapewne większość z Państwa 
wie, po wejściu ustawy dekomuniza-
cyjnej musieliśmy zmienić nazwę uli
cy Dąbrowszczaków, która to po kon
sultacjach z mieszkańcami zmieniła 
nazwę na Zielną. Wojewoda Opolski 
w ostatnim czasie zakwestionował jesz
cze nazwy ulic Leona Kruczkowskiego 
oraz 8 Marca. W  przypadku ul. Krucz
kowskiego Wojewoda oczekuje od nas 
zmiany nazwy, a w przypadku 8 Marca 
ustosunkowania się, co symbolizuje ta 
nazwa. Po konsultacjach z mieszkańca
mi ul. Kruczkowskiego przekazaliśmy 
informacje do miasta, że mieszkańcy 
nie chcą zmiany nazwy i chcą o tę na
zwę „walczyć”. W przypadku 8 Marca 
przekazaliśmy informację, że oczywi
ście nazwa ta symbolizuje „Dzień Ko
biet”. Jeśli w sprawie zmian nazw ulic 
nastąpią dalsze kroki, będziemy oczy
wiście Państwa informować. Przybli
żyć chcemy też Państwu temat realiza
cji zadania z budżetu obywatelskiego, 
czyli budowy placu zabaw w parku. 
Aktualnie gmina ma już prawa do te
renu, na którym ma powstać plac za
baw (teren należał do powiatu). Mamy 
już praktycznie końcowy projekt placu 
zabaw i niestety, zderzyliśmy się tutaj 
z kolejną ścianą w postaci przepisów 
Konserwatora Zabytków, który to pod
ważył nasze plany pod względem kolo
rów, układu i ilości urządzeń na placu 
zabaw. Nie dajemy za wygraną i już po 
prosiliśmy panią prezydent Sabinę No
wosielską o zdecydowaną interwencję 
w tej sprawie. Mamy nadzieję, że uda

nam się przejść wszystkie przeszko
dy formalne do końca zimy, a wiosną 
2018 roku budowa placu zabaw ruszy. 
Jak co roku, złożyliśmy wnioski do 
budżetu miasta na rok 2018. Zależy 
nam głównie na budowie boiska wie
lofunkcyjnego oraz pozostałego zaple
cza sportowego przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 16 oraz na wykonaniu 
projektu technicznego budowy ulic 
Szczęśliwej i Niezdrowickiej.

UWAGA!
WAŻNY KOMUNIKAT

Chcemy Państwa poinformować 
(choć jest nam troszkę smutno), że 
w tym roku nie zorganizujemy syl-
westrowo-noworocznego „Spotkania 
Obok Krzyża” jak to miało miejsce 
w latach poprzednich. Dzień ten jest 
szczególny dla nas wszystkich, a orga
nizacja spotkania odrywa nas od spę
dzenia tego czasu z naszymi rodzinami. 
Od lat ci sami członkowie Rady Osiedla 
rezygnują w tym dniu z czasu prywat
nego, a inni ochotnicy się nie znaleźli. 
Do tego dochodzi fakt, że z roku na rok 
jest nas na placu „Przy Krzyżu” coraz 
mniej. Może kiedyś wrócimy znowu do 
tych spotkań. Prosimy o wyrozumiałość 
i bardzo serdecznie przepraszamy za 
przerwanie naszej sławięcickiej tradycji. 
Postaramy się to Państwu wynagrodzić 
organizując w roku 2018 szereg imprez, 
z których część to będą propozycje zu
pełnie nowe.

Kończąc, życzymy Państwu wspania
łych świąt Bożego Narodzenia spędzo
nych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
samych szczęśliwych dni w nadchodzą
cym roku oraz szampańskiej zabawy syl
westrowej.

Rada Osiedla Sławięcice

FOTO O K O

...charytatywne
Pani dr Anna Białek oraz pani Helena 
Klawińska są zawsze w pobliżu chary
tatywnych wydarzeń w naszym osiedlu. 
Tak było kiedyś (zdjęcie ma już chyba 
parę lat...) i tak jest dalej! Wesołych Świąt 
dla naszej Służby Zdrowia!

Redakcja

wm

Śniło mi się, że...
Zniesiono święto Wszystkich Świę

tych przypadające do tej pory 1 listopada 
każdego roku. Dzień dalej pozostał wol
nym od pracy, ale nazwano go świętem 
akcji „Znicz”. Święto ma na celu naukę 
właściwego parkowania, przestrzeganie 
przed kieszonkowcami na cmentarzach 
oraz zbieranie funduszy na renowację 
starych grobów. W  mediach państwo
wych i prywatnych nie przewidziano 
żadnych zmian, ponieważ tego dnia i tak 
tylko o tym donosiły...

Znowu byłem w VI klasie szkoły pod
stawowej i wystartowałem w demokra
tycznych wyborach na przewodniczące
go klasy. Wybory wygrałem, ponieważ 
większość na mnie głosowała i miałem 
ciekawy program. Wychowawczyni po
wiedziała, że to jest właśnie prawdziwa 
demokracja. Józek, który wybory prze
grał, nie chciał ze mną współpracować 
ponieważ uważał, że większość uczniów, 
która mnie wybrała, to idioci. Prosiłem 
Józka, aby przez całą kadencję przynaj
mniej nie przeszkadzał, ale on ogłosił 
w radiowęźle szkolnym, że interesuje 
go tylko moje natychmiastowe ustąpie
nie i napisał nawet list do Kuratorium 
Oświaty...

Boże Narodzenie 2017

W telewizji, dość późno wieczorem 
trwała zażarta dyskusja na temat „Jaki 
jest sens i istota świąt Bożego Narodze
nia? Czy nie lepiej nazwać je Świętami 
Zimowymi lub Rodzinnymi?” Padało 
wiele argumentów za i przeciw. Przewi
jały się słowa nowoczesność, konserwa
tyzm, tolerancja, tradycja, zaścianko
wość... Pokazano też sondę przeprowa
dzoną na ulicach i drogach w różnych 
krajach, zadając przechodniom to samo 
pytanie. Jeden z zapytanych zdążył tylko 
powiedzieć, że nazywa się Józef, że nie 
ma czasu na sondy telewizyjne, ponie
waż razem z żoną i małym Dzieciątkiem 
muszą pilnie dostać się do Egiptu...

Śnił Gerard Kurzaj
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List z Miejsca
Witamy serdecznie wszystkich Czy

telników Gazety Sławięcickiej. Od je
siennego wydania trochę się u nas działo. 
Opowiem w skrócie, jak to wyglądało:
• Po dożynkach, w naszej świątyni przy
było nam 4 ministrantów oraz 1 lektor. 
Pięknie, że są młodzi ludzie gotowi słu
żyć Panu Bogu i ludziom podczas mszy 
św. i nabożeństw.
• Nasza wieża kościelna przechodzi
ła renowację. Dokonano niezbędnych 
napraw. W  miejscach, gdzie były braki 
w konstrukcji wzmocniono ją specjalną 
zaprawą. Wymagało to dużego nakładu 
pracy. Podczas wykonywania renowacji 
potrzeba było wykorzystać samochód 
z podnośnikiem. Za zaangażowanie, 
pracę, udostępnienie sprzętu, włożony 
trud i poświęcony czas wdzięczni są 
wszyscy mieszkańcy!

Czyżby ruszała budowa wymarzonej obwodnicy?

• Z powodu niedotrzymania przez 
wykonawcę terminu remontu drogi od 
Kuźniczek do osiedla Cisowa borykamy 
się z utrudnieniami. Nasi mieszkańcy 
męczą się objazdem przez Lenartowice 
niszcząc samochody oraz mocno się de
nerwując. Droga prowadząca tamtędy 
jest w bardzo złym stanie. Oby remont 
skończył się jak najszybciej i wszystko 
wróciło na swoje miejsce.
• Dziękujemy Miejskim Wodociągom 
i Kanalizacji za szybkie usunięcie awarii 
kanalizacji. Doszło do zatoru w rurach 
na głównej ulicy naszego Osiedla.

Kłodnickiego

My dbamy o krzyże!

• Niestety, ubędzie nam jeden „anioł” 
z dekoracji świątecznej. W  Koźlu, 
podczas przekazywania obowiązków 
pomiędzy urzędnikami doszło do 
nieporozumienia i zamówiono tylko 
jednego „anioła”.
• Dotarła do nas firma z kompletem 
bramek i siatek na nasze boisko. Niestety, 
ze względów proceduralnych bramki nie 
zostały zamontowane. Będziemy reago
wać w Magistracie.
• Wycinane są przydrożne topole przy 
ulicy Szpaków w kierunku Sławięcic.
• Ponadto obserwujemy, jak firma 
wykonuje odwierty przy drodze w kierunku 
Cisowej. Coś się dzieje. Może ma to jakiś 
związek z budową tak długo wyczekiwanej 
obwodnicy północnej miasta?
• Podczas prac renowacyjnych krzyża 
przy domu pogrzebowym zniszczeniu 
uległa (rozsypała się) stara figura Jezu
sa Ukrzyżowanego. Została zakupiona 
i zamontowana nowa figura, a ksiądz 
proboszcz Marian Bednarek, w obecno
ści wiernych, dokonał jej uroczystego 
poświęcenia.

Z okazji zbliżających się Świąt Bo
żego Narodzenia życzę wszystkim 
Czytelnikom radości z Narodzenia Pana 
oraz pomyślności w Nowym Roku.

Anna Schoengart

F O T O  O K O

...unijne
Na zaproszenie europosła pana Kazimie
rza Ujazdowskiego, grupa młodzieży ze 
Sławięcic wraz z naszym ks. probosz
czem Marianem Bednarkiem miała oka
zję zwiedzić Brukselę.

List wigilijny 
od matki

Piszę Ci, Synku, 
list z  daleka, z  domu...

Na szybach śnieżne 
łyskają się płatki -  

Wspominam dawne dni -  
i po kryjomu 

Płaczę... Ty Synku, 
zrozumiesz łzy Matki.

Jest ju ż  choinka... 
wiesz, zaraz u stoła 

Siądziem,jak dawniej, 
z  siostrzyczkami trzema -  

A z  nami razem  
i myśl niewesoła,
Że Ciebie, Synku, 

wśród nas dzisiaj nie ma...

Ty tam samiutki 
w  odległej gdzieś stronie 

Jak my tak liczysz 
mijające chwile...

Jaka Ci gwiazdka  
dziś wieczór zapłonie,

Kto Ci świąteczną 
przyładzi wigilię?

Jaką kolędą, 
Syneczku mój miły, 
Rozjaśnisz Twoje 
godziny tułacze? 

Myśmy się dzisiaj 
za  Ciebie modliły,

A ja  nad listem 
jeszcze, widzisz płaczę...

Myśl o nas, Synku... 
wspomnij przy wieczerzy... 

W liście mym znajdziesz 
okruchy opłatka -  

Wiem, że nam wrócisz... 
Ten, co „w żłobie leży”, 

Czuwa nad nami... 
Całuję Cię... Matka

W łodzim ierz Lew ik  
Doessel 1942 

Z  Antologii Poezji Polskiej 
„Boże Narodzenie”
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

„Interwencja" policyjnego patrolu rowerowego 
w Szkole Podstawowej

W środę 08.11.2017 r. Publiczną Szkołę 
Podstawową nr 16 w Sławięcicach odwie
dzili policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Spotkanie 
odbyło się w ramach projektu „Czas na 
rower”, organizowanego przy współpracy 
z WORD OPOLE, OWR BRD, OSP Sła
więcice, Radą Osiedla Sławięcice i Towa
rzystwem Przyjaciół Sławięcic.

Dzięki rozmowom z sierż. sztab. Paw
łem Szymkowiakiem i podjętej współ
pracy z KPP w Kędzierzynie-Koźlu pro
jekt wpisał się dodatkowo w kampanię 
MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo 
przez cały rok”.

Policjanci sierż. sztab. Paweł Szymko
wiak, st. asp. Mariusz Krajza oraz poli
cjanci patrolu rowerowego asp. sztab. To
masz Zarzycki i sierż. Waldemar Wallach 
odwiedzili dzieci klas I-VII oraz II-III 
gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyły

także przedszkolaki z PP nr 18 w Kędzie
rzynie-Koźlu. Uczniowie mieli okazję po
znać, przypomnieć sobie i utrwalić prze
pisy ruchu drogowego. Policjanci przy
wieźli ze sobą rowery patrolowe i przy 
ich pomocy pokazali, w co powinien być 
wyposażony rower. Zwrócili także uwa
gę uczniów na to, jak być widocznym na 
drodze i jak zadbać o swoje bezpieczeń
stwo. Asp. Mariusz Krajza w bardzo cieka
wy i aktywizujący sposób przeprowadził 
na mobilnym miasteczku ruchu drogo
wego symulację kierowania ruchem na 
skrzyżowaniu z udziałem dzieci. Ucznio
wie przez kilka chwil stali się „samocho
dami”. Aspirant nie miał łatwego zadania, 
ponieważ kierujący nie byli zdecydowani, 
w którą stronę chcą pojechać. Niektórzy 
włączali prawy kierunkowskaz, a jechali 
w lewo. Na szczęście, skończyło się tylko 
na upomnieniu i obyło się bez mandatów.

Na koniec policjanci patrolu rowero
wego wprowadzili na sali gimnastycznej 
nieco dreszczyku emocji. W  pewnym 
momencie pojawił się wandal, który de
molował ławkę szkolną. Policjanci prze
prowadzili pokaz interwencji. Wykorzy
stali do tego rower jako środek przymusu 
bezpośredniego. Obezwładnili wandala 
i zakuli w kajdanki.

Nasza współpraca z KPP w K-Koźlu się 
nie kończy. Planujemy wspólnie przepro
wadzić w Sławięcicach jeszcze dwie akcje: 
„Zwolnij -  tu jest szkoła” i „Mamo, tato 
-  zapnij mnie”. Naszym wspólnym celem 
jest poprawa bezpieczeństwa uczniów 
w drodze do i ze szkoły. Policja włączy 
się także w finał konkursu rowerowego 
dla gimnazjalistów. Pierwszy etap miał 
miejsce 13.11.2017 r., a finał odbędzie się 
w czerwcu przyszłego roku. Za podjętą 
współpracę bardzo dziękujemy!

Koordynator projektu: 
Klaudiusz Bialik

Szkółka Piłkarska z sąsiedniego Ujazdu zaprosiła do siebie młodych piłkarzy z Ukrainy z miasta Winnica. Rozgrywki odbywały 
się w sali sportowej w Ujeździe w dniach 1-3.12.2017. Wygospodarowano jeszcze trochę czasu, aby zwiedzić nowoczesne labo
ratorium CEWE.
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WYDARZENIA

Zaginione, ale odnalezione archiwum

Zespół Zaginione Archiwum tworzą (od lewej): 
Anna Dzwonkowska-Pucia, Dariusz Kownacki, 

Mariusz Pucia

Śląsk -  moja ziemia rodzinna. Kra
ina, o którą walczyły od zawsze prze
różne siły. Region dotknięty -  może nie 
wyjątkowo ale, gdy patrzę z perspektywy 
tak bliskiej, wydaje mi się, że szczególnie 
-  burzami dziejowymi: przesuwaniem 
granic -  to w tę, to w przeciwną stronę, 
migracjami i związanym z tym przemie
szaniem ludności. To tu front wojen, 
o których tragedii trudno zapomnieć, 
niekoniecznie rozdzielał „swoich” i „ob
cych”. Tutaj też znajduje się „od zawsze” 
niezwykle interesująca tkanka kulturo
wa, której specyficznego języka i toż
samości nie umieli zrozumieć rozmaici 
władcy. Silniejsza wszak ona zawsze była 
od nich: bo przecież przychodzili odcho
dzili, a ona pozostała, rodząc ciągle nowe 
owoce, jak te śliwki, z opowieści Śląskich 
Teksańczyków -  „zawsze taky samy 
w naszy zegródce na wiosna”.

Nie brakowało tu też, zafascynowa
nych tutejszym kulturowym krajobra
zem, zbieraczy folkloru. Notowali legen
dy, baśnie, pieśni, opisywali zwyczaje. 
Tak powstały zbiory: Kolberga, Lompy, 
Bojanowskiego (błogosławionego!), Ro
gera, Fiedlera, potem Bystronia, Ligęzy, 
Stoińskiego, Rylinga i wielu innych. Do 
niedawna nie podejrzewaliśmy jednak, 
że to tutaj właśnie, zarejestrowano naj
starsze znane, do dziś zachowane na 
ziemiach polskich nagrania muzyki lu
dowej.

Wiele wskazuje na to, że wszystko 
odbyło się tak: niemiecki badacz Paul 
Schmidt, tak bardzo zafascynował się 
kulturą śląską, że - przywiózłszy z Berli
na fonograf -  pierwsze na świecie urzą
dzenie rejestrujące dźwięk, w trzech 
miejscowościach pod Prudnikiem nagrał 
w 1913 roku śpiew i muzykę instrumen
talną. Fonograf, którym się posługiwał,
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zapisywał na szelakowych cylindrach. 
Schmidt zabrał ze sobą 40 takich wał
ków, z których wykorzystał 34.

To bezcenny zabytek, w którym czas 
zatrzymał się dla kilkunastu ludowych 
ballad, modlitw, pieśni (niemal wszystkie 
po polsku lub śląską gwarą śpiewane!) 
i gry dętego zespołu instrumentalnego. 
Dzięki niemu możemy poznać, jak przed 
stu czterema laty odmawiano śpiewnie 
Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, posłu
chać wyśpiewanych historii: o cudownie 
uzdrowionym pastuszku, o dziewczy
nie, która w świętojańską noc zwierza 
się matce, że nie ma już nadziei na po
wrót ukochanego, o dwojgu rozdzielo
nych kochankach, którzy spotykają się 
w okolicznościach, zupełnie uniemożli
wiających spełnienie długoletniej tęsk
noty i wielu innych. Ludowa orkiestra 
zachwyca grą pieśni, walcerków, a nawet 
mazurków. Ostatnim utworem jest „Szła 
dzieweczka do laseczka” -  znana i popu
larna, jak widać i w tamtym czasie.

Nie wiemy, co działo się z tym zbio
rem podczas pierwszej w XX stuleciu 
wielkiej wojny. Przypuszczać jedynie 
należy, że pozostały na miejscu w niena
ruszonym stanie. Druga jednak, zesłała 
go aż do Leningradu, gdzie przebywał 
do roku 1990, po czym wrócił do Ber
lina. Spośród 34 nagranych przez Paula 
Schmidta wałków, zachowały się w róż
nym stanie 32.

Właśnie powstaje płyta z kolędami, które zostały 
zapisane na Śląsku

Jeszcze w tym roku to niezwykłe od
krycie powinno rozpocząć nowy etap 
swoich dziejów, będzie bowiem wydane 
w formie albumu. Prace nad tym pod
jęły już: Berlińskie Archiwum Fonogra
ficzne, Archiwum Fonograficzne Insty

tutu Sztuki PAN oraz Katedra Muzyki 
Kościelnej i Wychowania Muzycznego 
w Uniwersytecie Opolskim. Jednocze
śnie rozpoczęła się akcja mająca na celu 
upowszechnienie wiedzy na ten temat. 
Podjęliśmy się tego w zespole, który 
przyjął nazwę „Zaginione Archiwum”, 
a działalność rozpoczął od przeprowa
dzenia cyklu koncertów i warsztatów 
w opolskich szkołach muzycznych. Za
interesowanie, jakie wzbudziła wśród 
młodzieży nasza propozycja, skłoniła nas

Wśród eksponatów wystawy są też kantyczki 
z 1847 roku z pieśniami bożonarodzeniowymi

do dalszych poszukiwań. Bardzo szybko 
okazało się, że takich „zaginionych ar
chiwów” -  niezwykle wartościowych dla 
naszej historii i tożsamości zbiorów jest 
dość sporo. Wystarczy wspomnieć wy
stawę o Śląskich Teksańczykach -  dzieło 
członków i sympatyków Towarzystwa 
Przyjaciół Sławięcic. Częścią dźwiękową 
tej inicjatywy są nagrania archiwalne, 
dające możliwość posłuchania pieśni 
i śląskiej gwary mieszkańców Teksasu, 
z których większość nigdy Polski nie wi
działa! Najstarsze zachowane tam prze
kazy pochodzą z 1963 roku. 10 listopada 
„Zaginione Archiwum” prezentowało 
w Łubnianach swój repertuar, podczas 
otwarcia kolejnej odsłony tej ważnej 
i pięknej wystawy.

Zespół „Zaginione Archiwum” przy
gotowuje właśnie płytę „Kolędy śląskie”. 
Znajdą się tam współczesne wykonania 
pieśni związanych z Bożym Narodze
niem. Źródła pochodzą ze wspomnia
nych zbiorów. To repertuar naszych pra
babć, babć i mam. Warto, by w szczegól
nym czasie świąt pomyśleć, czy ich śpiew, 
nie jest już dziś dla nas „zaginionym ar
chiwum”, którego za czas jakiś będziemy 
poszukiwać? Zapewne warto zatrzymać 
się w biegu w te święta, również z tego 
powodu.

Mariusz Pucia
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Wśród eksponatów wystawy są też kantyczki 
z 1847 roku z pieśniami bożonarodzeniowymi



WAŻNE

Alejom bez kerchof
Bez cołki rok, żyli my sam we Słąwię- 

cicach tymatym starich lipowych stro- 
mów na kerchowie.

Łod połra lołt na cołkym świecie 
momy tela roztomaitych, wielkich wia
trów, ize nie doł się ich ani porachować 
ani zmianować. Bojymy się ło kożdoł 
dachofka nad głowom, dach na szopce, 
nasze droksze i tońsze auta i wszystko 
dokoła- rzykomy coby nom czygo wiater 
nie zebroł. Ale cofnymy się do zadku my- 
śloma...jaki kerchof zostoł nom we pa- 
miynci... wto tam dołwni bez lato dziyn- 
nie jeździoł kwiołtka podlywać? Siyrotki 
i sztudyntki kwitły tak dugo, wiela do
stały łod masnygo gruntu wilgoci. Ko- 
kocika ze wodom niy boło- jyno stare 
wysłużone plompy we kerych na zmiana 
rzołdko boła woda. Bez żniwa, jak boło 
moc roboty na polu, kerchof tak drapko 
zarołstoł, ze trołwa wysokoł boła aż do 
plyc. Mama czynsto rozkołzała: „dzisiej 
pojedziecie na kerchof! A weźcie zaroz 
konefka ze wodom, puket floksow, a nie 
zapomnijcie tyż kosołka, bo bydzie fest 
zarośniynto”. Wszyscy pamientomy jak 
my w tich czasach walczyli ze tym na
szym świyntym miejscym. A fto tam do
łwni „dynkmal” mioł? Jyno ci zamożni.

No ale teraz momy już inksze, lepsze 
lata. Nasze groby momy roztomajtym 
kamiyniym przikryte.a co jedyn to faj- 
niejszi i drokszy. Kożdi podóg możli- 
wojści dboł ło to zołcne miejscy, a wto

nie umiy- doł sie zrobić. Momy w zołcy 
i flyjgujymy tyż te blank stare groby 

Mieli my tyż na poszczodku staroł, 
wiekowoł, lipowoł aleja ale łod dobrych 
połra miesiyncy momy ją jyno we pa- 
miynci. No i dobrze! Puste, stare stromy 
ani żywymu ani umarłymu -  nikomu 
nie som już dzisiej zagrożyniym. Sama 
sie prziznom trocha mi ich boło żołl, ale 
jyno tak we sercu... bo na gowa nic mi 
już niy sieci.

A te wiatry choć z daleka przycho- 
dzom tyż majom swój recht, niech wie- 
jom ale niy za moc. My zajś się radujymy, 
ze momy na ti „górce” terozki bezpiecz
ne miejsce, na kerym rosnom już nowe, 
mode stomiki i niech tyż kędyś radojśnie 
zaszumią nad naszymi mogiłami.

Dla wiernych czytelników piykne ży
czenia skłodo

Irka Kwoczała

Słowniczek śląski:
Kerchof -  cmentarz
Zmianować -  wyliczyć
Rzykać -  modlić się
Kokocik -  kurek
Kosołk -  sierpień
Dynkmal -  pomnik
Flyjgować -  pielęgnować
Strom -  drzewo
Swój recht -  swoje prawo
Stromik -  młode drzewko

Towarzystwo 
Przyjaciół Sławięcic
Drodzy Członkowie Towarzystwa 

Przyjaciół Sławięcic!

Dziękuję serdecznie wszystkim Członkom Towarzystwa, którzy regularnie opła
cają składki oraz tym, którzy uregulowali zaległości. Dzięki Wam oraz Wspaniałym 
Darczyńcom Towarzystwo może ciągle działać. Bardzo proszę tych, którzy jeszcze 
zalegają ze składkami o jak najszybsze ich uregulowanie. Do końca 2017 roku pozo
stało już tylko kilka dni.

Dla ułatwienia wpłat podaję, że składki można uiszczać u mnie osobiście lub na 
konto bankowe Towarzystwa: Bank Pekao SA I/Kędzierzyn-Koźle 85 1240 1659 1111 
0000 2600 7126 z dopiskiem „składki członkowskie”. Na konto to można oczywiście 
wpłacać także darowizny na cele statutowe Towarzystwa, w tym wydawanie „Gazety 
Sławięcickiej”.

Za wszelkie wpłaty serdecznie w imieniu Zarządu dziękuję. Z życzeniami Rado
snych Świąt Bożego Narodzenia i samych dobrych dni w Nowym Roku 2018.

Grzegorz Białek -  Skarbnik TPS

Dnia 5 grudnia 2017 roku 
pożegnaliśmy do Życia 

Wiecznego naszą ukochaną 
Żonę, Mamę, Babcię i Siostrę

ŚP. DOROTĘ 
KOMAN DER

Kierujemy słowa wdzięczności 
do ks. Proboszcza Mariana 

Bednarka za to, że był 
przy nas w tych trudnych 

chwilach oraz przewodniczył 
mszy św. i uroczystościom 

pogrzebowym. 
Dziękujemy Służbie Zdrowia za 
opiekę, a Sąsiadom, Znajomym 

i Przyjaciołom za modlitwę, 
kwiaty, udział w pogrzebie oraz 

tak wiele przekazanych nam 
słów otuchy. Bóg zapłać!

Rodzina

ODESZLI DO PANA 

GERTRUDA WARZECHA
lat 88

MANFRED HOLEWA
lat 75

JÓZEF GRZEGORCZYK 
lat 90

JAN JUSZCZAK lat 67

ALICJA FYDA lat 54

EWA ŁADA lat 60

RUDOLF KUPKA
lat 83 (w Niemczech)

GERTRUDA STEFAN
lat 91

DOROTA KOMANDER
lat 60

Wyrazy szczerego 
współczucia 

Rodzinom Zmarłych 
składa Redakcja

pfSTWO PR*Vj
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Szkoły średnie im. Mikołaja Reja
Wiele się dzieje w Zespole Szkół nr 3 

im. Mikołaja Reja. Poniżej publikujemy 
tekst przysłany do naszej redakcji przez 
tamtejszego” Obserwatora Szkolnego”:
• 6 września w sali im. Prezydenta Le
cha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkie
go w Opolu odbyło się podsumowanie 
XIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Szkół Ponadgimnazjalnych, Policeal
nych i Pomaturalnych w Honorowym 
Krwiodawstwie pod hasłem „Mło
da Krew Ratuje Życie”. 29 września 10 
uczniów oddało krew w ramach akcji 
„Młoda Krew Ratuje Życie”. Dziękujemy 
wszystkim krwiodawcom, którzy ratują 
życie innym ludziom. Wszystkie akcje 
w szkole koordynują panie Anna Led-
wig, Beata Bajer.
• 19 września w Urzędzie Miasta Kę
dzierzyn-Koźle podsumowano tegorocz
ną edycję „Gorączki Złota” organizo
waną corocznie przez Polski Czerwony 
Krzyż. Zebrano ponad 12,5 tyś złotych 
w monetach 1,2,5 groszowych. Pienią
dze zostaną przeznaczone na wsparcie 
dzieci z najuboższych rodzin. Spory 
udział w akcji mieli wolontariusze naszej 
szkoły, którzy odebrali dyplom uznania. 
Dziękujemy wszystkim za wspieranie tak 
szczytnej idei.
• 5 września w Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej w Koźlu zebrali się uczniowie 
kędzierzyńsko-kozielskich szkół, aby 
czytać fragmenty dramatu narodowe
go Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. 
Naszą szkołę reprezentowali: Ania Łu
kowska z klasy I TS (odtwórczyni roli 
Racheli), Adam Asman, również z klasy 
I TS, który wcielił się w rolę Hetmana 
Branickiego, dziewczyny z klasy II TB - 
Patrycja Łukasiewicz, Ola Targos i Ola 
Wełpa, które czytały kwestię chóru oraz 
Radek Cieślar z klasy IV TA w roli Poety. 
Nasi uczniowie błysnęli umiejętnościami 
recytatorskimi i dojrzałością interpre
tacyjną. Gromkie brawa zebrała Ania, 
która przepięknie przeczytała kwestię 
romantycznej Racheli, ale talentem wy
różnił się także Radek, partnerujący jej 
w roli Poety. Opiekunem grupy była pani 
Grażyna Bryłka.
• 25 września miała miejsce kampania 
przedwyborcza do samorządu szkolne
go. Była prezentacja kandydatów, odpo
wiedzi na kłopotliwe pytania. Już następ
nego dnia odbyły się wybory przewod
niczącego SU, opiekuna SU oraz referen
dum regulaminowe. Komisja wyborcza 
ogłosiła, iż przewodniczącym SU został

Bartosz Kaczmarek a opiekunem pani 
Jolanta Hyla. Serdecznie gratulujemy, 
życząc wielu sukcesów i zrealizowanych 
pomysłów. Pamiętajcie, wyborcy patrzą!
• Kolejne wybory to Młodzieżowa Rada 
Miasta. Julia Kurpińska z klasy II TA, 
została przedstawicielem naszej szko
ły w tym ważnym organie. Wspierać ją 
będzie w formie zastępcy Sara Wojcie
chowska z klasy I TC. Gratulujemy! Stąd 
już tylko jeden krok do prezydentury. 
Dziewczynom życzymy owocnej pracy 
i liczymy na godne reprezentowanie całej 
społeczności uczniowskiej.
• Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na 
rzecz poszkodowanych w wyniku trąby 
powietrznej mieszkańców wsi Landz- 
mierz. Zebrana kwota została przekaza
na pani Sołtys w dniu 10 października 
2017 roku. W  imieniu mieszkańców ser
deczne podziękowania dla darczyńców.
• Jak co roku, w Zespole Szkół nr 3 
uczniowie klas pierwszych złożyli uro
czyste ślubowanie, dzięki któremu zosta
li oficjalnie włączeni do braci szkolnej. 
Licznie przybyli Rodzice i członkowie 
rodzin ze wzruszeniem wysłuchali tekstu 
roty. Przedstawiciele klas ślubowali na 
sztandar szkoły, a wraz z nimi wszyscy 
uczniowie, że nigdy nie splamią dobre
go imienia szkoły, a swą postawą i przy
kładną nauką będą służyć społeczeństwu 
i Ojczyźnie.
• Chemicy z klasy III i IV uczestniczy
li w wycieczce przedmiotowej do firmy 
Zamkon, specjalizującej się w produk
cji armatury przemysłowej. W  trakcie 
warsztatów teoretycznych i praktycz
nych uczniowie zapoznali się z budową

i zasadą działania armatury odwadniają
cej. Opiekę sprawowały panie Anna Led-
wig i Renata Warner.
• Klasa 1 TS -  mundurowa wzięła 
udział w spływie kajakowym. Wieczo
rem przy ognisku można było pośpie
wać nie tylko oazowe piosenki z panem 
Joachimem Kurzajem. Noc spędzona 
na sławięcickim stadionie, w namiotach 
była lekcją przetrwania. Później przyje
chali strażacy z OSP Sławięcice i razem 
z drużyną młodzików „mundurowi” tre
nowali sztafetę i ćwiczenia bojowe. Na 
zakończenie zobaczyli wyposażenie cięż
kiego wozu ratowniczo-gaśniczego mar
ki Scania. Ogromne podziękowania dla 
pani Ewy Kalus i pana Szymona Kupki.
• Westerplatte, Gdańsk, Półwysep Hel
ski, Centrum Nauki Experyment w Gdy
ni, Gdańsk Oliwa koncert organowy to 
w skrócie plan naszej wizyty w trójmie-
ście. Oczywiście nie mogło odbyć się 
bez odpoczynku na plaży, a że pogoda 
zawsze nam dopisuje, odważni mogli 
sprawdzić temperaturę Bałtyku. Tak 
piękną wycieczkę zorganizowały panie 
Beata Fedorowicz, Jolanta Hyla, Anna 
Kosno, Beata Lipok.
• Uczniowie klasy I technikum spe
dycyjnego mundurowego odwiedzili 
Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu 
oraz Stocznię Damen Shipyards Koźle, 
gdzie zapoznali się z pracą służby wię
ziennej oraz spedytora. Aby nikt nie za
wieruszył się w areszcie, czuwały panie 
Ewa Kalus i Bożena Jagieniak.
• 45-minutowe ćwiczenia na bieżniach 
oraz „z ciężarkami” uczniowie kla
sy I technikum spedycyjnego spędzili

W  Halowym Turnieju Piłki Nożnej zwyciężyły te oto piękne dziewczyny!
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w klubie fitness Infiniti. Następnie uda
li się do sali sportów walki, gdzie pod 
okiem pana Tomasza Zarzyckiego po
znawali techniki obezwładniania napast
nika. Całość zorganizował i aktywnie 
ćwiczył pan Szymon Kupka.
• 6 października 2017 o godzinie 12.00 
w całym kraju rozpoczęło się bicie rekor
du w jednoczesnym prowadzeniu resu
scytacji krążeniowo-oddechowej. Oczy
wiście nie mogło nas zabraknąć. Sara 
Widomska, Piotr Prokop, Artur Fiur, 
Szymon Gorki, Wojciech Synyszyn oraz 
Gabriel Kamiński utrzymywali funk
cje życiowe kilkunastu fantomów przez 
30 minut. Czy udało się pobić rekord? 
Dowiemy się o tym od organizatora - 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
po zebraniu danych z całej Polski. Dzię
kujemy uczniom za godne reprezento
wanie naszej szkoły. Opiekę sprawowała 
pani Beata Bajer.

___________
• Gratulujemy sukcesu naszym wspa
niałym recytatorom: Ani Łukowskiej 
z klasy I  TS i Radkowi Cieślarowi z klasy 
IV TA. Ania wywalczyła na VII Powiato
wym Konkursie Recytatorskim II miej
sce za recytację ballady Adama Mickie
wicza „Pani Twardowska”, natomiast Ra
dek zajął III miejsce za zaprezentowanie 
„Psa i wilka” Adama Mickiewicza. Kon
kurencja była świetna i jury nie miało 
łatwego zadania, ale nasi uczniowie po
kazali prawdziwy „lwi pazur” i kapitalnie 
zarecytowali przygotowane utwory. Gra
tulujemy serdecznie. Uczniów przygoto
wała pani Grażyna Bryłka.
• W półfinale powiatowym w piłce noż
nej sześcioosobowej nasi „kopacze” nie 
pozostawili złudzeń, kto jest najlepszy. 
Wygrywając dwa mecze, zapewnili sobie 
udział w finale, który odbędzie się wio
sną. Trenerem był pan Szymon Kupka. 
Gratulujemy.

D F K

• Dziewczęta pokazały, że nie są gorsze 
od chłopców i wygrały powiatowe zawo
dy w piłce nożnej halowej. Półfinał wo
jewódzki w marcu. Serdecznie gratulu
jemy. Trenerem był pan Piotr Tokarczyk.
• Szkolna biblioteka szuka najlepszego 
czytelnika w bieżącym roku szkolnym. 
Zachęca również do brania udziału w ak
cji „Upoluj swoją książkę”. Wystarczy 
na telefon lub tablet ściągnąć darmową 
aplikację Woblink.com, następnie zeska- 
nować kod z plakatu i można za darmo 
czytać e-booki lub słuchać audiobooki. 
Życzymy miłego czytania i słuchania. Do 
wyboru aż 12 bestsellerów.
• Do zawodów okręgowych LXIV 
Olimpiady Chemicznej, organizowanych 
przez Komitet Okręgowy we Wrocławiu, 
zakwalifikował się uczeń klasy IV TA -  
Radosław Cieślar. Życzymy powodzenia 
oraz gratulujemy osiągniętego sukcesu.

Obserwator Szkolny

D z ia ła ln o ść  ko ła  D FK  S ła w ię c ice  w  2017 roku
Rok 2017 rozpoczęliśmy zebraniem 

sprawozdawczym za rok ubiegły w re
stauracji „Night Club 2000”. Jak zwykle, 
był poczęstunek i zabawa taneczna przy 
muzyce na żywo. Miniony rok obfito
wał w wiele wydarzeń, które udało nam 
się zorganizować. Niektóre warto przy
pomnieć: przygotowaliśmy ołtarz na 
Boże Ciało; 29 czerwca zorganizowa
liśmy 2 autobusy na jubileuszową piel
grzymkę naszej parafii do Częstochowy; 
dnia 29 sierpnia był wyjazd na nocne 
czuwanie do Turzy Śląskiej; w trzecią 
sobotę września, razem z kołem Jary-
szów pojechaliśmy na „Pielgrzymkę 
Trzech Narodów” do Zlatych Hor, a 20 
września 8 osób z naszego koła wzięło 
udział w wycieczce z przewodnikiem do 
Czech.

Jak co roku, pomogliśmy w organiza
cji obchodów dnia św. Marcina.

26 listopada to radosny dzień dla na
szego Koła, ponieważ przeżywaliśmy 
kolejny już raz „Biesiadę Katarzynkową”. 
Nasza „Biesiada” ma zawsze bogaty pro
gram: smaczny poczęstunek, występy, 
wspólne śpiewy i tańce.

Wiosną i jesienią dla kilkunastu dzieci 
odbywały się sobotnie kursy języka nie
mieckiego w siedzibie naszego Koła.

Systematycznie rozprowadzany jest 
dla chętnych biuletyn „Die Heimat-
kirche” z informacjami duszpasterskimi 
w języku polskim i niemieckim. Tak było 
również w mijającym roku.

Dziękujemy księdzu proboszczowi 
Marianowi Bednarkowi za odprawianie 
co niedzielę mszy św. w języku niemiec
kim. Członkowie naszego Koła z okazji 
urodzin otrzymują życzenia w „Radio 
DOXA” w każdą niedzielę od godz. 21. 
Panu Joachimowi Stephan dziękujemy 
za przekazywanie do radia listy sławię-
cickich solenizantów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przekazali 1% swojego podatku 
dochodowego na rzecz naszego Koła 
i prosimy o wsparcie również w przyszłym

roku. Pomoc przy rozliczaniu PIT moż
na uzyskać w siedzibie DFK przy ul. Ba
torego 32 w każdy pierwszy wtorek mie
siąca w godz. 15-17. Również składki 
członkowskie można wpłacać w naszym 
biurze.

Serdecznie dziękuję za pomoc 
i uczestnictwo w realizacji programu 
w 2017 roku członkom naszego Koła 
oraz wszystkim wspierającym naszą 
działalność.

Przewodnicząca Zarządu 
Koła Sławięcice -  Beata Golenia

die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der D eutschen  
im  Oppelner Schlesien -  Ortsgruppe Sławięcice

Błogosławionych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018 życzy wszystkim 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem ców  
na Śląsku O polskim  -  Koło Sławięcice

____________________________

Es gibt so wunderweisse Nćichte, 
drin alle Dinge Silber sind.

Da schimmert mancher Stern so lind, 
ais ob erfromme Hirten bmchte 

zu einem neuen Jesuskind.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest, Gluck und 
Zufriedenheit fur's Neue Jahr 2018 wiinscht
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...doniesienie ..kreatywne

...muzyczne

Gra na trąbie to wcale nie jest łatwe zada
nie. Wie o tym bardzo dobrze pan Hen
ryk Hyla, który od wielu lat gra w naszej 
Sławięcickiej Orkiestrze Dętej. Nie mo
żemy sobie wyobrazić żadnej uroczysto
ści czy święta, gdzie nie występowałaby 
nasza orkiestra. Takich osób jak pan 
Henryk jest wiele. Przekrój wiekowy na
szych muzyków jest bardzo szeroki, od 
kilkunastolatków do tych, którzy przy
godę z orkiestrą rozpoczynali dawno, 
jeszcze w XX wieku. Pozdrawiamy całą 
Orkiestrę na czele z panem Melchiorem 
i wszystkim życzymy Wesołych Świąt!

Redakcja

...radosne

Cieszymy się, że pojawiło się w Sławięci- 
cach 6 kolejnych chłopców, którzy zgło
sili do służby ministranckiej i lektorskiej. 
Na uroczystości 24 listopada 2017 roku 
tytuł lektora otrzymał Marek Laurentow-
ski (w białej albie), a nowymi ministran
tami zostali (od lewej): Tymon Bachor, 
Jakub Burzan, Bartosz Błochowicz, Bar
tosz Burzan oraz Tymon Rypa (z przo
du). Wszystkim chłopcom gratulujemy 
i życzymy wytrwałości!
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Niniejszym donoszę bardzo uprzejmie 
i szczerze. Zatroskany o właściwe wy
chowanie młodzieży, zgłaszam nielegal
ne rozpoczęcie produkcji napoju alko
holowego o nazwie „Kurzajówka”. Napój 
ten posiada aż 65 procent napięcia, co 
może dać niezłego kopa, szczególnie tak 
początkującemu uczniowi jak ja. Proszę 
odpowiednie władze, aby podeszły do 
mojego zgłoszenia z całą powagą i sta
rannością, co najmniej taką samą jak ja 
podchodziłem z moimi kolegami z pra-
cy, gdy (po pracy) opróżnialiśmy ten 
dziwny pojemnik. Wdzięczny

Gecik

...znalezione

Pamiętamy, że posiadając taki właśnie 
znaczek aluminiowy, otrzymywało się 
w narzędziowni Warsztatów Szkol
nych odpowiednie przybory i narzę
dzia do nauki zawodu. Szkoły zawodo
we w większości zlikwidowano. Naukę 
w technikach znacznie ograniczono. 
Teraz wracają szkoły branżowe. Jak wy
glądają dzisiaj dawne Warsztaty Szkolne 
w Sławięcicach, strach pokazywać. Ile 
pokoleń tokarzy, ślusarzy, stolarzy i tech
ników różnych specjalności zdobywało 
tam kwalifikacje!
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Zwiedzając świat zauważamy często po
mysłowość ludzi. Gwoździe można nie
kiedy wbić do ściany bez użycia młotka. 
Jak widać, jest to możliwe...

Maria

FOTO OKO

...strażackie

Pięknie prezentuje się podświetlony 
szyld naszych strażaków!

G.B.

...szkolne

Dzień Edukacji Narodowej zawsze jest 
obchodzony w naszych szkołach bar
dzo uroczyście. W  tym roku młodzież 
z Zespołu Szkół Miejskich nr 4 po po
ważnych przemówieniach przygotowała 
nieco żartobliwą prezentację o swoich 
nauczycielach. Oto jej próbka.

Gerard



...jubileuszowe ...inwestycyjne

P ani Maria, Pani Monika i Pani Małgo
rzata jednego dnia obchodziły ważne 
(ale różne) jubileusze urodzinowe. Nasz 
reporter spotkał solenizantki przy sła
więcickiej świątyni. Sto lat, Szanowne 
Panie!
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Na początku grudnia 2017 jeszcze nie było widać końca budowy nowej ulicy Filipa 
Pieli na naszej sławięcickiej „Górce”. Jest to długo oczekiwana inwestycja, ale czy nie 
należało jej rozpocząć nieco wcześniej?

FOTO OKO
...archiwalne

Pan Gerhard Schewerda, nasz stały czytelnik z Niemiec, przysłał nam te oto ciekawe zdjęcia archiwalne. Są to prawdopodobnie 
lata 60. XX wieku. „Latka lecą” -  jak mówi nasz sąsiad z ul. Asnyka! Kto rozpoznaje siebie lub swoich znajomych? Panu Gerhar
dowi bardzo dziękujemy za dostarczenie ciekawych fotografii oraz życzymy wesołych Świąt!
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