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Książę KRAFT zu HOHENLOHE 
z Małżonką KATHARINĄ z wizytą w Sławięcicach. 

Dnia 13 września 2012 roku odwie-
dziła Sławięcice para książęca - ksią-
żę KRAFT zu HOHENLOHE wraz 
z Małżonką KATHARINĄ. Ponad 20 
osobowa delegacja powiatu Hohenlo-
he w Niemczech przebywała w Polsce 
na zaproszenie władz powiatu i gminy 
Kędzierzyn-Kożle. Książe KRAFT zu 
HOHENLOHE w czasie tej wizyty 
w naszym mieście otrzymał najwyższe 
odznaczenie przyznawane przez Radę 
Miasta, a mianowicie tytuł HONORO-
WEGO OBYWATELA MIASTA. 
Nie mogło oczywiście obyć się bez 
wizyty w Sławięcicach, miejscu gdzie 
książę spędził dzieciństwo. W progra-
mie wizyty było uroczyste śniadanie 
w restauracji nowego hotelu HUGO 
(Hugo Hohenlohe wybudował w roku 
1885 kompleks sanatoryjno-szpitalny 
w naszej miejscowości), spotkanie z na-
szym księdzem proboszczem Marianem 
Bednarkiem w kościele św. Katarzyny, 
złożenie kwiatów na grobach przodków 
rodu Hohenlohe na sławięcickim cmen-
tarzu oraz ...oczywiście smakowanie 
dobrych lodów w restauracji VILLA 
YANILLA. Rodzina HOHENLOHE 
była związana ze Sławięcicami przez 

ponad 200 lat. Historia tych związków 
została dokładnie opisana przez pana 
profesora Karola Joncę (urodzonego 
w Sławięcicach) w książce „DZIEJE 
SŁAWIĘCIC DO ROKU 1945",wy-
danej kilka lat temu staraniem Towa-
rzystwa Przyjaciół Sławięcic. Niektóre 
budynki i zabytkowe budowle, które 
dziś widzimy, pamiętają jeszcze tamte 
czasy. Niestety nie jest ich zbyt dużo. 
Najbardziej szkoda pięknego pałacu 
w parku, który niepotrzebnie zniszczo-
no. Miałem przyjemność i honor towa-
rzyszyć parze książęcej w czasie wizyty 
w Sławięcicach. Jestem pod wrażeniem 
otwartości i przyjacielskiego podejścia 
naszych Gości do wszystkich spotka-
nych osób. Przez głowę przelatywały mi 
te wszystkie wielkie wydarzenia histo-
ryczne, które przeciągnęły przez Śląsk 
w ostatnich dziesięcioleciach...Nie wi-
dzę jednak nic ważniejszego od przy-
jacielskiego podania dłoni, życzliwego 
uśmiechu i szczerej rozmowy... To za-
pamiętałem z tej historycznej wizyty 
księcia KRAFTA zu HOHENLOHE 
z Małżonką KATHARINĄ, naszego 
KSIĘCIA i naszej KSIĘŻNEJ! 

Gerard Kurzaj 

Rok założenia gazety 1990 Nr 7 $ Październik 2 0 1 2 3 zł 

SERDECZNIE WITAMY W DOMU! 
HERZLICH WILLKOMMEN ZU HAUSE! 

Rok Wiary - czas budz< 
Pewnej kobiecie przyśniło się, że za ladą 
w jej ulubionym sklepiku stał Pan Bóg. 
„To Ty, Panie Boże!" - zakrzyknęła ura-
dowana. „Tak to ja" - odpowiedział Bóg. 
„A co u Ciebie można kupić?" - zapytała 
kobieta. „U mnie można kupić wszyst-
ko" - padła odpowiedź. „W takim razie 
poproszę o dużo zdrowia, szczęścia, mi-
łości, powodzenia i pieniędzy". Pan Bóg 
uśmiechnął się życzliwie i oddalił na za-

lia i ożywienia wiary. 
piecze, aby przynieść zamówiony towar. 
Po dłuższej chwili wrócił z malutką, 
papierową torebeczką. „To wszystko?!" -
wykrzyknęła zdziwiona i rozczarowana 
kobieta. „Tak, to wszystko" - odpowie-
dział Bóg i dodał: „Czyżbyś nie wie-
działa, że w moim sklepie sprzedaje się 
tylko nasiona?" 

Takie nasiona zasiał Bóg w ży-
ciu każdego z nas i od nas zależy czy 

cd. na str 3 > 
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Praca Samorządu Uczniowskiego roz-
poczęła się od wyboru opiekunów, któ-
rymi zostały: p. Agnieszka Adamiak 
oraz p. Anna Burzan. 
W związku z kończąca się kadencją 
Rzecznika Praw Ucznia p. Pawła Wie-
trzy ko wskiego, zostały przeprowadzone 
ponowne wybory na to stanowisko. No-
wym Rzecznikiem Praw Ucznia na ko-
lejną kadencję trwającą dwa lata został 
p. Klaudiusz Bialik. 
Samorząd Uczniowski realizuje zadania 
zawarte w planie dydaktycznym i wy-
chowawczym szkoły. 
Szczególny nacisk kładzie na: 
• doskonalenie samorządności, pra-

worządności i demokracji, 
• wzmacnianie poczucia tożsamości 

szkolnej i regionalnej, 
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwo-

ści estetycznej, 
• wyrabianie czujności wobec zagro-

żeń dla zdrowia i życia, reagowanie 
na nie, 

• tworzenie warunków indywidu-
alnego i grupowego działania na 
rzecz innych, 

• rozwijanie świadomości ekologicz-
nej, 

• tworzenie silnej więzi. 

Tegoroczne wybory do samorządu 
szkolnego odbyły się w nieco innej 
formule niż do tej pory, ze względu na 
wprowadzone zmiany w regulaminie 
samorządu. 
Każda klasa wytypowała jednego przed-
stawiciela do Sejmiku Uczniowskiego. 
Wszystkim wybranym reprezentantom 
zostały przydzielone następujące funk-
cje: 
Przewodniczący Sejmiku Uczniowskie-
go - Agata Foltys uczennica klasy III 
gimnazjum. 

Od moich rodziców otrzymałem infor-
mację, że urodziłem się w roku 1952. 
Potwierdziły to dokumenty wystawione 
w Urzędzie w Koźlu. Przestałem mieć 
wątpliwości co do mojego wieku gdy 
ostatecznie sprawdziłem datę mojego 
chrztu w sławięcickich księgach para-
fialnych. Teraz już wierzę, że w lipcu 
2012 ukończyłem 60 lat. Chciałbym 
bardzo podziękować wszystkim, którzy 

Przewodniczący Samorządu Uczniow-
skiego Klas Gimnazjalnych - Karolina 
Szendzielorz uczennica klasy II gimna-
zjum. 
Przewodniczący Samorządu Uczniow-
skiego Klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
- Paweł Cedzich uczeń klasy VI. 

W ramach Sejmiku Uczniowskiego 
działają komisje: Komisja ds. nauki, 
której przewodniczącą jest Małgorzata 
Pawliczek z klasy V 
Zadania komisji: 
Propagowanie imprez kulturalnych. 
• Organizowanie pomocy uczniom 

słabszym. 
• Nadzór nad losowaniem tzw. 

„Szczęśliwego numerka", zwal-
niającego z odpytywania w danym 
dniu. 

• Prowadzenie gazetki ściennej. 
• Współpraca z rzecznikiem praw 

ucznia. 

z tej okazji złożyli mi życzenia, uczest-
niczyli we mszy świętej lub w jakikol-
wiek inny sposób o mnie pamiętali. 
Rocznica jest okrągła, więc sytuacja 
również wyjątkowa, abym podziękował 
mojej żonie Marii za 40 lat cierpliwości 
ze mną i wspaniałe przygotowanie wie-
czoru urodzinowego. 

Gerard Kurzaj 
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• Organizowanie giełdy używanych 
podręczników. 

Komisja ds. rozrywki, której przewod-
niczy Natalia Pietryszyn z klasy lb gim-
nazjum 
Zadania komisji: 
• Organizowanie zabaw, dyskotek, 

poczty walentynkowej, konkursów 
itp. 

• Udział w organizowaniu imprez 
sportowych, konkursów. 

• Organizowanie wycieczek, wyjaz-
dów do kina, teatru. 

• Obsługa sprzętu nagłaśniającego 

Komisja ds. medialnych. Jej przewodni-
czącą jest Marta Lukaszczyk z klasy la 
gimnazjum. 
Zadania: 
• Przygotowywanie materiałów na 

stronę internetową szkoły. 
• Prowadzenie ściennej gazetki 

szkolnej 
• Współpraca z mediami lokalnymi. 

Komisja ds. porządkowych. Przewodni-
czącą komisji została Julia Foltys z klasy 
IV szkoły podstawowej. 
Zadania: 
• Czuwanie nad przebiegiem różnych 

imprez szkolnych. 
• Opracowanie planu dyżurów szkol-

nych i ich koordynowanie. 
Uczniowie klas I - III mają swój Mały 
Samorząd Uczniowski. Opiekunem 
jest p. Sabina Klyta a skład Rady MSU 
przedstawia się następująco: 
Przewodnicząca - Wanessa Czopek kl. 
III, Zastępca Przewodniczącej - Jessica 
Niejadlik kl. III, Sekretarz - Aleksan-
dra Wilk kl. II, 
W Młodzieżowej Radzie Miasta 
uczniów naszej szkoły reprezentuje 
Krystian Migocz z klasy III gimnazjum. 

Obserwator szkolny 
D Z I Ę K U J Ę Z C A Ł E G O S E R C A ! 
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K A Ż D Y C Z Ł O W I E K P O Z O S T A W I A N A Z I E M I Ś L A D Y . . . 

Ojcze, nie moja wola 
ale twoja niech się stanie 

Luk. 22. « t S " 

(z homilii proboszcza sławięcickiej parafii) 

Odeszli do Pana 
ALFRED WLOKĄ lat 79 
PAWEŁ KUNERT lat 61 
STANISŁAWA ŚWIĘSZEK lat 71 
ZENON LEWICKI lat 65 
TERESA SKOWRONEK lat SI 
KRYSTYNA SZENDZIELORZ lat 78 
URSZULA BODYNEK lat 69 

JÓZEF LEWALD lat 85 
MICHAŁ SZENDZIELORZ lat 45 
ANDRZEJ BENISZ lat 55 

HELENA CICHON 
MICHAŁ PAŹDZIERNY 
LEOPOLD PRZESDZING 
JÓZEFBŁACHUT 
ANNAKOZUBEK 
TERESA CHMIELEWSKA 
ŁUCJA SGRAJA lat 78 
RENATA LANGER lat 80 
JERZY WILCZEK lat 81 

lat 60 
lat 63 
lat 81 
lat 96 
lat 33 
lat 77 

(w Niemczech) 
(w Niemczech) 
(w Niemczech) 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinom Zmarłych 
składa Redakcja 

Nie wiem od czego zacząć. Tyle nie-
zwykłych osób ze Sławięcic zosta-

ło zabranych z tej Ziemi, od minionej 
wiosny. Śmierć była, jest i pozostanie ta-
jemnicą, aż do końca czasów. Tajemnicy 
życia nigdy nie rozwiążemy-pozostaje 
nam tylko wiara. Czujemy jedynie, każ-
dy na swój sposób, jaką wspaniałością 
i niezwykłością jest dar jakim jest Zycie! 
Ze śmiercią nigdy nie można się pogo-
dzić, jest ona sprzeczna z tym wszyst-
kim co kochamy i na czym nam zależy. 
Udowodnił nam to sam Bóg, poprzez 
zmartwychwstanie Pana Jezusa. „Jesz-
cze dziś będziesz ze mną w raju"- po-
wiedział do łotra! A w innym miejscu 
mówił - „Kto wierzy we mnie nie umrze 
na wieki" 
Tylko to przychodzi mi do głowy, gdy 
myślę o pożegnaniu wyżej wymienio-
nych Osób. Zawsze jest tak, że niektóre 
osoby znamy lepiej, inne mniej. 
Coś mi podpowiada, że powinienem 
się na dłużej zatrzymać, gdy myślę 

o naszej kochanej nauczycielce i mojej 
wychowawczyni Pani STANISŁA-
WIE ŚWIĘSZEK, gdy wspominam 
życzliwego dla wszystkich i zagonio-
nego w społecznych sprawach PAWŁA 
KUNERT, gdy zamykam oczy i widzę 
uśmiechnięte, rozdające dobre uczyn-
ki wokół siebie, Panie KRYSTYNĘ 
SZENDZIELORZ i URSZULĘ BO-
DYNEK. Słów nie potrafię znaleźć, 
gdy pomyślę o zmarłym tak niespodzie-
wanie, moim Przyjacielu MICHALE 
SZENDZIELORZ. Proszę mi wyba-
czyć, ale nie jestem w stanie szczegóło-
wo pisać na temat każdej z wymienio-
nych wyżej Osób. Wiele usłyszeliśmy 
na pogrzebach - będziemy słowa tam 
wypowiedziane pamiętać długo, nawet 
bardzo długo. Czuję jedynie podświa-
domie, że jest sprawa, która te Oso-
by łączyła. Wszystkich pożegnaliśmy 
trzymając się mocno nadziei, że to nie 
koniec naszej znajomości i przyjaźni. 
Powiedział nam o tym sam Bóg, który 
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jest Miłością, który nas ukochał bezgra-
nicznie... 
I pozwólcie Państwo, że już zamilknę.. 
Co można jeszcze pisać, jeżeli jestem 
pewny, że Ktoś Kogoś naprawdę kochał 
i dalej kocha? Gerard Kurzaj 
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KRYSTYNA 
SZENDZIELORZ 

1.06.2012 

Jaskółki przyniosły wiadomość, że 
Pani doktor 

JADWIGA PODSTAWSKI 
(z domu MUSIOL) 

obchodziła niedawno 65-tą rocznicę 
urodzin. Pani doktor mieszka dzisiaj 
w niemieckim Mannheim i tam cały 
swój talent lekarski poświęca chorym. 
Wiemy również, że jest wierna 
Czytelniczką naszego pisma. Niech 
Pan Bóg obdarzy Panią, Pani doktor, 
dobrym zdrowiem i opieką na wiele 
jeszcze lat. Pozdrawiamy ze starej 

Ojczyzny! 

S E R D E C Z N E „ B Ó G Z A P Ł A Ć " 

Księdzu Proboszczowi Marianowi 
Bednarek za ostatnią posługę 
i modlitwy, wszystkim, którzy w tak 
bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele 
serca i życzliwości oraz uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej 

ŚP. A L F R E D A W L O K Ą 

Składają 

żona, synowie i córka z rodzinami 

W imieniu naszej drogiej mamy i babci 

ŚP. T E R E S Y SKOWRONEK 

składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestniczącym w Jej 
ostatniej drodze, za szczerą 
modlitwę, kwiaty i słowa otuchy. 
Księdzu Proboszczowi i całej służbie 
liturgicznej przekazujemy w Jej 

imieniu BÓG ZAPŁAĆ! 

Córki i synowie z rodzinami 

Pan H U B E R T KAPOLKA 

ukończył niedawno 75 lat. Cała 
rodzina Kapolka od wielu lat 
współuczestniczy w tworzeniu naszej 
gazetki i pomaga w jej drukowaniu. 
Pan HUBERT, JUBILAT dobrze 
zna język polski, mimo, iż od lat 
mieszka w Niemczech. Interesuje się 
wszystkim co dzieje się u nas. Sto lat 

Panie HUBERCIE !!! 

Redakcja 
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D Z I Ę K U J E M Y 

Wszystkim za udział w ceremonii 
pogrzebowej 

ŚP. PAWŁA K U N E R T 

Jesteśmy wdzięczni za modlitwę 
i słowa otuchy. 

Nasz ksiądz proboszcz, dr Anna 
Białek, służba liturgiczna, chór, Rada 
Parafialna, Rada Osiedla, Zarząd 
Związku Seniorów, Zarząd DFK, pani 
Gabriela Tomik, pani Ewa Wojton, 
pani Beata Golenia, pan Paweł Poplucz 
i pan Gerard Kurzaj- wszyscy byliście 
nam wielką pomocą i oparciem w tych 

trudnych dniach. 
Bóg Wam zapłać! 

Żona, córka i syn z rodzinami 

PODZIĘKOWANIE 

Mieszkańcy osiedla Sławięcice, 
pasażerowie MZK linii 5 i 9 

DZIĘKUJĄ 

Kierownikowi Wydziału Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miasta 

Panu Maciejowi BARCIOWI 

za zrozumienie i przychylność. 
Modyfikacja rozkładu jazdy 

bardzo nam pomogła. 
Do podziękowań dopisuje 

się Redakcja. 

FOTO OKO 

Pan Paweł Poplucz jak zawsze jest tam gdzie trzeba. 
Wiecej o Ogólnopolskich Prezentacjach Kulinarnych, 
jakie odbyły się w Sławięcicach napiszemy w nume-
rze świątecznym naszej gazety. 

P O D Z I Ę K O W A N I E 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli 
przy nas blisko w czasie choroby 

i pożegnania naszego ukochanego 

ŚP. M I C H A Ł A 

Dziękujemy za każde dobre słowo 
i pomoc w tym trudnym dla nas 
czasie. Dziękujemy za modlitwy 
i tak liczny udział w uroczystościach 

pogrzebowych. 
Bóg zapłać wszystkim za wszystko! 

Rodzina Szendzielorz i krewni 

„Nie umiera Ten, który żyje w naszych 

sercach* 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 24 lipca 2012 w wieku 78 lat 

odeszła od nas nasza ukochana 

ŻONA, MAMA, BABCIA 
ŁUCJA SGRAJA 

Pogrążeni w smutku MĄŻ, CÓRKA, 
SYNOWIE I WNUKI. 

Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 
Księdzu Proboszczowi - serdeczne podziękowania 
za wyrazy współczucia, wieńce, kwiaty i tak liczny 
udział w uroczystościach pogrzebowych naszej 
Mamy, Zony, Babci, Siostry i Krewnej 

ŚP. KRYSTYNY SZENDZIELORZ 

składa Rodzina 
Sławięcice. czerwiec 2012 
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Z radością donosimy, iż w ostatnim 
czasie związek małżeński zawarli: 

Katarzyna Adamczyk i Dariusz Hoy 

Hanna Walisko i Rafał Żurek 

Marta Zwierzchowska i Rafał Dobrzyński 

Monika Smiatek i Michał Rogowski 

Anna Burzan i Tomasz Orszak 

Małgorzata Dereń i Paweł Wietrzykowski 

Aleksandra Grabarek i Jakub Krzak 

Joanna Cegiełka i Roland Szip 

Katarzyna Ziober i Grzegorz Ciris 

Justyna Przesdzing i Dariusz Węgrzyk 

Monika Koehłer i Kamil Grodzki 

Sylwia Stegman i Arkadiusz Jaremko 

Agnieszka Poloczek i Adam Adamiec 

Sandra Gamża i Sebastian Tarapata 

Aniela Świerc i Artur Wilczek 

Manuela Kurowska i Łukasz Sierocki 

Anna Abramiuk i Tomasz Mikołajczyk 

Nowożeńcom serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności i Błogosła-
wieństwa Bożego na nowej drodze 

życia składa Redakcja. 

Szanowni Państwo 

Agnieszka i Ginter Bubala 

oraz 

Małgorzata i Rudolf Scheller 

OBCHODZILI 
55 ROCZNICĘ ŚLUBU 

Obfitych Łask Bożych i samych 
pogodnych dni na dalsze 

lata wspólnego życia 
życzy Redakcja 

Państwu 

Gertrudzie i Janowi Razim 

z okazji 

ZŁOTEGO JUBILEUSZU 
MAŁŻEŃSTWA 

Państwu 

Wandzie i Mieczysławowi Pieczko 

z okazji 

40 ROCZNICY ŚLUBU 

oraz 

Państwu 

Halinie i Józefowi Jaremko 

z okazji 

35 ROCZNICY ŚLUBU 

Szczere gratulacje 
i wszystkiego dobrego 

życzy 
Redakcja 

fi 

100 lat! Naszym Przyjaciołom 
z Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic 

Krysi Kołodennej 

i Gerardowi Kurzaj 

z okazji okrągłej 
rocznicy urodzin 

gorące i serdeczne życzenia 
składają Przyjaciele. 
GRATULACJE 

Paniom: 

Gertrudzie Leszczyk 

i Gertrudzie Jung 

z okazji 90 urodzin wiązankę 
najserdeczniejszych życzeń, dużo 
zdrowia oraz Błogosławieństwa 

Bożego na dalsze lata życia 
składa Redakcja 

-| Nasi Szanowni Seniorzy: 
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Aloiza Pelzer 

Aniela Manek 

Józefa Polak 

Jerzy Ranik 

Jan Gorzowski 

Werner Buchner 

obchodzili 85 „Lato Życia" 
Obfitych Łask Bożych i samych 

słonecznych dni na dalsze lata życia 
życzy Redakcja 

P a n i o m : 

Marii Krzynówek 

Małgorzacie Lewald 

Łucji Kasprzak 

Helenie Gala 

Irenie Grittner 

i Panu Leonowi Grittner 

z okazji 80 urodzin 
najlepsze życzenia 
przesyła Redakcja 

200 lat Pani Mario! 

90-tą rocznicę urodzin obchodziła 
niedawno mieszkająca w Niemczech 

Pani 

Maria Kaduk 

Do dzisiaj pamiętamy w Sławięcicach 
jak zimą, jako dzieci, obok domu Pani 
Kaduk ciągnęliśmy sanki w kierun-
ku „rudelbany" Życzymy Pani, Pani 
Mario, wiele zdrowia i Łask Bożych 
na długie jeszcze lata! Serdecznie po-
zdrawiamy ze Sławięcic. Przekazuje-
my wiadomość, że obok Pani dawnego 
domu, dzieci ciągle zjeżdżają zimą na 

sankach! 
Redakcja i znajomi ze Sławięcic 
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Dzień Kobiet nasze wszystkie Pa-
nie obdarowaliśmy skromnymi ale 
szczerymi prezentami. Nie zabra-
kło słodkości oraz dawki humoru. 
8 marca to również zawody okrę-
gowe XVII edycji Turnieju Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Mene-
dżerskich w Brzegu. Szkołę repre-
zentowali uczniowie klasy IV TA: 
D. Gaidzik, K. Kadur, A. Roman-
czyk, S. Semeniuk, K. Zydek 
Wielki sukces!!! A. Romanczyk 
zakwalifikował się do finału ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo - Me-
nedżerskich. Praca, którą wykonał 
pod kierunkiem Pani R. Majnusz 
oraz uzdolnienia spowodowały 
uzyskanie tytułu laureata a co za 
tym idzie Adrian został zwolniony 
z etapu pisemnego egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe. Gratulujemy i czekamy na 
następców. 
15 marca gościliśmy naszych sąsia-
dów - gimnazjalistów ze Sławięcic. 
Nasi goście zapoznali się z kierun-
kami kształcenia, jakie oferuje na-
sza szkoła a następnie podzieleni na 
grupy wzięli udział w warsztatach 
przedmiotowych z biologii, fizyki, 
przedsiębiorczości. 
Pierwszy dzień wiosny. Samorząd 
Uczniowski zorganizował konkurs 
pod tytułem „Nasze szkolne pa-
sje i talenty". W konkursie wzięli 
udział uczniowie, którzy zaprezen-
towali swoje umiejętności na scenie. 
Jak zwykle okazało się, iż młodzież 
ma wiele talentów ale często nie 
chcą ich pokazywać a my zastana-
wiamy się dlaczego? 
Kiedy pojawi się film W. Smarzow-
skiego - „7 Dni" biegnijcie do kina! 
Nasi uczniowie z klasy IV TA wraz 
z Panią A. Majewską zostali w nim 
statystami. Ich poświęcenie, upór, 
odporność na mróz są godne podzi-
wu ale czego nie robi się, żeby zna-
leźć się w filmie. Relacja na szkolnej 
stronie. Gratulujemy, podziwiamy 
i ...zazdrościmy. 
14 marca to światowy dzień Ludol-
finy. A kto to taki? To słynna liczba 
Pi - 3,14 i nieskończenie wiele cyfe-
rek po przecinku. Podobno można 
w tych cyferkach naleźć swoją datę 
urodzin. Dociekliwych zachęcamy. 

Kwiecień rozpoczął się wspaniałą 
wycieczką do Krakowa. Wszyst-
ko w ramach projektu „Partne-
rzy w Nauce" realizowanego wraz 
z Uniwersytetem Śląskim. Mieli-
śmy okazję zobaczyć przepiękny 
Kazimierz, Muzeum Lotnictwa, 
Sukiennice, Wawel i wiele innych 
cudownych zabytków. Pierwszego 
dnia w Muzeum Inżynierii Miej-
skiej budowaliśmy poduszkowiec 
- mimo wszystko wróciliśmy do 
domu autobusem. 
Uczniowie technikum spedycyjne-
go uczestniczyli w II konkursie lo-
gistycznym organizowanym przez 
Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbro-
wie Górniczej. Opiekunowie jak 
i młodzież potraktowali konkurs 
jako przetarcie przed następnymi 
latami dlatego sukcesy przyjdą póź-
niej. 
Tylko nasi „policjanci" mogli zapo-
znać się z popularnym „kałaszniko-
wem". Wielkie emocje, które temu 
towarzyszyły są dostępne tylko dla 
uczniów tej klasy. Nawet dyrekcja 
nie miała takiej możliwości. Czyż 
uczniowie nie mają lepiej? 
Kończy się 3 - letni projekt „Part-
nerzy w Nauce". Nasi uczniowie 
uczestniczyli w VI Zjeździe Uni-
wersyteckiego Towarzystwa Na-
ukowego. Wysłuchaliśmy cieka-
wego wykładu pt. „Inteligentny 
pojazd dla osób chorych, niepełno-
sprawnych i seniorów" jaki wygłosił 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel. 
Następnie obejrzeliśmy prezenta-
cje, filmy i teledyski przygotowane 
przez szkoły uczestniczące w pro-
jekcie, przygotowane na konkurs 
„Nasz projekt w pigułce". Nasza 
szkoła zaprezentowała film „Trzy 
lata w trzy minuty", autorstwa Ad-
riana Romanczyka z klasy IV TA. 
22 marca w ramach VI Festiwalu 
Nauki ( znowu projekt Partnerzy 
w Nauce ) gościliśmy pracowników 
naukowych Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Z wykładem „Ante-
ny, czyli jak promieniuje twój tele-
fon komórkowy" powinien zapo-
znać się każdy posiadacz komórki. 
III miejsce, nagrody książkowe, 
słodycze zdobyły uczennice klasy 
I LOP M. Stawiarska, M. Kubicka, 
S. Zając, W. Kotyl, N. Ignacy, K. 
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Krzyżanowska w konkursie „ Eko-
logia na wesoło" organizowanym 
przez ZAK S.A. 
26.04.2012 uczniowie naszej szkoły 
przeprowadzili zajęcia edukacyjne 
pt. „Ratujemy i uczymy ratować". 
Adresatami szkolenia byli ucznio-
wie klas 1 - 3 z Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 4, a organizatora-
mi 5 osobowa drużyna ratownicza 
uczestnicząca w tegorocznych Re-
jonowych Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy PCK, w składzie: M. Pa-
sek, P. Dziczkaniec, P. Orłowski, P. 
Sieński i P. Kiebzak z klasy II LOP. 
Głównym celem zajęć było zapo-
znanie dzieci z zagrożeniami i wy-
padkami, jakie mogą zdarzyć się 
w domu czy na podwórku, kształ-
towanie umiejętności zachowania 
się w sytuacjach zagrożenia życia, 
działalnością służb ratowniczych 
oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. 
27 kwietnia 2012 r. odbyły się LI 
wojewódzkie ZAWODY STRZE-
LECKIE „O SREBRNE MUSZ-
KIETY - 2012" organizowane 
przez Kuratorium Oświaty w Opo-
lu, Bractwo Strzeleckie w Głogów-
ku, Zespół Szkół w Głogówku. 
Dziewczęta z klasy II LOP zajęły 
IV miejsce. Niepokonani okazali 
się ich koledzy P. Orłowski, S. So-
bociński, J. Stańczyk. Wystrzelali 
1549 punktów zostając mistrzami 
naszego województwa. W nagro-
dę pojadą do Bydgoszczy na finał 
ogólnopolski. Strzelców przygoto-
wywała Pani Beata Kot. Życzymy 
samych 10 w tarczy. 
16 kwietnia w Głubczycach odbył 

się I Konkurs Matematyczny Po-
granicza Śląsko -Opolskiego. Nasi 
uczniowie A. Tyrała, Ł. Mateja za-
jęli III miejsce. Gratulujemy. 
W X X Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy PCK V miejsce zajęli nasi 
uczniowie. Jeżeli coś będzie nam 
dolegać wiemy do kogo się udać. 
Sezon kajakowy rozpoczęty. Nowa 
trasa, nowe wyzwania. Tym razem 
trasa spływu przebiegała rzeką 
Kłodnica. Szlak o długości 18 km 
prowadził od wodospadu w Sła-
więcicach do Przystani Szkwał 
w Koźlu. Tradycyjnie, ku wielkiej 
radości uczniów musiał się wykąpać 
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Sz. Kupka ale wszystko było pod 
kontrolą P. Tokarczyka. Mamy na-
dzieję na zainteresowanie miesz-
kańców Sławięcic tą formą rekre-
acji. 

• S. Krone znalazła przed matura 
trochę czasu. Zobaczcie co napisa-
ła: 

Nasza wspaniała Polska 
zawsze w cieniu stała, 

Aż w roku 2012 zabłysła nad nią chwała. 
I w końcu takie zaszczyty nas spotkały, 

By „mrówki" polskiej pracy 
stadiony stawiały. 

Niech nie wątpi naród europejski 
w nasze umiejętności, 

Bo Polska tego lata kontynent cały ugości. 
Kultura stadionów naszym 

oczom się ukaże, 
Gdy jako kibic miłym gestem 

przeciwnika obdarzę. 
„EURO 2012" w końcu zaczynamy 

I wszystkich fanów sportu zapraszamy! 

5 maj 2012 r. cały kraj bawi się 
podczas długiego weekendu. Na-
uczyciele i maturzyści rozpoczy-
nają egzamin maturalny. I tak cały 
miesiąc. Wyniki 29 czerwca. Tak 
bardzo chcielibyśmy żeby wszyscy 
zdali. Powodzenia. 

• F. Baran, J. Piekarski otrzymali 
nagrody i miano „Super, Super Be-
neficjenta" za najbardziej aktywny 
udział w konkursach organizowa-
nych w ramach projektu „Partnerzy 
w Nauce" realizowanego przez trzy 
lata we współpracy z Uniwersyte-
tem Śląskim. To wielkie wyróżnie-
nie gdyż taki tytuł otrzymało tylko 
trzech beneficjentów projektu. Gra-
tulujemy i dziękujemy za zaangażo-
wanie. 
W dniach od 4 - 6 czerwca 2012 
r. na strzelnicy WKS „Zawisza" w 
Bydgoszczy odbył się Ogólnopol-
ski Finał Centralny 51 Zawodów 
Strzeleckich „O Srebrne Muszkie-
ty 2012". W zawodach brali udział 
zwycięzcy zawodów wojewódzkich 
z całej Polski. J. Stańczyk, S. So-
bociński, P. Orłowski wystrzelali 
drużynowo 8 miejsce w Polsce; zaś 
J. Stańczyk indywidualnie był 16. 
Gratulacje dla strzelców wyboro-
wych i trenera Pani Beaty Kot. 
W czasie czerwcowego festynu 
kiermaszowego nie mogło zabrak-
nąć naszych „policjantów". Wyko-
nali oni musztrę paradną oraz dwa 
kabarety „Ufoki" i „Policjanci". N. 

Ignacy zaśpiewała piosenkę w języ-
ku niemieckim. Ich występy zostały 
przyjęte gromkimi brawami. 

• Uczniowie wszystkich zawo-
dów technikum mieli możliwość 
uczestniczenia w konferencjach 
naukowych „ Mój region - moja 
przyszłość"; Współpraca szkół 
zawodowych w ramach realizo-
wanych zadań i projektów" oraz 
w podsumowaniu projektu Inno-
wacyjna Szkoła Zawodowa III. 

• Czerwiec w szkole „to czas wypłaty" 
za całoroczną naukę, gorący proces 
rekrutacyjny. Musimy się pochwa-
lić. Wyniki egzaminu maturalnego 
w technikum - 83,2%; w Liceum 
Ogólnokształcącym - 79,2%. Wy-
niki egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe technik 
ekonomista - 100%, technik spe-
dytor 58,2%, technik hotelarstwa 
- 96,2%, technik obsługi turystycz-
nej - 100%. Te rewelacyjne wyniki 
wskazują, że zmierzamy w dobrym 
kierunku. 

• Rekrutacja do klas pierwszych za-
kończona sukcesem. Po kilku la-
tach przerwy reaktywowaliśmy 
technikum chemiczne, z którego 
kiedyś słynęła nasza szkoła. Naukę 
rozpoczęło 120 uczniów w klasach 
technikum i liceum ogólnokształ-
cącym. 

• Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 
bardzo intensywnie. W ruch po-
szły wiosła i kajaki ( znowu suk-
cesy ) oraz zorganizowaliśmy kilka 
wycieczek: do Poznania, Wied-
nia, Tarnowa ale o tym wszystkim 
w następnym numerze... 

Skrzętnie notował i zapisywał Adam Kania 

15 

Gazeta Sławięcicka 

ŚNIŁO MI SIĘ, ŻE... 
• Znowu zamknęli wszystkie granice. 

Nawet te z Czechami i Słowacją. Do 
Niemiec potrzebna była wiza, a wy-
jazd na Litwę był całkowicie niemoż-
liwy...Nawet do Rudzińca leżącego 

już w innym województwie nie można 
było pojechać bez przepustki. O co tu 
chodzi? Biłem się sam ze sobą, we śnie 
szukając odpowiedzi. Ktoś mówił o 
stanie wojennym...Ale kto na nas na-
padł? Odpowiedzi szukam do dziś. 

• Wprowadzono w Polsce Euro! Za-
stosowano kurs 1:1. Ludzie bardzo się 
cieszyli. Średnia pensja zbliżyła się do 
4000 Euro. Ceny w sklepach przeli-
czono po kursie 4:1. Wszysko było tań-
sze niż w Niemczech i Holandii. Pełne 
pociągi ludzi wracały z zachodu do 
Polski. Ruszyła potężna inwestycja 
na tzw. Polu Południowym. Trzeba 
było na nowo uruchomić stację kolejo-
wą Sławięcice. Kilka taksówek miało 
cały dzień robotę podwożąc ludzi z tej 
stacji... 

• Odbudowano zamek księcia Hohen-
loego w Ujeździe Śląskim u naszych 
niedalekich sąsiadów. Otwarcie zamku 
odbyło się w ten sposób, że powóz za-
przężony w 12 koni przewoził księżną 
i księcia Hohenlohe ze sławięcickiego 
parku do Ujazdu.. .Zaprzęgiempowo-
ził sam pan burmistrz Ujazdu Tadeusz 
Kauch.... 

• Sąd w Koźlu wydał sprawiedliwy wy-
rok w sprawie oszustów naciągających 
starszych mieszkańców Sławięcic na 
podpisywanie nowych umów... Skaza-
ni młodzi agitatorzy, musieli ręcznie, 
tylko przy użyciu łopat wyciągać stare 
słupy telefoniczne tkwiące bezużytecz-
nie na ulicach naszego osiedla., zajęło 
im to 2 tygodnie. Wszystkiego pilnowa-
ła Straż Miejska.... 

śnił: Gerard Kurzaj 
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B I A Ł Y GOŁĄBEK 

Gołąbku biały ukryty w dłoni, 
Ufnie przytulasz się do skroni -
Wypuszczę cię - już sobie leć, 
Z obłoków biały wianek spleć... 

Spójrzcie! - gołąbek biały w niebo wzleciał 
O! jeszcze jeden, drugi, trzeci... 
Gdzie poskrywałyście się, dzieci? 

Przed chwilą była tu ich gromadka -
Czy ktoś nie widział jej przypadkiem? 

Hop, hoop! ... Jest kto tu? 
Warkoczyk zniknął w kwiatach bzu, 
Wciąż jeszcze źdźbełko trawy drga, 
Piłka się toczy po „kocich łbach", 
Salto się w smugę rozwinęło, 
Rolki rzucone są w nieładzie... 

Może są w parku? -
Na kaczym rynku? -
Może na łące? albo... w sadzie?-

Ponad strzelistych wież koroną, 
Białe gołąbki sploty tworzą, 
Radosny śpiew gromadki dzieci, 
Rozbrzmiewa dziś na chwałę Bożą -
I już się niebo rozpromienia -
Już zamrugało „oko modre"... 
Do ufnych serc zstępuje tchnienie, 
Błogosławieństwem darząc szczodrze... 

Choć dźwięki pieśni się rozpłyną 
Po najodleglejszych zakątkach, 
W serduszkach czystych pozostanie, 
Pierwszej Komunii pamiątka. 

Romualda 

FOTO OKO 

W S Z Y S T K I C H Ś W I Ę T Y C H 

A tym, co śmierć już przekroczyli, 

Lecz jeszcze ściana ich od Ciebie dzieli, 

Bądź Bramą, Boże, by w Tobie odżyli, 

Twym zmartwychwstaniem żywi i weseli! 

Wybaw ich z męki, oczyść ogniem grzech, 

Niechaj przy Tobie staną wyzwoleni -

Ty, któryś Ojcem, uśmierz Sędzi gniew, 

Ty, Któryś Zbawcą, ocal od płomieni! 

Niechaj opuszczą z Tobą ziemie mąk, 

Ty, któryś jest miłością, idź wyprowadź -

Podaj im pomoc Twych wszechmocnych Rąk 

I pozwól im z uśmiechem Cię miłować. 

Ty, który jesteś Słowo. Który jesteś Bóg, 

Przyjmij ich w dom swój wielki. 

Niech przejdą próg! 

L I S T O P A D 

Słychać kroki za oknem? 

Nie. To spadają liście. 

Liście od szronu mokre: 

Trudno o tym nie myśleć. 

Gdy patrzeć przez drzwi szparę, 

Jest aleja i furtka. 

Spadają, co chwil parę 

pod drzwi i do ogródka. 

Puszyście iść jest po nic; 

szeleszczą jak z azbestu, 

tak blisko jest strapionym 

słuchać tego szelestu. 

Jest dzień zaduszny — szósta. 

Choć nie widzę nikogo, 

muszę myśleć o duszach, 

które cierpią ku Bogu 

W O J C I E C H B Ą K / Z " I N T E N C J E SERCA"/ P A W E Ł H E I N T S C H / z „ I N T E N C J E SERCA"/ 

Ekipa radia HAJER gościła w Sławięcicach. 

J E S I E N N E KRAJOBRAZY 

Gdy poranna mgiełka pola i łąki spowija, 
kiedy ostatnia róża w ogrodzie swoje płatki rozwija. 
Gdy nić babiego lata się wije 
a gospodarz ze zbiorami sie uwija. 
Kiedy kwitną astry i chryzantemy 
a październikowe dziewczyny (Ireny) 
obchodzą swoje imnieniy. 
Gdy drzewa złote liście na ziemię zrzucają 
i kolorowe dywany pod nimi układają. 
Kiedy odlatujące ptaki klucze na niebie tworzą 
a gospodarze oziminy sieją i ziemię orzą. 
Kiedy przdrożna jarzębina czerwonymi koralami się szczyci, 
a w alejkach i parkach kasztany zbierają dzieci. 
Kiedy jabłoń w ogrodzie od owoców się ugina 
i czas już posmakować młodego porzeczkowego wina. 
Kiedy dzień w kolorze śliwkowym się rozpoczyna, 
gdy wiatr się wzmaga i deszcz zacina. 
To znak, że jesień już się zaczęła. 

Alicja.M - jesień 2012 
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SKŁADKI 
Wszystkim członkom Towarzystwa 
Przyjaciół Sławięcic przypominam, że 
rok 2012 zbliża się ku końcowi i byłby 
czas opłacić składki członkowskie na 
rok 2012 i oczywiście uregulować zale-
głości z lat poprzednich . 
Wielu z nas zrobiło już to w ciągu roku, 
ale są też tacy (na szczęście nieliczni), 
którzy chyba zapomnieli, że się do To-
warzystwa Przyjaciół Sławięcic zapisali, 
i że z tego tytułu jest między innymi 
obowiązek opłacania składek. Jeśli nie 
chcą należeć do Towarzystwa, do któ-
rego kiedyś się dobrowolnie wstąpili to 
powinni się jasno, pisemnie zadekla-
rować. Zgodnie ze Statutem Zarząd 
ma prawo wykluczyć z Towarzystwa 
za uporczywe niepłacenie składek. Po-
nieważ zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia, nie chcielibyśmy jako Zarząd 
zamiast życzeń świątecznych wysyłać 
pisma upominające. 

Dla ułatwienia wpłat podaję, że skład-
ki można składać do mnie osobiście lub 
bezpośrednio na konto bankowe Towa-
rzystwa: 

Bank Pekao SA 1/ Kędzierzyn-Koźle 
85 12401659 1111 0000 2600 7126 
z dopiskiem „składki członkowskie". 

Na to konto można oczywiście wpła-
cać także darowizny na cele statutowe 
Towarzystwa w tym wydawanie „Ga-
zety Sławięcickiej". 

Za wszelkie wpłaty serdecznie dzięku-
jemy. 

Pozdrawiam wszystkich 
Grzegorz Białek - Skarbnik TPS. 

Pomogli w wydawaniu Gazety Sławęcickiej: 

Pan Alfred Kaduk 
Państwo Jadwiga i Reinhold Majcher 

Pani Gertruda Bolting 
Pani Irena Kunert 

Państwo Jolanta i Roman Kielbala 
Pan Manfred Gorzawski 

Pan Jan Bonk 
Państwo Sylwia i Arnold Wloką 

Pani Maria Kupka 
Pani Helena Kozubek 
Pan Norbert Lasota 

Państwo Ilona i Josef Milka 
Państwo Gabi i Werner Nahlik 

Państwo Maria i Werner Tkotsch 
Pani Hildegarda Szolz 

Pani Maria Rudner 
Państwo Janka i Janek Klose 

Państwo Maria i Gerard Kurzaj 
Pan Eugen Harnus 

Pani Edeltraud Parusel 
Państwo Christine i Norbert Jarosch 

Państwo Halina i Józef Kapolka 
Grupa piłkarzy z Niemiec 

Pan Arnold Golombek 
Pan Józef Mróz 

Pan Joachim Bodynek 
Państwo Margarethe i Jan Burzan 

Pani Gabriela Majnusz 
Państwo Monika i Józef Gabor 

Państwo Lucja i Piotr Hanousek 
Państwo Anna i Jan Janoschka 

Państwo Renata i Georg Dietrich 
oraz Anonim (dziękujemy Ci zyczliwy nam Anonimie) 

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy 
życząc jednocześnie wszelkiego Dobra. 
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Hotel 
Restauracja 
Kawiarnia 

Imprezy okolicznościowe -
Zapraszamy do restauracji oraz 
klimatycznej kawiarni w ogrodzie z i m o w y m 
Przyjęcia plenerowe - zabytkowy 
park z odrestaurowanymi leżakowniami 
Konferencje - profesjonalna 
sala konferencyjna 
23 komfortowe pokoje (40 
miejsc noclegowych) 

Zapraszamy! 

Kędzierzyn-Koźle Sławięcice ul. Orkana 14 tel. +48 77 40 53 440 e-mail: recepcja@hotelhugo.pl 

Twoje magiczne miejsce w Sławięcicach. 

Hotel Hugo 
SŁAWIĘCICE 

mailto:recepcja@hotelhugo.pl
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PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNA GÓRĘ 

Jak co roku, tym razem 2 lipca, czyli w pierwszy poniedziałek po zakończeniu roku szkolnego, wyruszyliśmy po raz kolejny na 
pielgrzymi szlak. Tematem wiodącym tegorocznej pieszej pielgrzymki ze Sławięcic na Jasną Górę było hasło: „Kościół naszym 
domem". Wyruszyło nas ok. 70 osób, a na Jasnej Górze było już nas ponad 120 - oczywiście razem z tymi, którzy dojechali 
autokarem i samochodami. Te kilka zdjęć niech będą zachętą do podjęcia trudów pielgrzymki w przyszłym roku. G g 

Wyruszamy... Rytuał zapalania ogniska 

Starsi pielgrzymi nas dożywiali... 

Bawię sią i starsi i młodsi. 

I jeszcze walczyk, na 33 kilometrze 

Doszliśmy! 

Pierwsze wywiady! W spiekocie dnia-Droga Krzyżowa. po t o ; K s M Bednarek 

19 
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FOTO OKO 

Kto nam podskoczy? Zdają się pytać nasze sławięcickie 
chłopaki sfotografowani już dość dawno. Kto rozpozna-
je na tym zdjęciu przyjaciół i znajomych? Jedno wiem 
każda z osób tu przedstawionych to osobna ciekawa 
historia. Czekamy na wspomnienia. 

Foto: Archiwum 

Tysiące absolwentów opuściło mury naszego szacowne-
go sławięcickiego Technikum Chemicznego (dziś Zespół 
Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja). Wielu absolwentów do 
dziś utrzymuje ze sobą przyjacielskie kontakty. Odby-
wają się zjazdy i spotkania klasowe. Nasz fotoreporter 
spotkał właśnie taką grupę absolwentów w momencie 
gdy wchodzili oni do położonej niedaleko szkoły, nowej 
restauracji „Villa Vanilla". 

Foto: Werner Tkocz 

Nareszcie! Mamy w Sławięcicach prawdziwy 
plac zabaw nie tylko dla dzieci. 

Księżna KATHARINA, małżonka księcia 
KRAFTA zu HOHENLOHE, przywitała 
panią ELŻBIETĘ GLAGLA, jak własną 
siostrę. Zdjęcie wykonano podczas wi-
zyty pary książęcej w Sławięcicach dnia 
13.09.2012 roku. 

Foto: Daniel Polak 

WSPOMNIENIE Z WAKACJI 

Wschód słońca nad Żywcem... Bieszczady były i są piękne... 
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II FESTYN KIERMASZOWY - SŁAWIĘCICE 27 MAJA 2012 

Spotkania organizacyjne na poszczególnych ulicach 
przed festynem. 

Nad wszystkim czuwała nasza 
Patronka Św. Katarzyna 

Pomagali starsi,młodsi i najmłodsi.. 

Co to były za dni! Piękne, radosne.... 
Ilu gości z różnych stron Polski i Euro-
py-
Prawie 6 miesięcy przygotowań. Zaan-
gażowani wolontariusze ze wszystkich 
ulic osiedla. 
Cieszymy się, że wszystko się udało. 
Byliśmy przez te dwa dni jedną wielką 
Rodziną! I o to głównie chodziło. Może 
uda nam się z tej braterskiej atmosfery 
festynowej przenieść coś na dalsze tygo-
dnie i miesiące? Wierzę, że tak będzie, 
już tak jest. Na zdjęciach obok, kilka 
wspomnień z tych wspaniałych majo-
wych dni w Sławięcicach. Czy w roku 
2014 znowu się skrzykniemy i znowu 
zorganizujemy festyn ? G. Kurzaj 

Niektórych tak rozbolała głowa, 
że używali specjalnych chust 
antystresowych... 

Co to dla mnie przenieść ławki gdy jutro jest festyn. 

Najpierw trochę pojedliśmy, a potem były tańce.. 

Ksiądz Proboszcz miał wszystko pod kontrolą. 
Chłopcy po co Wam to szkło? 

Nasza niezawodna sławięcicka orkiestra 



Pismo Przyjaciół Sławięcic 
> cd. ze str 1 

przyniosą one owoc w postaci szczęścia, 
miłości, zadowolenia, radości. Jednym 
z najcenniejszych nasion, które otrzy-
maliśmy jest ziarno wiary podarowane 
nam przez Boga w momencie chrztu 
świętego. Najpierw o naszą wiarę i jej 
wzrost troszczyli się rodzice i dziad-
kowie modląc się za nas, rozmawiając 
z nami o Bogu, prowadząc do kościoła. 
Później pojawiają się inni: kapłani, kole-
dzy i koleżanki i wielu ludzi, którzy albo 
pomagają nam, aby nasza wiara była co-
raz silniejsza albo przeszkadzają i osła-
biają naszą wiarę. Jednakże to każdy 
z nas pozostaje odpowiedzialny za swoją 
wiarę, za jej rozwój albo jej przygasanie. 
11 października br. rozpoczął się Rok 

Wiary, który może być okazją do od-
nowienia i umocnienia wiary. Rok wia-
ry jest zaproszeniem do autentycznego 
i nowego nawrócenia do Chrystusa, do 
rozbudzenia w nas na nowo entuzjazmu 
i radości uczniów Chrystusa, do bar-
dziej świadomego wyznawania wiary. 
Rok wiary jest też okazją do ponownego 
odkrycia i studium podstawowych tre-
ści wiary, które znajdują w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego oraz w nauczaniu 
Soboru Watykańskiego II. 
Święty Jakub Apostoł pisze: „Wiara, je-
śli nie byłaby połączona z uczynkami, 
martwa jest sama w sobie." (Jk 2,17) 
Niech ten czas Roku Wiary będzie 
czasem konkretnych czynów i działań 

osobistych oraz wspólnotowych, które 
będą świadectwem życia i rozwoju na-
szej wiary. 
PS. Dziękuję wszystkim czytelnikom 
Gazety Sławięcickiej za troskę o na-
szą świątynię. Dzięki zaangażowaniu 
parafian i wielu innych osób w minio-
nym czasie wymalowaliśmy kościół, 
ale również wykonaliśmy wiele innych 
prac w kościele, wokół niego i na cmen-
tarzu parafialnym. Przed nami kolejne 
sprawy jak remont ławek, czy w dalszej 
przyszłości prace przy osuszaniu fun-
damentów kościoła. Z Radą Parafialną 
wybraliśmy już firmę stolarską i mam 
nadzieję, że już latem usiądziemy w na-
szym kościele w odnowionych ławkach. 

Ks. Marian Bednarek, proboszcz 

HUGO już zaprasza! roku. Z tego co nam wiadomo, ukoń-
czono dopiero pierwszy etap przywra-
cania do świetności istniejących na tym 
terenie zabytkowych budowli. Wielkie 
znaczenie dla naszych mieszkańców ma 
fakt, że powstały nowe miejsca pracy, a 
nasze osiedle, dzięki staraniom dyrekcji 
kompleksu HUGO staje się coraz bar-
dziej popularne. Każdy nowy biznes wi-
tamy zawsze z radością. Tak jest i tym 
razem. Niech się wiedzie! 

Nowy kompleks restauracyjno-hotelowy 
przy ulicy Orkana 14 w Sławięcicach już 
jest do dyspozycji gości. Właścicielom 
życzymy sukcesu i cierpliwości w nieła-
twej dzisiaj walce o klienta. Wielu z nas 

miało okazję przekonać się, jak piękny 
to jest obiekt w czasie Ogólnopolskich 
Prezentacji Kulinarnych, które mia-
ły miejsce na terenach parkowych tego 
kompleksu w niedzielę 16 września 2012 

•Takich zabytkowych leżakowni nie ma nigdzie w Pol-
sce. Cisza, przyroda... Idealne miejsce na odpoczynek 
i spokojne spotkanie biznesowe lub przyjacielskie. 

Foto:D.Polak 

Redakcja 

UWAGA - Wybory do RADY OSIEDLA!!! 
Samorząd Mieszkańców Osiedla 
Sławięcice informuje, iż 14 listopada 
2012 roku o godz. 17— w siedzibie 
Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 
w Kędzierzynie-Koźlu (dawna Szkoła 
Podstawowa w Sławięcicach) odbędą 
się wybory NOWEJ Rady Osiedla 
Sławięcice. Mieszkańcy, którzy mają 
ukończone 18 lat i są zameldowani na 
terenie Osiedla Sławięcice, mogą wziąć 
aktywny udział w wyborze nowych 

członków Rady Osiedla. Na spotkanie 
należy przynieść ze sobą dowód osobisty. 
Wybory poprzedzone będą spotkaniem 
z mieszkańcami naszego osiedla w tym 
samym dniu (godz.16.30) podczas 
którego wspólnie zastanowimy się 
nad przyszłymi kierunkami działań 
i oczekiwaniami społeczności Osiedla 
Sławięcice. Zapraszamy starszych 
i młodszych, dotychczasowych 
mieszkańców i nowoosiedlonych, 
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aby wszyscy mogli stworzyć projekt 
oczekiwań wobec planu budżetu miasta 
Kędzierzyn-Koźle na rok 2013. 
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa 
w integracji „naszej Małej Ojczyzny". 

Przewodnicząca Zarządu 

Gabriela Tomik 
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Brawo Patryk! 

FOTO OKO 

FATIMA JEST NIEZWYKŁA! 

Mogliśmy tam być oraz doświadczyć 
niezwykłości i siły tego Miejsca. Może 
w kolejnych wydaniach gazety napisze-
my o tym szerzej. Nasza pielgrzym-
ka do tego sanktuarium była możliwa 
dzięki ludziom dobrego serca, jakimi są 
Państwo BARBARA i WOLFGANG 
LERCH. Jak dobrzy to są ludzie, to wi-
dać nawet na zdjęciu zamieszczonym 
obok (przepraszamy Basię i Wolfganga, 
że zamieszczamy zdjęcie bez pytania 
o zgodę). 

Nasza wyprawa do Portugalii i Hiszpa-
nii dzięki uprzejmości Państwa LERCH 
była dla nas jedną z takich niezwykłych 
rzeczy. Dziękujemy Ci Basiu! Dziękuje-
my Ci Wolfgang! 

wdzięczni Maria i Gerard Kurzaj 

Jak informuje nasz przyjaciel w Man-
nheim Josef Kapolka w dniach 15.04.-
20.04.2012r przebywał na tygodnio-
wym sprawdzianie w niemieckim 
Klubie T S G 1899 Hoffenheim piłkarz 
ze Sławięcic, Patryk Paczulla. Patryk 
mieszkał w internacie gdzie, również 
zakwaterowani są inni piłkarze dosłow-
nie z całego świata (USA, Węgry, Afry-
ka, Chorwacja, Norwegia i inne) Patryk 
jest wychowankiem Sławięcickiego 
Klubu i wnukiem obecnego prezesa Jó-
zefa Paczuły. Obecnie gra on w klubie 
Górnika Zabrze i zgodnie z decyzjami 
zarządu Klubu Hoffenheim będzie dalej 
obserwowany przez Scauta T S G 1899 
Hoffenheim Josefa Kapolkę. Patryk jest 
utalentowanym zawodnikiem i posiada 
wspaniałe warunki fizyczne. Miejmy 
nadzieję, że rysuje się przed nim wspa-
niała kariera piłkarska. Serdecznie mu 
tego życzymy. 

Redakcja 

Ks. Dariusz Flak misjonarzem w Peru 
W niedzielę 30 września 2012 r. w ko-
ściele pw. Bożego Ciała w Oleśnie mia-
ła miejsce niecodzienna uroczystość. 
Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja 
wręczył krzyż misyjny i pobłogosławił 
na czas pracy misyjnej w Peru księdzu 
Dariuszowi Flakowi, który w latach 
2002-2006 pracował w naszej parafii 
jako wikariusz. W tej podniosłej uro-
czystości uczestniczyło wielu kapłanów, 

wśród nich m.in. ks. biskup senior Jan 
Wieczorek, Dyrektor Centrum Forma-
cji Misyjnej w Warszawie ks. dr Janusz 
Paciorek, proboszczowie księdza Dariu-
sza - ks. Jan Piechoczek i ks. Edmund 
Podzielny, a także rodzina, przyjaciele 
i parafianie z Olesna, Sławięcic i Opo-
la. Uroczystą Mszę św. uświetnił chór 
parafialny z Olesna i sławięcicki zespół 
„7 Trąba Baranka". 
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Życzymy Księdzu Dariuszowi wielu 
łask Bożych i opieki Matki Najświętszej 
na peruwiańskiej ziemi i obiecujemy pa-
miętać w modlitwie. 

Adam Popławski 

Obok widzimy trójkę pastuszków z Fa-
timy, którzy w roku 1917 rozmawiali 
wielokrotnie z Matką Bożą. Dzieją się 
więc na świecie rzeczy, o których nawet 
filozofom się nie śniło. 
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Pani Marta 

Starzy ludzie powiadali „każda potwora 
ma swojego amatora" - i coś w tym jest. 
Dziś wszystko możesz sprzedać. Mo-
żesz też kupić nawet najbardziej intym-
ne szczegóły z życia tzw. gwiazd, im te 
szczegóły bardziej szokujące - tym się 
lepiej sprzedają. 
„Komu oddaję rękę", „Zostanie tatą po 
raz drugi", „Sekrety ukochanego" (nie 
rozumiem, jeśli to sekret to po co o tym 
trąbić?), „Czy oni się jeszcze kocha-
ją?" To tylko niektóre tytuły krzyczą-
ce z okładek kolorowych magazynów. 
Oczywiście nie musisz tego kupić, wy-
bór należy do ciebie. Jest jednak coś ta-
kiego w człowieku, że zaczynasz w któ-
rymś momencie wątpić, czy aby jesteś 
normalny bo żyjesz od lat z tym samym 
mężem albo żoną, nie lubisz koloru brą-
zowego, a taki tylko będzie na topie, nie 
gustujesz w stylu militarnym więc bę-
dziesz niemodna. Szok! 
Czytasz: luksus, elegancja, gwiazdy 
i wielu ludzi wpada w popłoch, że zo-
stali w tyle, że nie zrobili kariery, że nie 
są coli.... 
Więc imają się nie rzadko sposobów 
iście szatańskich (z zabijaniem własnych 
dzieci włącznie), byle tylko o nich było 
głośno, byle zostać gwiazdą, choćby na 
chwilę. 

Podobno człowieka można zabić gazetą. 
Media mogą cię postawić na piedestał, 
ale mogą też zniszczyć cię tak, że się ni-
gdy nie podniesiesz. 
Rozwój techniki serwuje nam coraz 
wymyślniej sze środki przekazu, które 
torpedują nasze zmęczone umysły. Dziś 
nie wystarczy deklaracja słowna ateisty, 
że on nie wierzy-on po prostu musi to 
wykrzyczeć na bilbordzie. 
Kiedy więc tak sobie to wszystko ukła-
dam to wiem jedno - media nie powie-
działy jeszcze ostatniego słowa i z całą 
pewnością dorastające pokolenia będą 
musiały stoczyć niejedną wewnętrz-
ną walkę by oddzielić to co prawdziwe 
i wartościowe od kiczu i miernoty. 
Z wielkim sentymentem wspominam 
panią Martę. Była to starsza pani, któ-
ra nigdy nie wyszła za mąż. Mieszkała 
sama. Od kiedy ją pamiętam, zawsze 
była „starsza" - ani młoda, ani stara. 
Wydawała się nieprzystępna. Choć jak 
się potem okazało, miała dużo dobroci 
w sobie, ale rzadko się uśmiechała. Pra-
cowała na tzw. zmiany, dreptała w cha-
rakterystyczny sposób do autobusu obok 
naszego domu. Zawsze zamyślona, 
jakby trochę roztargniona. Ukryta za 
płotem z szerokich sztachet, śledziłam 
każdy jej ruch. Nosiła bawełniane poń-

czochy w prążki i całe swe życie prze-
chodziła w sznurowanych, skórzanych 
trzewikach do kostek, na grubej pode-
szwie. Było w tej pani coś magicznego. 
Bardzo chciałam się jakoś wkraść w ła-
ski pani Marty. Wiedziałam, bo to nie 
było tajemnicą, że pani Marta ma prze-
piękną książkę - „Żywoty świętych" 
Niechętnie ją pożyczała bo książka była 
cenna i ładnie wydana. Była pisana go-
tykiem. Nie chodziło nawet tyle o tekst, 
ale ilustracje z życia świętych były tak 
ślicznie kolorowe i przemawiające do 
wyobraźni, że oglądało się je z zapartym 
tchem. Miałam wtedy 6 lat, umówiłam 
się z dwiema koleżankami i odważy-
łyśmy się pójść do pani Marty. Wtedy 
pierwszy raz zobaczyłam, ze pani Mar-
ta się uśmiecha, nie przegoniła nas, ale 
usiadła z nami przy okrągłym stole i to 
ona delikatnie przewracała karty księgi 
oprawionej w czerwoną skórę. Opo-
wiadała nam przy tym o niektórych 
świętych a my z wypiekami na twarzy 
chłonęliśmy każde jej słowo. Po latach 
wiem, że ta wizyta u pani Marty była 
bardzo ważna w moim życiu, a przecież 
to też było źródło informacji, przekazu, 
wzorca, a jakże inne od tego co nam ser-
wują dzisiejsze media. 

Maria 

Nowinki z Zespołu Szkół Miejskich nr 4. 
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 
3 września tradycyjnie mszą św. w ko-
ściele, a następnie uroczystą akademią 
w sali gimnastycznej. 
Ten rok szkolny rozpoczęło w naszym 

zespole (szkoła podstawowa i gimna-
zjum) 185 uczniów. Naukę w klasie 
pierwszej szkoły podstawowej rozpo-
częło tylko 14 uczniów - jest nas coraz 
mniej. 
Jednym z głównych zadań dydaktycz-
nych w tym roku szkolnym jest po-
prawienie tych umiejętności uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, któ-
re wypadły słabiej tak na sprawdzianie 
w szkole podstawowej jak i egzaminie 
gimnazjalnym oraz w innych badaniach 
osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
W zakresie wychowania, kontynuujemy 
pracę nad poprawą dyscypliny w szkole. 
Proces ten jest długotrwały i wymaga 
ciągłych działań. 

Corocznie podejmujemy działania ma-
jące na celu poprawę warunków nauki 
i pracy w budynku szkolnym. W czasie 
wakacji odnowiona została sala do na-
uki języka niemieckiego. Z początkiem 
roku szkolnego zmodernizowaliśmy 
pracownię komputerową wymieniając 
sprzęt komputerowy starszej generacji 
na nowszy. Z funduszy Rady Rodziców 
sfinansowany został zakup rolet do kil-
ku sal lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej. 
Jak co roku, uczestniczymy w programie 
„Szklanka mleka", w którym to ucznio-
wie szkoły podstawowej otrzymują 
codziennie, bezpłatnie mleko a także 
w programie „Owoce w szkole". Trzy 
razy w tygodniu, również bezpłatnie, 
dzieci klas I - III otrzymują świeże 
owoce lub warzywa. 
Zgłosiliśmy udział szkoły w progra-
mach antynikotynowych: „Nie pal przy 
mnie, proszę" oraz „Znajdź właściwe 

rozwiązanie", oraz w programie profi-
laktycznym „Zachowaj trzeźwy umysł." 
Także w tym roku szkolnym organizuje-
my dla uczniów pomoc w nauce a także 
zajęcia rozwijające ich zainteresowania: 
językowe, informatyczne, plastyczne, 
sportowe. Uczniowie naszej szkoły mają 
także możliwość nauki języka niemiec-
kiego w ramach podtrzymywania po-
czucia tożsamości narodowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych. 
Wiele informacji dotyczących bieżą-
cej działalności szkoły w tym wzo-
ry dokumentów, obowiązujące prawo 
w szkole, plan lekcji, zastępstwa za 
nieobecnych nauczycieli, umieszczo-
nych jest na naszej stronie internetowej: 
www.zsmnr4kkozle.pl Zapraszamy do 
jej odwiedzania. 

M. Dąbrowski 

http://www.zsmnr4kkozle.pl
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Pasowanie Pierwszoklasistów Po tylu wrażeniach w świetlicy szkolnej 
czekała na dzieci słodka niespodzian-
ka przygotowana przez rodziców. Było 
bardzo miło i serdecznie. Wszystkie 
dzieci były zadowolone i dumne, że zo-
stały włączone do społeczności szkoły. 

Obserwator szkolny... 

We wtorek 2.10.2012 w naszej szkole 
odbyła się uroczystość „Pasowania na 
ucznia" dzieci z klasy pierwszej. Wszyst-
kie pierwszaki przybyły do szkoły wraz 
z rodzicami. W uroczystości brali rów-
nież udział uczniowie kl. II i III wraz 
z wychowawcami. 
Dzieci z klasy pierwszej wraz z ucznia-
mi klas starszych przygotowały pro-
gram artystyczny. Pięknie recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, chwaliły się 
swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Po części artystycznej nastąpiła część 
oficjalna. Przy fladze dzieci powtarzały 
tekst ślubowania. Po ślubowaniu każdy 
uczeń z klasy był osobiście pasowany 
przez Pana Dyrektora „Zaczarowanym 
ołówkiem", otrzymał również pamiąt-
kowy dyplom pasowania. 

LIST Z MIEJSCA KŁODNICKIEGO 
Podobnie jak w poprzednich numerach „Gazety Sławięcickiej" chcielibyśmy się pochwalić wydarzeniami, 
które miały miejsce w naszym Osiedlu lub były z nim związane. Oto telegraficzny skrót tych faktów: 

Zorganizowaliśmy zbiórkę pienię-
dzy na naszym Osiedlu i wysta-
wiliśmy jedno stoisko gastrono-
miczne na festynie kiermaszowym 
w Sławięcicach dnia 27 maja 2012r. 
Mamy nadzieję, że wyroby z Miej-
sca wszystkim smakowały. 
1 czerwca obchodziliśmy z naszymi 
milusińskimi Dzień Dziecka. Nie 
brakowało gier i wspólnych zabaw. 
W trakcie pojawił się również mały 
posiłek - smaczny grill. 
Jak co roku na naszym Osiedlu 
odbył się mały festyn dla miesz-
kańców. W programie znalazło się 
wiele atrakcji oraz pokazów. 
Rada Osiedla Miejsce Kłodnickie 
dokonała zakupu wielkiego namio-
tu z ławkami i stołami. Nowy naby-
tek dzielnie służy na każdej impre-
zie organizowanej u nas. 
Nasi druhowie i druhny z OSP bra-
li udział w zawodach miejskich, po-
wiatowych i wojewódzkich, a także 
w ciekawych zawodach sikawek 
konnych. 
Delegacje naszej OSP uczestniczy-
ły w obchodach 20-lecia wielkie-
go pożaru lasów w okolicy Kuźni 
Raciborskiej. Pożar miał miejsce 

w roku 1992 i straż z naszego Osie-
dla również wtedy dzielnie walczy-
ła z żywiołem. 
W ramach WAKACJI W MIE-
ŚCIE organizowane były zabawy, 
pikniki, gry, turnieje. 
Tradycyjnie już gościliśmy na pik-

niku w naszej OSP podopiecznych 
Środowiskowego Domu Pomocy 
„PROMYCZEK". 
Świętowali też u nas zakończenie 
roku uczniowie klasy pierwszej 
z gimnazjum nr. 6. Było ognisko, 
popcorn, lody, gry, zabawy i wspa-
niała atmosfera. Na piknik zapro-
szono dyrektora szkoły oraz wycho-
wawcę klasy. 
Mieszkaniec naszego Osiedla, pan 
Jan S. wywalczył w Opolu zwolnie-
nie z opłat adiacenckich dla prze-
szło 20-stu naszych gospodarstw. 
Brawo! 
W naszym kościele założono nowe 
zamki i zabezpieczenia po zeszło-
rocznych próbach włamania. 
Trwają przygotowania do podzię-
kowania za tegoroczne plony. Bę-
dzie piękna korona i przystrojone 
Osiedle. 

• Pierwszy raz w historii naszego 
Kościołka, z inicjatywy księdza 
proboszcza, świętowanie Odpustu 
rozpoczęliśmy od uroczystego, so-
botniego nabożeństwa maryjnego. 

• W okolicy naszego Osiedla trwały 
intensywne prace geodezyjne doty-
czące budowy obwodnicy północ-
nej. 

• Trwa wyręb lasów dookoła naszej 
miejscowości. Jeszcze rok, dwa 
i centrum miasta Kędzierzyna-
-Koźla będzie od nas widoczne jak 
na dłoni. 

• W dalszym ciągu nie możemy się 
doczekać wykonania chodnika... 
szkoda.. 

• Z powodu wadliwych studzienek, 
pędzące przez nie TIRY powodują 
pękanie budynków przy ulicy Szpa-
ków. Czy coś można z tym zrobić ? 

Dziękujemy, że mieszkańcy Miejsca 
Kłodnickiego ponownie mogli się z po-
dzielić nowinami ze swojego środowi-
ska. 

Opracowane w wrześniu: 
ANNASZ 
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LUDZIE NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ!!! 

Chamstwo i bezczelność ludzka wdziera 
się do naszych domów. Nie jesteśmy już 
bezpieczni nawet w naszych spokojnych 
Sławięcicach! O co mi chodzi? O tych 
złodziei, którzy żerując na uczciwo-
ści szczególnie ludzi starszych próbu-
ją zmusić ich do podpisania różnych 
umów!! 
Najczęściej wygląda to tak. Podjeżdża 
taki cwaniak samochodem i woła, że 
oferuje „obniżkę opłat za telefon". Na 
pytanie czy jest z tej samej firmy, z którą 
mamy dotychczasową umowę na usłu-
gi telefoniczne, bezczelnie kłamie, że 
oczywiście tak. Szybko mówi, że należy 
tylko uzupełnić numer PESEL i pod-
pisać bo promocja może się skończyć. 
Nigdy taki naciągacz nie pokaże żad-
nej wizytówki ani się nie wylegitymu-
je. Dziwne, że trafia prawie zawsze do 
ludzi starszych, którzy nie wyobrażają 

sobie, aby ktoś mógł ich kiedykolwiek 
oszukać, bo przecież oni całe życie są 
uczciwi. Tak, więc gorąco apeluję do 
wszystkich — uwaga na wszystkie do-
kumenty, które podsuwają nam do pod-
pisu! Zawsze mamy prawo powiedzieć: 
proszę dokumenty zostawić, spokojnie 
je poczytam, a gdy będę zainteresowa-
ny to przedzwonię. Jeżeli ktoś się temu 
sprzeciwi to znaczy, że coś tu nie gra! 
Najlepiej od razu zapisać nr samochodu 
i dzwonić na policję!!! A teraz pociesze-
nie. Jeżeli już złożyliśmy lekkomyślnie 
jakiś podpis pod podsuniętą oszukańczo 
umową, to możemy bez konsekwencji 
i bez kosztów wycofać się z niej. Jest 
jeden warunek-trzeba to zrobić w cią-
gu 10 dni od daty podpisania. W tej 
sprawie najlepiej zadzwonić do Rzecz-
nika Praw Konsumenta tel. 77 481 82 
77. Pan Rzecznik bezpłatnie pomoże, 

przekaże odpowiedni druk, który na-
prawi nasz błąd. Wierzcie mi, byłem 
już w tym urzędzie na Placu Wolności 
w Kędzierzynie i z taką grzecznością 
kompetentnego urzędnika dawno się 
nie spotkałem. Przy okazji gorąco po-
zdrawiam naszego powiatowego Rzecz-
nika pana Mieczysława Kunickiego. 
Apeluję do młodych mieszkańców Sła-
więcic — porozmawiajcie na ten temat 
z Waszymi rodzicami i dziadkami. 
Zaproponujcie im, aby z każdą umową 
(nie tylko związaną z telefonami), któ-
rą ktoś im podsuwa, przyszli najpierw 
do Was. Poczytajcie wszystko uważnie. 
Naprawdę oszczędzicie wiele zdrowia 
swoim najbliższym. Pozdrawiam przy 
okazji wszystkich, którzy w ostatnim 
czasie zwracali się do mnie i uczciwie, 
z otwartą przyłbicą, przedstawiając się 
z imienia i nazwiska proponowali mi 
uczciwe umowy. 

Gerard Kurzaj 

Nasz przyjaciel ks. Teofil 
Ks. Teofil Cyrys proboszcz sąsiadują-
cej ze Sławięcicami parafii Stara Kuź-
nia, odszedł na zasłużoną emeryturę. 
Obserwowaliśmy, te piękne uroczysto-
ści związane z Jubileuszem 50- lecia 
kapłaństwa księdza Teofila i przeka-
zaniem „władzy proboszczczowskiej" 
swemu następcy. Nowym proboszczem 
parafii Stara Kuźnia został ks. Andrzej 
Walczak. Droga kapłańska ks. Teofila 
Cyrysa prowadziła przez posługę dusz-
pasterską w Raciborzu, Dobrodzieniu, 
Zabrzu, aż w roku 1972 przywiodła Go 
do Sławięcic, a konkretnie do kościo-
ła filialnego w Starej Kuźni. Ks. Teofil 
Cyrys został pierwszym proboszczem 

tej usamodzielnionej parafii. Ks. Jubi-
lat urodził się w Grabczoku k/Brynicy, 
niedaleko Opola. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w Opolu w roku 1962. Wie-
my dobrze, ile dobrego zostawił po so-
bie w Starej Kuźni ks. Teofil. Pan Bóg 
wie o Jego zasługach duszpasterskich 
najlepiej. My jako sąsiedzi z podziwem 
obserwowaliśmy wielki trud związany z 
remontami i przebudowami kościołów 
w Starej Kuźni, Kotlami i Ortowicach. 
Pamiętamy w jak trudnych czasach bu-
dowano w Starej Kuźni plebanię. Teraz 
przyszedł czas na odpoczynek. Coś nam 
się jednak wydaje, znając ks. Teofila tyle 
lat, że zbyt spokojnego życia nie będzie 

Sto lat dla wszystkich nauczycieli!!! 

Z okazji Dnia Edukacji prosimy wszyst-
kich nauczycieli, a szczególnie tych pra-
cujących na różnych szczeblach edukacji 
w naszym osiedlu, o przyjęcie gorących 
podziękowań za trud wkładany co-
dziennie w wychowanie i naukę naszych 
dzieci i młodzieży. Wasza praca jest 
ogromnie ważna! Jako dorośli, dawni 
uczniowie, widzimy to bardzo wyraźnie. 

To Wy nauczyciele razem z rodzicami 
jesteście na początku drogi życiowej 
każdego człowieka. Niech Wam nie za-
braknie sił, cierpliwości i zdrowia w tej 
niełatwej misji! 

Redakcja 

on prowadził. Gdzie będzie potrzebny 
jako kapłan zapewne zaraz pojedzie... 
Wiemy również, że ks. Teofil chętnie 
czytał naszą gazetkę. Zapewne i ten nu-
mer do niego dotrze. Życzymy Ci księże 
Teofilu, nasz bracie i przyjacielu jeszcze 
większej „Radości Bożej", tej radości, 
którą nas obdzielałeś tyle lat. Niech Pan 
Bóg prowadzi! Pozdrawiamy również 
Szanowne Siostry księdza, które całymi 
latami księdzu towarzyszą i pomagają. 
Do Grabczoka ze Sławięcic nie jest da-
leko, więc proszę się spodziewać, że tam 
bez zapowiedzi wpadniemy „na kafej". 

Redakcja i przyjaciele ze Sławięcic 
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• Ostatni numer „Gazety Sławięcic-
kiej" ukazał się w okresie wielkanoc-
nym w b.r. Nie wiedzieliśmy jeszcze 
wtedy, ile ważnych rzeczy wydarzy 
się w naszej małej społeczności od 
wiosny do października. Gazeta jest 
próbą pozbierania tych wszystkich 
ważnych faktów, ale jednocześnie 
stanowi forum na zauważenie spraw 
na pozór małych. Piszę „na pozór", 
ponieważ każdy temat oceniany może 
być różnie w zależności od tego, jak 
mocno rzecz nas dotyczy. Dziękuję, 
że znowu nam Państwo zaufaliście, 
kupując nasze lokalne pismo. Miłej 
lektury! 

• W maju przeżywaliśmy po raz drugi 
SŁAWIĘCICKI FESTYN KIER-
MASZOWY. Szerszą relację oraz 
zdjęcia z tego wydarzenia znajdźiecie 
Państwo w innej części gazety. Jed-
no jest pewne. Warto było się trudzić 
prawie przez 6 miesięcy przygotowu-
jąc festyn. I bynajmniej nie chodzi 
tutaj o pieniądze zdobyte na renowa-
cję ławek w naszym kościele. Festyn 
wyzwala i utrwala coś bardziej, bar-
dziej ważnego i cennego ... 

• 29 lipca b.r. Mieliśmy okazję wy-
słuchać w naszym parafialnym ko-
ściele KONCERTU MUZYKI 
SAKRALNEJ . Inicjatorem zor-
ganizowania koncertu była nasza 
mieszkanka pani Izabela Migocz, 
która była również jedną z solistek 
wieczoru (sopran). Oprócz Pani Iza-
beli usłyszeliśmy piękny śpiew Pani 
Agaty Pawliny (mezzosopran) oraz 
wielki popis gry organowej w wyko-
naniu Pana Tomasza Soczka. Kościół 
dosłownie pękał w szwach, wszystkie 
miejsca były zajęte. Widziałem wielu 
gości z sąsiednich miast i miejscowo-
ści. Brawo! Może uda nam się co roku 
zorganizować podobny koncert? 

• 16 września 2012 tysiące ludzi od-
wiedziło Sławięcice chcąc uczest-
niczyć w X JUBILEUSZOWYCH 
OGÓLNOPOLSKICH PREZEN-
TACJACH KULINARNYCH 
REGIONÓW. Takiego ruchu sa-
mochodów w naszym osiedlu jeszcze 
nie widziano. Wszystko za sprawą 

restauracji VILLA YANILLA, któ-
ra była organizatorem PREZENTA-
CJI. Impreza odbywała się na tere-
nach zabytkowego parku i leżakowni 
przyległych do nowej restauracji-ho-
telu HUGO. Była okazja aby poznać 
ten piękny nowy obiekt. Nieco więcej 
napiszemy o tym niezwykłym wy-
darzeniu w numerze świątecznym 
gazety. 

• Cieszymy się wszyscy z wyremonto-
wanego chodnika i nowych, estetycz-
nych, barierek, zamontowanych przy 
Zespole Szkół nr 4 w trosce o bezpie-
czeństwo naszych dzieci. Podzięko-
wania za szybką interwencję należą 
się Kierownikowi Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad -
Panu Bogusławowi Pilchowi. A tak 
na marginesie: prosimy o pozyskiwa-
nie funduszy na remonty pozostałych 
chodników na ul. Sławięcickiej. 

• Obrodził nam ten rok w imprezy 
kulturalne. W czerwcu festyn, póź-
niej w lipcu piękny koncert muzyki 
sakralnej, a teraz KONCERT MU-
ZYKI ORGANOWEJ. W niedzie-
lę 7 października, naszym parafial-
nym kościele zabrzmiała wspaniała 
muzyka organowa. Mogliśmy w peł-
ni usłyszeć jak mogą zabrzmieć na-
sze organy. Główną wykonawczy-
nią była Agnieszka Hyla - organy 
i śpiew, a wspierali ją Karolina Hyla 
- skrzypce, Anna Szczędzina - orga-
ny i Krzysztof Gola - trąbka. Usły-
szeliśmy utwory Dietricha Buxtehu-
de, Jana Sebastiana Bacha, Feliksa 
Mendelssohna-Bartholdiego, Petra 
Ebena. Koncert prowadził Adam Po-
pławski. Wielkie brawa i podzięko-
wanie dla młodych artystów - sceny 
świata są przed nimi i tego im życzy-
my. 

• Serdecznie witamy nowych mieszkań-
ców naszego Osiedla. Wśród przyby-
łych szczególnie witamy młode mał-
żeństwo Sabinę i Łukasza Gembolis 
- właścicieli cukierni i wiernych ki-
biców naszego Klubu KS Sławięcice. 

• Wielką robotę wykonano w ostat-
nim czasie na naszym cmentarzu. 
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Przypominam, że sławięcicki cmen-
tarz należy do naszej parafii, a nie 
do gminy. Oznacza to, że wszelkie 
prace, remonty i inwestycje musimy 
wykonywać sami lub sami je sfinan-
sować. Przez ostatnich kilka sobót 
września i października duże gru-
py mężczyzn porządkowały teren 
cmentarza. Wywieziono dosłownie 
dziesiątki ton gruzu i ziemi. O siły 
do pracy panów, zadbały nasze pa-
rafianki przygotowując za każdym 
razem smaczny poczęstunek śniada-
niowy. Na cmentarzu zostało nam 
jeszcze sporo roboty. Musimy po-
nadto powoli pomyśleć o całkowitym 
ogrodzeniu terenu. Prosimy również 
wszystkich, którzy mają groby swo-
ich bliskich w Sławięcicach aby ure-
gulować należności finansowe z tym 
związane jeżeli oczywiście tego jesz-
cze nie uczynili. Jest to jedyne źródło 
„grosza" na pokrycie niemałych wy-
datków. Dziękujemy z góry! 

• Dnia 7 października 2012 r. dzięko-
waliśmy Panu Bogu za tegoroczne 
plony. Uroczysta msza św. zgroma-
dziła tyle osób, że nasz kościół był 
zapełniony. Piękna korona wykona-
na przez nasze panie była jak zawsze 
niezwykła. Towarzyszyła jej mała 
korona dożynkowa, wykonana przez 
naszych sławięcickich przedszkola-
ków. Radośnie grzmiała SŁAWIĘ-
CICKA ORKIESTRA DĘTA. 
Uroczyste Te Deum podsumowało 
ten dzień wdzięczności Panu Bogu. 

• Nasi sąsiedzi w Ujeździe przeżywali 
wielki dzień radości. Właśnie przy-
jął święcenia kapłańskie ks. Michał 
Krupa. Uroczysta msza św. prymi-
cyjna zgromadziła całą prawie para-
fię. Nie jest łatwo dzisiaj wybrać dro-
gę posługi kapłańskiej. Potrzeba do 
tego dużo odwagi i zaufania do Pana 
Boga. Cieszymy się, że tacy ludzie, 
młodzieńcy i dziewczęta są ciągle 
wokół nas. Ks. Michał Krupa rozpo-
czął swoją posługę w parafii Miło-
sierdzia Bożego w Prudniku. Księże 
Michale! Wszelkich Łask Bożych 
i optymizmu życzą księdzu sąsiedzi 
ze Sławięcic. 
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• Właśnie minął rok od kiedy Radio SPORTOWE WIEŚCI 
HAJER rozpoczęło transmisję mszy 
św. z naszego kościoła. Co niedzie-
lę i w wielkie święta każdy może, 
0 godzinie 11.00 na całym świecie 
wysłuchać Eucharystii sprawowanej 
w kościele św. Katarzyny w Sławięci-
cach. Jest to wielki wkład właścicieli 
1 twórców Radia HAJER w czynie-
nie dobra i ukłon w kierunku ludzi 
starszych i chorych, którzy nie potra-
fią już samodzielnie udać się na mszę 
św. Po drugiej stronie komputera, 
czyli w naszym kościele, na bocznym 
chórze, co niedzielę pracuje społecz-
nie któryś z naszych „transmisjona-
rzy" i pilnuje, aby nie było żadnych 
zakłóceń w transmisji. Tak trzymać! 
Pozdrawiamy przy okazji całą redak-
cję przyjacielskiego Radia HAJER. 
Naszych Czytelników zapraszamy 
na stronę tego ciekawego Radia czyli 
www.radio-hajer.eu 

• Brawo Mirosłav Klose! Jak donoszą 
media, dobrze znany w Sławięcicach 
piłkarz Miroslav Klose zasłużył na 
wielkie wyróżnienie. W czasie me-
czu we włoskiej lidze pomiędzy ze-
społami Lazio i Napoli - Klose już 
na początku spotkania zdobył bram-
kę ręką. Sędzia tego nie zauważył, 
lecz Miroslav Klose podszedł do ar-
bitra i poinformował go o ręce. Sę-
dzia zmienił wtedy swoją poprzednią 
decyzję. Klose uczynił tak mimo, iż 
przyznanie się do zagrania ręką było 
na niekorzyść jego drużyny. Jak czy-
tamy dalej - komentatorzy sportowi 
byli bardzo pozytywnie zaskoczeni 
tak wspaniałą postawą Miroslava 
Klose. 

• Nareszcie mamy w Sławięcicach 
prawdziwy plac zabaw dla dzieci. 
Powstał on dzięki staraniom naszej 
Rady Osiedla i radnej pani Hali-
ny Fogel. Jest to strzał w dziesiątkę! 
Tego właśnie brakowało. Teraz tylko 
apel do wszystkich! Pilnujmy tego 
miejsca, nie pozwólmy, aby ktoś nie-
odpowiedzialny coś tam zniszczył! 
Do zobaczenia na spacerze na placu 
zabaw przy ul. Kołłątaja! Władze 
miasta prosimy o fundusze na dalsze 
prace (boisko, oświetlenie, ogrodze-
nie) 

Obserwowali: G.Kurzaj, H.Fogel i G.Białek 

Oto przyszli uczestnicy 
mistrzostw świata... 

Sport to nie tylko bieganie za piłkę. Czasem są 
chwile na coś słodkiego. 

Podziękowanie 
Zarząd Klubu Sportowego „Sławię-
ciceserdecznie dziękuje Państwu 
Gabrieli i Wernerowi HUEBNER 
za ufundowanie kompletu strojów 
piłkarskich dla Drużyny Młodzików. 
Zawodnicy pięknie się prezentują od-
nosząc w tych szczęśliwych strojach ko-
lejne zwycięstwa w lidze młodzików. 

V J 
Pozdrawiamy przyjaciół piłkarzy 
w Niemczech 
Zarząd Klubu Sportowego „Sławięci-
ce" serdecznie dziękuje przyjaciołom 
z Niemiec, którzy odwiedzając nasz 
klub z okazji meczu oldbojów Polska 
-Niemcy w ramach Festynu Kiermaszo-
wego, ufundowali dla dzieci i młodzie-
ży naszego klubu sprzęt piłkarski oraz 
wydatnie pomogli w urządzeniu Zakoń-
czenia Sezonu dla Orlików, Młodzików, 
Trampkarzy oraz Juniorów. Świętowali-
śmy w ten sposób awans do II ligi junio-
rów. Młodzi zawodnicy podzieleni na 
dwie drużyny rozegrali mecz po którym 
czekał na nich poczęstunek, kiełbaski 
z grilla, słodkości i napoje. Każdy brał 
udział w loterii gdzie każdy los wygry-
wał. Radosne zakończenie sezonu było 
świętem zawodników oraz rodziców, 
którzy przybyli na nasz stadion. 
Nasza strona W W W 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 
naszego profilu na Faceboooku-KS Sła-
więcice. 
Aktualności 
Piłkarze KS Sławięcice rozpoczęli roz-
grywki ligowe w ligach piłkarskich. 

9 

Seniorzy w nowej grupie A klasy ze 
zmiennym szczęściem toczą swe mecze 
z trudem gromadząc punkty. Nadzieją 
na marsz w górę tabeli był mecz z lide-
rem „Jednością Rozmierza", który po za-
ciętej i emocjonującej walce nasi zawod-
nicy wygrali 4:2. Po awansie do II ligi 
juniorzy dzielnie walczą w mocnej staw-
ce rywali i pod wodzą trenera Adama 
Kupki odnoszą cenne zwycięstwa, które 
dają im miejsce w górnej części tabeli. 
Efektowne zwycięstwa odnoszą także 
w swoich ligach trampkarze i młodzicy, 
co cieszy, wykazują się coraz większymi 
umiejętnościami na boisku. Są w czo-
łówce w swoich ligach. Najmłodsi gra-
jący zawodnicy - grupa Orlików - gra 
systemem turniejowym i pod wodzą tre-
nera Marka Olszańskiego jest rewelacją 
jesiennej rundy. Wygrali dwa turnieje 
w Koźlu i w Cisowej, a w turnieju na na-
szym stadionie zajęli II miejsce, co daje 
im pozycję lidera w rozgrywkach Orli-
ków. Turniej Orlików na naszym stadio-
nie był także sukcesem organizacyjnym. 
Sprawnie przeprowadzony przy ładnej 
pogodzie i sporym zainteresowaniu ro-
dziców grających dzieci, na których cze-
kał poczęstunek w postaci pączków, ka-
napek z pasztetem, swojskim smalcem, 
ogórkami i pomidorami. Ta sławięcicka 
gościnność to już tradycja turnieju Or-
lików. Podziękowania otrzymywaliśmy 
od przybyłych rodziców, a uśmiech 
i radość dzieci były najcenniejsze. Ser-
decznie dziękujemy za pomoc naszym 
niezawodnym przyjaciołom, którzy za-
wsze udzielają pomocy przy organizacji 
turniejów. Zbyszek Tomik 

http://www.radio-hajer.eu

