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Gdy dobiega∏ koƒca czas
Êwiàtecznej ˝yczliwoÊci,

prasa opublikowa∏a wyniki son-
da˝u OBOP-u, wed∏ug których
wi´kszoÊç Polaków uwa˝a, ˝e
jesteÊmy wobec siebie oboj´t-
ni. CoÊ jest na rzeczy, ale miej-
my nadziej´, ˝e ta smutna sta-
tystyka nie potwierdzi si´ przy
organizowaniu pomocy dla
Azji. Tragedia jest tak wielka, ̋ e
zaanga˝owanie mniejszoÊci
mo˝e nie wystarczyç. ■
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W Âwiatowy Dzieƒ Pokoju, 1 stycznia, bi-
skupi gliwiccy odprawili Msze Êw., pro-

szàc o b∏ogos∏awieƒstwo na Nowy Rok i pokój
na ca∏ym Êwiecie. 
– U poczàtku roku umiejmy si´ zatrzymaç przy
Maryi – bramie pokory, wyciszenia i modlitwy
oraz ca∏kowitego zaufania S∏owu Bo˝emu – mó-
wi∏ w homilii w koÊciele Êw. Jerzego w ¸ab´dach
bp ordynariusz Jan Wieczorek. Zebranym z∏o˝y∏
˝yczenia s∏owami Âlàzaczki z Teksasu, skàd nie-
dawno wróci∏: „Solidnie róbcie, ale nie wyrze-
kajcie si´ swojej wiary”. 
Dwie godziny póêniej w gliwickiej katedrze bp Ge-
rard Kusz rozwa˝a∏ s∏owa Or´dzia Ojca Âwi´tego

przeznaczonego na ten dzieƒ.
– Pokój wprowadza si´ przez
dobro – mówi∏, ˝yczàc, byÊmy,
cokolwiek nas spotka, nie od-
powiadali z∏em na z∏o, ale sta-
rali si´ je zwyci´˝aç dobrem. 

KC

NIE WYRZEKAJCIE SI¢ SWOJEJ WIARY
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W uroczystoÊç

Âwi´tej 

Bo˝ej Rodzicielki,

1 stycznia,

bp Wieczorek 

mówi∏ 

o postawie Maryi 

ZA TYDZIE¡

■ „ZATARTY CZAS” – o dziedzictwie
˚ydów zamieszkujàcych Górny
Âlàsk pisze Dariusz Walerjaƒski

■ WYRÓ˚NIENIE SPECJALNE „Totus –
czym jest dla pierwszej w Pol-
sce KANY opowie jej szef Wal-
demar Kuwaczka. W Gliwicach
odby∏o si´ uroczyste przekaza-
nie wyró˝nienia.

■ O POMYS¸ACH NA FERIE organizo-
wane w parafii. 

– W nawiàzaniu do tragicznych

wydarzeƒ trz´sienia ziemi w Azji

apeluj´ do Waszej wra˝liwoÊci na

ludzkie cierpienie i goràco prosz´

o ˝arliwà modlitw´ oraz wsparcie

materialne dla poszkodowanych

naszych bliênich w Azji – napisa∏

bp ordynariusz Jan Wieczorek.

Apel odczytywany by∏ 2 stycz-
nia podczas Mszy Êwi´tych w die-
cezji. 9 stycznia przed koÊcio∏ami
odb´dzie si´ zbiórka do puszek
Caritas.

Z dramatycznà proÊbà o po-
moc zwróci∏ si´ za poÊrednic-
twem mediów tak˝e konsul hono-
rowy Sri Lanki w Gliwicach Mie-
czys∏aw Drobisz. W rozes∏anym li-
Êcie napisa∏: „Sri Lanka jest jed-
nym z najbiedniejszych krajów te-
go regionu i nie ma mo˝liwoÊci
samodzielnego uporania si´ z za-
istnia∏à sytuacjà”. Ze wzgl´du na
du˝à odleg∏oÊç od miejsca kata-
strofy i zmieniajàcà si´ sytuacj´ w
pierwszym okresie, najbardziej
potrzebne sà pieniàdze.  Mo˝na je

wp∏acaç na konto, a dary
rzeczowe przekazywaç
do konsulatu po uprzed-
nim uzgodnieniu.  Po-
trzebne sà: namioty, ko-
ce, bielizna, Êrodki czy-
stoÊci,  ˝ywnoÊç, tabletki do de-
zynfekcji wody, màka pszenna,
ry˝, nasiona roÊlin stràczkowych,
leki i materia∏y opatrunkowe (an-
tybiotyki, ig∏y i strzykawki jedno-
razowe itd.), przenoÊne genera-
tory elektryczne oraz bardzo
wiele innych rzeczy,  których li-

sta dost´pna jest w kon-
sulacie (ul. Dojazdowa
10, 44-101 Gliwice, tel.
32 / 230-25-09, fax
32/232-30-72).

KC

Pieniàdze mo˝na wp∏acaç na
konto Caritas Diecezji Gliwickiej: PKO BP II
O/Gliwice nr 57 1020 2401 0000 0802 0039
0732, z dopiskiem ,,Trz´sienie ziemi w Azji”.
Konto uruchomione przez konsulat: ING
Bank Âlàski: 23 1050 1285 1000 0022
8350 7115, z dopiskiem „Sri Lanka”.

Biskup i konsul apelujà o pomoc dla Azji

Potrzeby sà ogromne

9 stycznia

przed koÊcio∏ami

odb´dzie si´

zbiórka Caritas

dla Azji
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Âwiece sprzedane
CARITAS. 50 tysi´cy ma-
∏ych i 15 tysi´cy du˝ych
Êwiec rozprowadzi∏a Cari-
tas Diecezji Gliwickiej
w ramach akcji Wigi-
lijne Dzie∏o Pomocy
Dzieciom. Jest to
mniej wi´cej tyle sa-
mo co w zesz∏ym ro-
ku. Dochód ze sprze-
da˝y przeznaczony
b´dzie jak zwykle na
dofinansowanie wy-
poczynku i do˝ywia-
nia dzieci z ubogich
rodzin, operacje i za-
kup sprz´tu rehabili-
tacyjnego oraz le-
karstw, doposa˝enie
OÊrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
nego w Rusinowicach, wsparcie
ró˝nych dzie∏ pomocy w parafiach
oraz zakup mleka w proszku dla
sierot w Togo.

ZABRZE. W Âwi´to M∏odzian-
ków w koÊciele Êw. Anny odby∏o
si´ tradycyjne nabo˝eƒstwo
z udzia∏em ma∏ych dzieci. By∏o
kol´dowanie przy ˝∏óbku, modli-
twy i specjalne b∏ogos∏awieƒstwo
dla najm∏odszych. Póêniej dzieci
wraz z rodzicami i babciami prze-
sz∏y do domu parafialnego. Tam

przygotowano dla nich zabaw´
i konkursy. Wszystkie otrzyma∏y
upominki – medalik Matki Bo˝ej,
obrazek i s∏odycze. 

Âwi´to M∏odzianków obcho-
dzone jest co roku 28 grudnia, na
pamiàtk´ rzezi niewiniàtek doko-
nanej z polecenia Heroda po naro-
dzeniu Chrystusa.

Zakwit∏a agawa
ZABRZE. Tu˝ przed Bo˝ym Na-
rodzeniem w ogrodzie botanicz-
nym zakwit∏a agawa. Poniewa˝
roÊlina wypuszcza kwiaty tylko
raz w ˝yciu, od razu sta∏a si´
wielkà atrakcjà. Niestety, miesz-
kaƒcy Zabrza nie mogà podzi-
wiaç jej uroku, bo jest zamkni´-
ta w specjalnym pomieszczeniu,
a ogród nieczynny. 

Agawa pochodzi z Ameryki
Po∏udniowej. W zale˝noÊci od
gatunku osiàga ró˝ne rozmiary.
Do dekoracji mieszkaƒ ze wzgl´-
du na s∏aby wzrost wykorzystuje
si´ agaw´ Wiktorii, na tarasy
i do ogrodów w lecie nadaje si´
agawa amerykaƒska. Niektóre jej
odmiany hodowane sà dla celów
u˝ytkowych. Jej liÊcie dostarcza-
jà mocnych w∏ókien, a z naci´ç
mo˝na pozyskaç sok bogaty
w cukry. Produkuje si´ z niego
tequil´, popularnà wódk´ mek-
sykaƒskà.

GLIWICE. TARNOWSKIE GÓ-
RY. Gliwice si´ starajà, a powiat
tarnogórski ju˝ otrzyma∏ unijnà
dotacj´ na remont drogi S-3216
¸ubie–Ksi´˝y Las, która b´dzie
kosztowaç 2 mln 346 tys. z∏. Do-
finansowanie z Unii Europejskiej
stanowi 75 proc. kosztów, 10
proc. to dotacja z bud˝etu paƒ-
stwa, a 15 proc. pochodzi ze
Êrodków powiatu. Modernizowa-
ny odcinek drogi ma ponad 3 ki-
lometry d∏ugoÊci oraz 120 me-
trów chodnika. 

Znacznie wi´kszym przedsi´-
wzi´ciem b´dzie remont ponad 7-
-kilometrowego fragmentu trasy
DK-88 w obr´bie Gliwic, tzw. sta-
rej autostrady. Na odcinku od w´-
z∏a przysz∏ej obwodnicy miasta
(rejon Cmentarza Centralnego) do
w´z∏a „Kleszczów” autostrady A4
jest bardzo zniszczona, o czym
doskonale wiedzà kierowcy uda-
jàcy si´ na zachód kraju. W∏adze
samorzàdowe Gliwic z∏o˝y∏y
wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
– MyÊl´, ˝e sà du˝e szanse na
uzyskanie potrzebnej nam euro-
dotacji – wyjaÊni∏ Janusz Mo-
szyƒski, zast´pca prezydenta
miasta. Koszt ca∏oÊci ocenia si´
na ok. 57 mln z∏. Wniosek o do-
tacj´ europejskà opiewa na
oko∏o 40 mln z∏. 

Europa pomaga 
budowaç drogi

ZUS marnuje 
pieniàdze
ZABRZE. „39 tysi´cy z∏otych
rocznie wydaje zabrzaƒski od-
dzia∏ ZUS-u na utrzymywanie
swojej starej siedziby przy ul.
3 maja 8, którà opuÊci∏ ju˝ szeÊç
lat temu, przenoszàc si´ do no-
woczesnego budynku przy ul.
Szcz´Êç Bo˝e” – napisa∏ 29 grud-
nia „Dziennik Zachodni”. Na t´
sum´ sk∏adajà si´ op∏aty za me-
dia, ogrzewanie i niezb´dne re-
monty. Maciej Wroƒski, rzecznik
prasowy zabrzaƒskiego ZUS-u,
t∏umaczy∏ gazecie, ˝e „budynek
zostanie w najbli˝szym czasie
poddany remontowi generalne-
mu i docelowo b´dzie s∏u˝y∏ dla
potrzeb dzia∏alnoÊci naszego
oddzia∏u”. 

WYSTAWA. Jeszcze do po∏owy
stycznia w Biurze Promocji Byto-
mia (Rynek 7) mo˝na obejrzeç
wystaw´ „Dawny Bytom. Miejsca
i ludzie”, zorganizowanà w ra-
mach obchodów 750-lecia lokacji
miasta. Przedstawia ona zdj´cia
z okresu mi´dzywojennego i po-
wojennego a˝ do 1981 roku.
Obok fotografii rodzinnych na
wystawie umieszczono zdj´cia
dokumentujàce wyjàtkowe mo-
menty z historii miasta jak: Wy-
Êcig Pokoju, wizyta Jurija Gagari-
na, Dni Bytomia, wizyta g∏ów
paƒstw, jak równie˝ fotografie

szybów górniczych czy dymià-
cych kominów. Zwiedzajàc wysta-
w´, mo˝na tak˝e oglàdaç filmy
dokumentalne z lat 1965–1968,
których autorem jest bytomianin,
Mieczys∏aw Szemalikowski.

Spotkanie m∏odzianków

Dzieci kol´dowa∏y przy ˝∏óbku

Dawny Bytom

LUBLINIEC. W czasie ferii zimo-
wych Âwietlica Socjoterapeutyczna
„Mrowisko” organizuje pó∏kolonie
dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.
Zaj´cia plastyczne, muzyczne,
sportowe, a tak˝e spotkania z psy-
chologiem odbywaç si´ b´dà od
poniedzia∏ku do soboty w godz. od
9.00 do 15.00. Organizatorzy za-
pewniajà dzieciom jeden posi∏ek
dziennie. W pó∏koloniach mogà

uczestniczyç dzieci z terenu mia-
sta. Poniewa˝ iloÊç miejsc jest
ograniczona („Mrowisko” mo˝e
przyjàç 45 dzieci), pierwszeƒstwo
przy zapisach majà rodziny boryka-
jàce si´ z ró˝nymi problemami,
zw∏aszcza korzystajàce ze wsparcia
MOPS-u. Dzieci mo˝na zg∏aszaç
w Êwietlicy przy ul. Pi∏sudskie-
go 8 (zaplecze koÊcio∏a ojców obla-
tów), tel. 0-34/356-36-88.

Ferie w „Mrowisku”
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Rok 1945. Dzieci repatriantów 

z Kresów z opiekunkà.

Agawa kwitnie raz w ˝yciu
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Jedna z najpi´kniejszych szopek na

Âlàsku odwiedzana jest tak˝e...

wirtualnie. O Âwi´tà Rodzin´

w Internecie dba Marcin Zawadzki –

lektor parafii Êw. Józefa w Zabrzu

i student Politechniki Âlàskiej.

Szopka przyciàga przede
wszystkim ze wzgl´du na swoje
rozmiary. 27 figur przedstawia po-
staci naturalnej wielkoÊci. Wszyst-
kie ustawione sà w prezbiterium,
a poniewa˝ znajduje si´ ono powy-
˝ej reszty koÊcio∏a – ca∏oÊç robi
ogromne wra˝enie ju˝ od wejÊcia.
Widoczny nawet z ulicy ˝∏óbek ma
bogatà histori´. 

Ufundowa∏ go ks. Henryk Pa-
ruzel – wieloletni prezydent Mi´-
dzynarodowego Stowarzyszenia
Katolickich Esperantystów, autor
wielu ksià˝ek, wydanych g∏ównie
na zachodzie Europy, zamordowa-
ny w niewyjaÊnionych okoliczno-
Êciach podczas jednego z powro-
tów z zagranicy. Drewniane figury
sà autorstwa Franciszka Masorza,

rzeêbiarza z Ryb-
nika, twórcy tak-
˝e dwóch o∏tarzy
w koÊciele Êw. Jó-
zefa. Tylko figur-
k´ Dzieciàtka z wosku przygoto-
wa∏y siostry zakonne z Krakowa.
Szopka ju˝ dwukrotnie bra∏a
udzia∏ w znanej mi´dzynarodowej
wystawie stajenek „Krippina” –
w 1984 roku w Monschau ko∏a
Aachen (Niemcy) i w 1994 roku
w Losheim Hergersberg (Belgia).
Do tej pory szopk´ w Internecie
odwiedzi∏o prawie 14 tysi´cy
osób. Mogli tutaj zobaczyç aktual-
ne zdj´cia zrobione przez Marci-
na Zawadzkiego i wiele archiwal-
nych. Najstarsze pochodzi z 1958
roku.

W ksi´dze goÊci swoje wpisy
zostawili ludzie z bliska i daleka.
Sà s∏owa podzi´kowaƒ i zachwy-
tu, pozdrowienia, pytania, uwagi
na temat Pasterki oraz zaprosze-
nie do odwiedzenia betlejki
w Hajdukach Wielkich. Na stronie
zamieszczony zosta∏ tak˝e plan
tegorocznej kol´dy. K C
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˚∏óbek u Êw. Józefa w Zabrzu ma stron´ w Internecie

www.szopka.of.pl
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Stajenk´ 

tworzono 

5 lat (1965–1970)

Wizytówka Gliwic 

Radiostacja
muzeum
Wie˝a antenowa, miejsce hitlerow-

skiej prowokacji i komunistycznego

zag∏uszania programów. DziÊ wizy-

tówka miasta, a od tygodnia oddzia∏

Muzeum w Gliwicach.

Radiostacja gliwicka jest naj-
wy˝szà w Êwiecie konstrukcjà wy-
budowanà z drewna. Za budulec
pos∏u˝y∏ modrzew, szczególnie
odporny na szkodniki i czynniki
atmosferyczne. Przy jej wznosze-
niu nie u˝yto ani jednego ˝elazne-
go gwoêdzia. Ca∏y kompleks wy-
budowali Niemcy w latach
1934–35. OÊwietlona oÊmioma
pot´˝nymi reflektorami wie˝a wi-
doczna jest z wielu kilometrów,
kojarzy si´ i porównywana jest
z paryskà wie˝à Eiffela. 

W budynku g∏ównym zachowa-
∏o si´ sporo oryginalnej przedwo-
jennej aparatury. Od 2 stycznia b´-
dzie tutaj dzia∏aç Muzeum Historii
Radia i Sztuki Mediów Radiostacja
Gliwicka. 

GODZINY ZWIEDZANIA

UL. TARNOGÓRSKA 129:

� wtorki, Êrody, piàtki – 9.00–
14.30
� czwartki (wst´p bezp∏atny) –
11.00–18.00 
� soboty – 10.00–15.00 
� niedziele w miesiàcach lipcu
i sierpniu – 10.00–15.00 

W pozosta∏ych miesiàcach zwiedza-

nie Radiostacji tylko po wczeÊniej-

szym zg∏oszeniu (tel. 0693 131 292).
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Energia dro˝eje

10 z∏otych
wi´cej
Od 1 stycznia zdro˝a∏ pràd, i to

z pewnoÊcià nie najlepsza informa-

cja. Cena energii wzros∏a w ca∏ym

kraju, ale – co mo˝e cieszyç – naj-

mniej na tym ucierpià kieszenie

Âlàzaków. 

GórnoÊlàski Zak∏ad Elektro-
energetyczny (GZE) w Gliwicach in-
dywidualnym odbiorcom podniós∏
ceny o niespe∏na 1,5 proc. Przed-
si´biorstwa i firmy, które pobierajà
najwi´cej energii, zap∏acà nieca∏y
1 proc. wi´cej. 

Podwy˝ki zwiàzane sà ze wzro-
stem tzw. wskaênika us∏ug przesy-
∏owych i cen produkcji energii. 

– W naszej spó∏ce wzrost cen
jest najmniejszy – przekonuje pre-
zes GZE Piotr Ko∏odziej. – Âredni
wzrost w kraju jest na poziomie
3–4 proc., u nas wynosi 1,16 proc. 

W przeliczeniu na z∏otówki dla
statystycznego gospodarstwa do-
mowego (3–4 osoby) oznacza to
rachunek za energi´ wy˝szy o Êred-
nio 10 z∏ na rok. 

Niestety, niektórzy mieszkaƒcy
województwa Êlàskiego bardziej
ucierpià na podwy˝kach. Odbiorcy
z zak∏adów energetycznych w B´-
dzinie i Bielsku- -Bia∏ej rocznie za-
p∏acà wi´cej o ok. 36 z∏. PJ

M
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Sonda

O RODZINIE

SZED¸OWSKICH 

MÓWIÑ

RYSZARD PRZYGODA, 
JUBILER Z CHORZOWA

Rodziny przyje˝-
d˝ajàce z Ka-
zachstanu po-
trzebujà od nas
wsparcia,  nawet
nie tak bardzo

materialnego, jak przede
wszystkim duchowego, ˝e-
by mog∏y jakoÊ zaaklimaty-
zowaç si´ w nowym miej-
scu. Przecie˝ nagle znajdujà
si´ w obcym, chocia˝ wyma-
rzonym przez nich miejscu.
Oni zas∏u˝yli na to, ˝eby
wróciç do Polski, skoro majà
polskie korzenie. Przecie˝
tam, gdzie mieszkali, ich oj-
cowie i dziadkowie nie po-
jechali z w∏asnej woli. Dla
nas ich obecnoÊç tutaj jest
bogactwem, bo wyroÊli
w innej kulturze. Rodzina
Siergieja podj´∏a naprawd´
desperacki krok i mo˝na po-
wiedzieç, ˝e przeszli swojà
drog´ przez m´k´. ˚ona na
Bia∏orusi, on tu, czy w Ka-
zachstanie. I trwa∏o to lata.
Lata niepewnoÊci, nerwów.
Na szcz´Êcie wszystko skoƒ-
czy∏o si´ dobrze.

KS. JAN TOMICZEK, 
PROBOSZCZ W ORZECHU

Kiedy zamieszka-
∏a wÊród nas ro-
dzina z Kazach-
stanu, dla naszej
wspólnoty para-
fialnej by∏ to

sprawdzian solidarnoÊci
i wra˝liwoÊci na innych. Lu-
dzie, nie tylko z Orzecha,
spieszyli im z pomocà w za-
gospodarowaniu si´ w tym
nowym miejscu. Rodzina ta
wros∏a ju˝ w naszà parafi´.
To bardzo ˝yczliwi i goÊcinni
ludzie, sam mia∏em okazj´
tego doÊwiadczaç, odwie-
dzajàc ich. Tutaj przygoto-
wywali si´ do sakramentów
Êwi´tych, a ich przyj´cie by-
∏o wa˝nà uroczystoÊcià dla
ca∏ej naszej parafii w ubie-
g∏ym roku. 

Siergiej Szed∏owski 

ryzykowa∏ nieraz. 

Lata∏ na wojskowych migach,

potem w lotnictwie cywilnym.

Naprawd´ zaryzykowa∏ 

du˝o póêniej. Kiedy usiedli przy

stole, a on zapyta∏ rodzin´:

próbujemy? Nikt nie chcia∏

zostaç w Karagandzie. 

tekst
MIRA FIUTAK

By∏ rok 1998, ale Szed∏owscy
z rodzinà do Polski przyje-
chali dopiero cztery lata
póêniej. – Naprawd´ zary-

zykowaliÊmy, bo mogliÊmy straciç
wszystko. Ale wysz∏o, mam szcz´-
Êcie. Wszyscy mamy – mówi Sier-
giej, oparty o szafk´ w kuchni. Ju˝
w swoim polskim domu. 

Szed∏owscy w Kazachstanie zna-
leêli si´ w 1936 roku. Ojciec Siergie-
ja, Wac∏aw, mia∏ wtedy jedenaÊcie
lat. Ca∏à rodzin´ wywieêli z Ukrainy
do miejscowoÊci o nazwie – wtedy
jeszcze obco im brzmiàcej – Kok-
czetaw. By∏a póêna jesieƒ, kiedy wy-
siedli z bydl´cych wagonów w pó∏-
nocnym Kazachstanie. Na wiosn´
dziadek Wincenty postawi∏ dom.
Wiedzia∏, lub przeczuwa∏, ˝e ju˝ na
d∏ugo b´dzie to ich miejsce. Nie
spodziewa∏ si´, ̋ e dopiero po blisko
siedemdziesi´ciu latach wnuk usià-
dzie ze swojà rodzinà do sto∏u i za-
pyta: próbujemy, czy nie?

Bardziej przyda ci si´

Rosjanin

Wac∏aw zosta∏ profesorem neu-
rologii i przez lata wyk∏ada∏ w Aka-
demii Medycznej w Karagandzie.
W domu nie rozmawia∏ z dzieçmi
po polsku, ale dzi´ki ojcu Siergiej
pozna∏ takie miasta jak
Tarnopol czy Lwów, które
urzek∏y go, równie˝ pol-
skoÊcià. Kiedy wyrabia∏
paszport, zapyta∏, jakà
wpisaç narodowoÊç. Us∏y-
sza∏: Mama jest Rosjankà,
to na razie wpisz rosyj-
skà. Zawsze mo˝esz

zmieniç, a w ˝yciu bardziej przyda
ci si´ Rosjanin ni˝ Polak. – To by∏
czas, kiedy narodowoÊç czasem
trzeba by∏o schowaç. Nawet w do-
mu nie u˝ywa∏o si´ polskiego j´zy-
ka, bo to nigdy nie wiadomo – mó-
wi Siergiej i zawiesza zdanie bez
dopowiedzenia. 

Dzisiaj syn lepiej od ojca mówi
po polsku. Wac∏aw Szed∏owski
przyjecha∏ z pierwszà pielgrzymkà
Polaków z Kazachstanu. Wita∏ w∏a-
dze polskie na wszystkich oficjal-
nych spotkaniach. W migawkach te-
lewizyjnych dziennikarze prosili go
o skrawki wzruszeƒ do mikrofonu.
Chcia∏by przyjechaç na sta∏e do Pol-
ski, ale jego ˝on´ korzenie trzyma-
jà w Kazachstanie. 

W Karagandzie raczej nie s∏yszy
si´ polskiego j´zyka, bardziej w ma-
∏ych miejscowoÊciach. W ca∏ym ob-
wodzie ˝yje oko∏o szeÊciu tysi´cy
Polaków. Rozrzuconych, bo najbli˝-
sze wi´ksze miasto oddalone jest

od Karagandy o 200 kilo-
metrów. JeÊli w Kazach-
stanie coÊ jest w odleg∏o-
Êci 400 kilometrów, to
jeszcze mówi si´, ˝e to
blisko. – Gdybym mia∏ za
czymÊ t´skniç, nie mó-
wiàc o rodzinie, to tylko
za przyrodà – mówi Jurij,

Kiedy Szed∏owscy dotarli do Kazachstanu, n

Dziadek Wince

Co w kamieniu

jest zawarte, 

wiadomo dopiero,

gdy si´ go pokroi 

– mówi Siergiej. 

Na parterze 

urzàdzi∏ 

pracowni´ 

jubilerskà.
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w Polsce nazywany te˝ Jurkiem. Je-
go ojciec takie miejsca jak góry A∏-
taj porównuje do Szwajcarii, ale ta
ziemia to przede wszystkim pusty-
nia i step. Step, który zobaczyli je-
go dziadkowie, kiedy wysiedli po
d∏ugiej, przymusowej podró˝y. –
Kazachstan by∏ przez ca∏e lata dla
Zwiàzku Radzieckiego jak Âlàsk dla
Polski – mówi Wiktor, starszy syn. –
KiedyÊ w naszym mieÊcie by∏y 23
kopalnie, teraz zosta∏o kilka. Skoƒ-
czy∏ si´ zbyt na w´giel, podobnie
jak na inne surowce. 

Dwa tygodnie jak szalony

Kiedy Siergiej Szed∏owski roz-
poczà∏ starania o repatriacj´, napi-
sa∏ listy z proÊbà o zaproszenie jego
rodziny do 27 polskich gmin.
Z czterech otrzyma∏ odpowiedê:
przepraszamy, nie mam warun-
ków... Reszta nie odpowiedzia∏a
wcale. Mieli znajomego mieszkaƒca
w Orzechu, który prowadzi∏ intere-
sy w Karagandzie. Wtedy wybrali
sobie to miejsce w Polsce, niewiel-
kà miejscowoÊç ko∏o Tarnowskich
Gór. Cztery lata trwa∏a walka

o zgromadzenie pe∏nej
dokumentacji. W tym cza-
sie Siergiej regularnie mu-
sia∏ przyje˝d˝aç do Polski.
Ka˝da taka podró˝ w jed-
nà stron´ kosztowa∏a go
200 dolarów (wszystkie
kwoty do dziÊ podajà
w dolarach) i trwa∏a czte-
ry doby. Musia∏ przecie˝
pokonaç ponad 5 tysi´cy kilome-
trów. W 2000 roku okaza∏o si´, ˝e
koszty sà tak du˝e, ˝e muszà sprze-
daç swoje mieszkanie. Ludmi∏a, ˝o-
na Siergieja, z resztà rodziny za-
mieszka∏a wtedy na Bia∏orusi, bo
tam ˝yjà jej bliscy. Kiedy w koƒcu,
po interwencjach polskich urz´-
dów, w∏adze kazachstaƒskie wyrazi-
∏y zgod´ na repatriacj´, ca∏a pi´cio-
osobowa rodzina spod samej grani-
cy polskiej musia∏a wróciç do Kara-
gandy, ˝eby odebraç osobiÊcie ko-
lejne, ostatnie ju˝ zezwolenie.
W koƒcu 22 wrzeÊnia 2002 roku
dotarli do Polski. – Jecha∏am zupe∏-
nie w nieznane, o Polsce nie wie-
dzia∏am nic, nie zna∏am j´zyka. By-
∏am naprawd´ wystraszona – wspo-
mina te pierwsze dni Natalia, ˝ona

Wiktora. Po dziadku Ko-
reaƒczyku, zes∏anym do
Kazachstanu, odziedzi-
czy∏a czarne w∏osy i rysy,
które w po∏àczeniu z ro-
syjskimi genami reszty
rodziny da∏y jej niezwyk∏à
urod´. – A ja by∏em szcz´-
Êliwy. Tutaj czuj´ si´ na-
prawd´ w domu – wtràca

teÊç. – Przez pierwsze dwa tygo-
dnie chodzi∏em jak szalony. Nie
wierzy∏em, ˝e wreszcie si´ uda∏o. 

Cuda zamkni´te 

w kamieniu

Od gminy otrzymali budynek
dawnej szko∏y, który wymaga kapi-
talnego remontu. – Gmina poma-
ga? – Ju˝ pomog∏a, teraz staramy
si´ nie obcià˝aç nikogo. Sami mo-
˝emy pracowaç, to pracujemy –
Siergiej Szed∏owski dziwi si´ pyta-
niu. Zaraz po przyjeêdzie ludzie
przynosili potrzebne im sprz´ty do-
mowe. Wspominajà to z wdzi´cz-
noÊcià, ale Siergiej nie ukrywa, ˝e
czu∏ si´ skr´powany. Oprowadza po
domu, w∏aÊnie zak∏adajà ogrzewa-

nie. Nie narzeka, widaç, ˝e nie nale-
˝y do takich. – Na razie zrobimy
dó∏, potem pi´tro. A potem wykoƒ-
czy si´ parter. Za jakieÊ pi´ç, siedem
lat – Êmieje si´. I dodaje: – A wtedy
kupi´ aparat fotograficzny, cyfrowy. 

To jego wielka pasja, zawsze
kiedy wsiada∏ do samolotu, mia∏
przy sobie trzy aparaty, a w kabinie
pilota by∏ specjalny otwór na obiek-
tyw. Bywa∏o, ˝e wysiada∏ z trzema
pe∏nymi filmami. 

Z Karagandy nie przywieêli pra-
wie nic. Siergiej zabra∏ w metalo-
wych pude∏eczkach starannie opa-
kowane agaty, wydobyte ze z∏ó˝ Ka-
zachstanu. I narz´dzia do obróbki
kamieni. Na parterze jedno po-
mieszczenie przeznaczy∏ na warsz-
tat jubilerski. Tam robi pi´knà bi˝u-
teri´. Niestety, dzisiaj niewielu ku-
puje takie wyroby. ˚eby zobaczyç,
co zamkni´te jest w agacie, trzeba
spojrzeç na niego pod Êwiat∏o. – Co
w kamieniu jest zawarte, wiadomo
dopiero, gdy si´ go pokroi. Mo˝na
pociàç dziesiàtki kilogramów, i nic,
a czasem takie cuda – mówi.
W czarnym jaspisie zamkni´ty by∏
krzy˝, a w kawa∏ku chryzopasu,
znalezionym na poligonie nuklear-
nym w Semipa∏atyƒsku, obraz Ma-
donny z Dzieciàtkiem. 

Alinka, wnuczka Siergieja, za-
raz po przyjeêdzie posz∏a do
przedszkola. Chocia˝ nie zna∏a
ani jednego s∏owa po polsku, po
kilku tygodniach swobodnie poro-
zumiewa∏a si´. Dzisiaj nikt by nie
pozna∏, ˝e urodzi∏a si´ w Kazach-
stanie. W jej g∏osie nie ma nawet
Êladu Êpiewnego akcentu. 

Siergiej Szed∏owski, oprócz pol-
skiego, ciàgle ma jeszcze obywatel-
stwo Kazachstanu. Na razie tak zo-
stanie, bo zrzeczenie si´ go koszto-
wa∏oby 300 dolarów. Kiedy poje-
dzie do Karagandy na 80. urodziny
ojca weêmie polski paszport. Wcze-
Êniej Wac∏aw b´dzie musia∏ wys∏aç
synowi zaproszenie. Teraz Siergiej
potrzebuje go, ˝eby pojechaç z Pol-
ski do Kazachstanu. Dziadek Win-
centy ucieszy∏by si´ z tej zmiany. 

■
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stanu, nie przypuszczali, ˝e po prawie 70 latach wnuk zamieszka w Polsce

centy by si´ ucieszy∏

Natalia i Alinka nie

zna∏y ani 

s∏owa po polsku.

Siergiej, chocia˝

w domu mówi∏o

si´ po rosyjsku,

nie ma problemu

z j´zykiem 

przodków.
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Sprawa roszczeƒ i zwrotów wyw∏aszczonego mienia 

Przyjdzie i... nie zabierze
„Przyjdzie Niemiec i zabierze” 

to ostatnio doÊç cz´sto powtarzany

slogan. Groêny, bo budzi demony

przesz∏oÊci. – Mo˝e i przyjdzie, 

ale na pewno nie zabierze, ot, tak sobie

– uspokaja Marek Jarz´bowski,

rzecznik gliwickiego magistratu.

Sprawa roszczeƒ nabra∏a tem-
pa wraz z wejÊciem do Unii. O swo-
je upomnieli si´ Niemcy, zmuszeni
do przesiedlenia po wojnie, i ci,
których zmuszono do zrzeczenia
si´ swojej w∏asnoÊci w zamian za
paszport lub wyw∏aszczono bez
odszkodowania. – Cz´sto to wyglà-
da∏o tak: na biurku le˝a∏ paszport
i papier zrzekni´cia si´ w∏asnoÊci –
mówi Jarz´bowski. – Za podpis na
nim otrzymywa∏o si´ upragniony
paszport, a nazajutrz jakiÊ „zas∏u-
˝ony” wprowadza∏ si´ do opusz-
czonej kamienicy. 

Zupe∏nie inna sprawa to wnio-
ski osób wyw∏aszczonych w cza-
sach PRL-u, czasami bez ˝adnego
odszkodowania, ze swojej w∏asno-
Êci z powodu planowanych inwe-
stycji (drogi, szko∏y i inne). Cz´sto
wyw∏aszczano ludzi, którzy np. wy-
je˝d˝ali z Polski. DziÊ równie˝ oni
upominajà si´ o swoje.

Zawsze na gruncie prawa

W gliwickim Urz´dzie Miejskim
z∏o˝ono 16 wniosków o zwrot mie-
nia, z których siedem to roszczenia
obecnych mieszkaƒców Republiki
Federalnej Niemiec. – Niekoniecz-
nie Niemców... Mówienie wi´c, ˝e
„przyjdzie Niemiec i nam zabierze”
jest uproszczeniem, którym gra si´
na emocjach. To niebezpieczne –
podkreÊla Jarz´bowski. 

Ka˝dy ma prawo dochodziç
praw do swojej w∏asnoÊci przed sà-
dem. To jedna z niepodwa˝alnych
zasad demokracji. Prezydent mia-
sta nie mo˝e zmieniaç zapisów
w ksi´gach wieczystych, a sàdy mu-
szà kierowaç si´ obowiàzujàcym
prawem. – Stàd obecni w∏aÊciciele,
którzy nabyli od gminy np. miesz-
kanie, nie majà powodów do obaw.
Dawnym w∏aÊcicielom nierucho-
moÊci – gdy zg∏oszà takà ch´ç –
prezydent ma natomiast obowià-

zek zapewniç pierwszeƒ-
stwo nabycia prawa w∏a-
snoÊci, gdy ta zostanie
wystawiona na sprzeda˝
przez miasto lub Skarb
Paƒstwa – wyjaÊnia Jarz´-
bowski. 

Co si´ tyczy mienia
wyw∏aszczonego, to jego
dawny w∏aÊciciel mo˝e
wystàpiç o zwrot, jeÊli
nieruchomoÊç nie zosta∏a
wykorzystana w celach,
dla których nastàpi∏o wy-
w∏aszczenie. Ale i tu nie ma powo-
du do obaw. Wszelkà pomoc praw-
nà, gdyby ktoÊ mia∏ byç poszkodo-
wany, deklaruje mieszkaƒcom Gli-
wic prezydent miasta Zygmunt
Frankiewicz. 

Z rozsàdkiem, 

ale bez emocji

Jeszcze inaczej wyglàda sprawa
gruntów pod cz´Êcià osiedla Wa-
ryƒskiego. Niedawno okaza∏o si´,
˝e 21 osiedlowych bloków znajdu-
je si´ na gruncie prywatnym, które-
go obecnym w∏aÊcicielem jest Fran-
ciszek Jopek. Naby∏ on prawie
15 ha ziemi od rodziny Kamayów,
dawnych w∏aÊcicieli, mieszkajàcych
obecnie w Niemczech. W∏adze
spó∏dzielni „Stare Gliwice” za za-
istnia∏à sytuacj´ obwiniajà gmi-

n´. – Gdy budowano
osiedle, nikt si´ nie przej-
mowa∏ prawem w∏asno-
Êci – podkreÊla Jarz´bow-
ski. – Decyzj´ podj´to
zza katowickiego biurka,
a samorzàdu wówczas
nie by∏o. 

Jednak nie jest praw-
dà, ˝e czyj grunt, tego
bloki! W Êwietle prawa
obecny w∏aÊciciel musi,
za odpowiednim wyna-
grodzeniem, przenieÊç

prawo w∏asnoÊci na w∏aÊciciela blo-
ków, gdy˝ ich wartoÊç jest wy˝sza
od gruntów, na których stojà (art.
231 Kodeksu Cywilnego). – O to
powinna wystàpiç spó∏dzielnia
„Stare Gliwice”, a nie gmina – od-
powiada Jarz´bowski. – Czasem
wystarczy iskra, by rozpaliç emo-
cje. Zupe∏nie niepotrzebnie. Za-
miast dzia∏aƒ pozornych, trzeba po
prostu zabraç si´ do roboty. 

Z pewnoÊcià jeszcze wiele
spraw z przesz∏oÊci trzeba upo-
rzàdkowaç. By∏ czas, kiedy nie
przejmowano si´ prawem,
zw∏aszcza prawem w∏asnoÊci.
DziÊ, w Êwietle obowiàzujàcych
przepisów, trzeba to naprawiaç.
Oby w tym porzàdkowaniu emo-
cje nie wzi´∏y góry nad rozsàd-
kiem. 

KS. WALDEMAR PACKNERG
O
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Jedna z siedmiu

nieruchomoÊci

w Gliwicach, co 

do których dawni

w∏aÊciciele

wysun´li

roszczenia. –

Lokatorzy nie

majà si´ czego

obawiaç –

uspokaja Marek

Jarz´bowski, 

rzecznik UM

Rozmowa

z MARKIEM

JARZ¢BOWSKIM,

rzecznikiem prasowym

UM w Gliwicach

KS. WALDEMAR PACKNER: – Sprawa
roszczeƒ budzi niepokój obecnych
w∏aÊcicieli czy najemców lokali ko-
munalnych. Majà powody do
obaw?

MAREK JARZ¢BOWSKI: – Absolutnie
nie! Ka˝dy ma prawo dochodziç
praw do swojej w∏asnoÊci, ale o tym
czy to, czego si´ domaga, nadal jest
jego, decyduje sàd. 

A jeÊli ktoÊ wykupi∏ mieszkanie
w kamienicy, o którà teraz upomi-
na si´ dawny w∏aÊciciel? 

– Sà akty notarialne, w ksi´gach
wieczystych figurujà pe∏noprawni
w∏aÊciciele, a w∏asnoÊç nabyta w do-
brej wierze jest Êwi´ta. Je˝eli nawet
dawnym w∏aÊcicielom przyznano by
prawo do jakichÊ roszczeƒ, to ich
adresatem b´dzie miasto. 

B´dà wi´c sprawy sàdowe...

– I o to chodzi, aby niezawis∏y
sàd ostatecznie potwierdzi∏, ˝e pra-
wo w∏asnoÊci jest nienaruszalne.
W Êwietle obowiàzujàcego prawa
wyrok mo˝e byç tylko jeden – na ko-
rzyÊç obecnych w∏aÊcicieli. 

Nie majà si´ wi´c czego obawiaç?

Mogà spaç spokojnie. Chcia∏bym
jeszcze raz powtórzyç: Mieszkaƒcy
Gliwic, którzy mieszkajà w kamieni-
cach, b´dàcych w∏asnoÊcià gminy lub
Skarbu Paƒstwa, o które ktoÊ sk∏ada
wnioski roszczeniowe, nie majà ˝ad-
nych powodów do niepokoju. 

Skàd wi´c obawy tych ludzi, skoro,
jak Pan mówi, sprawa jest oczywi-
sta? 

– Te obawy sà podsycane przez
dzia∏alnoÊç ró˝nych organizacji. Du-
˝o zam´tu wywo∏a∏y tak˝e niepe∏ne
czy nierzetelne informacje w me-
diach, publikowane cz´sto jako
„sensacja dnia”. ■

Na gruncie prawa

Bez strachu
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Wiosnà ubieg∏ego roku Ludwik

Perhun z Bojkowa wspina∏ si´ na

drabin´, ˝eby zawiesiç na drzewie

strachy na ptaki, i sadzi∏ m∏ode

drzewka w sadzie. W Wigili´

obchodzi∏ swoje setne urodziny. 

Na Bo˝e Narodzenie w koÊcie-
le Narodzenia NajÊwi´tszej Maryi
Panny stanà∏ specjalny fotel dla ju-
bilata, ˝eby nie musia∏ przepychaç
si´ w ∏awkach. Przedtem pan Lu-
dwik siada∏ co tydzieƒ w jednej
z nich na niedzielnej Mszy. I upie-
ra∏ si´, kiedy ktoÊ sugerowa∏, ˝eby
zosta∏ w domu: – Mog´ chodziç,
to pójd´. Od Wielkanocy to
ksiàdz przychodzi do domu pana
Ludwika. 

Z Ukrainy do Bojkowa

Urodzi∏ si´ w Litiatynie, nie-
wielkiej miejscowoÊci na Ukrainie
w województwie tarnopolskim.
Sto lat temu Wanda Perhun, za-
nim poczu∏a pierwszy ból, przy-
gotowa∏a ju˝ wszystko na wiecze-
rz´ – kuti´, pierogi i kapust´
z grochem. Wieczorem urodzi∏ si´
Ludwik. Sàsiedzi Êwi´towali naro-
dzenie Pana, a u nich p∏aka∏ w ∏ó-
˝eczku ma∏y synek. W Wigili´
1904 roku. Od tego dnia Ludwik
po prezenty urodzinowe si´ga
pod choink´. 

Ju˝ tam, na Wschodzie, Lu-
dwik Perhun zajmowa∏ si´ pszcze-
larstwem, sam zrobi∏ pasiek´. –
Na sto pni – wspomina dzisiaj. –
Za miód z jednego roju ja kupi∏
dwie morgi pola. To kosztowa∏o
du˝o pracy, ale udawa∏o si´. 

Razem z dwojgiem rodzeƒ-
stwa i ojcem przyjechali po woj-
nie do Polski. Matka zmar∏a na
Ukrainie. Do Bojkowa dotarli do-
k∏adnie 9 maja 1945 roku, kiedy
kapitulacja by∏a ju˝ og∏oszona.
Zabrali ze sobà par´ rzeczy z ro-
dzinnego domu, krzy˝ z Litiatyna
i figurki z koÊcio∏a, uratowane
w ten sposób przed tym, co mia∏o
tam dopiero nastàpiç. Po przyjeê-
dzie przekazali je KoÊcio∏owi

w Polsce. Dostali
pi´ç hektarów ziemi
i pan Ludwik zajà∏ si´
tym, co lubi∏ najbardziej
– uprawà pola, sadow-
nictwem i pszczelar-
stwem. To dzi´ki ich i sàsiada pa-
siekom, ulica, przy której miesz-
kajà, nosi nazw´ Miodowa. 

Zdrowy styl ˝ycia

Janina Podhorodecka te˝ uro-
dzi∏a si´ na Ukrainie, w Czortko-
wie, ale Ludwika pozna∏a ju˝ w Pol-
sce. Po Êlubie urodzi∏o si´ im pi´-
cioro dzieci. Najm∏odsza córka
przysz∏a na Êwiat, kiedy pan Lu-
dwik mia∏ 56 lat, a znajomi mówili,
˝e to póêne ojcostwo, martwiàc
si´, czy zdà˝y jà wychowaç. Praco-
wali ci´˝ko, bo ziemia, którà upra-
wiali, by∏a s∏aba. Wkrótce pan Lu-
dwik zaczà∏ pracowaç w Stra˝y
Przemys∏owej w gliwickim GZUT.
Tam, w nocy, a w dzieƒ na gospo-
darstwie. Praca to jedna z jego za-
sad ˝yciowych. Kiedy pytajà go
o recept´ na d∏ugowiecznoÊç, od-
powiada: nigdy nie pali∏em, nie pi-
∏em, nie objada∏em si´. Poza tym
praca i ruch, dzisiaj ka˝e si´ gimna-

stykowaç ca∏ej rodzinie.
Sam codziennie wykonu-
je kilka çwiczeƒ, wyzna-
cza sobie spacery – jeÊli
jest ciep∏o, to do sadu,
a jak ch∏odno, po domu.

Ca∏e ˝ycie wstawa∏ o piàtej, jeszcze
dziesi´ç lat temu oddawa∏ rano
mleko do punktu skupu. Kiedy wita
si´ z goÊçmi, za ka˝dym razem –
pomimo wieku, który daje niewàt-
pliwe przywileje towarzyskie –
podnosi si´ z fotela, a kobiety obo-
wiàzkowo ca∏uje w r´k´. Mieszka
z synem, na co dzieƒ pomaga mu
te˝ córka. – Ojciec zawsze by∏ po-
godnym, dobrym cz∏owiekiem. Nie
mia∏ z nikim ˝adnych zatargów.
Bardzo pracowity i szanujàcy ludzi
– mówi Maria Âliwka, która przez
20 lat pracowa∏a w lampiarni kopal-
ni „SoÊnica”, a teraz – na pomosto-
wej emeryturze – przedpo∏udniami
mo˝e byç z ojcem. 

Ludwik Perhun ma pi´cioro
dzieci, dziewi´cioro wnuków i sze-
Êcioro prawnuków. Co roku trady-
cyjnà wigilijnà potrawà w ich rodzi-
nie jest tort urodzinowy dziadka,
który krojà zaraz po wieczerzy. Na
ostatniej by∏o czterdziestu goÊci. 

MIRA FIUTAK

Sto Wigilii Ludwika Perhuna 

Urodzinowe prezenty
pod choinkà
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Recepta 

Ludwika Perhuna: 

nie paliç, 

nie piç 

i nie objadaç si´.

Atrakcyjne nagrody

BIBLIJNY

KONKURS

DLA RODZIN

Trwa Rok Eucharystii. W zwiàzku

z tym chcieliÊmy zach´ciç Czytelni-

ków do udzia∏u w Rodzinnym Kon-

kursie Biblijnym, którego tematyka

zwiàzana b´dzie w∏aÊnie z Euchary-

stià. Mamy nadziej´, ˝e konkurs po-

g∏´bi wiedz´ o tym sakramencie, b´-

dzie równie˝ okazjà do lektury Pi-

sma Âwi´tego. Dla uczestników

przewidzieliÊmy atrakcyjne nagrody.

Konkurs potrwa dziesi´ç tygodni. 

Ka˝dego tygodnia dla dwóch rodzin,

które przyÊlà poprawne odpowiedzi,

wylosujemy po 4 wejÊciówki (jedno-

godzinne) do tarnogórskiego Aqua-

parku.

Pytanie pierwsze: Najstarszy

opis ustanowienia Eucharystii znaj-

duje si´ nie w Ewangeliach, ale

w jednym z listów Êw. Paw∏a. Prosz´

podaç, jaki to list i sygnaturki tego

tekstu. 

Odpowiedzi prosimy przesy∏aç na

adres redakcji: ul. ¸u˝ycka 1,

44–100 Gliwice; lub e-mailem: re-

dakcja@kuria.gliwice.pl.

Na poprawne odpowiedzi czekamy

do 21 stycznia. Nazwiska zwyci´-

skich rodzin opublikujemy na na-

szych ∏amach, a bilety przeÊlemy

pocztà. ˚yczymy dobrej zabawy

i czekamy na odpowiedzi.

Mamy nadziej´, ˝e czas sp´dzony w

Aquaparku b´dzie mi∏à nagrodà za

udzia∏ w konkursie. Park wodny

znajduje si´ przy tarnogórskiej ob-

wodnicy. WAP

■
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Ksi´garnia Êwi´tego Jacka w Katowicach

wyda∏a kolejny Êlàski kalendarz katolicki.

Tym razem tematem wiodàcym jest 80 lat

katowickiego KoÊcio∏a.

Tradycja kalendarza si´-
ga lat przedwojennych i po-
pularnych wówczas kalen-
darzy domowych. „Z tej
ziemi” to nie tylko wykaz
kolejnych miesi´cy roku,
ale przede wszystkim cie-
kawe artyku∏y dotyczàce
KoÊcio∏a i regionu, religii
i kultury. W spisie treÊci
znalaz∏o si´ prawie 40
propozycji: od otwierajàcego
kalendarz tekstu abp. Damiana Zimonia
o kard. AuguÊcie Hlondzie, przez wspo-
mnienia bpa Wiktora Skworca z semina-

rium, po kronik´ z ˝ycia KoÊcio∏a, obej-
mujàcà rok 2003 i poczàtek 2004. Kilka
stron przed nià historia 80 lat „GoÊcia
Niedzielnego”. Mo˝na przeczytaç w nim
mi´dzy innymi o najwi´kszym w Euro-

pie zbiorze dzwonków, który
znajduje si´ na Âlàsku, o
sposobach na to, jak nie
zmarnowaç spowiedzi, o
depresji. Jest te˝ poezja,
wywiady, Êwiadectwa i odro-
bina humoru. Jednym s∏o-
wem – wszystkiego po tro-
chu na ca∏y rok. Kalendarz
mo˝na kupiç w sieci sklepów
Ksi´garni Êw. Jacka.

K.C.

Z tej ziemi. Âlàski kalendarz katolicki na rok 2005.
Ksi´garnia Êw. Jacka. Katowice 2004.

Og∏oszono kolejnà edycj´ konkursu 

na ekslibris. Prace mo˝na nadsy∏aç 

do 15 maja. Og∏oszenie wyników 

i otwarcie wystawy odb´dzie si´ 

we wrzeÊniu.

Konkurs odbywajàcy si´ co dwa lata
cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià.
Biorà w nim udzia∏ znani twórcy i arty-
Êci dopiero debiutujàcy. W poprzed-
niej edycji imprezy uczestniczy∏o 517
artystów z 48 krajów. Zaprezentowali
ponad dwa tysiàce prac. Tworzà one
kolekcje ekslibrisu Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach,
organizatora konkursu. Szcze-
gó∏owe informacje oraz regula-
min zamieszczono na stronie
internetowej www.blibliote-
ka.gliwice.pl. Mo˝na o niego
pytaç tak˝e w bibliotece (tel. 0-
32/231-54-02).

Ekslibris to ∏aciƒskiego po-
chodzenia nazwa znaku w∏asnoÊciowego
(ex libris – z ksià˝ek). Przyjmowa∏ on ró˝-
ne formy, np. graficznie skomponowanej

kartki z napisem (imi´, nazwi-
sko, instytucja) lub symbolem
(herb) wskazujàcym w∏aÊciciela
ksià˝ki, która póêniej naklejana
by∏a na odwrocie przedniej
ok∏adki. Geneza ekslibrisu si´ga
XIV wieku. Z czasem straci∏ on
u˝ytkowe znaczenie, stajàc si´
niemal wy∏àcznie obiektem ko-

lekcjonerskim, wykonywanym w wielu
technikach graficznych. 

K.C.

G O Â å G L I W I C K I

redakcja@kuria.gliwice.pl

Adres redakcji: ul. ¸u˝ycka 1, 44–101 Gliwice
tel./faks (32) 230-78-80, skr. poczt. 196
Redagujà: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddzia∏u, 
Klaudia Cwo∏ek, Mira Fiutak
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VIII

GLIWICKI

� XI SPOTKANIA KOL¢DOWE odb´dà si´
9 stycznia w zabrzaƒskich koÊcio∏ach podczas poran-
nej liturgii i po po∏udniu, na wspólnym koncercie w Mi-
kulczycach.
Program: 
Chór kameralny PASSIONATA z Zabrza – koÊció∏ Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa. Msza Êw. o godz. 9.45;
Chór m∏odzie˝owy RESONANS CON TUTTI z Zabrza –
koÊció∏ ewangelicki, Liturgia S∏owa Bo˝ego o godz.
10.15;
Chór mieszany ECHO z Zebrzydowic – koÊció∏ Wnie-
bowzi´cia NMP, Msza Êw. o godz. 10.30;
ZABRZA¡SKI CHÓR CH¸OPI¢CY – koÊció∏ Êw. Waw-
rzyƒca, Msza Êw. o godz. 10.30;
Chór Dzieci´cy FILIAE MARIAE z Cz´stochowy, koÊció∏
Êw. Teresy, godz. 11.30;
Chór Kameralny MODUS VIVENDI z Katowic – koÊció∏
Niepokalanego Serca NMP, Msza Êw. o godz. 11.45.
O godz. 16.00  wspólny koncert w koÊciele Êw. Teresy
w Mikulczycach.

� NAPE¸NIå ÂWIAT NADZIEJÑ
To temat prelekcji, która odb´dzie si´ 12 stycznia w
gliwickim KIK-u (kaplica Êw. Jadwigi przy parafii
Wszystkich Âwi´tych). Poprzedzà jà nieszpory o godz.
18.05 i Msza o godz. 18.30. 

� WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, które odb´dzie
si´ 15 stycznia o godz. 11.00 w parafii Wniebo-
wzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny w Bytomiu przy
rynku.

� OP¸ATEK AMAZONEK
15 stycznia, godz. 16.00 – parafia Podwy˝szenia Krzy-
˝a Âwi´tego w Gliwicach (ul. Daszyƒskiego 2, u re-
demptorystów). Rozpocz´cie Mszà Êwi´tà.

� ZABRZA¡SKI KONCERT KOL¢D
16 stycznia o godz. 16.00 w koÊciele Êw. Teresy w Za-
brzu Mikulczycach wystàpià chóry zabrzaƒskich para-
fii: Êw. Andrzeja, Êw. Józefa, Êw. Franciszka, NMP Matki
KoÊcio∏a, Êw. Wawrzyƒca i Êw. Teresy. 

� KOL¢DOWANIE AKADEMICKIEGO 
ZESPO¸U MUZYCZNEGO
16 stycznia o godz. 10.00 Akademicki Zespó∏ Muzycz-
ny zaÊpiewa kol´dy podczas Mszy Êw. w koÊciele Wnie-
bowzi´cia NMP w Zabrzu Biskupicach (ul. Bytomska
111 a). Po Mszy odb´dzie si´ krótki koncert kol´d. 

� UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH
zaprasza w kolejne czwartki miesiàca do Willi Caro
przy ul. Dolnych Wa∏ów na wyk∏ady. 13 stycznia – Je-
rzy Lewczyƒski opowie o „Gliwickim Towarzystwie Fo-
tograficznym”, 20 stycznia dr in˝. arch. Ryszard Nako-
nieczny z Politechniki Âlàskiej wyg∏osi prelekcj´ „Mu-
zeum – Êwiàtynia czy magazyn sztuki?”, a 27 stycznia
dr Irma Kozina z Uniwersytetu Âlàskiego zaprezentu-
je wyk∏ad „Muzea XXI wieku – od muzeum sztuki do
muzeum autostrady”. Spotkania rozpoczynajà si´
o godz. 17.00. 

Zapowiedzi

Elena Davicino

(Argentyna) –

ekslibris

wyró˝niony 

przez Miejskà

Bibliotek´

Publicznà 

w 2003 roku

VI Mi´dzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris

Z ksià˝ek na wystaw´

Âlàski kalendarz katolicki

Tematy na ca∏y rok
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