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Nasz XXII Finał WOŚP

ZSP i Comenius Regio

Rekolekcje �Jutrzenki�

Jasełka w ARTerii

Warsztaty rękodzieła
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W tym roku świąteczny klimat przed-
łużyło nam wyjątkowej miary wy-

darzenie, jakim na scenie ARTerii Centrum
Kultury i Promocji w Ornontowicach były
�Jasełka� w wykonaniu Teatru �Naumio-
ny�. Warto jednak wspomnieć, że już
przed rokiem nasi aktorzy z podobnym
przedstawieniem wystąpili w chorzow-
skim skansenie, w zimowym plenerze�
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Zgodnie z zapowiedzią, wracamy do tematu ośrodka zdrowia, który naszym miesz-
kańcom służy już od ponad ćwierć wieku. Przymnijmy tylko, że zanim został on
oddany do użytku w 1988 r., miejscowa przychodnia mieściła się w klasztornym
obiekcie sióstr służebniczek, zaś o powstaniu nowego ośrodka miała przesądzić
m.in. budująca się wówczas kopalnia �Budryk�.

Gminny O�rodek Zdrowia
ma ju¿ ponad 25 lat
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Dzień Pamięci Tragedii Górnośląskiej został ustanowiony
w 2010 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego. Obchodzo-
ny jest co roku w ostatnią niedzielę stycznia. Dzień wcze-
śniej, tj. 25 stycznia br. przez Katowice, Chorzów i Święto-
chłowice przeszedł szósty Marsz na Zgodę, do miejsca daw-
nego obozu w Świętochłowicach-Zgodzie.

Pamiêæ o Tragedii Górno�l¹skiej
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Ośrodek Zdrowia przed modernizacją

@
I

%
?

'
(

J
K

L



3456789 ! *+ , 1,0,2 ! ./,0  >?@ ?+*A*4ABC6

STYCZEŃ
! 13 stycznia 2013 r. już po raz
ósmy w Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich mieścił się sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Hasło XXI Finału
brzmiało: Dla ratowania życia
dzieci i godnej opieki medycz-
nej seniorów. W ornontowickim
Sztabie zebrano rekordową
kwotę 20.207,46 zł, która o po-
nad 4.000 zł przekroczyła sumę
z roku 2012.

LUTY
! 1 lutego 2013 r. Ochotnicza
Straż Pożarna pożegnała swój
samochód specjalistyczno-po-
żarniczy marki Jelcz, który służył
jednostce przez 7 lat. Samochód
nabyła Ochotnicza Straż Pożarna
w Bełku.
! 16 lutego 2013 r. odbyły się
po raz pierwszy Zawody Nar-
ciarskie o Puchar Gminy Ornon-
towice zorganizowane w stacji
narciarskiej �Świniorka� w Bren-
nej Leśnicy.

MARZEC
! 3 marca 2013 r. miało miej-
sce niecodzienne wydarzenie �
odbyła się wówczas premiera
nowej sztuki Teatru �Naumio-
ny� pt. �Hebama�.
! Dekorowanie baranków, pisa-
nek, gry dla dzieci i wiele innych
atrakcji czekało na gości, którzy
w sobotę 23 marca 2013 r. od-
wiedzili salę ARTerii. Impreza
wielkanocna, której tytuł

brzmiał �Jajcarska impreza� zor-
ganizowana została przez Fo-
rum Aktywności Społecznej Or-
nontowic.

KWIECIEŃ
! 11 kwietnia 2013 r. przedsta-
wiciele Teatru �Naumiony� ode-
brali z rąk Pani Emilii Krakow-
skiej statuetkę za zajęcie I miej-
sca w kategorii Instytucje kultu-
ry, stowarzyszenia, osoby doro-
słe na II Festiwalu Małych Form
Artystycznych w ramach Cho-
rzowskiej Akademii Teatralnej,
za spektakl pt. �Hebama�.

! 30 kwietnia 2013 r. podczas
sesji Rady Gminy udzielono
wójtowi absolutorium za rok
2012.

MAJ
! Obchody jubileuszu 25-lecia
Przedszkola im. Kubusia Puchat-
ka zostały zaplanowane na 24-
26 maja 2013 r. Rozpoczęła je
uroczysta akademia, która odby-
ła się 24 maja w sali gimnastycz-
nej szkoły. W drugim dniu zor-
ganizowano �Dzień otwarty� dla
rodziców przedszkolaków.

! 24 maja gmina Ornontowice
podpisała umowę o dofinanso-
wanie projektu obejmującego
kompleksową Rewitalizację Za-
bytkowego Parku Gminnego.
Przedsięwzięcie to uzyskało do-
tację w wysokości 82,1% kosz-
tów kwalifikowanych.

CZERWIEC
!  W dniach 15-16 czerwca
2013 r. świętowano XVII Dni Or-
nontowic. W tym roku na scenie
wystąpili m.in. zespół Roosvelt,
Sierociniec, Bethel, The Funky
Affair. Główną gwiazdą imprezy
była Iwona Węgrowska.

LIPIEC
! Od 1 lipca 2013 r., zgodnie
z Ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku, w gminach
zaczął funkcjonować nowy sys-
tem odbierania odpadów ko-
munalnych. Kluczowym ele-
mentem wdrożenia nowego
systemu była procedura prze-
targowa, która wyłoniła nowe-
go wykonawcę odbioru i zago-
spodarowania odpadów komu-
nalnych z terenu Ornontowic.

! Rozpoczęto prace nad nową
Strategią Rozwoju Gminy Or-
nontowice �Ornontowice 2020�.

SIERPIEŃ
! Z dniem 1 sierpnia 2013 r., na
podstawie Uchwały Nr XXXI/
313/13 Rady Gminy Ornontowi-
ce z dnia 19 czerwca 2013 r.,
Gminny Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zmienił nazwę na Gmin-
ny Ośrodek Sportu, Promocji
i Rekreacji.
! 29 sierpnia 2013 r. odbyło się
uroczyste otwarcie zmoderni-
zowanego budynku przy
ul. Zwycięstwa 7b. Użytkowni-
kami budynku stali się Gminny
Ośrodek Sportu, Promocji i Re-
kreacji oraz GKS �Gwarek� Or-
nontowice.

WRZESIEŃ
!  W niedzielę 1 września
2013 r. GKS �Gwarek� Ornonto-
wice zorganizował po raz kolej-

ny pieszy rajd górski. Turyści
tym razem mieli do pokonania
trasę Koniaków-Wierch Cza-
deczka-Jaworzynka.
! Gminna Biblioteka Publiczna
włączyła się do ogólnopolskiej
akcji publicznego czytania naj-
większych polskich dzieł literac-
kich pn. �Narodowe Czytanie�.
W ramach akcji, 6 września
2013 r. w bibliotece zorganizo-
wano spotkania, podczas któ-
rych zaprezentowano życie
i twórczość wybitnego kome-
diopisarza i poety, a młodzież
z Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Ornontowicach czytała
wybrane utwory A. Fredry.

PAŹDZIERNIK
! Obchodzono 130. rocznicę
pojawienia się rodziny Hegen-
scheidt w Ornontowicach.
9 października 2013 r. złożono
wiązankę kwiatów na rodzin-
nym grobowcu Hegenscheid-
tów, który znajduje się przy
ul. Kozielskiej w Gliwicach.
Tego samego dnia została zor-
ganizowana Wieczornica po-
święcona historii rodu.

! 17 października 2013 r. minę-
ła 5. rocznica odsłonięcia Po-
mnika ku pamięci ornontowic-
kich Policjantów, którzy zostali
zamordowani przez NKWD
w 1940 r. Po mszy św. w inten-
cji ofiar tej zbrodni odbyła się
procesja na cmentarz oraz mo-
dlitwa przy pomniku. Liturgii
przewodniczył ks. prałat Stani-
sław Puchała.
!  18 października 2013 r.
uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych oraz Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich
wzięli udział w akcji pn. �Pola
Nadziei�, której celem jest pro-
pagowanie idei opieki hospicyj-
nej w społeczeństwie. W tym
dniu wspólnie stworzyli własne
�Pole nadziei� i nasadzili 200
cebulek żonkili na terenie Par-
ku w Ornontowicach.

Podsumowanie roku 2013
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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
ARTeria Centrum Kultury i Promocji z siedzibą w Ornontowi-
cach przy ul. Zwycięstwa 26 informuje o zakończeniu rozli-
czenia zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Gminy
Ornontowice na podstawie decyzji nr CRD.0028.2013 wyda-
nej przez Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 marca 2013 r.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku ze zbiórki publicznej w formie sprze-
daży cegiełek uzyskano środki finansowe w kwocie: 2.252,00 zł2.252,00 zł2.252,00 zł2.252,00 zł2.252,00 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote). Z wyemito-
wanych cegiełek o nominałach 2 zł, 5 zł, 10 zł oraz 15 zł sprzedano:
51 cegiełki po 15 zł = 765 zł, 64 cegiełek po 10 zł = 640 zł, 151
cegiełek po 5 zł = 755 zł, 46 cegiełek po 2 zł = 92 zł. Pozostałe
cegiełki komisyjnie zniszczono.

Dzięki zebranym środkom finansowym ARTeria Centrum Kultury
i Promocji w Ornontowicach mogła zakupić następujący sprzęt:

Nazwa dokNazwa dokNazwa dokNazwa dokNazwa dokumentuumentuumentuumentuumentu WWWWWartośćartośćartośćartośćartość PPPPPokrytookrytookrytookrytookryto Rozdaj zakRozdaj zakRozdaj zakRozdaj zakRozdaj zakupionychupionychupionychupionychupionych
fakturyfakturyfakturyfakturyfaktury z cegiełekz cegiełekz cegiełekz cegiełekz cegiełek  przedmiotów przedmiotów przedmiotów przedmiotów przedmiotów

1 Faktura VAT 60002716 189,90 zł 189,90 zł Mikrofon
2 Faktura VAT F/15/DET/881 1.008,90 zł 720,10 zł Program SONY VEGAS
3 Faktura VAT 60007297 1.513,89 zł 1.228,00 zł Kamera GO PRO
4 Faktura VAT 50/2013 133,00 zł 114,00 zł Artykuły szklane

Łączna kwota 2.845,69 zł 2.252,00 zł

Koszty zbiórki wyniosły � 347 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem
złotych), z czego: opłata skarbowa 82,00 zł, koszt druku cegiełek �
265,00 zł, koszty publikacji obowiązkowego ogłoszenia prasowego � 0 zł.
Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi 15,4%. Koszty zbiórki zostały
całkowicie pokryte ze środków ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Or-
nontowicach.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli działania ARTerii
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Aleksandra MalczykAleksandra MalczykAleksandra MalczykAleksandra MalczykAleksandra Malczyk
Dyrektor ARDyrektor ARDyrektor ARDyrektor ARDyrektor ARTTTTTeriieriieriieriierii

Centrum KCentrum KCentrum KCentrum KCentrum Kultury i Pultury i Pultury i Pultury i Pultury i Promocjiromocjiromocjiromocjiromocji

LISTOPAD
! 20 listopada 2013 r. wójt gmi-
ny wręczył stypendium specjal-
ne uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz studentom
uczelni wyższych. Była to już
XXIV. edycja przyznawania sty-
pendium specjalnego, które zo-
stało przyznane uczniom i stu-
dentom za osiągnięcia II seme-
stru roku szkolnego/akademic-
kiego 2012/2013, zarówno za
bardzo dobre wyniki w nauce,
jak też wybitne osiągnięcia ar-
tystyczne i sportowe.

!  21 listopada 2013 r. Teatr
�Naumiony� odebrał puchar
oraz nagrodę za udział w konkur-
sie organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego pn. �Piękna wieś wo-
jewództwa śląskiego 2013�.

GRUDZIEŃ
! 6 grudnia 2013 r. ruszyła stro-
na internetowa projektu �Rewi-

talizacja obiektu � Park Gminny�
w ramach RPO WSL na lata
2007-2013 Priorytet VI. �Zrów-
noważony Rozwój Miast� Dzia-
łanie 6.2. �Rewitalizacja obsza-
rów zdegradowanych� Poddzia-
łanie 6.2.2 �Rewitalizacja � małe
miasta�.
! 10 grudnia 2013 r. w sali AR-
Terii odbyła się doniosła uroczy-
stość, podczas której wójt Ka-
zimierz Adamczyk w imieniu
Prezydenta RP wręczył szanow-
nym Jubilatom medale z okazji
50-lecia pożycia małżeńskiego.
W uroczystości uczestniczyli
również Jubilaci obchodzący
60-lecie oraz 65-lecie pożycia
małżeńskiego.

! 11 grudnia 2013 r. podczas
sesji Rada Gminy Ornontowice
jednogłośnie podjęła uchwałę
w sprawie budżetu gminy na
2014 rok.

Wydział Informacji
i Promocji UG Ornontowice

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH

Pracujemy na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych

UCZYMY:
" chodzenia z białą laską
" pisma punktowego Braille�a
" wykonywania codziennych czynności

metodami bezwzrokowymi
" obsługi sprzętu komputerowego
PROWADZIMY:
" świetlicę środowiskową, wzorcownię,

pracownię komputerową, pracownię czynności
dnia i klub �Lektor�

Wypełniając PIT za 2013 rok:
1. w rubryce �Numer KRS� wpisz: 0000012847
2. w rubryce �Wnioskowana kwota� wpisz kwotę

równą 1% obliczonego podatku
3. w rubryce �Cel szczegółowy 1%� KONIECZNIE

wpisz: DLA KOŁA W MIKOŁOWIE

Polski Związek Niewidomych Koło w Mikołowie
Mikołów, os. Grunwaldzkie 10

tel./fax 32/738-40-18, tel. 533 300 717
e-mail: pznmikolow@wp.pl
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WIELKA ORKIESTRA
XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w drugą nie-

dzielę stycznia 2014 r. był dziewiątym Finałem organizo-
wanym przez Gimnazjum Noblistów Polskich w Ornontowicach we współpracy
z Urzędem Gminy, ARTerią � Centrum Kultury i Promocji, Gminnym Ośrodkiem
Sportu, Promocji i Rekreacji, GKS �Gwarek�, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych,
Zespołem Szkolno�Przedszkolnym, Gminną Biblioteką Publiczną, Ochotniczą
Strażą Pożarną oraz Policją. Koordynatorem działań Sztabu była Kornelia Osiń-
ska-Kurpas.
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PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORÓW,
KTÓRZY WSPARLI ORGANIZACJĘ
SZTABU WOŚP I IMPREZY FINAŁOWEJ
W GIMNAZUJM IM. NOBLISTÓW
POLSKICH W ORNONTOWICACH
W RAMACH XXII FINAŁU WOŚP

Za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe
będzie obejrzenie dzisiaj pokazu sztucznych ogni na
boisku �Gwarka� � �Światełka do nieba� dziękujemy:
Firmie �Teleinstal� � Bożenie i Benedyktowi Kasprzyc-
kim, Firmie Butrans � Piotrowi Gluch i Krzysztofowi
Wilczek, Zakładom Automatyki �Rotametr� � Rudol-
fowi Malczyk, Czarnet S.C. � Krzysztofowi Szymura i
Andrzejowi Owczarek, Cukierni Cichoń � Urszuli Ci-
choń, Zakładowi Rzeźniczo-Wędliniarskiemu � Grze-
gorzowi Zdrzałek, Ilonie Dyrbusz, Przedsiębiorstwu
Usług Technicznych �Dakpro� � Krzysztofowi Profa-
ska, Aptece �Nova� � Janinie Pis, Kazimierzowi Adam-
czyk, Małgorzacie Grzegorzek, Janinie Kozioł, Edycie
Kubik, Celinie i Ronaldowi Kotyczka.

Dziękujemy również: Zakładowi Usługowo-Po-
mocniczemu dla Jednostek Oświatowych � Graży-
nie Jastrzębskiej, Piekarni - Cukierni Ciućko � Irenie
Ciućko�Smakowskiej, Sklepowi Spożywczo-Przemy-
słowemu � Helenie Szynkarczok, Piekarni, Ciastkar-
ni Barański � Tomaszowi Barańskiemu, Cafe&Pizza
�Kuźnia� z Bujakowa, Tadeuszowi Kostyra, Pizzerii
�Duet� � Lucynie Krukówka, Sklepowi Spożywcze-
mu � Joannie Biegun i Wioletcie Miedzińskiej, Hur-
towni Osiński � Marcinowi Osińskiemu.

Za współpracę przy organizacji XXII Finału WOŚP
w Ornontowicach dziękujemy: Wójtowi Gminy Or-
nontowice - Kazimierzowi Adamczyk, Zastępcy
Wójta Gminy Ornontowice - Michałowi Adamczyk,
Przewodniczącemu Rady Gminy Ornontowice - Ta-
deuszowi Zientek, Urzędowi Gminy Ornontowice,
Dyrektor ARTerii � Centrum Kultury i Promocji w Or-
nontowicach � Aleksandrze Malczyk, Dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego - Gizeli Siedlaczek, Wi-
cedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Boże-
nie Kubica, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych - Iwonie Smorz, Dyrektorowi Gminnej Bibliote-
ki Publicznej � Marcinowi Wajszczyk, Prezesowi GKS
�Gwarek� � Krzysztofowi Zdrzałek, Komendantowi
Policji � Krzysztofowi Midziałek, Prezesowi Zarządu
OSP � Sławomirowi Bijak, Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji - Krystynie Połap, Dyrektorowi
Gimnazjum w Ornontowicach - Wojciechowi Hoszek.

Dziękujemy za wsparcie działań Sztabu XXII Fi-
nału WOŚP: Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu, Ze-
społowi Szkół Ponadgimnazjalnych, Rodzicom
uczniów Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego, Serwisowi Ogumienia, Zbigniewowi Kubica,
Orzesko-Knurowskiemu Bankowi Spółdzielczemu o/
Ornontowice, Teatrowi �Naumiony�, Zespołowi �The
Funky Affair�, Kapeli Rootsvelt, Zespołowi �����Yellow-
green�, Zabrzańskiej Szkole Suzuki, Grupie Cheerle-
aders, Szkole Tańca Gutovskyi, Annie Ulbrych, Tere-
sie Zdzieblik-Kudła, Małgorzacie Badeja, Przedsię-
biorstwu Usług Socjalnych Sp. z o.o., Górniczemu
Klubowi Sportowemu �Gwarek�, Grupie MULTIPLAY,
Zakładowi Wędliniarskiemu Państwa Widenka. Dzię-
kujemy Policji     oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za
zabezpieczenie imprezy.

Podziękowania składamy wszystkim występują-
cym podczas imprezy solistom, zespołom, grupom
przedszkolnym i szkolnym, tanecznym oraz młodzie-
ży szkolnej zaangażowanej w prace Sztabu. Za
współpracę przy organizacji XXII Finału WOŚP dzię-
kujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom Gim-
nazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach.

Wszystkim, którzy 12 stycznia 2014 r. w Ornon-
towicach razem z nami grali na rzecz �zakupu spe-
cjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki medycznej Seniorów� -
DZIĘKUJEMY!
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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Ornontowickie
technikum budowlane

Rozpoczynamy nowy rok 2014. Przed nami druga część zimowych krajobrazów,
których w listopadzie i grudniu było jak na lekarstwo. Ta pora jest ostatnim dzwon-
kiem dla uczniów trzecich klas gimnazjum. Dlaczego? Za parę miesięcy będą
musieli podjąć pierwszą poważną decyzję w swoim życiu i odpowiedzieć na py-
tanie: w jakiej szkole dalej kontynuować naukę? Opcji jest wiele, bo i wiele szkół
ponadgimnazjalnych znajduje się w powiecie mikołowskim. Jedną z nich jest Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Dlaczego to właśnie ZSP jest
dobrym wyborem dla młodych ludzi?
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=6V:&O (>8,;A Q&@-<?/VO <?-$I <./<6;, .>-F
%I>V5&, #,./(@A f5>:?,; <=+>%> %)J8F(>
% SK9 % H+5/5./%&:>:GA Q .,; =8>:$%:,
6:?5&/%&, <F -<?.>I:,5&' >E) /<&FJ5FO ?>%/*
(/%) <6-:,< & =/+>(?&O </E&, 5> E+6.>85)#
+)5-6 =+>:)A H+5/5./%&:-&# 5>6:?):&,8/#
?>8,D) 5> .)#' >E) %)-<?.>I:&O #&<.+?$%
% /-+,V8/5):G ?>%/(>:G' =+?)J/./%>O %)*
:G/%>5-$% (/ -<?.>I./%>5&> %I><5,; ->+&,*
+) ?>%/(/%,;' V%&>(:?F / .)# :G/OE) <.>.)*
<.)-& ?(>%>85/V:& ,J?>#&5$% =/.%&,+(?>;F*
:):G -%>8&W&->:;, ?>%/(/%,' % -.$+):G
<?-/I> ?>;#6;, %)</-&, =/?):;,A N8>:?,J/
.>- %&,8, 6:?5&$% ? SK9 % H+5/5./%&:>:G
/.+?)#6;, =+>:@q 9/5&,%>D <F -/#=,.,5.5)*
#& =+>:/%5&->#&' -.$+):G =+?)J/./%>5&,
#,+)./+):?5, & =><;> ?>%/(/%> <F (8> =+>*
:/(>%:$% E,?:,55,A

AD2'2& 5,-'2OB 2''.,? %-$OF
QV+$( %&,86 6:?5&$% #&-/I/%<-&:G <?-$I

W65-:;/56;, /=&5&>' D, SK9 ./ %&,;<-> <?-/*
I>A H=+$:? 8/->8&?>:;&' 5&: E>+(?&,; #)85,J/A
4?) E6(/%8>5&,:' ,-/5/#&<.>' ,8,-.+)-'
D)%&,5&/%&,:' J$+5&- ./ %&,;<-&, ?>%/()q
QF.=8&%> .,/+&>A H%<?,#' &<.5&,;F % +,J&/*
5&, =8>:$%-& ()<=/56;F:, =/(/E5)#& -&,+65*
->#&' 5=A % 2)E5&-6' >8, ;,V8& %,_#&, <&@ =/(
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? H+?,<?> (/ H+5/5./%&: ./ -&8-> -&8/#,*
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9 stycznia uczestnicy projektu Come-
nius Regio oraz nauczycielki języka

angielskiego zaangażowane w jego re-
alizację odbyły pierwszą, innowacyjną
formę kontaktu z partnerskimi szkoła-
mi z Katalonii. W wideokonferencji
uczestniczyli beneficjenci projektu �
22 uczniów z ornontowickiego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych, młodzież
hiszpańska oraz nauczycielki Ewa Wia-
terek i Justyna Marek.
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>-.)%5&, 6:?,<.5&:?)8& % <=/.->5&>:G &5.,+*
5,./%):G ? (%&,#> <?-/I>#& lf5<.&.6. n&(>8
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:&,8-& ;@?)-> >5J&,8<-&,J/ ? /E)(%6 <?-$I
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5>%&F?>5&, %<=$I=+>:) ? +$%&,V5&->#& ? ->*

COMENIUS REGIO

Pierwsza wspólna
wideokonferencja

.>8/Y<-&:G <?-$I V+,(5&:G' +/?%&;>5&, 6#&,;@.*
5/V:& -/#65&->:);5):G 6:?5&$% ? ;@?)-> >5*
J&,8<-&,J/' +/?%&;>5&, 6#&,;@.5/V:& :)W+/%):G
6:?5&$%' %)#&>5> (/V%&>(:?,Y =/#&@(?)
=>+.5,+>#& =+/;,-.6' %)#&>5> %&,(?) 5> .,*
#>. (?&,(?&:.%> +,J&/5>85,J/ /+>? =+/#/:;>
+,J&/5$% E@(F:):G =/(#&/.,# =+/;,-.6A

X,? %F.=&,5&> <=/.->5&, &5.,+5,./%, ?>*
-/Y:?)I/ <&@ <6-:,<,#A C>6:?):&,8-& -//+()*
56;F:, =+/;,-. =+>J5F <,+(,:?5&, =/(?&@-/%>O
#I/(?&,D) ?> ?>>5J>D/%>5&, % +,>8&?>:;@ .,J/
#&@(?)5>+/(/%,J/ =+?,(<&@%?&@:&>' ()+,-:;&
SK9 ?> 6(?&,8>5, %<=>+:&, /+>? ?><.@=:) ()*
+,-./+> U.%-&)(7B2 S.%1#@D7B2 ?> =/#/:
.,:G5&:?5F 6(?&,8/5F =/(:?>< =&,+%<?,; %&(,*
/-/5W,+,5:;&A
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Rekolekcje chóru
w roku jubileuszowym

K=/.->Y & R/+#>:;& 1+:G&(&,:,?;& 7>./%&:-&,;
! /+>? $%4 Q)-#67)- W#,?' =+/E/<?:? /+5/5*
./%&:-&,; =>+>W&&A T>- :/ +/-6 /E,:5& E)8&
=+?,(<.>%&:&,8, 5><?,J/ <>#/+?F(6 ! %$;. =&H
-2@2#)- !(&@,-.$ & =+?,%/(5&:?F:) 2>()
M#&5) `&(#5%- C2#'1#$ /+>? :G+?,<.5) :G$*
+6 \#').$ C()-&F#$ & ()+,-./+ 123,+&& !"#$H
%&'()& +&",-.$A 3)# +>?,# =+?)E)8& +$%*
5&,D ̂ B7'& G$)-.D,-.$ ! -&,+/%5&- Q)(?&>I6
f5W/+#>:;& & 9+/#/:;& L+?@(6 M#&5) H+5/5*
./%&:,' %&:,()+,-./+ 123,+&& S&"(#@&) I2#H
1)-&$' > .>-D, ;>-/ :G+?,<.5& :G$+6 =>Y<.%/
f)%-5"& & ="&5(25%- G@#),-#$' =>Y<.%/ \#H
"#'& & \#').$ G-.'$&),-7$ /+>? %<=&,+>;F*
:) 5><?F 0T6.+?,5-@\ T&'51& G21#$ & C(-2%F&B
[7B&,$2A S +>:;& ;6E&8,6<?6 .,J/+/:?5, <=/*
.->5&, % /V+/(-6 +,-/8,-:);5)# E)I/ 5&, .)8*
-/ /->?;F (/ %<=$85,; #/(8&.%)' >8, .,D =+?)*
=/#5&,5&, %>D5&,;<?):G %)(>+?,Y ? (?&>I>8*
5/V:& :G$+6' / -.$+):G #$%&I ;,J/ =+,?,< R&'
Q7Fd3A !"#

W tym roku nasza �Jutrzenka� świętu-
je swoje 30-lecie. Z tej okazji w dorocz-
nym spotkaniu podczas rekolekcji wzię-
ło udział nieco więcej niż zwykle zapro-
szonych gości.

L+/:?)<.,; -/5:,8,E+?, /(=+>%&/5,; % ->*
=8&:) V%A T>(%&J& a8F<-&,; =+?,%/(5&:?)I $%4
!"7M-. E2'(&A 7/5:,8,E+/%>8& $%4 +&)25%-
I&,B& ! J/<=/(>+? #&,;<:/%,J/ HV+/(->
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U#(&65M# -#%DOFA 2,(>-./+ 5>:?,85)g U73#)1 U&1&M,-&$
QuN1Q41g N!U`#)2&P >#'1)5@ =5"15). 2 I)7@7,M2g A)'7'17B2,#J 5"4 CB.,2c%1B& /h
2pN174T1g 0123,+&>\ 4,5.+6# 768.6+) & 9+/#/:;&k H+5/5./%&:,' 68A S%):&@<.%> `e
K-I>(g 9L7 07/#=123\k bb*`h[ 4?,+%&/5->*U,<?:?)5)' 68A a+/(-/%> ]1
N+6-g N+6->+5&> 0fCRH9173\k bb*`[e 2)E5&-' 68A 9+?,%/?/%> b                              ^GG[ :i/jH//j/
\+,0-<?0 62+ ("6"%2 ",(":2+,*2096"A<2 *0 /)+A= "8&"%*+] 2 )+-90#4 62+ *:)0<0 #0/+)20&;: 62+
*0#;:2"6$<> ")0* *0%/)*+80 %"12+ ()0:" ,"-"6$:0620 %-);/;: 2 )+,08":0620 60,+%&06$<> /+-%/;:H

()*+),-./)0 +1(23.45267
8()/7 23/2/926)-*
89"%")6"6/":2<^26/+)20H(9
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