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VII Powiatowa Konferencja Regionalna 

  
15 października na Zamku w Toszku odbędzie się VII Powiatowa Konferencja Regionalna dla 
bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów. 
  
Tegoroczna konferencja nosi tytuł „Śląsk literacki XX i XXI wieku”. 
  
- Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż dorobek szeroko pojętego życia literackiego na Śląsku w XX i XXI 
wieku jest ogromny. Z tego też względu nasz jednodniowy przegląd tych zagadnień będzie z 
konieczności zalążkiem wywołanego tematu. Wiek XX na Śląsku, z punktu widzenia historycznego, 
geograficznego, politycznego, cechował się znacznymi przeobrażeniami. Wszystkie te przeobrażenia i 
zmiany znalazły odzwierciedlenie w literaturze i życiu literackim na tym obszarze. Żeby jakoś 
usystematyzować życie literackie, dokonamy podziału tego okresu, biorąc pod uwagę znaczące 
wydarzenia historyczne. Pierwsze z nich to I wojna światowa, a kolejne to II wojna światowa, okres 
PRL-u i wreszcie rok 1989, czyli odzyskanie przez Polskę wolności – zapowiada Sławomir Adamczyk, 
dyrektor PBP w Gliwicach z siedzibą w Pyskowicach. 
  
Podczas konferencji poruszone zostaną liczne zagadnienia, takie jak m.in. obraz powstań śląskich w 
literaturze; legendowe postaci w literaturze niemieckiej na Górnym Śląsku; dorobek literacki Wilhelma 
Szewczyka; postrzeganie Śląska i Ślązaków przez pryzmat twórczości Alojzego Lyski czy literatura na 
Śląsku po 1989 roku. 
  
Wśród wykładowców i prelegentów, którzy zostali zaproszeni do udziału w konferencji, znaleźli się 
m.in. dr Łucja Staniczkowa, prof. dr hab. Katarzyna Tałuć, dr Tadeusz Sierny, prof. zw. dr hab. 
Grażyna Barbara Szewczyk, dr Michał Skop, prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. dr hab. Elżbieta 
Dutka oraz dr Grzegorz Sztoler. 
  
Organizatorami przedsięwzięcia są: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą w 
Pyskowicach, Centrum Kultury „Zamek w Toszku” – Dział Bibliotek oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich – Zarząd Oddziału Katowice. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje starosta gliwicki 

Waldemar Dombek.  
  
  
Śladami Juliusza Rogera 

  
17 października w Rudach odbędzie się uroczystość z okazji 150 rocznicy śmierci Juliusza 
Rogera pn. „Śladami Juliusza Rogera”. 
  
O godz. 11.00 na cmentarzu w Rudach (grób śp. Juliusza Rogera) odbędą się modlitwa i występy 
chórów i orkiestry. Ok. godz. 11.40 przy obelisku Juliusza Rogera (u. Raciborska 10) słowo o tym 
znanym lekarzu i etnografie Śląska wygłosi poseł Henryk Siedlaczek. Ok. godz. 12.15 zaplanowano 
zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Klasztornego w Rudach (ul. Cysterska 1). Ok. godz. 12.45 w 
Sanktuarium MB Pokornej odbędzie się koncert chórów, zaś ok. godz. 13.30 – spotkanie w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Rudach. 
  
Organizatorami wydarzenia są: Klub Inicjatyw Kulturalnych w Gliwicach oraz Śląski Związek Chórów i 
Orkiestr. 



Przyszowice liczą na głosy 

  
Koło Gospodyń Wiejskich z Przyszowic dotarło do ogólnopolskiego etapu konkursu 
pn. „Zbierzcie Kłosy na Wieniec!”, w którym wybrany zostanie najwspanialszy wieniec 
dożynkowy. 
  
Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i ogólnopolskiego. Rozstrzygnięcie etapu II 
konkursu - ogólnopolskiego (do którego zostali zakwalifikowani zdobywcy I miejsce w etapie 
regionalnym) odbędzie się poprzez głosowanie na portalu www.mojekgw.pl. Każdy zarejestrowany i 
zalogowany użytkownik ma prawo do oddania jednego głosu, tzw. „kłosa” na wybraną pracę 
konkursową. Wśród nich jest korona dożynkowa KGW z Przyszowic. Głosy można oddawać poprzez 
stronę https://konkurs.mojekgw.pl/. Głosowanie potrwa do 21 października. 
  

  
Wyruszyli w podróż do krainy wiedzy 

30 września w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia. To był wyjątkowy dzień, w którym uczestniczyli rodzice, rodzeństwo, starsi koledzy  
i koleżanki oraz oczywiście bohaterowie tego dnia, czyli pierwszoklasiści. 

- Najpierw odbyło się uroczyste pasowanie przez dyrektor Alinę Jaworską pierwszoklasistów i nowych 
uczniów a następnie tych, którzy są już z nami jakiś czas, ale przeszli na nowy etap 
edukacyjny. Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym w wykonaniu uczniów, następnie 
odbyło się ślubowanie, po którym nadszedł długo wyczekiwany moment pasowania. Pani dyrektor 
dokonała indywidualnego pasowania każdego dziecka na ucznia – informuje Agnieszka Buczek z ZSS 
w Knurowie. 

Po uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie był to jednak koniec atrakcji tego dnia. 
Po wydarzeniach zawiązanych z pasowaniem na ucznia świętowano Dzień Chłopaka - były konkursy, 
zabawy, tańce. Oczywiście, jak co roku, dziewczyny wybrały najsympatyczniejszych chłopców w 
szkole. 

  

Wystawa w pyskowickim Ratuszu 

  
Szkolnemu jubileuszowi z okazji 70-lecia Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach 
towarzyszy wystawa w pyskowickim Ratuszu. 
  
Jej pomysłodawcą, autorem okolicznościowego folderu oraz praktycznie wykonawcą od początku do 
końca jest Władysław Macowicz. On też oprowadza po niej, bowiem każdy eksponat jest mu bliski i o 
każdej pamiątce ma wiele do powiedzenia. Ekspozycja podzielona jest na dwie części. Jedna 
poświęcona jest historii szkoły, a druga historii jedynego w swoim rodzaju Amatorskiego Klubu 
Filmowego „Jaś” działającego w szkole przez 36 lat. Prezentowane są na niej m.in. dokumenty, 
pamiątkowe fotografie, wydawnictwa, książki, a nawet jest pierwszy szkolny sztandar. W części kółka 
filmowego przedstawiany jest gromadzony z sentymentalnym zacięciem najstarszy sprzęt używany w 
legendarnym „Jasiu” oraz część bogatego zbioru dyplomów, pucharów i innych laurów, którymi obficie 
były nagradzane filmy powstające w klubie. Przy tej ekspozycji kurator wystawy pozwolił sobie pomóc i 
tu bezcenne okazały się praca i pomysły Barbary Krupskiej-Szuby, merytoryczne doświadczenie 
Pawła Kowalskiego, wiedza Bronisławy Badowskiej i praca wykonawcza Joli Mostowskiej, Romualda 
Haliniaka i Maria Nowak-Kowalska. 
  
Wystawa czynna jest 31 października, od wtorku do soboty w godzinach od  16.00 do 18.00, a w 
niedzielę od 15.00 do 17.00. Wstęp wolny. 
  
  



 
Turniej siatkówki dla mężczyzn 

  
18 października w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie odbędzie 
się Turniej Piłki Siatkowej dla Mężczyzn Powiatu Gliwickiego. Zgłoszenia do udziału są 
przyjmowane do 14 października. 
  
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny męskie z powiatu gliwickiego. Zgłoszenia telefoniczne 
przyjmowane są do 14 października pod nr. tel. 32 335 20 14 lub pod adresem e-mail: 
sport@mosirknurow.pl. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr. tel. 32 332 66 70, 32 335 20 14, 
783 938 393. Regulamin imprezy znajduje się na stronach: www.powiatgliwicki.pl w zakładce 
Komunikaty i ogłoszenia oraz na http://mosirknurow.pl/. 
  
Organizatorami imprezy są: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Urząd Miasta Knurów/MOSiR Knurów. 
  
 
Zostań „Mamutem”, czyli nabór do sekcji młodzieżowej FC Pyskowice 

  
FC Remedium Pyskowice ogłasza nabór dla chłopców z roczników 1995-1998 do sekcji 
młodzieżowej U20. Seniorzy klubu po reaktywacji futsalu w Pyskowicach rozpoczęli grę w I 
ogólnopolskiej lidze futsalu i docelowo młodzież będzie zasilać skład seniorów. 
  
- Obecnie w FCP trwa nabór i przygotowania młodzieży do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 
Futsalu, eliminacje już w listopadzie, natomiast finały odbędą się w grudniu w Gliwicach, gdzie zjedzie 
szesnaście najlepszych drużyn z kraju. Liczymy, że znajdziemy się w tym gronie i powalczymy o 
dobre miejsce – mówi wiceprezes FCP i trener U20, Dariusz Opoka. - Wszystkich chętnych 
zawodników zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 18:30 do Hali im. Huberta Wagnera w 
Pyskowicach. Zawodnicy z boisk trawiastych mogą łączyć grę w futsal z grą na dużym boisku. 
  
  
Bieg o Nóż Komandosa 

  
2 października na Stadionie Sparty Lubliniec uczniowie Szkoły Podstawowej z Kotulina wzięli 
udział w  Biegu o Nóż Komandosa. 
  
 - W całym biegu wystartowało ok. 2 000 dzieci oraz około 700 mundurowych. Z naszej szkoły biegało 
56 osób, wszyscy nasi zawodnicy dobiegli do mety. Zdobyliśmy trzy złote, dwa srebrne i jeden 
brązowy medal oraz 8 miejsc w pierwszej dziesiątce. Wielkie brawa dla wszystkich! Była to wielka 
promocja Tygodnia Ruchu – informuje Marek Pawłowski z SP Kotulin. 
  
Szczegóły dot. klubu na www.fcpyskowice.pl oraz na Facebook - https://www.facebook.com/FC-
Remedium-Hybryd-Pyskowice 
  
  
  
50 lat ULKS Ruch Pniów 

  
10 października Uczniowski Ludowy Klub Sportowy będzie świętował 50-lecie istnienia 
  
Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się o godz. 14.00 mszą św. w kościele pw. św. Wacława w 
Pniowie. Na godz. 15.00 zaplanowano na cmentarzu w Pniowie zapalenie zniczy i złożenie kwiatów 
na grobach zmarłych zawodników i działaczy, zaś o godz. 16.00 w sali w Pniowie rozpocznie się 
uroczysta akademia. Podczas niej m.in. przedstawiona zostanie historia klubu, prelekcja nt. 
działalności RUCH-u Pniów na rzecz kultury fizycznej w powiecie gliwickim, wręczone zostaną 
odznaczenia i dyplomy, zaplanowano także część artystyczną. 


