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Brat Jan z Madagaskaru zaśpiewał w starostwie 

Podczas spotkania opłatkowego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach pracownicy urzędu 
mogli wysłuchać niecodziennego koncertu w wykonaniu brata Jana, kamilianina rodem z 
Madagaskaru. 

Zakonnik zaprezentował kilka pieśni świątecznych w swoim pięknym, bardzo śpiewnym języku 
Malgaszów. Brat Jan przebywa w Polsce  zaledwie od roku i czterech miesięcy. Przez rok mieszkał w 
Warszawie i uczył się języka polskiego. Obecnie, od września 2015 roku, gości u ojców kamilianów w 
Taciszowie. Przewodnikiem duchowym i serdecznym opiekunem jest mu ojciec Marek Mańka, 
magister nowicjatu ojców kamilianów w Taciszowie. 

- Zakon Kamilianów ma na Madagaskarze swoich misjonarzy, którzy pracują tam od 34 lat, m.in. w 
miejscowości Fianarantsoa. Tam właśnie zgłaszają się wszyscy chętni Malgasze, którzy chcą 
pracować w naszym zakonie. Pracują na miejscu, ale mogą również przyjechać do Europy, do Polski. 
Dwa lata temu mieliśmy w Taciszowie aż trzech nowicjuszy z Madagaskaru. Obecnie przebywa u nas 
brat Jan, który podjął się wyzwania zakonnego życia i niełatwej pracy z chorymi. Ma on ukończone 
dwa lata seminarium na Madagaskarze. Teraz nadal uczy się języka polskiego, przystosowuje się do 
warunków w naszym kraju, pracuje i marzy, aby podjąć dalsze studia teologiczne. Jest osobą bardzo 
spokojną, zrównoważoną, ale ciepłą i radosną. Takich ludzi właśnie nam trzeba, bo ideą naszej 
kamiliańskiej pracy jest posługa chorym – opowiada ojciec Marek Mańka. 

Brat Jan jest człowiekiem wielu talentów. Doskonale zna języki malgaski (oczywiście!), francuski, 
angielski, znakomicie już włada językiem polskim, a na dodatek pięknie śpiewa. Lubi też pracę z 
chorymi, cierpiącymi w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy w domach pomocy 
społecznej. 

- Nazywam się Nasoloarimalala Jean Christian Tantley i mam 25 lat. W Polsce bardzo mi się podoba, 
choć nie ukrywam, że jest mi ciągle bardzo zimno… Tęsknię trochę za rodziną, zwłaszcza za dwoma 
braćmi, którzy zostali na Madagaskarze. Swoją przyszłość chciałbym jednak związać z Polską i z 
życiem zakonnym u ojców kamilianów – mówi o sobie brat Jan. 

  

15-lecie harcerstwa w Toszku 

Drugiego grudnia 2015 minęło 15 lat od powrotu harcerzy na ziemię toszecką. 

Inicjatorem tego wydarzenia był ówczesny nauczyciel języka angielskiego, Grzegorz Puch. To on 
zaprosił harcerzy z Hufca Ziemi Gliwickiej do Toszka w celu reaktywacji drużyny harcerskiej. Na czele 
nowo powstałej jednostki stanął druh Grzegorz Rudnik. Na jej pierwszą zbiórkę w 2000 roku przyszło 
ponad 70 osób. Od tego czasu przyjęła ona nazwę 10 Toszecka Drużyna Harcerska „Krzemień” im. 
Stanisława Broniewskiego „ORSZY”. 

Przez ostatnie 15 lat środowisko harcerskie bardzo się rozwinęło – obecnie w Toszku działa już 
szczep, w skład którego wchodzą cztery drużyny harcerskie, zrzeszające dzieci i młodzież w bardzo 
różnym wieku, od podstawówki do liceum. 

Toszeccy harcerze to aktywni młodzi ludzie, działający w lokalnym środowisku oraz na szczeblu 
gliwickiego hufca. Mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami, takimi jak organizacja wielu obozów 



harcerskich, w tym jednego polsko-niemieckiego oraz licznych gier terenowych, nie tylko dla członków 
ZHP. Harcerze działają zarówno na zewnątrz, ale dbają też o swój rozwój poprzez udział w licznych 
kursach i szkoleniach. 

W pierwszy weekend grudnia cały Szczep IGNIS obchodził 15. urodziny 10 TDH. Ten zacny jubileusz 
był okazją do wspominania wielu harcerskich przygód, ale także planowania kolejnych wyzwań. Przed 
harcerzami między innymi organizacja sztabu WOŚP w Toszku, w kwietniu hufcowego Rajdu św. 
Jerzego, a latem tradycyjnie kolonii zuchowej oraz obozu dla harcerzy. 

Zachęcamy do śledzenia dalszych losów toszeckich harcerzy na facebooku – wystarczy wyszukać 
„Szczep Harcerski IGNIS w TOSZKU”. Zapraszamy też na zbiórki, które odbywają się w harcówce 
szczepu w Toszku przy ul. Gliwickiej 24: w piątki w godz. 17:00-18:30 dla dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych,  w sobotnie poranki o godz. 8:00 dla uczniów gimnazjum, a o godz. 9:45 dla uczniów 
klas IV-VI SP. 

  

  

Dziękujemy! 

Dyrektor, grono pedagogiczne, rada rodziców i uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w 
Knurowie składają wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za udział  
w kiermaszu bożonarodzeniowym zorganizowanym przed świętami w Centrum Handlowym 
Auchan w Gliwicach. 

- Dziękujemy dyrekcji Centrum Handlowego Auchan za umożliwienie nam zorganizowania kiermaszu 
oraz wszystkim darczyńcom za okazaną hojność i  wielkie serca – mówi Alina Jaworska, dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie. – Dzięki państwa wsparciu uczniowie naszej szkoły wyjadą 
na kilkudniową wycieczkę, na którą już nie mogą się doczekać. 

  

  

Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych 

Od 7 do 11 grudnia na scenie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach trwał XVI 
Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych. Jury obejrzało spektakle 30 grup: 
przedszkolnych, aktorów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół i ośrodków 
specjalnych oraz domów pomocy społecznej. 

Różnorodne pomysły - nierzadko autorskie - scenariuszy zachwyciły komisję konkursową. 
Przyznano 16 nagród ( za 1., 2. i 3. miejsca), 8 wyróżnień grupowych i 48 wyróżnień indywidualnych 
(16 dla najmłodszych aktorów, 12 dla uczniów szkół podstawowych, 7 dla gimnazjalistów oraz 13 dla 
uczniów szkół specjalnych). Wyróżniono także opiekunów i koordynatorów grup. 
 
Szczegółowe zestawienie laureatów znajduje się na stronie internetowej XVI Międzyszkolnego 
Przeglądu Inscenizacji Bożonarodzeniowych: http://www.jaselka.gce-
kno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=81. 

Warto podkreślić, że III miejsce w kategorii grupy pozaszkolne, szkoły i ośrodki specjalne, domy 
pomocy społecznej, grupy parafialne, domy kultury, świetlice szkolne, środowiskowe zajęły: 
Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach. 

Uroczystość wręczenia nagród laureatom przeglądu odbędzie się 7 stycznia 2016 r. o godzinie 11.00 
w Auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. 



Przegląd odbywał się pod patronatem biskupa Diecezji Gliwickiej Gerarda Kusza, starosty gliwickiego 
Waldemara Dombka, prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Patronatem medialnym objęły 
przedsięwzięcie redakcje „Gościa Niedzielnego" i „Wiadomości Powiatu Gliwickiego" oraz Radia 
SILESIA. 

  

Uczniowie z Kotulina z klasą 

17 grudnia w Hali na Skarpie w Bytomiu odbyła się Zimowa Olimpiada Pomysłów z Klasą. 
Przyjechało na nią 30 zespołów z całej Polski – każdy złożony z 4 uczniów i nauczyciela. Była 
wśród nich reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kotulinie. 

Uczniowie mieli za zadanie zaprezentować swoje sposoby na ciekawy wuef. Zrobili to w nietuzinkowy 
sposób, przedstawiając takie pomysły jak m.in. molkky, taniec belgijski, linorozgrzewka, rugby TAG, 
gramy w ganianego itp. 

- Nasza szkoła zaprezentowała pomysł o nazwie ruch na siatkówce. Przedstawiliśmy wiele gier i 
zabaw z piłką do siatkówki, jak np. siatka, do nieba, berek w siatkówce, siatkounihokej, który cieszył 
się wielką popularnością. Było sporo radości i śmiechu w trakcie tej zabawy. Nasza szkoła otrzymała 
dyplomy i nagrody rzeczowe, zdobyliśmy też sporo wiedzy na temat ciekawych zajęć wuefu. Było 
fajnie, a dzieci wróciły zadowolone – relacjonuje Marek Pawłowski, nauczyciel wychowania fizycznego 
w Szkole Podstawowej w Kotulinie. 

Uczniowie mieli też okazję odbycia zdjęć z Mariuszem Bacikiem, reprezentantem Polski w 
koszykówce oraz z piłkarzami ręcznymi Górnika Zabrze, Tymoteuszem Piątkiem i Mateuszem 
Korneckim. 
Organizatorem Zimowej Olimpiady Pomysłów z Klasą była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 
oraz Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu. Honorowy patronat objął nad nią minister edukacji 
narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

  

Turniej na rzecz WOŚP 

Kolejny raz gliwickie środowisko futsalu dokłada swoją cegiełkę do kwesty na rzecz Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Tradycyjnie w Święto Trzech Króli odbędzie się 
Turniej Futsalu, w którym wystartuje m.in. drużyna z Pyskowic. 

Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice zorganizowany zostanie 6 stycznia w Hali 
Sportowej przy ul. Sikorskiego w Sośnicy. Impreza potrwa od godz. 08:00 do 14:00 w. W turnieju 
zagra osiem drużyn, czyli prawie 100 zawodników. Jedną z nich będzie FC Remedium 
Pyskowice. Spikerem meczu finałowego będzie Andrzej Sługocki, jeden z najlepszych spikerów w 
Polsce, gliwiczanin. Podczas zawodów będą także licytowane gadżety WOŚP. 

- Po zakończeniu meczu finałowego zapraszamy na mecz Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, w którym 
zagrają GTW Piastunki Gliwice oraz Rolnik B. Głogówek. Kolejna dawka emocji gwarantowana, 
będzie to ostatnia kolejka I rundy rozgrywek. Liczymy, że kolejne punkty zostaną w Gliwicach – 
informuje w imieniu organizatorów Dariusz Opoka ze Stowarzyszenia GTW w Gliwicach. 

  
 


