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Bohaterskie siostry uratowały siebie i ojca

Wzruszają, bawią, zapadają w pamięć

- Tato, źle się czuję - chciała powiedzieć swojemu tacie
8-letnia Natalia. Gdy weszła do pokoju zobaczyła, że ten leży
nieprzytomny.Nie straciła zimnej krwi - razem z siostrą Julia
Natalia i Julia zainicjowały „dorosłą” akcję ratunkową.
Czytaj strona 4

Takie są właśnie chwile kojarzone z minionymi już świętami. Takie
też były prace konkursowe, które zostały nadesłane do redakcji
Gońca Górnośląskiego. Zainspirowane hasłem „Już wkrótce Boże
Narodzenie” podbiły moje serce.
Czytaj strona 6-7

Wzruszają, bawią, zapadają w pamięć

REKLAMA

Takie są właśnie chwile kojarzone
z minionymi już świętami. Takie
też były prace konkursowe,
które zostały nadesłane do
redakcji Gońca Górnośląskiego.
Zainspirowane hasłem „Już wkrótce
Boże Narodzenie” podbiły moje
serce. Opisywały historie pełne tej
niezwykłej niecodziennej magii,
która niczym duch unosi się wokół
Bożego Narodzenia.

FOT: FOTOLIA

Teksty zwycięzców naszej zabawy
– na str. 6.

FOT: JEREMI ASTASZOW

Kolędą i pastorałką stoi

Hej kolędy, kolędy! Kojarzone z okresem bożonarodzeniowym rozbrzmiewają jeszcze długo po Nowym Roku. Styczeń to czas, kiedy koncerty kolęd
i pastorałek organizowane są chętnie i często. Czasami są to nawet wydarzenia
cykliczne, w które z dużym zaangażowaniem włącza się młodzież, jak na
przykład uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (dawne Gimnazjum nr 8). Str. 2 i 5.

Nr 1 (24)  4 stycznia 2017 r.

Zdarzyło się

Od Redakcji:

A orkiestra gra

Magia Mikołaja

Wilijo ach wilijo
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Styczeń chyba już zawsze będzie kojarzył mi
się z cudownym pięknym
graniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działające na rzecz
orkiestry sztaby pracują
pełną parą. Jeden z nich
zawiązał się przy Szkole
Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chorzowie. Chorzów
po raz czwarty zaprasza
na Finał tej wyjątkowej
inicjatywy 14 stycznia.
I tu niespodzianka, bowiem scena w tym roku stanie
przed Stadionem Śląskim. Kwesta będzie zgoła niecodzienna. Jej uczestnicy za wrzucenie pieniążka do puszki z serduszkiem będą mogli zwiedzić Kocioł Czarownic!
Koncerty startują już od godziny 14:00, a gwiazdami wieczoru będą Miuosh i NeuOberschlesien. O 20.00 – oczekiwane przez wszystkich Światełko do Nieba. Tym razem
rozbłyśnie na rzecz wyrównania szans w leczeniu noworodków. Oby magia tego wydarzenia towarzyszyła nam
nie tylko 14 stycznia, ale co najmniej cały rok.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

na pewno dodała także niecodzienna parada, która przeszła
ulicami stolicy Śląska.

Tym razem nie chodzi zupełnie o postać Świętego Mikołaja, ale
o Mikołaja Rykowskiego, znanego na Śląsku społecznika i prezesa
Fundacji Wolne Miejsce. Ponownie jak już tradycja nakazuje
za sprawą tego niezwykłego człowieka osoby samotne mogły
spędzić cudowną wieczerzę wigilijną w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym, pełną obfitości wszelakich – zarówno
duchowych, jak i tych dla ciała. W tegorocznej wigilii wzięło
udział ponad 3 tysiące osób.

FOT: ARCHIWUM
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Z drugiej strony

Tradycyjnie Goniec Górnośląski uczestniczył w jednej z najbardziej oczekiwanych przez redakcję imprez: „Śląsko Wilijo”
w Muzeum „Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie”.
Impreza promuje tradycje i zwyczaje około bożonarodzeniowe,
które niegdyś celebrowano na Górnym Śląsku.

Sylwestrowo wokół Spodka

Świąteczne miasta
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POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 25a
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Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega
sobie prawo do dokonywania w nich zmian i skrótów.

Grudzień upłynął pod znakiem magii świąt. Jak chyba nigdy
wcześniej miasta naszego regionu rozbłysnęły milionami nastrojowych światełek, znakomicie podkreślając ten czarodziejki
klimat okresu bożonarodzeniowo-noworocznego. W Katowicach pięknie ozdobiony Rynek zachęcał do odwiedzin. Uroku

FOT: UM KATOWICE

KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rektorat, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury
Filia „Dąb”, Gabinet Weterynaryjny „AS”, Salon Fryzjerski
„Julia”, Muzeum Historii Katowic, ul. Kopernika 11, Sklep
- Serwis Wrona Sport, AWF, Biuro Turystyczne Wolta, Przychodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ,
Ortomed Clinic - Osiedle Tysiąclecia.
CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny”, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury
„Batory”, Teatr Czarnego Tła, Czytelnia Naukowa MBP i
filie, Muzeum w Chorzowie, Ruch Chorzów, Stadion Śląski,
Starochorzowski Dom Kultury, PTTK Oddział w Chorzowie
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Chorzów,
Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
ŚWIĘTOCHŁOWICE: OSiR „Skałka”, Centrum Kultury
Śląskiej Świętochłowice, MBP
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: Urząd Miasta, Siemianowickie Centrum Kultury, Park Tradycji, Willa Fitznera, Jarzębina – Osiedle Tuwima, Biblioteka Centralna z Filiami.
RADZIONKÓW: siedziba firmy Krawat i Muszka,
ul. Strzelców Bytomskich 100
BYTOM: Siedziba firmy LED-BYT.PL, ul. Żeromskiego
5, FHU Nucek - Roman Nuckowski, Przychodnie Unii
Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
RUDA ŚLĄSKA: Urząd Miasta, Przychodnie Unii Brackiej
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PUNKTY DYSTRYBUCJI:

Plenerowy sylwester przyciągnął wszystkich wielbicieli dobrej
muzyki i zabawy pod chmurką. Pożegnanie starego, a powitanie
Nowego Roku to w Katowicach przedsięwzięcie niebagatelne.
Gigantyczna scena, na której występują największe polskie
gwiazdy powstaje bowiem kilka dobrych tygodni, by finalnie
rozbrzmiewać muzyką i rozświetlać prawdziwą iluminacją.

Pod patronatem Gońca Górnośląskiego

„SHS: sporty, healthy, safe”
Goniec Górnośląski został zaszczycony propozycją objęcia patronatem
medialnym przedsięwzięcia Zespołu
Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie,
jakim jest pomoc w realizacji międzynarodowego projektu pod nazwą
„SHS: sporty, healthy, safe” w ramach
programu Erasmus+, Akcja 2: Partner-

stwa strategiczne - współpraca szkół.
Działania projektowe, skupiają się na
przekazaniu w nowoczesny i atrakcyjny sposób wiedzy z obszarów – sport,
zdrowie i bezpieczeństwo jako formy
aktywizacji i włączania uczniów z grup
defaworyzowanych w społeczność szkolną. Wśród wspólnych działań znalazła

się także między innymi „Akcja KREW”
organizowana przez ZST nr 1 wraz z katowickim krwiodawstwem oraz klubem sportowym Ruch Chorzów Projekt
będzie odbywał się we współpracy ze
szkołami z Włoch i Rumunii. Termin
realizacji projektu to 1 września 2017
r. – 31 sierpnia 2019 r.

Kolędy i pastorałki
Styczeń w Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (dawne Gimnazjum nr 8) to czas
kolęd i pastorałek. Placówka bowiem po raz trzynasty organizuje festiwal tych kojarzonych ze świętami i karnawałem
utworów. Już 17 stycznia w Miejskim Domu Kultury „Batory”

w Chorzowie Batorym odbędą się przesłuchania uczestników.
Natomiast uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów.
21 stycznia o godzinie 16.30 w kościele pw. Jezusa Chrystusa
Dobrego Pasterza w Chorzowie.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

www.goniec-gornoslaski.pl

głosem stolicy Śląska
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Bezpłatne autobusy i tramwaje
dla uczniów podstawówek i gimnazjów
PROMOCJA

– Podczas spotkań z rodzinami z Katowic
bardzo często rozmawiamy o potrzebie rozwiązania problemu wysokich kosztów, jakie
ponoszą rodzice, kupując bilety miesięczne dla
dzieci. Ta kwestia jest szczególnie widoczna
w przypadku rodzin wielodzietnych, gdy trzeba
kupić kilka biletów, co stanowi poważny wydatek w domowym budżecie – mówi Marcin
Krupa, prezydent Katowic. – Od dłuższego
czasu prowadziliśmy z KZK GOP rozmowy
w zakresie możliwości zastosowania dużych
upustów dla uczniów. Sprawa nabrała jednak
przyspieszenia po utworzeniu metropolii i dziś
mówimy o komunikacji bezpłatnej. Bardzo
się cieszę, że w tej sprawie 41 prezydentów
i burmistrzów mówi jednym głosem. To dowód
na to, że potrafimy dobrze współpracować na
rzecz naszych mieszkańców i regionu – dodaje prezydent Krupa, który jest jednocześnie
przewodniczącym zgromadzenia metropolii.
W grudniu zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz przedstawiciele KZK
GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry
parafowali umowę ws. Jednolitego systemu

FOT: ARCHIWUM UM KATOWICE

Od 1 stycznia 2018 roku nie trzeba zastanawiać się, czy mamy ze sobą bilet
odpowiedniego przewoźnika. W ramach
wspólnego, metropolitalnego cennika
bez przeszkód można podróżować autobusami, tramwajami i trolejbusami z logo
KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry. A uczniowie do 16 roku życia
podróżują za darmo. Mogą jeździć nie tylko do szkoły, ale również na zajęcia dodatkowe, do kina, na basen. Uprawnienie to
zostało zapisane w karcie ŚKUP, posiadanej przez dziecko. Prawo do bezpłatnych
przejazdów obowiązuje przez cały rok,
również w wakacje i w ferie.

taryfowo-biletowego dla całej metropolii, tańszych biletów dla wszystkich mieszkańców oraz
bezpłatnej komunikacja dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów do ukończenia 16.
roku życia. Zmiany weszły w życie wcześniej
niż zapowiadano, bo już 1 stycznia 2018 r.
Od 1 stycznia staniały pojedyncze bilety –
pod warunkiem korzystania z karty ŚKUP.
Ten na jedno miasto kosztuje 3 zł, na dwa

miasta 3,6 zł, a na 3 gminy i więcej – 4,4 zł.
Ceny biletów papierowych nie zmieniły się.
Co ważne, wydłużeniu uległ czas ważności
biletu zapewniający możliwość dokonywania przesiadek. Bilet za 3 zł jest ważny 20
minut (wcześniej 15 minut), za 3,6 zł 40 minut (wcześniej 30), a ten za 4,4 zł 90 minut
(wcześniej 60). Od 1 kwietnia zmienią się też
ceny biletów miesięcznych. Ze zmian cieszą

się osoby, które podróżują z Katowic do Tychów i z powrotem. W ramach metropolii
obowiązuje teraz jeden wspólny bilet.
Te udogodnienia mają sprawić, że mieszkańcy metropolii chętniej korzystać będą
z komunikacji publicznej. Dla organizacji
komunikacji powstanie Zarząd Transportu
Metropolitalnego, który z czasem zastąpi KZK
GOP, MZK i MZKP.

Zielone światło dla rewitalizcji parków w Katowicach
Dla mieszkańców mamy dobrą wiadomość. W przyszłym
roku część katowickich parków czeka rewitalizacja. Zakład
Zieleni Miejskiej weźmie na warsztat m.in. park Bogucki,
park Olimpijczyków, park Londzina, Katowicki Park Leśny,
park Murcki. Uchwalony w grudniu budżet miasta daje ku
temu zielone światło, na remonty zarezerwowano kilka milionów złotych.
Według planów najwięcej – bo prawie 5,5 miliona
złotych – przeznaczone zostanie na rewitalizację parku
Boguckiego. Rozbudowany zostanie plac zabaw, powstaną ścieżka sensoryczna i minizielnik dla dzieci. Dorośli
będą mogli poćwiczyć na siłowni na świeżym powietrzu,
szachiści – pograć w plenerze, a właściciele czworonogów – wyprowadzić swoich pupili na specjalny wybieg.
Rozebrana zostanie istniejąca scena, a w zamian w parku znajdzie się miejsce na plac pod scenę mobilną oraz
widownię – 5 rzędów ławek betonowych. – Wszystkie
zaplanowane prace dotyczące przestrzeni parkowej podyktowane są koniecznością przywrócenia jej pierwotnego,
wypoczynkowego i rekreacyjnego charakteru oraz są
niezbędne, aby zapewnić prawidłową realizację projektu
„Bogucice – moje miejsce na ziemi. Program aktywności
lokalnej” – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu
Zieleni Miejskiej.

Szopienice też zyskają na planie rewitalizacji parków. Z placu
zabaw w parku Olimpijczyków znikną stare urządzenia. Dzieci
z pewnością ucieszą się z nowej piaskownicy, trampoliny,
zjeżdżalni, zjazdu linowego, huśtawek, ogrodu sensorycznego, a dorośli – z siłowni pod chmurką. – Urządzenia zostały
dobrane w taki sposób, by pobudzać kreatywność dzieci,
a także zwiększać możliwości ruchowe – mówi dyrektor ZZM.
Zagospodarowane zostanie też miejsce imprez w północno-wschodniej części parku.
Park Londzina również przejdzie lifting. Planuje się utwardzenie ścieżek i utworzenie miejsca na imprezy plenerowe.
Południowa strona centralnej części parku została przeznaczona pod plac zabaw. Elementy zabawowe wybrano pod kątem
kompleksowego rozwoju dzieci. Są to elementy muzyczne
(bębny oraz aerofony), edukacyjne (tablica kredowa, lupa)
oraz rozwijające motorykę dzieci (huśtawki, elementy do
wspinania). Dla rodziców i dziadków zaprojektowano zestaw
do ćwiczeń na zewnątrz i elementy do ćwiczenia kickboxingu.
W dalszej części ścieżki będą znajdować się miejsca do gry
w szachy, zakończone Ogrodem Seniora, w którym osoby starsze będą mogły się spotkać i wspólnie dbać o zieleń. (Ponadto
nowa zieleń pielęgnowana ma być przez osoby bezrobotne
objęte programem aktywizacji zawodowej). Miasto stara się
o dofinansowanie rewitalizacji parków środkami unijnymi.

Termin tych remontów uzależniony od podpisania umowy
z Urzędem Marszałkowskim.
Prace w Katowickim Parku Leśnym trwają od kilku miesięcy, mają zakończyć się w 2018 r. Obejmą małą architekturę
i oświetlenie, ponadto wybudowana zostanie ścieżka łącząca
staw Łąka z ulicą Trzech Stawów oraz alejka od wodnego placu
zabaw do osiedla Paderewskiego.
W parku w Murckach przede wszystkim powstanie ścieżka,
a także rozpoczną się przygotowania do budowy sztucznego
lodowiska.
Nad stawem Maroko powstanie kompleks, w którym znajdą
się pochylnie do wodowania łódek, pełnowymiarowe boisko
do kajak polo, trybuny dla publiczności, dwa pomosty do cumowania łódek. Obiekty położone na wodzie będą wykonane
z pływających modułów. Powstanie też 40–60 nowych pomostów dla wędkarzy. Nowe zagospodarowanie stawu Maroko jest
odpowiedzią miasta na zapotrzebowanie sygnalizowane przez
mieszkańców i wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tego
zbiornika, czego wyrazem były projekty zgłoszone w ramach
budżetu obywatelskiego. – Mimo że nie udało się zrealizować
projektu w ramach BO, prezydent miasta podjął decyzję o jego
realizacji poza BO, gdyż uznał go za ważny dla mieszkańców
osiedla Tysiąclecie (projekt zajął 2 miejsce w głosowaniu w 2014
roku) – mówi Ewa Lipka, rzecznik Urzędu Miasta.
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Bohaterskie siostry uratowały
od czadu siebie i ojca

Tata nie kryje dumy z dzielnych córek.

Pamiątkowe dyplomy przypominają o refleksie Natalii i Julii.

9-letniej bohaterki nie peszyły mikrofony ani kamery.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
lekkie zatrucie
- lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie
średnie zatrucie
- nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności
z oddychaniem, oddech przyśpieszony,
zaburzenia rytmu serca - średnie zatrucie,
ciężkie zatrucie
- drgawki, utrata przytomności
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
 należy natychmiast zapewnić dopływ
świeżego, czystego powietrza,
 jak najszybciej wynieść osobę
poszkodowaną w bezpieczne miejsce,
na świeże powietrze,
 rozluźnić poszkodowanemu ubranie
- rozpiąć pasek, guziki, ale nie
rozbierać go, gdyż nie można
doprowadzić do jego przemarznięcia,
 wezwać służby ratownicze (pogotowie
ratunkowe - 999, straż pożarna - 998
lub 112);
jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze
zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego
oddychania i masażu serca.

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zdezorientowana i wystraszona dziewczynka obudziła starszą siostrę, 12-letnią Natalię. Razem poszły
do taty, który... był już nieprzytomny. Nie mogły go
dobudzić. Sytuacja stawała się poważna, ale dziewczynki nie spanikowały. - Jak tata upadł tak na łóżko,
to wiedziałam wtedy, że coś się dzieje źle, zadzwoniłam
więc pod numer 112 – mówiła Julia. Skąd taka decyzja? Ze szkolnych pogadanek i instruktaży, których
udzielali nauczyciele wraz z zapraszanymi strażakami.
W tym samym czasie Natalia otwarła okna i starała
się obudzić tatę.
Rodzinny dom dziewczynek w tamtym czasie był
ogrzewany starym piecem, z którego ulatniał się tlenek
węgla. Zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich wpłynęło z Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Katowicach. - Dyżurny w momencie
dysponowania sił i środków otrzymał informacje, że
ojciec dziewczynek już odzyskał przytomność – mówił
kpt. Mariusz Rozenberg z Komendy Miejskiej PSP
w Siemianowicach Śląskich. - Po dotarciu na miejsce
strażacy wykonali w mieszkaniu pomiary stężenia
tlenku węgla i potwierdzili jego obecność – dodał.
To, że nie doszło do tragedii to prawdziwy cud,
według wszelkich statystyk tego typu zatrucia kończą
się zazwyczaj nieszczęściem. Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bezwonnym, bezbarwnym,
lżejszym od powietrza, co powoduje, że bardzo łatwo
się z nim miesza i rozprzestrzenia.
Bohaterski wyczyn dziewczynek nie przeszedł niezauważony. 6 grudnia minionego roku Natalia i Julia
spotkały się w siedzibie siemianowickiej Państwowej
Straży Pożarnej z jej szefem, brygadierem Rafałem
Świerczkiem, który wraz z sekretarzem miasta Adamem Skowronkiem, w uroczystej atmosferze, wręczył
dzielnym siostrom pamiątkowe dyplomy i upominki,
wśród których nie zabrakło maskotek i... czujnika
tlenku węgla.
„Kibicowali” im koledzy i koleżaknki z klasy 3c SP
nr 3, do której uczęszcza Julia.
- Chciałem Ci pogratulować Twojej postawy, tego,
że w tak trudnej sytuacji wiedziałaś jak się zachować
- gratulował Julii bryg. Rafał Świerczek.
Julii i Natalii nie peszyły skierowane w ich stronę
mikrofony i obiektywy kamer. Doskonale czuły się
w roli bohaterek.
- Tata również mi mówił by w chwilach zagrożenia
dzwonić na numer alarmowy. Zwracał mi tylko uwagę,
by nie dzwonić w błahych sprawach, bo można zapłacić
mandat – mówiła rezolutna dziewczynka.
Jak informują strażacy - nie należy lekceważyć nawet
najbardziej błahych symptomów. - Omdlenia, bóle
głowy, złe samopoczucie, utrata świadomości, senność,
to są takie pierwsze objawy, które wskazują na to, że
jesteśmy atakowani przez tlenek węgla - informuje
kpt. Mariusz Rozenberg.
W ubiegłym roku w Siemianowicach Śląskich
odnotowano ponad 40 przypadków zatruć czadem.
Z tego powodu miasto we współpracy ze strażakami
wyposaża mieszkańców w czujniki tlenku węgla.
JONASZ

FOT: ARCHIWUM

Niedzielne listopadowe popołudnie na długo
zapadnie w pamięci 9-letniej Julii Krosman z Siemianowic Śląskich. Bawiąc się w domu, w pewnym momencie poczuła się źle. - Bolał mnie
brzuch, głowa, ale myślałam, że to tak, jak zwykle, czasami, mnie boli – mówiła siemianowiczanka. Jednak to nie był zwykły ból brzucha - to
były pierwsze symptomy „ataku” czadu.
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Kolędą i pastorałką stoi

5

Hej kolędy, kolędy! Hej pastorałki, pastorałki. Kojarzone z okresem bożonarodzeniowym rozbrzmiewają jeszcze długo po
Nowym Roku. Styczeń to czas, kiedy koncerty kolęd i pastorałek organizowane są
chętnie i często.
Czasami są to nawet wydarzenia cykliczne,
w które z dużym zaangażowaniem włącza się
młodzież, jak na przykład uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie (dawne Gimnazjum nr 8).
(O Przeglądzie kolęd pastorałek organizowanym przez placówkę można przeczytać na
stronie 2, a więcej już wkrótce a www.goniec-gornoslaski.pl.
Na nieco większą skalę ze styczniowym kolędowaniem rusza Miejski Dom Kultury „Batory”.
W styczniu właśnie - XIX Chóralne Spotkania
Kolędowe. Koncert, podczas którego swój dorobek artystyczny prezentują chóry zrzeszone
w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr Okręgu
chorzowsko- świętochłowickiego.
Także w styczniu do Chorzowa przyjadą niecodzienni artyści: Kolędnicy z Żytomierza. Artyści
ci są pochodzenia polskiego i należą do grupy
zespołów skupionych wokół Związku Polaków
w Żytomierzu na Ukrainie. Wydarzenie kultywuje
tradycje i obyczaje narodów Polski i Ukrainy. Ma
na celu poznanie kultur obu krajów.
Jaka magia kryje się w tych nieco ludowych
utworach, że z taką wielką przyjemnością je
śpiewamy i uczestniczymy w wydarzeniach
z nimi związanymi? Radosna teść kolędy zwiastująca narodziny Dzieciątka Jezus w Betlejem
czyni z niej pieść szczególnie przyjemną, bo
kojarzoną ze wszystkim, co dobre, miłe piękne.

Jak sądzę to wielkie przywiązanie do tradycji
śpiewania kolęd i pastorałek, tak ważnej dla
polskiej kultury już od czasów średniowiecza.
Nie zapominajmy także o pastorałce – tym
różni się od kolędy, że jej treść ma charakter

świecki. Bez względu na to zarówno kolędy, jak
i pastorałki śpiewamy chętnie i głośno, nawet
gdy nasze zdolności wokale dalekie są od ideału.
Dajmy się ponieść radosnemu styczniowemu
kolędowaniu. Szczególnie ci, którzy nie mieli

Ferie – śródroczny
wypoczynek
dla uczniów
Ich początek kończy I semestr nauki w roku szkolnym. Oceny semestralne zatem powinny być już
wystawione, a grono pedagogiczne – po obradach
podsumowujących minione pięć miesięcy nauki.

Półmetek – czyli do wakacji pozostało drugie pięć
miesięcy. Liczę, że dzieci i młodzież rozpoczną swój
dwu tygodniowy wypoczynek w dobrym nastroju,
bez niedostatecznych na koniec semestru. W tym
roku szkolnym rusza już w ostatnim tygodniu stycznia i potrwa do 11 lutego.
Jaki on będzie? To zależy od nas samych, w jaki
sposób te ferie spędzimy. Niestety, jak sądzę, nie
wszyscy będą mogli wyjechać na obozy, zimowiska,
czy wczasy. Jak zawsze przy okazji ferii zimowych,
czy wakacji letnich przekonuję, że spędzenie dni
wolnych od nauki w naszym miejscu zamieszkania
może być równie ciekawe. Jeśli nawet nie będzie

śniegu, możemy skorzystać z ofert miejskich ośrodków sportów i rekreacji i na przykład wybrać się na
miejskie lodowisko. Z interesującymi propozycjami
wychodzą też co roku instytucje kultury. Wystarczy sprawdzić je, odwiedzając nasz okoliczny dom
kultury. Ferie to świetny moment, by robić coś na
co przeważnie brakuje nam czasu ze względu na
szkolne obowiązki. Spotkajmy się zatem z przyjaciółmi, albo przeczytajmy ciekawą książkę. To
także dobry moment, by nadrobić i taką zupełnie
może przyziemną, choć ważną dla naszego zdrowia
sprawę, jak sen!
Życzę cudownych ferii, pełnych wspaniałych
kreatywnych działań: mądrych, twórczych, przemyślanych, a przede wszystkim bezpiecznych.
Trzymam kciuki, by śnieg w tym okresie dopisał,
by można go było spędzić aktywnie na zimowych szaleństwach.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

okazji pośpiewać w trakcie minionej pasterki,
powinni wybrać się na koncert, by posłuchać,
a może i zaśpiewać. Propozycji w naszym regionie na pewno nie zabraknie!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Wzruszają, bawią, z

Takie są właśnie chwile kojarzone z minionymi już świętami. Tak
Gońca Górnośląskiego. Zainspirowane hasłem „J

Wkrótce święta
Jak pewnie wiecie, święta zbliżają się wielkimi krokami. Przygotowania
idą pełną parą. Wszyscy kupujemy i pakujemy prezenty, wybieramy
choinki, kupujemy artykuły spożywcze, do naszych domowych, tradycyjnych, świątecznych potraw. Dużo przygotowań, a święta są i już ich
nie ma, prawda? Jeśli jesteście zainteresowani, poznamy genezę Świąt:
Boże Narodzenie to bodaj najpiękniejsze święto w roku liturgicznym.
Nie ma domu, w którym w wigilijny wieczór nie zapalono by lampek na
choince, czy nie przygotowywano smakowitych potraw. Nawet ci, którzy
w pogoni za sławą i pieniędzmi zapomnieli o Bogu, tego dnia wezmą
do ręki biały opłatek. Podzielą się nim z mężem, żoną, dziećmi, i ze łzą
w oku, śpiewając którąś z przepięknych kolęd, wspomną wigilijny wieczór z lat dzieciństwa. Później może dołączą do tłumu wiernych, którzy
o północy na Pasterce całą piersią zaintonują kolędę „Bóg się rodzi”.
I tak dla jednych jest to głębokie przeżycie tajemnicy Bożego wcielenia,
a dla innych tylko i wyłącznie pielęgnowanie rodzinnych zwyczajów.
A jakie były początki tej bożonarodzeniowej tradycji? Ewangelia
podaje, że „Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla
Heroda”). Nie ma żadnej wzmianki o dokładnym dniu, a nawet roku
narodzin Zbawiciela. Dopiero w VI w. fakt narodzenia Pana Jezusa

ustalił rzymski chronograf, mnich Dionizy Mały, przyjmując tym samym
początek nowej ery.
Pogańskie zwyczaje:
Poganie, przyjmując Dobrą Nowiną o zbawieniu, niechętnie rezygnowali
ze swoich tradycji, szczególnie gdy dotyczyły one rozrywek i przyjemności.
I tak, w starożytnym Rzymie najradośniejszym świętem były Saturnalia,
obchodzone już od 17 grudnia, szczytem tych obchodów był dzień 25
grudnia – święto Narodzin Niezwyciężonego Boga Słońca. Tuż po nim,
1 stycznia, świętowano rzymski nowy rok; 3 stycznia (vota) święto na
cześć pomyślności i zdrowia panującego, a zakończeniem tych radosnych
obchodów było święto Epifanii – 6 stycznia, czyli objawienie się boga.
Kościół nie chcąc zniechęcać rzymskich neofitów zakazem uczestnictwa
w pogańskich uroczystościach, nadał im chrześcijańskie oblicze, przeciwstawiając Niezwyciężonemu Słońcu Jezusa Chrystusa, który przychodzi
na świat jako słońce sprawiedliwości (Solis salutis), słońce, które wzeszło,
aby zbawić świat. W miejsce rzymskiego święta Epifanii, Kościół wprowadził konsekwentnie uroczystości objawienia (Epifania) Zbawiciela
poganom w osobach trzech magów (stąd uroczystość Trzech Króli). Tak
więc, wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez świat rzymski, następuje
też chrystianizacja pogańskiej tradycji. Jeszcze dziś, po dwóch tysiącach

Pierwszy grudnia
Świadomość tego iż do świąt zostały tylko dwadzieścia trzy dni
spowodowała chaos. Tak, tak jedynie mogę to określić. Ludzie
kompletnie zwariowali na wieść, iż już wkrótce Boże Narodzenie.
Nic innego nie robią prócz sprzątania w domach, by wszystko
idealnie lśniło, latania po sklepach, no bo przecież trzeba kupić jak
najlepsze prezenty przed wzrostem cen i narzekania jak to mają
mało czasu i nie zdążą ze wszystkim. Większość z nich czeka po
prostu na to by mieć już całą ganianinę, sprzątanie i zakupy z głowy
i moc spokojnie usiąść razem z bliskimi do stołu, na którym stać
będzie dwanaście pięknie pachnących potraw. Później będzie pora
na prezenty i świąteczne opowiastki, które ukoją przemęczone
od pracy dusze. Oczywiście nie wszyscy spędzą ten czas w tak
kolorowej atmosferze. Mam tutaj na myśli na przykład mnie - Julię
Wiśniewską sierotę, która w tym roku nie zasiądzie z rodziną przy
wielkim zastawionym stole. Nie usłyszy ponownie tych samych
opowiadań dziadka Henryka, nie zaśpiewa „Lulajże Jezuniu”
z mamą Anastazją i babcią Leną i nie pójdzie na pasterkę z braćmi
Mateuszem, Kubą i tatą Łukaszem. Już nic nie będzie takie samo.
  
Dni mijają jak z płatka, naprawdę trudno uwierzyć w to,
że już za dwie doby będą święta. Mimo iż spędzę je sama,
ponieważ oczywiście żaden cud się nie zdarzy i moi bliscy nie
wstaną z grobów, posprzątałam dom i przygotowałam wszystkie
niezbędne potrawy, których nauczyła mnie babcia. Oczywiście
nie byłam na żadnych zakupach, przecież i tak nie miałam
komu kupować prezentów. Teraz kiedy miałam już wszystko
przygotowane mogłam spokojnie siedzieć na wielkim parapecie
i patrzeć na ludzi, którzy biegali w akompaniamencie białych
płatków śniegu, zaaferowani całą tą uroczystością.
  
W końcu nadszedł ten dzień. Wigilia. Nikt z przygotowujących
się do świętowania nie odpuszczał i pracował do samego końca.
Dzieci ubierały choinkę, dorośli doprawiali jedzenie. Wszystko
po to by było idealnie, a ja? Ja spacerowałam po grubej warstwie
puchu, znajdującej się na chodniku, w towarzystwie mrozu,
który łaskotał moje policzki.
  
Wieczór. Czas na który wszyscy czekają. Większość ludzi
już zasiadła do wigilijnej kolacji, ale ja nie jestem jedną

z nich. Stwierdziłam, że wyjdę na spacer zanim usiądę do
stołu. Przemierzałam puste ulice, ale nie przeszkadzało mi
to. Skręciłam do parku, ponieważ czułam, że to właśnie
muszę zrobić. W zasięgu mojego wzroku pojawiła się postać
siedząca na jednej z ostatnich ławek alejki. Co robi tutaj
w tym czasie? To pytanie opanowało moją głowę i nim się
spostrzegłam już stałam przed nim. Był przygarbiony, łokcie
opierał o łydki, a dłonie zasłaniały zaś jego twarz. Szlochał,
cicho, ale słyszalnie.
- Co robisz tutaj w wieczór wigilijny? - chłopak wystraszył się
przez co od razu poniósł swój wzrok na moją osobę.
- A ty? - odpowiedział przecierając mokrą twarz.
- Nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Więc? Co tu robisz
o tej porze? - ciągnęłam to co zaczęłam.
-Nie chce o tym mówić.- Skwitował. Okej, spróbujmy inaczej.
- Myślę, że czasem lepiej jest się wyżalić nieznajomemu.
Uwierz to pomaga, nieważne co się stało. - Kiedyś i mi pomogło. Nastała cisza. Chłopak wpatrywał się w ziemie myśląc
o czymś zawzięcie.
- Ostatnia osoba, która mi została, zginęła dzisiaj w pożarze.
Nie mam nikogo i nie mam się gdzie podziać. To najgorszy
dzień w moim życiu. - Położyłam swoją dłoń na jego ramieniu,
wierząc w to, że może ten gest doda mu chociaż trochę otuchy.
W sumie dużo nas łączy, w końcu obydwoje nie mieliśmy już
nikogo. Mimo iż go nie znam poczułam dziwne zaufanie do
jego osoby.
- Jak masz na imię? - powinnam spytać o to na samym
początku.
- Krystian, a ty? - spojrzał na mnie z zaciekawieniem.
- Jestem Julia - zrobiłam dłuższą przerwę analizując wszystko
jeszcze raz. - Wiem, że to brzmi dziwnie, ale może zechciałbyś
spędzić ze mną święta? - denerwowałam się trochę, ale no cóż,
raz się żyje.
- Jasne, dlaczego nie? Ale dlaczego mi to proponujesz? Nie
znamy się. - Jego twarz przybrała maskę niezrozumienia, lecz ja
jedynie wzruszyłam ramionami i odpowiedziałam najprościej
jak umiałam.
- Bo nikt nie zasługuje na to by być samemu w takim dniu.
MONIKA GARWOL

lat, w bożonarodzeniowych zwyczajach widać wyraźny wpływ rzymskich
Saturnaliów. Rozpoczynały się one od darowania sobie wzajemnych urazów,
następowało zbratanie się stanów, czemu dawano wyraz we wspólnych,
głośnych zabawach. Najchętniej grano „w kości”, używając zamiast pieniędzy
orzechów. Ślady tej tradycji pozostały do dziś, szczególnie na wsiach, gdzie
„gra na orzechy” należy do ulubionych rozrywek bożonarodzeniowych.
Orzechy symbolizowały złoty wiek, wolny od pieniądza.
Chrystianizacja zwyczajów:
Świętowanie Bożego Narodzenia w Polsce różni się jednak znacznie
od obchodów tego święta we Francji, Niemczech czy Włoszech. Polska
przyjęła chrześcijaństwo dopiero w X wieku, a pierwsi misjonarze,
przynoszący Ewangelię, zetknęli się z plemionami wyznającymi różne
słowiańskie bóstwa. Słowianie mieli nie tylko swoich bogów, ale również
cały cykl świąt, wyznaczających rytm ich życia. Kiedy chrześcijański
świat świętował Boże Narodzenie, Słowianie obchodzili święto ku czci
swoich zmarłych przodków, tzw. Dziady. Obchodzono to święto cztery
razy w roku, w czasie przesileń i równonocy. Kiedy więc chrześcijanie
zasiadali do wieczerzy wigilijnej, nasi słowiańscy przodkowie rozpoczynali stypę zaduszkową. Ślady słowiańskich Dziadów do dziś są widoczne
w obrzędowości wigilijnej, szczególnie na wsiach, gdzie do niedawna

Cukrowa Gwiazdka
Każda wcześniejsza Gwiazdka w moim szesnastoletnim
życiu była prawie identyczna. Ten sam ciąg wydarzeń –
mama już z dwutygodniowym wyprzedzeniem sprząta każdy
zakamarek naszego domu, tata boi się zaglądać na konto
bankowe (bo lepiej nie wiedzieć, ile poszło na prezenty),
a ja jestem wiecznie zmęczona, więc tylko odliczam dni do
przerwy świątecznej. Jednak w tym roku takiego obrotu
spraw nikt się nie spodziewał.
Zaczęło się zwyczajnie – z łóżka wyciągnął mnie odkurzacz i sterująca nim mama (choć czasem miałam wrażenie, że jest odwrotnie i to maszyna kierowała mamą). No
tak, to już dzisiaj doświadczymy tego corocznego tajfunu
rodzinnego. Wszystko musi być zapięte na ostatni guzik,
bo co by się stało, jakby ciotka, którą widzę raz w roku,
zobaczyła okruszek na podłodze?! Tak przynajmniej uważa
moja mama, więc wolałam nie wywoływać wilka z lasu
i pomóc jej trochę. Byłam w trakcie dekorowania stołu,
gdy rodzicielka wezwała mnie na pomoc.
- Lila, szybko leć do sklepu, bo pani Halinka jeszcze ma
otwarte, cukier mi się skończył - usłyszałam panikujący głos
mamy. Wolałam nie ryzykować wpadnięciem do innego
wymiaru, więc zaczekałam w pokoju.
- Słyszałaś? Ubieraj buty. Tu masz pięć złoty... Jezu, pali
się! - mama położyła monetę na stole i szybko z powrotem
pobiegła reanimować karpie. W takiej sytuacji uznałam, że
nie warto dobijać leżącego, więc po chwili spacerowałam
(czyt.: ślizgałam się) po chodniku. Było strasznie zimno, a ja
zapomniałam zabrać rękawiczek. Na szczęście do sklepu
nie było daleko, więc przyspieszyłam kroku i już parę minut
później znajdowałam się na miejscu. Minęłam przywiązanego przed wejściem psiaka. Wzięłam, co wziąć miałam
i ruszyłam do kasy.
- Dzień dobry.
- Dobry, dobry. Choć nie dla wszystkich, a powinien być,
w końcu Boże Narodzenie jest tylko raz w roku, prawda?
- A prawda, prawda. Coś się stało, że tak pani mówi?
- Widziałaś tego szczeniaczka przed sklepem? Ktoś go
rano przywiązał i zostawił. Nie wiem, co z biedactwem
zrobić, zaraz zamykam, wziąć go ze sobą nie mogę, bo mąż

ma uczulenie, chyba będę musi
– pani Halinka smutno rozłoży
nie mają. Taki śliczny i grzeczn
na takich. Ale wybacz złotko
wracać, dwa złote.
To były najlepiej wydane pie
- Jesteś wreszcie! - zawołała
do domu. - Masz cukier?
- Mam. Muszę ci coś ważneg
nie denerwuj się, Święta są, cza
- zaczęłam, próbując uspokoi
sklepem ktoś rano zostawił m
słodziutkiego, a jaki grzeczny,
malnie. No a pani Halinka nie
mąż zakichał, więc, tylko nie kr
się nim – ostatnie zdanie wyp
strachu. Już byłam przygotowa
i trzęsienie ziemi, jakie się tu
ogromnemu zdziwieniu, dalej
- Gdzie on jest? - po chwili m
tonem zapytała mama.
- Pani Halinka czeka z nim p
głową, ubrała się i wyszła z d
Byłam naprawdę przerażona –
nie zostawiłaby swoich karpik
Czekałam w napięciu ponad
ciła. Razem z tatą (widocznie
z pracy) i – o matulu – z pieskie
wyglądali, jakby chcieli mnie z
To chyba jakiś wigilijny cud. O
byli stanowczo na nie. Albo pan
dar przekonywania, albo to s
zamieszania odezwał się wcze
No cóż, tego się raczej nie do
pory Cukier jest z nami. Zde
prezent jaki kiedykolwiek mogł
dołączenie mojego najlepszego
wspominam jako moje najlep
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zapadają w pamięć
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kie też były prace konkursowe, które zostały nadesłane do redakcji
Już wkrótce Boże Narodzenie” podbiły moje serce.
wierzono w obecność zmarłych przybierających postać wędrowców – stąd
zawsze jedno puste miejsce przy stole. Kościół nadał temu zwyczajowi
chrześcijański charakter – wędrowcem może być Chrystus (w kazaniu
na Górze Jezus mówi „Byłem wędrowcem, a mnie przyjęliście mnie”).
Słowianie wierzyli, ze w noc Dziadów dusze zmarłych przebywają
w domach, nie wolno więc było tego dnia robić w domu porządków,
głośno mówić ani siadać, nie zdmuchnąwszy wcześniej miejsca, aby nie
wypłoszyć, czy też nie uszkodzić niewidzialnych gości. Ważną rolę tego
dnia odgrywał ogień – podtrzymywano go cały dzień, aby zziębnięte dusze
mogły się ogrzać. W obrzędowości chrześcijańskiej ogień jest znakiem
Jezusa Chrystusa – światłości świata, stąd towarzyszy on naszemu życiu
od dnia narodzin aż po dzień śmierci (świeca chrzcielna i gromnica).
Na grobach zaś palimy znicze nie po to, aby ogrzać zziębnięte dusze,
ale aby Chrystus – światło świata – towarzyszył naszym zmarłym przez
całą wieczność. Szczególną opieką w pogańską noc Dziadów otaczano
zwierzęta, wierzono bowiem, że one właśnie użyczają swojego ciała
bliskim zmarłym. Wiara ta przeniknęła do tradycji chrześcijańskiej.
Na wsi gospodarz dzielił opłatek ze zwierzętami domowymi i karmił je
tym wszystkim, co na wieczerzę przygotowano. W wiejskich kościołach
i dzisiaj można kupić opłatki z jednym różowym, bądź zielonym, prze-

iała do schroniska zadzwonić
żyła ręce. - Niektórzy to serca
ny szczeniaczek. Szkoda słów
o, musisz przecież do domu

eniądze w całym moim życiu.
a mama, gdy tylko weszłam

ego powiedzieć, tylko proszę,
as miłości i tak dalej, prawda?
ić walenie serca. - Bo przed
malutkiego pieska, takiego
y, no objawienie boskie normogła go wziąć, bo by się jej
rzycz proszę, zaopiekowałam
powiedziałam ledwo żywa ze
ana na uderzenie fali tsunami
u odbędzie, ale ku mojemu
j oddychałam.
milczenia bardzo poważnym

pod klatką. Mama pokiwała
domu, bez żadnego słowa.
– przecież normalnie nigdy
ków i pierożków bez opieki.
d godzinę, gdy wreszcie wróe zatrzymała go jak wracał
em na rękach. Na dodatek nie
zabić, a nawet się uśmiechali!
Od dawna błagałam o psa, ale
ni Halinka ma jakiś niezwykły
sam główny bohater całego
eśniej, niż przed północą.
dowiem. Ważne, że od tamtej
ecydowanie jest to najlepszy
łam sobie wymarzyć. Dlatego
przyjaciela do naszej rodziny,
psze święta.

AGDALENA KLARENWACH

znaczonym dla zwierząt. Sam opłatek też ma bogatą tradycję. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa dzielono się chlebem nieofiarnym (tzw.
Eulogia). W obrzędowości słowiańskich Dziadów również występuje
chleb, przygotowywany specjalnie na ucztę zaduszną, którym dzielono
się ze zmarłymi.
Przy wigilijnym stole:
Tak więc dzisiejsza postać obrzędowości wigilijnej to wynik nakładania się na przestrzeni wieków obrzędów religijnych różnych wyznań
i kręgów kulturowych, którym Kościół nadał ostateczną treść. Święta,
szczególnie dla Polaków, kojarzą się z pięknie przystrojoną choinką.
Choinka stała się symbolem życia i nadziei, tak jak wcielenie się boga
daje nadzieję na zbawienie. Obdarowywanie się prezentami to z kolei
przypomnienie tego największego daru jaki Bóg mógł ofiarować człowiekowi – poświęcił własnego Syna, aby na nowo otworzyć człowiekowi
bramy raju. Opłatek i wieczerza wigilijna to przypomnienie wspaniałej
uczty miłości: Ostatniej Wieczerzy. Z nią wiąże się liczba zasiadających
przy stole – bardzo obawiano się liczby 13 („feralna trzynastka”). Starano
się, aby zawsze była to parzysta liczba, stąd zapraszano czasem służbę,
a w domach chłopskich – żebraków. Przy zajmowaniu miejsca zachowywano porządek starszeństwa, aby w takiej kolejności umierać. Liczba

Już wkrótce święta
Tytuł pracy już robi na mnie duże wrażenie, gdyż
uwielbiam Święta Bożego Narodzenia. Grudzień jest
moim jednym z ulubionych miesięcy w roku, ponieważ oczekiwanie na Święta jest to okres pełen przeżyć
i wrażeń. Świąteczna atmosferę czuję już przy zakupach
prezentów. Staram się, żeby wszystkie były dobrze
przemyślane i trafione. Ważne dla mnie jest, aby każdy,
kto rozpakuje paczkę miał szczery uśmiech na twarzy.
Dlatego prezenty robię już bardzo wcześnie. Następny
etap, przygotowania do świąt to zakup dużej choinki.
Zazwyczaj jest to jodła kaukaska. Naszą choinkę wybieramy z tatą już około dwa tygodnie przed świętami, aby
podkreślić atmosferę. Zdobienie drzewka oraz całego
domu sprawia mi ogromną przyjemność. Nasza choinka zawsze jest kolorowa od różnych bombek, sopelek,
stroików, lampeczek itp. Wieszamy również słodkości
oraz suszone owoce. Schody w domu, prowadzące do
mojego pokoju są ozdobione lamkami oraz gałązkami
sosny. W wazonach stoją stroiki świąteczne. Wszędzie
pachnie świeżą sosną oraz jodłą. Kolejny etap to zakupy
spożywcze. Mama zawsze wtedy narzeka, że nie lubi
jeździć w tym okresie na zakupy, a mnie to nie przeszkadzają tłumy ludzi. Wybieramy z mamą różne smakołyki
oraz zawsze coś jeszcze dokupię do prezentów, chociaż
noszenie tych ciężarów rzeczywiście sprawia trudność.
W okresie przedświątecznym staram się być bardzo pomocna w domu. Porządkuję dokładnie mój pokój oraz
cały dom z rodzicami. W szkole, przyznam, jest trochę
mniej nauki. To też sprawia, że ma się więcej czasu aby
odpowiednio przygotować się na święta. W naszej klasie
oraz w całej szkole również czuje się atmosferę świąt.
Zdobienie choinki oraz wigilia klasowa sprawia mi
dużą przyjemność. Oczywiście nie można zapomnieć
o Mikołaju, który na pewno osobiście przynosi świetne,
bogate prezenty.
Czas oczekiwania na święta jest tak wspaniały, jaki
same święta.
Na koniec życzę Wesołych Świąt.
ZUZIA KISZKIS

wigilijnych potraw miała wyłącznie chrześcijański wyraz, i tak np. liczba
siedmiu potraw oznaczała dni tygodnia, a dziewięć dań upamiętniało
dziewięć chórów anielskich. W zamożnych domach przygotowywano 12
potraw na pamiątkę 12 Apostołów. Na wigilijnym stole centralne miejsce
zajmowała zawsze ryba – symbol Chrystusa i całego chrześcijaństwa.
Nie zapominano też o sianie pod obrusem. W okresie prasłowiańskim
było ono ofiarą dla jednego z bóstw pogańskich, zaś w chrześcijaństwie
stanowi pamiątkę stajenki betlejemskiej, gdzie narodził się Zbawiciel.
Lista wierzeń i zwyczajów wigilijnych jest długa, wiele z tych obrzędów
dzisiaj nas śmieszy, wydaje się niedorzecznymi w dobie postępu i tak
wszechstronnie rozwiniętej cywilizacji. Nie niszczmy jednak świętości
naszych przodków, pielęgnujmy piękne tradycje narodu polskiego.
Kącik porad:
Często zadajemy sobie pytanie, co, komu, kupić? Nie zawsze trzeba coś
kupować, wystarczy wykonać coś własnymi rękoma. Ale jeśli nie mamy
talentu plastycznego i czujemy się zobowiązani coś kupić, powinniśmy
kierować się tym, czym się dana osoba interesuje, co lubi robić oraz
swoim budżetem. Ale ja uważam, że cokolwiek byśmy nie podarowali
bliskiemu, ten i tak by to docenił i ucieszył się.
JULIA OBRĄCZKA

„Składanie Życzeń” (czas akcji: 1919r.)
Słońce powoli zaczęło budzić mieszkańców małego
miasteczka. Ludzie flegmatycznie wstawali z łóżek, by
napić się kawy. Kochający mężowie przynosili żonom
śniadania do łóżek, a one ciepłym uśmiechem dziękowały. Dzieci spały do późna. Ale w jednym z mieszkań
pewnej kamienicy było zupełnie inaczej.
- Mamo, mamo! Dzisiaj Wigilia! – krzyczał mały
chłopczyk wskakując do dużego łóżka i kładąc się obok
swojej rodzicielki.
- Wiem, synku, ale czy to powód, żeby budzić mnie
o szóstej rano? – zaśmiała się kobieta.
- No tak! Musimy przygotować się do „Składania Życzeń” – odpowiedział chłopczyk ze szczerym uśmiechem
pokazując ząbki.
- Przecież to dopiero o dwunastej – powiedziała kobieta.
- Ale muszę być tam pierwszy! Wtedy moje życzenie
na pewno się spełni.
- No dobrze, będziesz pierwszy.
Kobieta wstała z łóżka i przygotowała małe śniadanie dla
siebie i synka. Gdy zjedli, posprzątała, ubrała się i zajrzała
do przygotowanych już wcześniej wigilijnych potraw. Były
tylko dwie, ale tyle im wystarczy. Są sami, tylko mama i syn.
Nie spędzaj Wigilii w dużym gronie rodziny jak inni, bo
nie mają nikogo poza sobą. Kiedyś spędzali święta z tata
chłopczyka i zarazem mężem kobiety, ale gdy zaczęła się
wojna on wyjechał. Był żołnierzem, który walczył w obronie
ojczyzny. Niestety pewnego dnia kobieta dostała list z informacją, że jej mąż zginął. To był ciężki czas dla matki i syna.
Gdy wybiła jedenasta chłopczyk i mama wyszli z domu.
Do rynku mieli pięć minut drogi, ale mimo to chłopczyk
biegł i poganiał swoją rodzicielkę. Dotarłszy do celu, zobaczyli ogromną choinkę stojącą na samym środku placu.
Podeszli do niej i czekali. Chłopczyk cieszył się, bo był

pierwszy, choć trochę było mu smutno, gdy widział zawiedzione miny innych dzieci.
Równo o dwunastej pojawił się burmistrz miasteczka.
Zaczęła się ceremonia, która miała na celu, w ten jeden wyjątkowy dzień w roku, zbliżyć wszystkich mieszkańców do
siebie. Na początku było śpiewanie kolęd, później burmistrz
wygłosił przemowę, a na koniec było „Składanie Życzeń”.
Każde dziecko przynosiło specjalny lampion, do którego
wrzucało napisane na karteczce życzenie i przykrywało
małą świeczką. Według tradycji pierwsze dziecko, które
złoży życzenie ma gwarantowane spełnienie tego małego
marzenia. Nasz bohater cieszył się z tego niezmiernie.
Około godziny osiemnastej kobieta zawołała synka,
by usiadł już przy wilijnym stole. Przyniosła potrawy
i wyciągnęła opłatek, aby podzielić się nim z maluchem,
ale przerwało jej pukanie do drzwi. Na buzi chłopczyka
wymalował się ogromny uśmiech – wiedział, że jego życzenie właśnie się spełnia. Zaskoczona kobieta podeszła
do drzwi i powoli je otworzyła. W jej oczach pojawiły się
łzy, nie wierzyła w to, co widzi. Przed nią stał jej mąż. Ten,
który podobno nie żyje! Nie wiedziała jednak, że ktoś
wysyłający listy do rodzin poległych żołnierzy, popełnił
jeden, malutki błąd – pomylił jedną literkę nazwiska.
Mężczyzna przytulił kobietę, najmocniej jak umiał,
a ich mały synek przybiegł, złapał tatę za nogawkę i radośnie krzyczał „Moje życzenie się spełniło!”. Rodzice
przytulili chłopczyka i tak wszyscy stali przy otwartych
drzwiach ciesząc się tą chwilą.
Rodzina już zawsze była razem, a tą Wigilię zapamiętali
do końca życia. Ten przypadkowy tok zdarzeń pozwolił
im zrozumieć jak ważni dla siebie są, a 24 grudnia 1919
roku był najbardziej magicznym dniem w ich życiach.
WERONIKA STRASBURGER

Laureaci Konkursu „Już wkrótce Boże Narodzenie”:
I miejsce:
Monika Garwol
II miejsce:
Weronika Strasburger
III miejsce:
Julia Obrączka

Postanowiliśmy przyznać także dwa wyróżnienia:
I wyróżnienie:
Magdalena Klarenbach
II wyróżnienie:
Oliwia Pasternok
Doceniliśmy także pracę Zuzanny Kiszkis.
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Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary
pozbawienia wolności... kiedy można się ubiegać?
warto wiedzieć

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności jest jednym ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie. By móc skorzystać z dobrodziejstwa tej
instytucji należy spełnić przesłanki formalne oraz materialne,
określone w Kodeksie karnym. Przesłankę formalną stanowi
przepis art. 78 Kodeksu karnego, wskazując, iż skazany może
zostać warunkowo zwolniony po odbyciu co najmniej połowy
kary. Skazany w warunkach recydywy podstawowej może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu dwóch trzecich kary,
natomiast skazany w warunkach recydywy wielokrotnej, po
odbyciu trzech czwartych kary. Osoby skazane na karę 25 lat
pozbawienia wolności mogą zostać warunkowo zwolnione po
odbyciu 15 lat kary, natomiast skazany na karę dożywotniego
pozbawienia wolności po odbyciu co najmniej kary 25 lat
pozbawienia wolności.
Sąd penitencjarny może udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości
i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz
zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary
uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie
stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie
popełni ponownie przestępstwa.
Pod pojęciem ,,właściwości i warunków osobistych’’ kryją się
okoliczności, które pozostają w ścisłym związku z jego osobą.
Przez właściwości osobiste rozumie się między innymi wiek,
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płeć, cechy charakterologiczne, stan zdrowia, zdolność do
samokrytyki, poziom rozwoju intelektualnego, plany życiowe.
Oceniając indywidualne warunki osobiste skazanego należy
wziąć pod uwagę, jego sytuację materialną, zawodową, mieszkaniową a także utrzymywanie więzi rodzinnych.
Sąd Penitencjarny decydując o udzieleniu warunkowego
przedterminowego zwolnienia ocenia również prognozę społeczno- kryminologiczną skazanego. Należy ocenić postępowanie
skazanego przed osadzeniem w jednostce penitencjarnej, a więc
stosunek do alkoholu oraz środków odurzających, sytuację
rodzinną, dotychczasową karalność. Ważna jest również ocena
czy przestępstwo, którego dopuścił się skazany ma charakter
incydentalny, czy tez wynika z celowego działania.
Przy ocenie przesłanki materialnej warunkowego przedterminowego zwolnienia – wystarczy wyłącznie uzasadnione przypuszczenie, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego,
a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Prognoza
społeczno-kryminologiczna jest jedynie przewidywaniem przyszłych zdarzeń, i w swej istocie niepewna. Przepisy prawa nie
wymagają od Sędziego absolutnej pewności co do późniejszego
zachowania skazanego. Oceniając postawę skazanego, Sąd bierze
pod uwagę czy w czasie pobytu w zakładzie karnym podjął
działania zmierzające do zniwelowania skutków popełnionego
przestępstwa. Do ,, postawy’’ skazanego zalicza się również jego
stosunek do popełnionego przestępstwa, podjęcie pracy zarobkowej, chęć naprawienia szkody, pojednanie się z pokrzywdzonym.

Jeśli działania resocjalizacyjne zakończą się powodzeniem,
przed upływem okresu kary, jej część pozostała jeszcze do odbycia powinna służyć jedynie utrwalaniu już ukształtowanych,
właściwych postaw skazanego. W sytuacji, gdy ocena przesłanek
materialnych przemawia na korzyść skazanego – odmówienie
mu dobrodziejstwa jakim jest warunkowe przedterminowe
zwolnienie szkodziłoby działalności penitencjarnej i procesowi
resocjalizacji. Bez wątpienia, pozostawanie osoby praktycznie
zresocjalizowanej w jednostce penitencjarnej, wśród innych
osadzonych, może prowadzić do zaprzepaszczenia rezultatów
tego procesu.
Skazanego, który został warunkowo zwolniony, można poddać
na okres próby pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej
zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której
działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności należy złożyć do Sądu
penitencjarnego, właściwego dla miejsca odbywania kary.
Należy również uiścić stosowną opłatę sądową w kwocie 45 zł.
ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII
ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.
UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

NFZ PRZYPOMINA! JEDZIESZ NA FERIE ZA
GRANICĘ, WEŹ ZE SOBĄ EKUZ!
DO CZEGO SŁUŻY EUROPEJSKA
KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO?

kim, by możliwe było wydanie EKUZ, jak również
w przypadku, gdy osoba zapomniała przed wyjazdem zawnioskować o taki dokument.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych niezbędnych podczas
pobytu czasowego w krajach UE/EFTA, biorąc pod uwagę czas
i charakter pobytu w danym kraju. O tym, czy świadczenia są
niezbędne w konkretnym przypadku, decyduje lekarz udzielający pomocy. Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) nie ma charakteru obowiązkowego,
niemniej jednak warto uzyskać ten dokument zawsze przed
wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

JAK ODEBRAĆ EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie. Aby
ją otrzymać, należy w Funduszu okazać ważny dowód osobisty oraz złożyć wypełniony Wniosek o wydanie EKUZ.
W przypadku osób, które ukończyły osiemnasty rok życia
i kontynuują naukę, niezbędna będzie również legitymacja szkolna.
UWAGA! Jeżeli Fundusz nie może potwierdzić faktu posiadania przez nas prawa do świadczeń, w celu uzyskania
EKUZ powinniśmy okazać przy składaniu wniosku dokumenty
potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ (wykaz dokumentów dostępny jest na stronie nfz.gov.pl – Dla pacjenta
– Ubezpieczenia w NFZ – Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej).
JAK I GDZIE SKŁADAMY WNIOSEK O WYDANIE EKUZ?
Wniosek wraz z dokumentami składamy w oddziale NFZ:
osobiście
poprzez
osobę
upoważnioną,
która posiadać będzie nasze pisemne upoważnienie
(do złożenia Wniosku oraz/lub do odbioru EKUZ)
przesyłając pocztą na adres: Śląski OW NFZ, ul. Kossutha
13, 40–844 Katowice

przesyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl lub – dla posiadających konto w serwisie
– poprzez platformę ePUAP
przesyłając Wniosek faksem na numer 32 735 15 71

JAK ODBIERAMY EKUZ?

Wnioski składane osobiście w Śląskim OW NFZ realizowane są
w dniu ich złożenia. Karta EKUZ może być odebrana także przez
osobę upoważnioną (na podstawie posiadanego upoważnienia)
lub przesłana na adres wskazany przez wnioskującego we Wniosku.

W celu uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ na terytorium innego niż Polska państwa
członkowskiego UE/EFTA, niezbędne jest przesłanie podpisanego Wniosku o wydanie certyfikatu do właściwego
oddziału wojewódzkiego NFZ. We wniosku należy wskazać daty w jakich pomoc medyczna została udzielona lub
datę początkową, w przypadku, gdy nadal pozostajemy
w trakcie leczenia. Certyfikat tymczasowo zastępujący
EKUZ wydawany jest z ograniczoną datą ważności, zazwyczaj na czas udzielenia świadczeń. Za równorzędne z Wnioskiem o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego
EKUZ uznawane jest pismo złożone przez wnioskodawcę,
o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania Certyfikatu. W piśmie
w szczególności uwzględnione powinny być następujące dane:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia lub numer
PESEL wnioskodawcy, okres na jaki Certyfikat ma zostać wydany, oraz oświadczenie, iż wszystkie dane zawarte we wniosku są
zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, a także ewentualny
telefon kontaktowy.

GDY NIE MAMY EUROPEJSKIEJ
KARTY UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

W przypadku, gdy oddział wojewódzki NFZ nie będzie w stanie potwierdzić faktu ubezpieczenia wnioskodawcy na podstawie
posiadanych danych, konieczne może być przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Gdy nie mamy EKUZ, a konieczne jest skorzystanie
z pomocy medycznej w trakcie pobytu w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA, istnieje możliwość
uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ.
Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dokument taki jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach np. kradzież lub utrata EKUZ oraz
w przypadku wyjazdu w terminie zbyt krót-

Z Wnioskiem o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ może wystąpić również instytucja miejsca pobytu, przesyłając pisemny Wniosek do właściwego
oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ. Do
wystąpienia z Wnioskiem o Certyfikat może zostać również
upoważniona osoba trzecia, która posiada stosowne upoważnienie.
WIĘCEJ NA: WWW.EKUZ.NFZ.GOV.PL
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KRIOKOMORA DLA ZDROWIA I URODY
PROMOCJA

Przekonajmy się, że zimno wcale nie jest takie straszne!
Krioterapia ogólnoustrojowa jest nieodłącznym elementem tak
zwanej kriorehabilitacji. Jej ogólnoustrojowe działanie powoduje
wystąpienie w organizmie człowieka wielu korzystnych efektów
takich jak: efekt przeciwbólowy, nerwowo-mięśniowy, odpornościowy, krążeniowy, hormonalny oraz przeciwobrzękowy.
Kriokomora działa hartująco na organizm, przystosowuje go do
niskich temperatur i zwiększa aktywność układu immunologicznego
poprzez zwiększenie wydzielania leukocytów. Przebywanie w kriokomorze sprzyja wydzielaniu endorfin, które oprócz tego, że poprawiają
nastrój, wykazują również działanie przeciwbólowe. Zabiegi w sprzyjają
leczeniu depresji, nerwic, bezsenności i impotencji. Panie korzystające z kriokomory odczuwają łagodniejsze dolegliwości związane
z klimakterium, a u mężczyzn obserwuje się wzrost testosteronu.
Jakie są wskazania do krioterapii ogólnoustrojowej?
Do głównych wskazań krioterapii ogólnoustrojowej należą:
schorzenia układu ruchu (zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa, reumatoidalne zapalenia stawów), stwardnienie
rozsiane, urazy stawów i tkanek miękkich (w fazie naprawczej),
profilaktyka osteoporozy, łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenia okołostawowe (ścięgien, torebek stawowych, mięśni),
dyskopatia (działanie objawowe), niedowłady spastyczne,
infekcje dróg oddechowych, migrena.
Krioterapia ogólnoustrojowa znajduje również zastosowanie jako forma odnowy biologicznej.
Oczywiście nie każdy może skorzystać z krioterapii ogólnoustrojowej. Wśród głównych przeciwwskazań należy wymienić:
klaustrofobię, krioglobulinemię (nieprawidłowe białko we
krwi, jakie pod wpływem zimna ulega wytrąceniu), zespół
Reynauda, zaburzenia czucia, pokrzywka na zimno, znaczna
niedoczynność tarczycy, nowotwór złośliwy (w trakcie leczenia),
ciężkie choroby serca i układu krążenia.
Jak pacjent powinien przygotować się do zabiegu?
Przed skorzystaniem z zabiegu pacjent odbywa wizytę lekarską, która kwalifikuje go do odbycia sesji terapeutycznej.
Warunkiem niezbędnym, aby skorzystać z kriokomory jest
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań. Przed przystąpieniem do zabiegu oraz bezpośrednio po nim mierzone
jest tętno oraz ciśnienie tętnicze krwi. Wszystkie te informacje
są notowane w karcie pacjenta, gdzie wpisywana jest również
ilość sesji terapeutycznych oraz czas ich trwania.
Przed podjęciem zabiegu należy zaopatrzyć się w specjalny strój
tzn.: czapkę lub opaskę, rękawiczki, skarpety (najlepiej bawełniane
do kolan), kostium kąpielowy (kobiety), spodenki (mężczyźni) oraz
maseczkę ochronną na twarz. Na stopy zakłada się drewniane chodaki.
W celu uzyskania jak najlepszych efektów zaleca się, aby sesje
wykonywać w seriach od 10 do 30 wejść.
Jak przebiega zabieg w kriokomorze?
Zabieg wykonywany jest w specjalnie skonstruowanej
kriokomorze składającej się z przedsionka, gdzie temperatura
wynosi około minus 70 stopni Celsjusza. Tam pacjent przebywa około 30 sekund w celu przystosowania organizmu do
przebywania w niskich temperaturach, a następnie udaje się
do komory głównej, gdzie temperatury sięga od minus 110
do minus 160 stopni Celsjusza. Czas przebywania pacjenta
w kriokomorze głównej wynosi początkowo pół minuty
i stopniowo jest wydłużany do około 3 minut. Podczas całego
pobytu w komorze kriogenicznej pacjent wykonuje energiczne
ruchy kończyn dolnych i górnych, porusza się wyraźnie tupiąc

nogami. Należy oddychać powoli. Zabronione jest dotykanie
oszronionych szyb, gdyż grozi do uszkodzeniem tkanki skórnej.
Podczas całego zabiegu w pacjenci są pod opieką wykwalifikowanego terapeuty, który czuwa nad ich bezpieczeństwem.
Dobroczynne zimno
Po opuszczeniu kriokomory następuje wzrost ukrwienia ciała,
mięśnie są rozluźnione, skóra wygładzona a stawy bardziej ruchome, dzięki czemu z dużą łatwością można wykonać rozmaite
ćwiczenia. Bezpośrednio po wyjściu z kriokomory niezbędna
jest kinezyterapia – czyli wykonanie określonych ćwiczeń gimnastycznych lub treningu na rowerach stacjonarnych. Wysiłek
podnosi temperaturę ciała oraz pozwala na powrót organizmu
do normy. Trening po wyjściu z kriokomory powinien trwać
około 30 minut w zależności od indywidualnego stanu pacjenta.
Po odbyciu kompleksowej terapii, pacjenci odczują przypływ
pozytywnej energii, co jest związane z wydzielaniem endorfin,
czyli hormonów szczęścia.
Kriokomora dla urody!
Zabiegi leczenia zimnem coraz częściej wykorzystywane są
w medycynie estetycznej oraz dermatologii.
Ogólnoustrojowe działanie krioterapii, czyli seanse w kriokomorze poprawiają wygląd cery. Terapia zalecana jest osobom
borykającym się z bliznami skórnymi oraz trądzikiem. Przebywając w kriokomorze uzyskujemy efekt napięcia skóry na całym
ciele: w obrębie brzucha, ramion i biustu. Poprzez zastosowanie
niskich temperatur wpływamy na poprawę jędrności i nawilżenia skóry. Korzystanie z kriokomory jest pomocne w walce
z cellulitem i niechcianą tkanką tłuszczową!
Wśród nowatorskich metod walki z nadwagą i otyłością
stosowany jest zabieg polegający na zamrażaniu komórek
tłuszczowych. Zastosowanie niskich temperatur wspomaga
proces odchudzania oraz likwiduje niechcianą tzw. skórkę
pomarańczową, poprzez zwiększenie jędrności pośladków
oraz okolic ud i brzucha. Podczas pobytu w kriokomorze polepsza się metabolizm węglowodanów oraz tłuszczy, dochodzi
do redukcji tkanki tłuszczowej oraz usunięcia szkodliwych
toksyn z organizmu. Jest to efekt pobudzenia wydzielania

glikokortykosteroidów w korze nadnerczy oraz trójjodotyroniny i czterojodotyroniny w tarczycy, usprawniany jest
metabolizm cukrów, białek i tłuszczu. A więc otrzymywany
jest efekt sprzyjający odchudzaniu, oczywiście pod warunkiem,
że pacjent utrzyma odpowiednią dietę i od razu po wyjściu
z kriokomory nie biegnie po pączka albo golonko.
Seanse w kriokomorze zalecane są dla osób dbających o odnowę biologiczną ciała. Pamiętajmy kriokomora nie tylko wpływa
korzystnie na nasze zdrowie, ale także opóźnia proces starzenia!

MGR FIZJOTERAPII ALEKSANDRA BULA
TOMMED REHABILITACJA
„ŁĘTOWSKIEGO”, uL. ŁĘTOWSKIEGO 32
40-648 KATOWICE, TEL. 695 672 219, 32 258 93 25
E-MAIL: REHABILITACJA@TOMMED.PL

Dział Teatralno-Filmowy Muzeum Historii Katowic

FOTOKADRY

W Galerii Pod 11 można oglądać Wystawę FOTOKADRY 60-lecia. Jubileusz Telewizji Katowice.
Wystawa fotograficzna dokumentuje 60 lat historii
TVP Katowice. Możemy na niej podziwiać nietuzinkowe

zdjęcia z archiwum katowickiego ośrodka telewizyjnego.
Znajdziemy na nich między innymi pierwsze eksperymentalne transmisje, ujęcia z programów i realizacji
Teatru Telewizji, czy twarze dawnych znanych prezen-

terów i dziennikarzy. Wstęp za biletami. Ekspozycję
można oglądać do 15 marca.
HGM
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Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice, 25 Biennale Plakatu Polskiego

Podziwiany w galeriach
Niegdyś był kojarzony wyłącznie
ze sztuką ulicy, dziś wyparty z niej
przez wielkie reklamy i gigantyczne bilboardy, pojawia się z rzadka.
Nieczęsto przy okazji premier teatralnych, czy innych wydarzeń okolicznościowych.
Kto dziś bowiem zamawia plakat
promujący dane wydarzenie u artysty plastyka? Co to w ogóle oznacza
zamówić obecnie plakat u artysty
plastyka? Myślę, że wie to niewielu.
Współcześnie plakaty reklamowe
to zazwyczaj komputerowy miks
kadrów filmowych, bądź ujęć z prób
teatralnych i liter.
Ten stworzony przez artystów
plastyków plakat dziś najczęściej
możemy podziwiać wyłącznie
w przestrzeniach galeryjnych.
Między innymi w Galerii Sztuki
Współczesnej BWA w Katowicach.
Tam bowiem w połowie grudnia
została otwarta wystawa pokonkursowa 25 Biennale Plakatu Polskiego. Jeśli zatem ktoś nie wie,
czym różni się współczesny plakat obwieszczający nam o jakimś
wydarzeniu, z tym tworzonym
na zamówienie przez plastyków,
zachęcam do zapoznania się
z dziełami najlepszych polskich
plakacistów. Wrażenia gwarantowane.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków,
27.01., godz. 18.00

Balcar akustycznie

Koncert Macieja Balcara z zespołem, promujący najnowszy album artysty
pt. „Znaki”. Dwa lata po premierze ostatniego wydawnictwa „Ruletka”, Maciek
Balcar prezentuje koncertowo swój nowy album „Znaki”, który miał premierę na
początku 2017 roku. Nowym wydawnictwem artysta ponownie pokazuje, że ma
jeszcze wiele do przekazania publiczności. „Znaki” to swoista rewia dźwięków
i brzmień. Mocna warstwa tekstowa, która jest dla muzyka tak ważna, perfekcyjnie scala się w całość z subtelnymi kompozycjami. Maciek to artysta totalny,
w to co tworzy i śpiewa, angażuje się całym sobą, emocjonalnie i osobiście.
Na płycie słychać muzyczne fascynacje i inspiracje muzyka, który nie daje się
zamknąć w jednej szufladce. Album „Znaki” można określić takimi słowami
jak, delikatność, liryczność i niezwykła jakość. W październiku ubiegłego roku
pojawił się pierwszy singiel „O maku”, w którym muzyk wykorzystał wiersz Czesława Miłosza, a teledysk do niego powstał przy użyciu nowinek technicznych,
dzięki czemu mogliśmy zanurzyć się w bajkowym świecie i to dosłownie, bo klip
został nagrany w technice 360 stopni. Drugim utworem zwiastującym premierę
płyty był singiel „Pokochaj”, do którego muzykę skomponował Maciek, a tekst
wyszedł spod pióra Michała Zabłockiego.
Bilety w cenie 40 złotych do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.
bilety.siemck.pl. SCK

Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji,
21.01., godz. 17.00

Galeria sztuki Współczesnej BWA w Katowicach,
Wystawa Szymona Szewczyka - Mała Przestrzeń, do 28.01.

Jubileuszowy koncert to gratka nie tylko dla wielbicieli talentu artysty.
Robert Kasprzycki – związany z Krakowem znany śpiewający autor (m.in.
przebój „Niebo do wynajęcia”), ale i showman obdarzony niesamowitym
poczuciem humoru. Ma na koncie cztery studyjne albumy, a single z jego
płyt miesiącami gościły na Liście Przebojów Radiowej Trójki. Grzegorz
Turnau powiedział o nim: „w Krakowie z ludzi, którzy pojawili się już po
moim debiucie na Festiwalu Piosenki Studenckiej, najciekawszą postacią,
która zostawiła też chyba do tej pory największy dorobek, jest Robert
Kasprzycki. Wymieniłbym go jako przykład człowieka, który próbuje
różnych form i wychodzi do szerszej publiczności”.
Bilety w cenie 25 złotych przedsprzedaż/ 30 złotych w dniu koncertu
wkrótce dostępne będą w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku grupa niezależnych
uczonych ze Stanów Zjednoczonych
wprowadziła dane dotyczące teraźniejszości do komputera. Postawione
zostały pytania dotyczące przyszłości.
Przewidywano, że świat w obecnym
kształcie, skończy się w roku 2000.
Jak się okazało, czas trwania został
nieco przedłużony.
Inspirowany wizją czasu dodatkowego, Szymon Szewczyk wyobraża
sobie ostatni dzień człowieka: duszny,
wilgotny, z falującym od upału powietrzem. Odbywając tą podróż do
przyszłości, wykorzystuje zakurzone
atlasy botaniczne pełne podobnych
do siebie czarno-białych zdjęć. Dokonuje drobnych korekt i układa
z nich własną kolekcje. Zdekonstruowane kształty tych organizmów
przekraczają ramy metodycznych
poszukiwań prowadzonych przez
zdystansowanego botanika. Przechylają się raczej na stronę przypadkowego zbieractwa praktykowanego
przez charyzmatycznego futurologa
– szamana. Jednocześnie daleko im
do apokaliptycznej wizji pustynne-

25-lecia działalności
artystycznej
Roberta Kasprzyckiego

Ostatni dzień człowieka
go krajobrazu czy gigantycznych
wysypisk pełnych iskrzących kabli
i innych elektrośmieci.
Projektując nowe prace, Szewczyk
wchodzi w rolę inżyniera, który dubluje rozwiązania ze świata roślin,
konstruując rachityczne pomniki
umiejscowione w świecie, w którym
zostają tylko najbardziej odporne
rośliny anektujące pozostałości po
przebrzmiałej cywilizacji.
Ostatni żywy człowiek i zarazem
ostatni zwiedzający, błąka się po opustoszałej okolicy podziwiając piękno
zagłady i potęgę przyrody. Próbując
złapać ostrość w środowisku pełnym
błotnych wyziewów, brodzi w gruzowiskach przedmiotów i kości.
Dokonuje pobieżnej klasyfikacji
resztek, na jakie natyka, poszukując
przynajmniej bazowych rozróżnień
pomiędzy ewolucją a konstrukcją, kamiennymi pozostałościami, a bujną
roślinnością, która nie dyscyplinowana ludzką ręką, mutuje i ewoluuje
w zaskakującym tempie i nieprzewidywalnym kierunku.
Jego wysiłki są skazane na porażkę,
granica pomiędzy formami organicz-

nymi, a architekturą jest już od dawna
zatarta. Ruiny budowli są tak szczelnie zarośnięte, że trudno stwierdzić,
czy ich poszczególne elementy to
konstrukcje zbrojeniowe, czy może
stwardniałe włókna i łodygi. Można
też zauważyć, że pod wpływem tych
szczególnych warunków, pomniki
dawnej świetności, zmieniły się
w zwapniałe organizmy, w których
różnice między designem, a żywą
tkanką straciły jakiekolwiek znaczenie.
KURATORKA: MARTA LISOK
Szymon Szewczyk (ur. 1989), artysta audiowizualny, absolwent Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Tworzy obrazy, instalacje, wideo, scenografie, kolażowe
obiekty z wykorzystaniem materiałów
budowlanych i ich tanich imitacji.
Brał udział m.in. w wystawach „Widmo” i „Nocne aktywności” w Galerii
Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, „Dywan to lawa” w galerii
Kronika w Bytomiu, „To co znane
odkrywa się na końcu świata” Project
Room CSW Zamek Ujazdowski.
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Premiera w Siemianowickim
Centrum Kultury – Park Tradycji Grzegorz Poloczek
Siemianowickie Centrum Kultury
- Parku Tradycji, 2.02. godz. 18.00

Jakie stworzenia kryją się w zakamarkach bytomskiej dzielnicy Karb? W co można wdepnąć, przechadzając się karbiowskimi ulicami?… i dlaczego jest to szczególnie niebezpieczne dla kobiet
w ciąży? Ile fatalnych błędów można popełnić
w jednym nazwisku jednej karbianki? A wreszcie:
dlaczego Witkacy, Mickiewicz, Szekspir i Różewicz
poświęcili tyle miejsca w swojej twórczości – bytomskiemu Karbiowi?

Jeżeli postawione pytania wydają się wam dość groteskowe,
pomyślcie – jak groteskowe będą udzielone odpowiedzi! 13
stycznia w siemianowickim SCK-Parku Tradycji odbędzie
się premiera niezależnego spektaklu autorskiego pt. „Mikrodramaty”, którego powstanie dofinansowała Instytucja
Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Twórczynią spektaklu
jest Sandra Braksator, mieszkanka Karbia, która o dzielnicy tej
wie prawdopodobnie znacznie więcej, niż chciałaby wiedzieć.
Braksator jest autorką scenariusza monodramu i odtwórczynią
roli bohaterki sztuki. W tworzeniu przedstawienia wsparł ją
Radosław Matysek – reżyser i producent spektaklu.
Oniryczna opowieść, ciążąca w kierunku nadrealizmu,
jest sekwencją historii z życia Karbia i samej bohaterki. Narracja będąca w ciągłym rozedrganiu między tragicznością,
groteską a komizmem, między powagą i humorem, powagą
i ironią – zaskakująco splecie ze sobą historie o różnym cię-

żarze gatunkowym, losy i relacje międzyludzkie, witalność
i agonalność. Wypowiedź bohaterki potraktujemy zaś jako
wielogłos, interferencję wielu postaw, gatunków mowy,
fragmentarycznych niby-świadomości. W tym kontekście
„lokalność” utworu ustąpi miejsca bardzo uniwersalnej
wypowiedzi o kondycji ludzkiej. Wielokrotnie zaskoczą
nas gry intertekstualne, odwołania do „wielkiej” tradycji
literackiej – raz subtelne, innym razem grubo ciosane,
ostentacyjne i ofensywne. Jak choćby nadrzędne pytanie,
od którego trudno będzie się bohaterce uwolnić: „Wyjść
(z tego Karbia) albo nie wyjść?”.
Bilety na premierę spektaklu (w cenie 10 zł) można
nabyć na www.bilety.siemck.pl oraz w oddziałach Siemianowickiego Centrum Kultury.
  
MIKRODRAMATY
Scenariusz: Sandra Braksator
Kreacja sceniczna: Sandra Braksator
Reżyseria: Sandra Braksator / Radosław Matysek
Muzyka: Strzyga!
Produkcja: Fundacja z Pasją / Radosław Matysek
Scenografia i kostiumy: Radosław Matysek / Sandra
Braksator / Szymon Duczek / Marcel Różanka
Produkcję spektaklu dofinansowano ze środków instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Beren i Lúthien. Pod redakcją
Christophera Tolkiena

Cukiernia Pod Amorem.
Ciastko z wróżbą

J.R.R. TOLKIEN
WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA
Epicka opowieść „Beren i Lúthien” –
drobiazgowo odtworzona z rękopisów
Tolkiena i po raz pierwszy przedstawiona
jako zwarty, samodzielny tekst – umożliwia miłośnikom „Hobbita” i „Władcy
Pierścieni” ponowne spotkanie z elfami,
ludźmi, krasnoludami, orkami, a także
innymi istotami i krainami spotykanymi tylko w Tolkienowskim Śródziemiu.
Historia Berena i Lúthien z biegiem czasu
stała się zasadniczym elementem w ewolucji Silmarillionu, zbioru mitów i legend
Pierwszej Ery świata stworzonego przez
J.R.R. Tolkiena. Autor, wróciwszy z bitwy
nad Sommą we Francji pod koniec 1916
roku, napisał tę opowieść w następnym roku.

MAŁGORZATA GUTOWSKA-ADAMCZYK
WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA
Sierpień 2016 roku. Trwają Dni Gutowa.
W konkursie na Ciastko Roku bierze udział cukiernia Pod Amorem. Tym razem projektodawcą
i autorem receptury jest Zbyszek, syn Waldemara
Hrycia. Mimo wahań ze strony ojca to właśnie
jego pomysłowe ciastko z wróżbą ma być wystawione do konkursu. Waldemar i Helena martwią
się nie tylko o debiut zawodowy Zbyszka, lecz
także o jego nowy związek z nieznaną dziewczyną.
Złymi przeczuciami napawa ich również zapowiedziana wizyta prawniczki z Nowego Jorku
- Moniki Grochowskiej-Adams, zatrudnionej
przez spadkobierców przedwojennych właścicieli cukierni. Podczas obchodów Monika
Grochowska-Adams nieoczekiwanie spotyka
dawną przyjaciółkę, Tessę Steinmeyer.
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w Parku Tradycji

Znany i lubiany artysta, kabareciarz i konferansjer wystąpi
z koncertem w Siemianowicach
Śląskich. Spotkania z Artystą
wypełnione są autorskimi
monologami, dowcipami
i piosenkami, przy których
w większości można płakać
ze śmiechu, a momentami
ocierać łzy wzruszenia. Swoją
działalność Grzegorz Poloczek
traktuje wyjątkowo profesjonalnie gdyż uważa, że kabaret
w równym stopniu powinien
rozśmieszać i budzić refleksję.
Grzegorz Poloczek jest autorem wielu skeczy, monologów,
piosenek i scenariuszy do programów telewizyjnych. Miedzy
innymi napisał tytułową piosenkę do serialu telewizyjnego oraz do popularnego programu kulinarnego
„Rączka gotuje”. Jest doskonałym konferansjerem, a jego główne atuty to
przede wszystkim kabaret, piosenka i skuteczne rozśmieszanie publiczności.
Bilety w przedsprzedaży kosztują 35 złotych/ w dniu koncertu 40 złotych
i są do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl. SCK.

Tylko dobre wiadomości
Wszyscy kochamy powieści
o miłości…
AGNIESZKA KRAWCZYK
WYDAWNICTWO FLIA
Dziennikarka Izabela Oster z dnia na
dzień rzuca pracę w telewizji. Nie wszystko
jednak toczy się po jej myśli. Nowe oferty
pracy nie spływają, a pracodawcy nie pukają
do jej drzwi. Na szczęście przyjaciółka,
Kamila Rudnicka-Clement, składa jej propozycję nie do odrzucenia.
Kobieta odziedziczyła bowiem podupadające pismo dla pań, natomiast Izabela ma
jej pomóc w odzyskaniu dawnej świetności magazynu.
Muszą tylko przeprowadzić się do Krakowa…
Obydwie przyjaciółki stają przed bardzo
trudnymi decyzjami. Ale właściwie dlaczego
miałyby nie podjąć wyzwania?
Życie pisze różne scenariusze, a do odważnych świat należy.
Kobiety rzucają się w wir pracy. Los przygotował dla nich wiele niespodzianek: porywającą wenecką podróż, odzyskaną przyjaźń,
wiosenny Kraków odkrywany na nowo,
a wreszcie miłość…

Bo wszystko jest możliwe, tylko trzeba
chcieć i odważnie spoglądać w przyszłość.
Romantyczna opowieść, która zabierze
Was do klimatycznego miasta nad Wisłą,
pięknej, słonecznej Wenecji, i wszędzie tam,
gdzie warto się zakochać.

Dla dorosłych i dzieci

Nietypowy, kameralny teatr zajmujący się magiczną techniką „czarnego teatru”. Spektakle
tworzone są dla osób w różnych wieku. Teatr Czarnego Tła w Chorzowie zaprasza na swoje
styczniowe przedstawienia.
6 sobota
7 niedziela
13 sobota
13 sobota
21 niedziela

- godz. 17.00
- godz. 16.00
- godz. 16.00
- godz. 18.00
- 16.00

„Kosmiczna podróż”
„Królowa - rock bajka”
„Kosmiczna podróż”
„Królowa - rock bajka”
„Black&White”
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Schwarzenegger w Spodku?

Głównym sędzią na zawodach najsilniejszych ludzi świata będzie sam
Mariusz Pudzianowski, najsłynniejszy
chyba Strong Man w Polsce. - Ciekawostką jest to, że na przyszły rok pan
Arnold Schwarzenegger, który swoim nazwiskiem firmuje wydarzenie,
przekonuje się do tego, aby tu przyjechać i być jednym z ambasadorów
tego wydarzenia – dodaje Mateusz
Respondek, organizator Fit Life Expo.
Mam nadzieję, że przekona się na
„tak”. Móc zobaczyć niegdyś najsłynniejszego na świecie kulturystę,
wielokrotnego Mistera Uniwersum,
a później jedynego Terminatora na
ziemi byłoby dziś, jak sądzę, jednym
z największych dziennikarskich wydarzeń mojego życia, a spotkanie
z wielkim idolem z dzieciństwa –
przeżyciem osobistym!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

FOT: ARCHIWUM UM KATOWICE

Nie jest to takie zupełnie nieprawdopodobne, Arnold Schwarzenegger bowiem swoim nazwiskiem firmuje Arnold Pro
Strongman Series, które odbędzie w tej słynnej katowickiej hali
widowiskowo-sportowej.

