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Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Gliwicach rozpoznał skargę Lidii Wa-
chowiec na zarządzenie Prezydenta Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój z 6 czerwca 2011r. 
o odwołaniu jej ze stanowiska Dyrektora 
Zespołu Szkół nr 1 i w dniu 12 grudnia 
wydał wyrok. 

Jak poinformował jej pełnomocnik 
mecenas Jacek Pękalski, „Sąd stwierdził 
nieważność zarządzenia. Po zbadaniu 
sprawy nie podzielił argumentów Prezy-
denta Miasta Jastrzębie-Zdrój, iż odwoła-
nie Lidii Wachowiec ze stanowiska było 
uzasadnione szczególną sytuacją, w ja-
kiej znalazła się wówczas szkoła, co mia-
łoby wynikać z kontroli w Zespole Szkół 
nr 1 przeprowadzonej przez Delegaturę 
Kuratorium Oświaty w Rybniku. Sąd uz-
nał, że nie wystąpiły przesłanki uzasa-
dniające usunięcie ze stanowiska Lidii 
Wachowiec w trakcie roku szkolnego. 
Zarzucił prezydentowi brak konkretnych 
powodów w uzasadnieniu jego decyzji 
a jedynie ogólne i nieprecyzyjne opiera-
nie się na przepisach. Wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego potwier-
dził bezpodstawność stawianych jej za-
rzutów i oczyścił ją z krzywdzących po-
mówień”. 

Wyrok WSA w Gliwicach w dużej 
mierze jest zbieżny z wcześniejszym 

stanowiskiem Wojewody Śląskiego, 
który już w sierpniu 2011 roku unieważnił 
decyzję prezydenta. Prezydent zaskarżył 
decyzję wojewody do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 
który ją unieważnił ze względu na nie-
dotrzymanie przez wojewodę terminów 
proceduralnych. 

Zdaniem rzecznika Urzędu Miasta 
Katarzyny Wołczańskiej „WSA uchylił roz-
strzygnięcie nadzorcze Wojewody Ślą-
skiego stwierdzające nieważność zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-
Zdrój w sprawie odwołania ze stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół nr 1. Oznacza 
to, że wojewoda stracił uprawnienie do 
wydania ponownego samodzielnego roz-
strzygnięcia nadzorczego. WSA uwzglę-
dnił skargę p. Lidii Wachowiec. Wyrok 
jest nieprawomocny. Będziemy składać 
wniosek o uzasadnienie wyroku. Po jego 
otrzymaniu i zapoznaniu się z nim, pod-
jęta zostanie decyzja co do dalszych dzia-
łań. Nie wykluczamy złożenia skargi ka-
sacyjnej do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego”. Zdaniem prezydenta mia-
sta, „decyzja o odwołaniu dyrektora ZS1 
była słuszna, czemu wyraz dali sami ucz-
niowie i ich rodzice, gdyż nabór do liceum 
pokazał, że zainteresowanie nauką w tej 
szkole jest mniejsze niż w latach 
ubiegłych. Ponadto na początku roku 

szkolnego na ręce prezydenta wpłynęło 
pismo podpisane przez 45 nauczycieli.

Czytamy w nim m.in.: „Jesteśmy gro-
nem ludzi rzetelnie pracujących i nie bo-
imy się kolejnych wyzwań, ale bardzo 
pragniemy by spokój i przewidywalna sy-
tuacja w szkole przełożyła się na wyniki 
pracy pedagogicznej i poczucie bezpie-
czeństwa uczniów. Mamy dość konflik-
tów między uczniami, rodzicami i nauczy-
cielami z jednej, a dyrekcją z drugiej stro-
ny, dlatego nie wyobrażamy sobie dalszej 
współpracy z panią Lidią Wachowiec. Pa-
nu Prezydentowi, Urzędowi Miasta, a tak-
że Śląskiemu Kuratorowi Oświaty pra-
gniemy podziękować za to, że nie bali się 
podjąć decyzji o odwołaniu pani Lidii 
Wachowiec”.

Jak wskazuje mec. Pękalski niższy na-
bór do szkoły wynika z niżu demogra-
ficznego w całym kraju, wskutek którego 
zamyka się całe szkoły, a z drugiej strony 
z nagonki na ZS1 trwającej od wielu mie-
sięcy wcześniej. List, wymieniony przez 
prezydenta, został napisany przed rozpo-
częciem roku szkolnego, 30 sierpnia, po 
odwołaniu już Lidii Wachowiec z powo-
dów zakwestionowanych przez wojewo-
dę i sąd administracyjny a po zatwierdze-
niu już przez prezydenta nowego dyrek-
tora, i wzbudził dużo kontrowersji. 

Sąd unieważnił decyzję prezydenta

150 kg żywego karpia mieli okazje 
wygrać mieszkańcy osiedla Barbary, któ-
rzy postanowili spędzić sobotnie popo-
łudnie w Szkole Podstawowej nr 12. 
Wszystko w ramach "Wigilijnego turnieju 
z karpiem", zorganizowanego przez Za-
rząd Osiedla "Barbary".

Podczas turnieju uczestnicy mieli 
okazje wziąć udział w dwóch konkuren-
cjach – zawodach w tenisie stołowym, 
oraz szachach. Zwycięzcy mogli liczyć na 
większą ilość karpi, jednak jak zapowie-
dział przewodniczący zarządu osiedla 
Paweł Jagodziński każdy doro-
sły uczestnik otrzyma pod-
stawowy świąteczny

przysmak. Nie zapomniano również 
o najmłodszych uczestnikach zmagań, 
którzy również otrzymali niespodzian-
ki.Turniej, organizowany już od kilku lat, 
ma na celu umożliwienie spędzenia 
przedświątecznych chwil w gronie znajo-
mych, w aktywny sposób. Obserwując 
zadowolonych mieszkańców osiedla, 
można stwierdzić, że wigilijny turniej 
z karpiem to pomysł, który przypadł do 
gustu.

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Mateusz Magiera
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Już od najdawniejszych czasów ludzie jedno-
czyli się przy ogniu. W pradawnych czasach dawał 
ciepło, pozwolił ugotować strawę, zapewniał po-
czucie bezpieczeństwa. To wokół niego zawiązy-
wały się więzi społeczne. Ludzie czuli, że są razem 
i dzięki temu mogą sprostać przeciwnościom losu. 
Ogień miał w sobie to „coś”. I tak już chyba pozo-
stało do dnia dzisiejszego, skoro podczas ważnych 
uroczystości często zapala się świece. A pojęcie 
światłości jest obecne nawet w języku teologicz-
nym. Właśnie świece wybrali za swój symbol twór-
cy jednego z większych przedsięwzięć charytatyw-
nych w naszym kraju.

Świeca, bożonarodzeniowa świeca już od 18 lat 
kojarzy się z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom. 
W tej dorocznej akcji udział biorą: Caritas Polska 
Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Metropolitalny 
Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Polskiego Autokefa-
licznego Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. 
Ekumeniczny (ponadwyznaniowy) charakter tej 
akcji wskazuje na to, że dzieła miłosierdzia potrafią 
jednoczyć ludzi, niezależnie od tego, czy są kato-
likami, ewangelikami lub prawosławnymi. A za-
ostrzanie tego typu podziałów zupełnie nie ma 
sensu. O wiele lepiej jest zrobić coś wspólnie dla 
drugiego, potrzebującego człowieka, niż odgra-
dzać się od siebie murem dogmatów i stereoty-
pów. 

W całym kraju, również w Jastrzębiu, miesz-
kańcy mogą zaopatrzyć się w tą wyjątkową ozdobę 
świątecznego stołu. Wpływy uzyskane z Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na 
całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach 
i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypo-
czynek. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem 
„Podarujmy dzieciom wolny czas”. Zwraca ono 
uwagę na niezbędny w każdej rodzinie kontakt 
pomiędzy dzieckiem, a rodzicami. Mówi o tym, że 
wychowanie to coś więcej niż pokrywanie kosztów 
utrzymania, zdawkowe rozmowy prowadzone od 
czasu, do czasu, czy mijanie się w drzwiach. Jeśli 
dzieciom podaruje się swój wolny czas, to dzięki 
temu można uniknąć w przyszłości poważnych 
problemów, wynikających z utraty kontaktu po-
między dorosłymi a dziećmi. Nie należy więc tego 
bagatelizować - przekonują twórcy akcji. 

Co roku, również jastrzębianie chętnie zaopat-
rują się w świece w swoich parafiach. Zdarzają się 
nawet sytuacje, kiedy nie wszyscy chętni mogą za-
kupić ten nieodzowny element wigilijnego stołu. 
A dostanie świecy tuż przed wigilią czasem grani-
czy z cudem. 

Dzięki księżom z jastrzębskich parafii akcja 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ugruntowała się 
i wrosła w tradycję również naszego miasta. Dzisiaj, 
chyba nie ma rodziny, która wyobraża sobie Święta 
Bożego Narodzenia bez tej świecy, która niesie ze 
sobą przesłanie pomocy, miłosierdzia, skłania do 
zadumy nad życiem osób, dla których los nie okazał 
się łaskawy. 

O idei, jaka wiąże się z tą akcją mówi ks. Jan 
Raszyk, proboszcz parafii ewangelickiej w Jastrzę-
biu-Zdroju: "Wigilijna świeca, ekumeniczna akcja 
w okresie Adwentu prowadzona także przez Para-
fię Ewangelicko-Augsburską w Jastrzębiu-Zdroju 
jest dobrą okazją by budzić nasze sumienia. Ponie-
waż najczęściej myślimy, że jesteśmy uczciwi, po-
bożni, w porządku wobec ludzi oraz Boga. A tu 
w czasie Adwentu wigilijna świeca przypomina 
nam, że gdzieś obok nas żyje konkretny człowiek: 
dziecko,dorosły, staruszek, oczekujący pomocy, 
wsparcia. Taka akcja sprawia, że czujemy się za-
wstydzeni i zaczynamy świadomie wczuwać się 
w trudną sytuację ludzi w potrzebie i nieść pomoc 
przez zakup takiej świecy. Zapalona świeca na 
wigilijnym stole świeci wtedy pełniejszym blaskiem 
bo sprawiła, że nie jesteśmy już obojętni wobec 
bliźnich i przypomina że "Prawdziwa światłość, 
która oświeca każdego człowieka, przyszła na 
świat." /J 1, 9/. Niech ta doskonała Światłość – Pan 
Jezus - oświeca nas, napełnia ciepłem nasze serca 
i domy w Święta Bożego Narodzenia, przez cały ko-
lejny rok. Niech pobudza nasze sumienia, abyśmy 
byli gotowi nieść pomoc w naszym Jastrzębiu - 
Zdroju, w kraju, czy też zagranicą, zawsze gdy 
będzie taka potrzeba”. 

Również ks. Tomasz Cyganik, wikariusz parafii 
katolickiej  pw. N.M.P. Matki wiąże z tym wyjąt-
kowym dziełem charytatywnym przesłanie, które 
kieruje do wiernych: „Święta Bożego narodzenia to 
czas, kiedy nasze serca stają się bardziej wrażliwe 
na potrzeby człowieka, który żyje obok mnie. Przez 
te kilka dni szczególnie szeroko otwieramy oczy na 
ubóstwo drugiego i staramy się mu pomóc. Jedną 
z form pomocy jest akcja przeprowadzana przez 
Caritas Polska, polegająca na zakupie świecy na stół 
wigilijny. Już sama symbolika świecy jest bardzo 
wymowna: ogień palącej się świecy daje ciepło, 
światło poczucie bezpieczeństwa. Właśnie pło-
nąca na naszych stołach świeca Caritas, może zape-
wnić potrzebującym poczucie bezpieczeństwa, 
przynajmniej na tych kilka dni. Sam Jezus Chrystus, 
ten którego narodzenie wspominamy, powiedział 
o sobie że jest światłością świata. Niech ta świat-
łość, poprzez świece, zabłyśnie w naszych domach, 
rodzinach, sercach. Nie lękajmy się, nieśmy światło 
Chrystusa potrzebującym”. 

Zdarza się, że ludziom trudno jest przenieść 
biblijne przesłanie na grunt życia codziennego. Być 
może łatwiej im patrzeć na narodzenie Jezusa 
Chrystusa jedynie jako na opowieść z zamierzchłej 
przeszłości. Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom pozwala każdemu aktywnie włączyć się w po-
moc dla innych ludzi. Pokazać ze solidaryzujemy się 
z nimi nie tylko słowem, ale i konkretnymi dzia-
łaniami. Twórcom tego szczytnego przedsięwzię-
cia należą się słowa podziękowania, ponieważ 
umożliwiają oni milionom ludzi wcielanie zasad 
swojej religii w życie. Warto o nich pamiętać rów-
nież w czasie całego roku. 

Niezwykła świeca 
Boże Narodzenie to czas niezwykły. Jest jednym z ważniejszych chrześcijańskich 
świąt. Gromadząc się przy wigilijnym stole warto pamiętać o  ich głębokim prze-
słaniu teologicznym, które znacznie wychodzi poza biesiadowanie w gronie 
rodziny i znajomych. Właśnie w tym czasie należy troszczyć się o innych i spróbo-
wać coś dla nich zrobić. Na każdym stole nie powinno zabraknąć świecy, która 
jest znakiem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Katarzyna Barczyñska

Świąteczne ulice
4

Od 4 grudnia ulice Jastrzębia-Zdroju przybra-
ły już świąteczną szatę. Do tego właśnie terminu 
magistrat zobowiązał się do umieszczenia na 
terenie miasta świątecznych iluminacji.

W ich skład wchodzą między innymi cztery 
żywe, przybrane choinki, które znajdują się na 
terenie miasta oraz dwie choinki cięte, ustawione 
przy Urzędzie Miasta oraz na rondzie Sikorskiego. 
O tym co jeszcze wchodzi w skład miejskiej deko-
racji opowiedziała Katarzyna Wołczańska, rzecz-
nik jastrzębskiego magistratu. "Na terenie miasta 
znajdą się również takie ozdoby jak trzy choinki 

lodowe oraz elementy dekoracyjne o różnych 
kształtach, które przeznaczone są do montażu na 
słupach" – wyjaśniła rzecznik Urzędu Miasta.

Obecnie, główne ulice miasta zachwycają już 
świątecznym przystrojeniem, na które zabezpie-
czono w budżecie miasta kwotę 95 tysięcy zło-
tych. Fakt, że to właśnie główne trakty Jastrzębia 
zasługują na ozdoby, martwi mieszkańców róż-
nych dzielnic, którzy ubolewają, że dekoracji 
świątecznych nie można uświadczyć chociażby 
na ulicy Pszczyńskiej.

Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 5 
(obok fitness gym) 
tel. 32 47 06 046 

Salon Urody

 VISAGE
PROMOCJA
NOWOROCZNA
TYLKO DO KOŃCA STYCZNIA

minus 20%
NA USŁUGI FRYZJERSKIE
I ZABIEGI KOSMETYCZNE

Salon Urody

 VISAGE
Jastrzębie-Zdrój

ul. Turystyczna 5 
(obok fitness gym) 
tel. 32 47 06 046 

KUPON PROMOCYJNY
-20% na us³ugi fryzjerskie i kosmetyczne
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“Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie”

Każdy, kto w piątkowe przedpołudnie odwiedził 
kino „Centrum” mógł osobiście przekonać się, że 
jasełka niejedno mają imię. Okazuje się bowiem, że 
sama idea Świąt Bożego Narodzenia jest na tyle 
uniwersalna, że można „podawać” ją na rozmaite 
sposoby, nie tracąc przy tym nic z jej ponadczaso-
wego przekazu. I rzeczywiście, im bliżej dnia, kiedy 
wszyscy zasiądziemy wspólnie przy wigilijnym stole, 
tym większa dowolność w interpretowaniu tego, co 
u zarania dziejów wydarzyło się w betlejemskiej sta-
jence. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że podobna 
filozofia przyświecała uczestnikom XXI Jastrzębskie-
go Przeglądu Jasełek. To, co rzucało się najbardziej 
w oczy, to właśnie te różne – często diametralnie 
odmienne – podejścia do postawionego przez orga-
nizatorów zadania. A zadanie było z pozoru banalne 
– wytłumaczyć wszystkim obecnym na kinowej sali, 
po co są właściwie święta. I zrobić to w na tyle atrak-
cyjny sposób, żeby przekonać do swoich racji zarów-
no widownię, jak i obserwujące z przejęciem to, co 
dzieje się na scenie jury. 

Zacznijmy od najmłodszych. Ich prezentacja była 
chyba najbardziej naturalna, bezpretensjonalna, bez 
cienia patosu. Młodzi aktorzy już na początku zje-
dnali sobie sympatię widzów. Niewykluczone, że to 
właśnie w ich ustach powtarzane co roku słowa o cu-
dzie Bożych Narodzin brzmiały najbardziej wiarygod-
nie. Ale jednocześnie sceniczne poczynania jastrzęb-
skich przedszkolaków nie były dziełem przypadku. 
Nad całością czuwali ich opiekunowie, którzy na pot-
rzeby Przeglądu z pedagogów stawali się reżyserami, 
dramaturgami, scenografami... Nie zabrakło także 
spontanicznych akcentów. Iga, dzielna reprezentan-
tka jednego z przedszkoli, wykonując brawurowo 
kolędę uzmysłowiła wszystkim, że tak naprawdę zbl-
iżające się święta to najprostsze, najbardziej szczere 
emocje, bez których nasze życie byłoby o wiele uboż-
sze.

Starsi uczestnicy Przeglądu postanowili opowie-
dzieć o świętach w sposób przewrotny, co nie zna-
czy, że pozbawiony sensu czy na siłę prowokacyjny. 
Prowokacyjny – i owszem, ale w tym znaczeniu, w ja-
kim zmusza się otaczających nas ludzi do przemyśleń 
na temat sensu ich życia. Brzmi być może patetycz-
nie, ale przecież i ten patos wpisany jest w Święta 
Bożego Narodzenia. Jedna z zaprezentowanych na 
scenie kina „Centrum” inscenizacji umiejscowiona 
została w ośrodku dla tzw. trudnej młodzieży. Mło-
dzieży, która już u progu swojego młodego życia 
zagubiła się w labiryncie trudnych życiowych wybo-
rów, między innymi wpadając w szpony podstępnych 
nałogów. Tych samych, które roztaczają przed mło-
dymi ludźmi wizję totalnej wolności, w istocie – znie-
walających i skazujących na społeczną banicję. Co 
ciekawe, choć bohaterowie tych jasełek przemawiali 
do nas językiem doskonale nam znanym, nierzadko 
wręcz slangiem, na koniec znów okazało się, że ich 
przesłanie jest stare jak świat. A więc, że o naszym 

człowieczeństwie decyduje głównie to, w jakim sto-
pniu potrafimy otworzyć się na drugą osobę. Że nie 
żyjemy sami dla siebie. Wreszcie, że bez względu na 
wyznanie powinniśmy hołdować zasadzie, iż każdy 
dzień – wzorem świąt – powinien być zaznaczony 
w kalendarzu na czerwono.

Jak się rzekło, trudno doszukiwać się rewolucji 
w treści jasełek. Co innego z formą. Tutaj pole do po-
pisu wydaje się wręcz nieograniczone. Udowodnili to 
także uczniowie jastrzębskich szkół. Popisy wokalne, 
widowiskowe układy choreograficzne, pełne prze-
wrotnego dowcipu teksty. W dziedzinie aktorstwa 
cały wachlarz umiejętności – od „natchnionych” mo-
nologów po mniej lub bardziej wystudiowany luz. Co 
zaś się tyczy kostiumów, to tu także nie można było 
narzekać. Mieliśmy bowiem zarówno te, dla których 
natchnieniem była sama Biblia, ale równocześnie po 
scenie nie raz, nie dwa przechadzał się aktor (ak-
torka) w spodniach z krokiem na wysokości kolan.

Zresztą, różnorodność XXI Jastrzębskiego Prze-
glądu Jasełek najlepiej oddają tytuły nagrodzonych 
przedstawień. Chociażby „W tyn szczygólny wie-
czór”, nawiązujący bezpośrednio do śląskiej gwary. 
Albo „Maleńki Pan Jezus wśród bajkowych postaci”, 
czyli odważna próba połączenia wątków biblijnych 
i bajkowych. I jeszcze ten: „Jasełka na wesoło”. Bo 
i tak przecież można, a nawet trzeba – to w końcu 
radosne święta.

„Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie” – także te 
słowa padły ze sceny w piątkowe przedpołudnie. 
Oby zabrzmiały w kontekście zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia jak swoiste motto. Ale jeszcze 
lepiej, aby towarzyszyły nam każdego dnia, bez 
względu na to, czy będzie to początek tygodnia, wigi-
lijny wieczór czy nic nie znacząca data w kalendarzu.

A oto wyniki XXI Jastrzębskiego 
Przeglądu Jasełek:

1. W kategorii - Gimnazja
III miejsce 
Gimnazjum nr 1
Widowisko: Moje małe Betlejem
Autor: Małgorzata Wyjadłowska, 
z modyfikacjami Magdaleny Lenartek
Opiekun: Magdalena Lenartek
II miejsce 
Gimnazjum nr 11 przy Zespole Szkół Nr 13
Widowisko : Maleńka Miłość
Opiekun : Judyta Górny, Barbara Cichecka
I miejsce
Gimnazjum nr 9
Widowisko: Raduj się dzisiaj wszelkie stworzenie
Autor: Na podstawie tekstów biblijnych
Opiekun: s. Grażyna, Alina. Hońca, 
Elżbieta Karwowska, Alfreda Wicher

2. W kategorii - Szkoły Podstawowe 
III miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 1
Widowisko: Betlejemska tajemnica, 
Opracowanie: Halina Groberska
Opiekun: Danuta Łydzińska, Irena Stencel, 
Marek Cypryś, Małgorzata Ciesielska
II miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 17 im. J. Brzechwy
Widowisko : Przemieńmy nasze serca 
– Jezus przychodzi
Autor: wg scenariusza: Bolesławska Katarzyna,
Juszczyk Marta, Wilk Banach Katarzyna
Opiekun : Ewa Gworys, Krystyna Szadeja, 
Beata Pilśniak-Hojka
I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 5 
z oddziałami integracyjnymi
Widowisko: Jasełka na wesoło
Autor: Karol Masztalerz
Opiekun: Renata Reichman, Krystyna Lotko, 
Zofia Alama-Cieśla

3. W kategorii - Szkoły Ponadgimnazjalne / Parafie
III miejsce 
Zespół Szkół Handlowych
Widowisko: Cud Narodzin
Autor: Ewa Marzec, Barbara Pastwa
Opiekun: Barbara Pastwa, Ewa Marzec
II miejsce 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół Sióstr Salezjanek
Widowisko : Światłość zwycięża mrok
Autor: Barbara Langosz
Opiekun : Barbara Langosz

I miejsce
Zespół Szkół Zawodowych
Widowisko: Ufajmy, że zasiądą
Autor: A. Tułowiecka,  A.Gryszko
Opiekun: Aleksandra Gryszko, 
Agnieszka Tułowiecka, Sylwia Zawadzka
I miejsce
Parafia NMP Sprawiedliwości I Miłości Społecznej
Widowisko: Fames Cordis Mei
Autor: Tomasz Tuszyński
Opiekun: Ks. Marceli Rabstein

4. W kategorii - przedszkola publiczne
III miejsce 
Publiczne Przedszkole nr 15
Widowisko: W noc Bożego Narodzenia
Autor: Anna Pelka, Joanna Niewiadomska
Opiekun: Joanna Niewiadomska
II miejsce
Publiczne Przedszkole nr 26
Widowisko: Maleńki Pan Jezus 
wśród bajkowych postaci
Opracowanie Własne Według Innych Scenariuszy
Opiekun: Hanna Waltar - Lerch
I miejsce 
Publiczne Przedszkole nr 21
Widowisko: Nasze Betlejem
Scenariusz powstał z połączenia kilku 
scenariuszy znalezionych w literaturze 
i na stronach internetowych, 
również znalazły się w nim pomysły autorskie
Opiekun: Agnieszka Borowiak

XXI Jastrzębski Przegląd Jasełek już zakończony! Końcowym akcentem cyklicznej imprezy pod patronatem prezydenta miasta, a organizowanej między innymi 
przez Miejski Ośrodek Kultury i Dekanaty Jastrzębie Górne i Jastrzębie-Zdrój był spektakularny finał w kinie „Centrum” w piątek, 16 grudnia. Jak można 
było przeczytać w zwiastującym imprezę komunikacie, wśród kryteriów, według których oceniano uczestników Przeglądu wymieniono: treści i wartości 
religijne, scenografię, wartości muzyczne i grę aktorską. Poprzeczka została więc wysoko postawiona. Ale może to lepiej. W końcu nie na co dzień mamy święta.

Fot. Magdalena Kowolik

Damian Maj



Niektórzy z czytelników pamiętają 
czasy, kiedy do naszego kraju, również 
do Jastrzębia przychodziły tak zwane 
„dary”. Można było otrzymać je w kościo-
łach, a zawierały produkty spożywcze: 
makaron, cukier, mąkę, masło oraz ar-
tykuły chemiczne, a nawet odzież. Nie 
wszyscy może wiedzą, ale w systemie 
komunistycznym na wagę złota było zdo-
bycie szamponu czy pasty do zębów. 
Wiele rodzin z naszego miasta dzięki 
paczkom z Zachodu mogło łatwiej przet-
rwać kryzysowe lata, gdy w zasadzie 
wszystko było towarem deficytowym. Po 
zmianie systemu w głowach niektórych 
naszych rodaków zrodziła się myśl – 
a może teraz my pomoglibyśmy innym, 
potrzebującym?

Najbardziej naturalnym kierunkiem 
pomocy były tereny leżące tuż za naszą 
wschodnią granicą. Centrum Misji 
i Ewangelizacji i Diakonia Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego postanowiły za-
chęcić członków swojego Kościoła do 
przygotowywania paczek na Ukrainę. To 
młode państwo, które niepodległość uzy-
skało zaledwie dwadzieścia lat temu, bo-
ryka się z poważnymi problemami eko-
nomicznymi. Tak więc Polacy podchwycili 
pomysł i już od 11 lat wspomagają swo-
ich sąsiadów ze Wschodu. 

Jastrzębska parafia ewangelicka 
również przyłączyła się do akcji. Okazuje 
się, że pomoc innym potrzebującym nie 
jest taka trudna… wystarczy tekturowe 
pudełko po butach, trochę chęci i wcale 
nie takich wysokich nakładów finanso-
wych. Pomóc może każdy. Począwszy od 
ucznia pierwszej klasy szkoły podstawo-
wej, po stateczne już osoby. 

W parafii ewangelickiej dzieci na lek-
cjach religii ustalają kogo zechcą wspo-
móc: dziewczynę czy chłopaka i w jakim 
wieku. Następnie wspólnie przygotowują 
prezent. Każdy przynosi to, z czym może 
się podzielić. Mogą to być niepsujące się 
produkty spożywcze (cukierki, czekolad-
ki, ciastka), odzież (czapki, rękawiczki, 
koszulki, swetry), zabawki (maskotki, 
klocki, puzzle), artykuły szkolne (ołówki, 
gumki, długopisy, zeszyty, farby, książe-
czki do malowania, książeczki z obrazka-
mi dla najmłodszych). 

Diakon Renata Raszyk, z jastrzęb-
skiej parafii ewangelickiej, mówi, że 
w czasie przygotowania paczek na Ukra-
inę dzieci uczą się myślenia o innych. 

Pomagają poprzez konkretne działania. 
„Razem przygotowujemy paczki. Dzieci 
oklejają pudełka kolorowym papierem. 
Piszą w języku angielskim życzenia świą-
teczne do adresata. Z pomocą rodziców 
lub samodzielnie dokonują zakupów. Pa-
miętam, jak 7-letni chłopczyk potrafił 
zrezygnować z nowego sweterka, który 
mama chciała mu podarować i zdecydo-
wał, że bardziej tej rzeczy potrzebuje je-
go ukraiński, nieznany kolega” – mówi. 

Jastrzębskie prezenty trafiają do 
Dzięgielowa (koło Cieszyna), gdzie pra-
cownicy Centrum Misji i Ewangelizacji 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
zajmują się ich segregowaniem. „Pra-
cownik CME zorganizował ekipę ludzi do 
pakowania prezentów w opakowania 
zbiorcze, co sprawiło, że mogliśmy spo-
kojnie czekać na transport. Wiele osób, 
młodych i starszych, poświęciło swój 
czas, aby pomóc w 11 edycji akcji „Pre-
zent pod choinkę”. Serdecznie dziękuję 
wszystkim ofiarodawcom i wolontariu-
szom – mówi Mariola Fenger, koordyn-
ator akcji w Polsce.

Paczki trafią do dzieci w 26 miejsco-
wościach na Ukrainie m.in. w Charkowie, 
Odessie, Petrodolinie, Dnietropietro-
wsku, Lwowie, Borysławiu, Jałcie, Ber-
diańsku i Symferopolu. Będą rozdawane 
w kościołach, domach dziecka, szkołach, 
przedszkolach, świetlicach środowisko-
wych, szpitalach, internatach, wśród ro-
dzin ubogich i dotkniętych kalectwem, 

a także, w tym roku po raz pierwszy, 
w poprawczaku dla chłopców. Akcja ma 
charakter ekumeniczny – zarówno przy-
gotowujący prezenty, jak i obdarowane 
dzieci są przedstawicielami różnych wy-
znań chrześcijańskich.

Dzięki inicjatywie jastrzębian z para-
fii ewangelickiej również nasze miasto 
ma swój udział w pomocy potrzebującym 
na Wschodzie. Diakon Renata Raszyk 
przekonuje, że warto pomagać innym lu-
dziom nie tylko w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia: „Nieważne jest to z jakich 
wywodzimy się narodów i jakiego wyz-
nania jesteśmy. Istotne jest niesienie 
pomocy drugiemu człowiekowi. Jeśli 
dzieci będą od najmłodszych lat uczyły 
się otwartości na innych i podejmowania 
konkretnych działań dla drugiego czło-
wieka, to będą lepszymi ludźmi. Nauczą 
się też w realny sposób dawać wyraz 
swojej wierze w Boga”. 

Wkrótce spotkamy się w gronie ro-
dzinnym przy wigilijnym stole. Poczu-
jemy ciepło domowego ogniska. Niektó-
rzy będą mieć satysfakcję, że ich paczka 
trafiła na Ukrainę, że jakieś dziecko cie-
szy się, bo ktoś o nim pomyślał i zechciał 
obdarować prezentem. Szczęśliwi będą 
zarówno ci, którzy otrzymują, jak i ci, 
którzy dają. 
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Chcąc podsumować I edycję akcji chary-
tatywnej „Święta w każdym domu”, która 
polegała na zbiórce żywności chciałbym 
złożyć szczególne podziękowania wszy-
stkim tym mieszkańcom, którzy po pro-
stu podzielili się zakupami i wsparli tę tak 
potrzebną akcję. Bez nich nie byłoby tak 
dobrego efektu, bo łącznie udało nam się 
przygotować i rozdać ponad 100 paczek 
świątecznych dla rodzin potrzebujących, 
najuboższych, osób samotnych. Wspar-
liśmy również kilka parafii, które poprzez 
przykościelne ochronki stanowią opiekę 
nad osobami potrzebującymi. Dziękuję 

również członkom Zarządu Osiedla Mor-
cinka, wolontariatowi młodzieżowemu, 
którzy poświęcając swój czas mieli 
wpływ na to, że akcja po prostu się udała. 

Przy okazji składam życzenia mieszkań-
com Naszego Miasta zdrowych, rados-
nych, rodzinnych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz wszystkiego najlepszego w nad-
chodzącym 2012 roku!

Łącząc pozdrowienia
Radny Norbert Małolepszy

Prezent pod choinkę
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Nie ma chyba człowieka, który nie chciałby 
poczuć, że ktoś o nim myśli, pamięta. Ludziom tak bardzo potrzebne jest wtedy dobre słowo, 
chwila rozmowy, a niekiedy i konkretna pomoc. Nie wszyscy bowiem mają możliwości, aby 
godnie spędzić Święta. Właśnie z myślą o takich osobach, mieszkających za naszą wschodnią 
granicą, na Ukrainie przygotowywana jest akcja pt. „Prezent pod choinkę”. Już od ośmiu lat 
bierze w niej udział jastrzębska parafia ewangelicka. Głównym organizatorem przedsięwzięcia 
jest Centrum Misji i Ewangelizacji i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

“Święta w każdym domu”

Katarzyna Barczyñska

"Święta dla Wszystkich”

Biuro Poselskie Krzysztofa Gadowskiego 
zorganizowało, w okresie przedświątecz-
nym, zbiórkę żywności dla potrzebują-
cych. Każdy jastrzębianin mógł podzielić 
się zakupionymi przez siebie produktami 
i przekazać część z nich dla ubogich. 
Przygotowaliśmy ponad 350 paczek, któ-
re trafiły do osób potrzebujących. Sko-
rzystaliśmy przy tym z pomocy parafii, 

szkół, przedszkoli, za pośrednictwem 
których je przekazano. Są również do 
odebrania w biurze poselskim. Część 
z paczek otrzymał także jastrzębski Ośro-
dek Pomocy Społecznej” - podsumował 
Roman Foksowicz, dyrektor biura. 

Biuro Poselskie 
Krzysztofa Gadowskiego

Fot. CME 
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Serdecznie zapraszamy do nowo otwartej Galerii MOYA !!!
Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 1a

SUPER PROMOCJEŒWI¥TECZNE UPOMINKI

Koncert radości

przekaźników wiary” - dziękował za występ pastor 
Leszek Mocha. 

Podczas koncertu modlono się również o to, aby nie 
zabrakło ludzi, którzy chcą podzielić się dobrą no-
winą i głoszą prawdę o Bogu. Spotkanie zgromadziło 
osoby w różnym wieku, które poprzez przyjęcie za-
proszenia dały wyraz swojej wierze. Wśród nich nie 
zabrakło przedstawicieli władz miasta. Każdy zainte-
resowany mógł otrzymać bezpłatną literaturę, a tak-
że porozmawiać na religijne tematy z członkami Koś-
cioła Zielonoświątkowego. Sądząc po frekwencji, 
duża sala Kina Centrum była wypełniona po brzegi, 
można przyjąć stwierdzenie, że koncert się udał i
spotkał się z dużym odzewem ze strony mieszkań-
ców. 

Kościół Zielonoświątkowy w Jastrzębiu-Zdroju tra-
dycyjnie już przed każdymi Świętami Bożego Naro-
dzenia i Wielkanocny podejmuje działania, które 
mają zatrzymać uwagę przeciętnego człowieka na 
ich sensie i znaczeniu. Jak twierdzi pastor Leszek 
Mocha ten szczególny czas nie powinien przebiegać 
wyłącznie w rytmie zakupów. A o tym, czy tak się 
stanie zadecyduje już każdy indywidualnie.

Na „Koncercie radości” spotkali się, w dniu 18 gru-
dnia, członkowie Kościoła Zielonoświątkowego 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz pozostali mieszkańcy. Pas-
tor Leszek Mocha, organizator przedsięwzięcia, mó-
wił o przesłaniu, jakie przygotowano dla wszystkich 
ludzi. „To od nas zależy, jak spędzimy Święta Bożego 
Narodzenia i czas, który je poprzedza. Człowiek 
może przeciwstawić się komercjalizacji tych dni 
i wówczas będą one dla nas wypełnione prawdzi-
wymi wartościami” - mówił. 

Wiesław Krynicki z jastrzębskiego zboru „Oaza 
Miłości” przekonywał zebranych ze Święta powinny 
być czasem wyciszenia, otwarcia się na Boga, po-
dziękowania mu za to, co dobre. „Warto znaleźć czas 
na chwilę zadumy, refleksji nad Bożą miłością, do-
brocią i łaską” - uzasadniał. 

Prawdziwym hitem spotkania okazał się koncert 
chóru gospel „Z miłości”. Artyści wykonali m.in. kolę-
dę pt. „Cicha noc”, „Raduj się świecie”, „Panie twa 
dobroć i łaska”. Publiczność nie mogła wysiedzieć 
w fotelach i włączyła się do wspólnego śpiewania, 
klaskania. „Gospel to muzyka czarnego lądu, 
niewolników. Dzisiaj jest jednym z ważniejszych 

Fot. Magdalena Kowolik

Najładniejsza kartka świąteczna

autora i podpisem posła Gadowskiego, wysłana do 
znaczących osób w kraju i za granicą. 

Wyniki konkursu: 

Nagrodę główną zdobyła Karolina Żak. 

Kategoria - przedszkola:
1 miejsce: Boratyn Wojtek - 5l, PP21
2 miejsce: Turczyn Julia - 5l, PP11
3 miejsce: Motyka Natalia - PP7

Wyróżnienia: 
Marszałek Jagoda - 6l, PP2
Spendel Aneta - 6l, PP11
Króliczek Magdalena - 5l, PP10

Szkoły podstawowe kl. I-III:
Hałaszko Kacper - kl. III A, SP20; 
Nierobiś Lila, Niewińska Julia- kl. III A SP6 

3 miejsce: Woźniak Marcin - kl. I B, SP16;

Wyróżnienia: 
Naperotti Elena - kl. II, SP12
Całkiewicz Aleksandra - kl. III, SP12

Szkoły podstawowe kl. IV-VI:
1 miejsce: Żak Karolina - kl. VI, SP12
2 miejsce: Skowrońska Anna - kl. V A, SP5
3 miejsce: Dolata Natalia - kl. IV A, SP5

Wyróżnienia: 
Wyszyńska Paulina - kl. VI, SP12
Tokarczyk Alicja - kl. VI, SP19.

1 miejsce: 
2 miejsce: 

Duża sala Kina Centrum była, 13 grudnia, wypełnio-
na po brzegi najmłodszymi jastrzębianami, którzy 
wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę 
bożonarodzeniową. Organizatorami konkursu byli 
Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski oraz Fundacja 
PRO FUTURO. 

W przedsięwzięciu wzięło udział 14 przedszkoli i 12 
szkół podstawowych. A jury miało naprawdę twardy 
orzech do zgryzienia, bo prace były wykonane na 
wysokim poziomie. Jedna kartka ładniejsza od dru-
giej. Ogółem nadesłano aż 243 prace. Organizatorzy 
zadbali o to, aby obdarować każde dziecko, które 
wzięło udział w konkursie, nagradzając je tabliczką 
czekolady. Wielką frajda dla maluchów była projek-
cja filmu pt. „Delfin Plum”. „Jury, w którym miałam 
okazję pracować zwracało uwagę na to, czy dziecko 
samodzielnie wykonało kartkę. Prace, które otrzy-
maliśmy powstały w różnych technikach zarówno 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych” - podsumowała 
Anna Hetman, przewodnicząca jury. 

„Cieszę się, że zorganizowany przez nas konkurs zai-
nteresował aż tyle osób. Dzięki temu nie tylko mo-
gliśmy poczuć wcześniej magię świąt, ale również 
przekonać się, jak bardzo uzdolnione są dzieci 
z przedszkoli i szkół" – mówił organizator konkursu 
poseł Krzysztof Gadowski. 

I rzeczywiście patrząc na barwne kartki, przepełnio-
ne atmosferą Świąt Bożego Narodzenia nie sposób 
nie zauważyć trudu i serca, jaki został włożony 
w powstanie tych małych dzieł. Kartka, która okaza-
ła się być najładniejsza zostanie, wraz z opisem 
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ogniwa wartości dodanej (koksu odlewniczego) oraz 
zwiększenie skali przerobu węgla koksowego na 
produkt wysokomarżowy. Transakcja charakteryzu-
je się wysokim potencjałem synergii w segmencie 
koksowniczym Grupy JSW. Przeprowadzana kon-
solidacja ma również na celu zwiększenie wiarygod-
ności finansowej i zdolności do pozyskania kapitału 
przez Grupę Kapitałową JSW oraz wzrost wiarygod-
ności dla potencjalnych inwestorów.

WZK „Victoria” S.A. to jedyny znaczący producent 
koksu odlewniczego w Polsce i jeden z czterech wio-
dących producentów koksu odlewniczego w Euro-
pie. Prognozowany wzrost popytu na koks odle-
wniczy na świecie to około 13% w latach 2010-2014.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej 
na przejęciu przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 
kontroli nad Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczy-
mi „Victoria” S.A.

Decyzja umożliwia przeniesienie własności akcji 
WZK „Victoria” S.A. na inwestora. Zgodnie z umową 
z 5 października 2011, Minister Skarbu Państwa 
sprzedał JSW S.A. 85% akcji będących własnością 
skarbu państwa w WZK „Victoria” S.A. Wartość tran-
sakcji wynosi 413,9 mln zł.

Przejęcie kontroli nad WZK „Victoria” S.A. umożliwi 
Grupie Kapitałowej JSW włączenie kolejnego 

JSW przejmuje koksownię

Fot. WZK Victoria

Nowy dyrektor KWK "Jas-Mos”

i produkcji. „Zmiany personalne były spowodowane 
tym, że były już dyrektor kopalni Zbigniew Czernecki 
przeszedł na emeryturę” 
- wyjaśnia rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Katarzyna Jabłońska-Bajer.

14 grudnia nastąpiła zmiana na stanowisku dy-
rektora Kopalni „Jas-Mos”. Został nim Marek Celmer, 
dotychczasowy dyrektor techniczny, a na jego 
miejsce awansował Mieczysław Lubryka, który 
wcześniej był głównym inżynierem przygotowania 

Fot. JSW



a
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Tradycyjnie już przed Świętami Bożego Narodzenia 
społeczność szkolna SP nr 19 im. Juliana Tuwima 
spotyka się na wigilii. Zanim jednak nastąpi corocz-
ne łamanie się opłatkiem uczniowie wykonują 
przedstawienie jasełkowe. W ten sposób w mury 
szkolne zostaje wprowadzony świąteczny nastrój. 
Młodzi artyści, jak zawsze, zebrali gromkie brawa za 
to, że nie tylko doskonale wcielili się w rolę świętej 
rodziny, ale też potrafili uczynić aktualnym biblijne 
przesłanie. Spowodowali tym chwilę zadumy i ref-
leksji. Nawet dyrektorowi szkoły panu Grzegorzowi 
Węglińskiemu brakowało słów, w chwili składania 
życzeń. 

Dalsza część uroczystości odbyła się szkolnej sto-
łówce. Panował w niej prawdziwie domowy nastrój. 
Na stole pojawiły się tradycyjne polskie potrawy 
wigilijne, jak na przykład: barszcz czerwony, ka-

pusta, śledzie, kompot. A do wspólnego stołu za-
siedli przedstawiciele grona pedagogicznego (rów-
nież nauczyciele emeryci), rodziców i uczniów. Nie 
zabrakło również gości z partnerskiej szkoły z Hawi-
rzowa oraz radnego Andrzeja Kinasiewicza, który 
w imieniu Rady Miasta złożył świąteczne życzenia. 
„Niech te Święta będą okresem wyciszenia i spokoju, 
dobrych wzruszeń oraz przepełnione ciepłem domo-
wego ogniska. A atmosfera tego szczególnego cza-
su, żeby została z nami na cały Nowy Rok 2012” - 
mówił. 

Wigilia w SP nr 19 zjednoczyła całą społeczność 
szkolną. Podczas niej panowała rodzinna, domowa 
atmosfera. Nie zabrakło kolęd, bardzo polskiego, 
tradycyjnego obyczaju. Uczniowie przypomnieli 
również i inne zwyczaje, które głęboko zakorzeniły 
się w kulturze polskiej.
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Lepsza woda
z kranu
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu-
Śląskim przebadał wodę źródeł zlokalizowanych na 
terenie Jastrzębia-Zdroju, które poddano analizie 
pod względem przydatności do spożycia. Okazało 
się, że tylko źródełko znajdujące się przy ul. Pod-
halańskiej spełnia wymagania stawiane wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe 
ujęcia wody (ul. Cieszyńska, ul. Młyńska, ul. Pół-
nocna) nie spełniają tych kryteriów. W związku z tym 
nie zaleca się mieszkańcom wykorzystywanie tej 
wody do celów spożywczych.

Pisali listy całą noc

otworzą do nas ogień, że będą do nas strzelać. To się 
nigdy wcześniej nie zdarzało, żeby pacyfikować 
robotników strajkujących na terenie zakładów 
pracy” – mówił. 

Uczniowie obejrzeli specjalną wystawę, którą Gale-
ria Historii Miasta przygotowała z myślą o 30 roczni-
cy stanu wojennego. Jednak nie był to jeszcze ko-
niec nietypowej lekcji. Młodzież udała się do kopalń, 
które przed 30 laty były sceną dramatycznych 
wydarzeń – kopalni „Jastrzębie” i „Zofiówka”. Tam 
słuchając relacji naocznych świadków wydarzeń 
i znajdując się w miejscach, gdzie miały miejsce, 
poznawała niełatwą i dramatyczną historię naj-
nowszą. 

Stan wojenny, mimo że był ważnym wydarzeniem 
polskiej historii najnowszej nie jest znany znacznej 
części młodego pokolenia. Działania, jakie podej-
muje niekonwencjonalny nauczyciel historii z ZS nr 5 
Janusz Lubszczyk, przyczyniają się do zmiany tego 
stanu rzeczy. Z pewnością, takie nietypowe zajęcia 
poszerzają wiedzy młodzieży. Nie wystarczy chcieć 
czegoś nauczyć, jeszcze trzeba umieć to robić z pa-
sją, a wtedy można być spokojnym o efekty.

Młodzież z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Pszowie w wyjątkowy sposób pos-
tanowiła przypomnieć o 30 rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce. Już o godzinie 6 rano 
młodzi ludzie przybyli do Galerii Historii Miasta, aby 
wziąć udział w wyjątkowej lekcji historii. A wszystko 
to za sprawą Janusza Lubszczyka, nauczyciela hi-
storii w ZS nr 5, który w niekonwencjonalny sposób 
przybliża uczniom meandry historii najnowszej. 

„Lekcja”, w dniu 13 grudnia zaczęła się o niecodzien-
nej porze, bo o 6 rano, kiedy większość jastrzębskich 
uczniów i ich nauczycieli tkwiła jeszcze w łóżkach. 
Marcin Boratyn, kierownik Galerii Historii Miasta, 
w krótkim opowiadaniu przybliżył realia stanu wo-
jennego. Młodzież obejrzała fragmenty wystąpienia 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który 13 grudnia 
1981 roku zdecydował o wprowadzeniu stanu wo-
jennego. Ale chyba najciekawszą częścią spotkania 
był kontakt z Czesławem Kłoskiem, uczestnikiem 
pacyfikacji KWK „Zofiówka”. Cudem uniknął śmierci, 
a w jego kręgosłupie tkwi po dzień dzisiejszy kula, 
która została wystrzelona przez oddziały skierowane 
przeciwko górnikom. „Myśmy nie przypuszczali, że 

Lekcja o świcie

szkła, żeby zostać pełnowartościową bombką. Ja-
kież było ich zdziwienie, kiedy zobaczyli, że wszystko 
zaczyna się od niepozornej, bezbarwnej rurki, która 
przybywa do wytwórni z huty szkła. Dopiero pod-
grzanie jej do temperatury ok. 300 - 500 stopni po-
woduje, że jest ona na tyle miękka, że można nadać 
jej pożądany kształt poprzez dmuchanie. Następnie 
do środka bombki wpuszcza się azotan srebra, który 
powoduje jej srebrny kolor, a dopiero później, po-
przez zanurzenie w farbie, można nadać jej inną bar-
wę. Na samym końcu nanosi się napisy i inne detale, 
a później suszy w specjalnym piecu. Nie trzeba do-
dawać, że najbardziej ceni się ozdoby choinkowe, 
które są wykonane ręcznie, co powoduje, że są nie-
powtarzalne. 

Może trudno w to uwierzyć, ale bombki z kra-
kowskiej fabryki są wysyłane za Ocean, do Stanów 
Zjednoczonych. Chociaż zapotrzebowanie na nie 
jest w głównie w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku, jednak prace nad wykonaniem 
tych ozdób są żmudne, długotrwałe, i zajmują wy-
twórni cały rok. 

„Kraina bombek” - tak krakowską wytwórnię 
ozdób choinkowych określiła jedna z dziewczynek, 
która ją odwiedziła. Mimo, że znajduje się ona w nie-
pozornym budynku to przenosi gości w zupełnie in-
ny, mieniący się od kolorów świat. „Morcinki” za-
chwycali się nie tylko tradycyjnymi ozdobami cho-
inkowymi, do jakich są przyzwyczajeni, ale też inny-
mi cudeńkami wyczarowanymi z rozgrzanego szkła. 
Podziwiano bałwanki, pszczoły, samochody, piłki, 
bohaterów popularnych kreskówek, które mogą być 
ozdobą każdej szanującej się choinki. „W okresie 
przedświątecznym postanowiliśmy przekonać się, 
jak powstają bombki i inne ozdoby. Zarówno dla do-
rosłych i małych uczestników wycieczki wizyta w wy-
twórni bombek była dużym przeżyciem” - podsumo-
wał Norbert Małolepszy, przewodniczący Zarządu 
Osiedla Morcinka. 

Duże wrażenie na jastrzębianach zrobiła pre-
cyzja pracowników wytwórni, których można bez 
przesady nazwać artystami. To dzięki nim bombki 
zachwycają, dają radość i są prawdziwą ozdobą 
naszych domów w czasie Świąt Bożego Narodzenia. 
Teraz bombki będą się im kojarzyć z krakowską 
wytwórnią, w której wizytę na pewno będą długo 
wspominać. 

 
 

W Zarządzie Osiedla Morcinka zrodził się po-
mysł, aby tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
zorganizować dla mieszkańców ciekawą wycieczkę. 
Wówczas powstała myśl, a może… do fabryki bom-
bek? Wiadomo, że bez tego atrybutu trudno wy-
obrazić sobie choinkę. Mimo, że ma on XIX-wieczną 
genealogię, to cieszy się niesłabnącym powodze-
niem. 

W sobotę, 17 grudnia, rano wycieczkowicze za-
pakowali się do autokaru i wyruszyli w kierunku Kra-
kowa. Kiedy autobus zawiózł ich na obrzeże miasta 
i wysiedli przed mało reprezentacyjnym budynkiem, 
szarym, burym, brudnym mieli mieszane uczucia. 
Czy w takim pomieszczeniu może mieścić się bajko-
wa wytwórnia świecidełek, czy to tu właśnie ma 
znajdować się bombkowa kraina? – pytali z niedo-
wierzaniem. 

Kiedy zamknęły się za nimi drzwi znaleźli się 
w innym świecie. Nieśmiało weszli do sal, w których 
dekorowane są szklane cudeńka. I tutaj spotkała ich 
niespodzianka – każdy otrzymał bombkę i został po-
proszony o jej udekorowanie. Przed mile zasko-
czonymi jastrzębianami rozłożono barwną gamę 
farb, przygotowano lśniący brokat, dano do ręki pę-
dzle i do dzieła. „Możecie państwo wyczarować so-
bie bombkę, o jakiej tylko marzycie i jaką chcielibyś-
cie mieć. Wszystko zależy od was” – udzielała 
instruktażu miła pani. Tego nie trzeba było potarzać 
po raz drugi. Zarówno starsi i młodsi puścili wodze 
fantazji. Na bańkach pojawiały się najróżniejsze 
wzory, barwy, iskrzył się brokat. 

Malowanie, które trwało może jakieś 30-40 mi-
nut przyniosło wszystkim wiele radości i dużo wra-
żeń. „Jeszcze nigdy nie miałam okazji malować bom-
bki. Pierwszy raz jestem w tego typu wytwórni i mu-
szę przyznać, że sprawia mi to dużą frajdę” – mówiła 
starsza mieszkanka osiedla Morcinka. Dla maluchów 
natomiast była to normalka. Dzielnie ujęły pędzle 
w dłoń i przystąpili do działania, tak jakby dla nich 
nie była to pierwszyzna. Ozdoby choinkowe tworzyli 
wspólnie: babcia z dziadkiem, wnuczek z babcią, 
tata z synem, mama z córką. Wszyscy bardzo byli 
zaaferowani powstającymi dziełami. „Przekonałem 
się, że więcej radości daje stworzenie swojej bom-
bki, niż kupienie w jej sklepie. Oczywiście, moją po-
wieszę na choince, tak aby była widoczna z daleka” – 
mówił inny mieszkaniec, który swoje dzieło tworzył 
wraz z wnuczkiem. 

Jastrzębianie zapoznali się także z całym proce-
sem technologiczny, jaki musi przebyć kawałek 
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Machinalność rodzinnych mieszkań. 
Ściany, które były świadkami tych wszys-
tkich codziennych rozterek, emocji, 
uczuć, uśmiechów, dramatów i tej nie-
pohamowanej, być może nawet banalnej 
miłości… Lecz właśnie to nazywa się pra-
wdziwością - sensem, który oplata co-
dzienność poranków i nocy.

Zatem, jaki jest Twój sens na naj-
bliższe i te obecnie rozgrywające się dni – 
drogi Czytelniku? Zważywszy na fakt, iż 
nasza egzystencja skupiona jest teraz na 
czasie przedświątecznym i już niedługo - 
na świętach Bożego Narodzenia. Więc, 
w jaki sposób odbierasz te momenty? 
Czym są dla Ciebie, poczciwy człowieku 
narodziny Boże?

Może zabrzmi to zbyt schematycznie 
i przyziemnie, bo przecież w tym artykule 
temat jest oczywisty, a jego charakter 
nad wyraz świąteczny, nie mniej jednak, 
w kwestii świąt Bożego Narodzenia poja-
wia się zdolność wyszczególnienia czte-
rech odrębnych form – przez które pos-
trzegamy tę uroczystość. Innymi słowy, 
mam tutaj na myśli te zagadnienia, do 
których najczęściej się odwołujemy i któ-
re posiadają niemałą wartość dla ogółu 
ludzkości: tradycja, duchowość, nihilizm, 
konsumpcjonizm. Są to cztery punkty, 
które na swój sposób opisują zachowanie 
i podejście ludzi do nadchodzących 
świąt.

Wśród młodzieży rozstrzygają się 
burzliwe konwersacje na temat obrzę-
dów świątecznych. Udało mi się zdobyć 
jakąś część ich myśli, które w swojej 
indywidualności określają prawdziwość 
i duchowość, jak i świadomie krytykują 
zachowania i monotonne podejście do 
sprawy, która powinna być daleka od 
jakiejkolwiek rutyny oraz przyzwyczajeń. 
   
 „Odrzuciłbym kwestię rozpatrywa-
nia tematu pod względem religijnym - 
tutaj chodzi o coś więcej. Coś, co pięknie 
obrazują reklamy dyskontów i Coca-Coli - 
przez które przewija się wielki, gruby, 
czerwony skrzat, zwany Świętym Miko-
łajem. 

A przecież głównym celem świąt jest 
uczucie radości z możliwości przebywa-
nia z bliskimi. Wspólne ubieranie choinki, 
przygotowywanie tradycyjnych dwuna-
stu potraw, pakowanie prezentów, spo-
żywanie uroczystej wieczerzy we wspól-
nym gronie – tak, robimy to razem, dla 

nas, by pojawił się uśmiech na twarzy, by 
podarować drugiemu wymarzony dro-
biazg. 

I właśnie tutaj wszyscy się zgubili-
śmy. Dlaczego? Popadliśmy w rutynę, 
a nie widzimy tego, co dzieje się ze „świę-
tami”. 

Mama zrobi coś do „żarcia”, ojciec 
„walnie kilka bombek na choinkę”, dzieci 
- jeżeli zainteresują się, może pójdą do 
sklepu kupić mąkę do ciasta. - Wiele  
osób, po przeczytaniu tych słów, zape-
wne uzna, iż mówią one o zwyczajach 
świątecznych zupełnie odmiennych, niż 
te, które panują u nich w domu. 

Zatem rodzi się pytanie: czy faktycz-
nym jest, że wciąż obecna jest ta pasja 
świąt Bożego Narodzenia? Jeśli tak, to 
szczerze gratuluję, ponieważ domów, 
gdzie ten uroczysty czas posiada miano 
celebracji, jest naprawdę niewiele. Jest 
coraz mniej ludzi, którzy pamiętają 
o miłości, mniej i tych, którzy w może tak 
błahą pracę, jaką jest przygotowanie 
świątecznego karpia - wkładają całe 
serce. Niewielu jest również i tych, którzy 
zasiadają do tradycyjnego stołu z „jed-
nym miejscem dla niespodziewanego go-
ścia”. Zapytasz, po co to wszystko? – 
Otóż, odpowiem ci - by cieszyć się swoją 
obecnością. 

Niestety fakty przedstawiają inne 
motywy – działamy na przekór prawdzi-
wości świąt… Zatracamy się, ludzie, oj 
zatracamy.”

 „Dla mnie okres przedświąteczny to 
ten czas, który charakteryzuje się tymi 

najlepszymi wspomnieniami. Jednak 
z upływem czasu ulatnia się duch przed-
świątecznego klimatu. Mnie osobiście 
pochłaniają ostatnie dwa dni przed świę-
tami Bożego Narodzenia. Wtedy w domu 
rozgrywa się ta bieganina, przyjeżdża 
rodzinka - tak jak teraz, już jest babcia! 
Ludzie się radują, z niewiadomej przy-
czyny w sumie… Chyba dlatego, że mo-
żemy być wtedy razem. Tak, to niesamo-
wity czas. Zaparowane szyby w kuchni, 
zapach goździków w salonie, makówek 
schowanych w spiżarce i wyjadanych nie-
postrzeżenie - nie przebijesz tak pięk-
nych i rewelacyjnych chwil, są bezcenne.

W każdym razie jak nadejdą już 
święta to nagle ulatnia się ten cały pęd, 
a zapada spokój, odpoczynek i oczywiś-
cie… możemy to wszystko zjeść - święta 
są cudowne!”

„Okres przedświąteczny - czas 
przygotowań, wyjazdów, porządków. Lu-
dzie na zakupach, co za tym idzie? Szał. 
Często popełniają niekontrolowane spra-
wunki, tracąc przy tym niezbędne pienią-
dze. Kiedyś święta były spostrzegane 
nieco inaczej, bardziej duchowo. Dziś li-
czą się niespodzianki, prezenty i to, kto 
więcej wyda na stół wigilijny... Sięgnę pa-
mięcią nieco wstecz, widzę siebie, rodzi-
nę, która robi niewielkie zakupy by na 
stole znalazło się "dwanaście potraw". 
Wystrój choinki też nie był na pokaz, tyl-
ko z charakterem świątecznym. Drobne 
niespodzianki, które cieszyły wszystkich. 
Moja mama w kuchni od kilku dni przy-
gotowywała potrawy, ja z siostrą i tatą 
robiłem porządki w domu. Nie martwi-
liśmy się wtedy o nic. Zasiadaliśmy do 

stołu, wszystko było wspaniałe. Gest 
dzielenia się opłatkiem, modlitwa, kolę-
dy. Tamtejsze święta zostały w mojej pa-
mięci. Teraźniejsze święta mają nieco in-
ny charakter i rzadko kto pamięta, że po-
winna to być szlachetna wieczerza. Świę-
ta Bożego Narodzenia powinny nawiązy-
wać do tradycji i być przeżywane ducho-
wo na dwieście procent - by nam, na-
szym dzieciom, rodzicom - pozostały 
w głowie na długo. Poza tym, pogoda 
również się zmienia, odbiega od tradycji. 
Brakuje mi tych chwil, gdzie śnieg do-
dawał dodatkowych emocji, a z domów 
unosił się zapach prawdziwych świąt.”

Przeczytawszy owe opinie, ma się 
do czynienia z wyraźnie zaakcentowaną 
tradycją, która z roku na rok jest zacho-
wywana bardziej pozornie, bo w więks-
zym natężeniu tradycyjne stają się kolej-
ki w marketach. Duch świąt zostaje wci-
śnięty w kąt, a wieczerza przypomina ko-
lejne szablonowe urodziny… Liczy się 
moda, bierność i bezmyślna pogoń za 
ostatnią choinką z promocji.

Z drugiej zaś strony pojawia się 
również opinia, która stawia się za pozy-
tywną stroną tradycji i duchowym prze-
żywaniem, gdzie praca w kuchni wrze 
bez wytchnienia, gdzie zachowana jest 
owa harmonia przygotowań, a cała rodzi-
na jest sobie tak bliska, iż największą 
radością dla nich jest właśnie ten czas 
przedświąteczny – czas współpracy 
i wzajemnego przeżywania, by później 
razem wysnuć głębokie refleksje, kosz-
tując jeszcze gorącego barszczu z uszka-
mi.

W takim razie, jak to z nami jest, 
drodzy Jastrzębianie?
Po co akceptujemy lody light, zamiast 
prawdziwych? Nic dziwnego więc, że gdy 
spotykamy się z czymś prawdziwym, nie 
możemy tego strawić. Ta prawdziwość 
nie jest trudna do osiągnięcia, uczą jej 
już od najmłodszych lat, w tak łatwo do-
stępnym słowie pisanym. Trzeba tylko 
potrafić wybrać właściwie, a właściwy 
wybór jest najważniejszy, ponieważ to on 
stanowi o człowieczeństwie – wskazuje, 
iż życie to coś więcej niż suma jego czę-
ści.

 
„Wielka Wyprawa Świętego Mikołaja – 
Historia Prawdziwa” - fragmenty

„Idąc dalej, rozmyślał o biednym 
chłopcu. Nie potrafił zapomnieć wyrazu 
jego twarzy. Nagle zatrzymał się pośro-
dku ulicy: „Ten chłopczyk dostanie dre-
wnianego żołnierzyka!”, wykrzyknął.
Lekkim ruchem Mikołaj uniósł żołnierzy-
ka, by obejrzeć go w blasku świecy. Tak, 
to najpiękniejsza figurka, jaką zrobił 
w swoim życiu. Ma być z czego dumny! 
Ale musi się pospieszyć, przecież to noc 
wigilijna. (..)

Ludzie wiedzieli już o szczodrości 
rodziny Klausów. Miejsce „tajemniczego 
świętego”, o którym rozpowiadały ob-
darowane dzieci, zajął Mikołaj. Teraz 
mieszkańcy Amsterdamu witali go: 
„Dzień dobry, święty Mikołaju”, albo 
„Idzie sroga zima, nieprawdaż, święty 
Mikołaju?”

I chociaż było mu miło, że tak go 
szanują, poczciwy staruszek nie chciał, 
by ludzie myśleli o nim i o prezentach, ale 
o Bożym Narodzeniu. Zatem zdecydowali 
z żoną, że opuszczą rodzinne miasto Am-
sterdam. Mieli także inny powód do prze-
prowadzki. Mikołaj pragnął obdarowy-
wać prezentami dzieci nie tylko z Amster-
damu, ale z całego świata – a na to po-
trzebowali więcej miejsca. No bo gdzie 
trzymać takie mnóstwo paczek?
Tak więc pewnego ranka cały swój doby-
tek włożyli na furę i wyruszyli w niezna-
ne. Skierowali się na północ – tam bo-
wiem miały spełnić się ich marzenia.”

Boże Narodzenie w zakłamaniu?
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W czwartek, 15 grudnia, uroczyście 
obchodzono 30. rocznicę pacyfikacji Ko-
palni „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Wówczas, w 1981 roku, władza po raz 
pierwszy zdecydowała się strzelać do ro-
botników, którzy strajkowali w zakładach 
pracy. 

Obchody tej ważnej dla naszego 
miasta rocznicy zaczęły się uroczystą 
Mszą Św. za ojczyznę, w kościele „na gór-
ce”, którą koncelebrował legendarny ka-
pelan „Solidarności” ks. prałat Bernard 
Czernecki. W nabożeństwie udział wzięły 
poczty sztandarowe zakładów pracy z ca-
łego kraju oraz przedstawiciele sejmiku 
wojewódzkiego, władz miasta, działacze 
związkowi, a także mieszkańcy Jastrzę-
bia. „Gromadzimy się w kolejną rocznicę 
pacyfikacji jastrzębskich kopalń w roku 
1981. Wówczas polała się górnicza krew. 
Władza zdecydowała się zgasić światło 
wolności, które niosła „Solidarność”- mó-
wił. Kapłan przytoczył zapiski z pro-
wadzonego przez siebie dziennika z czas-
ów stanu wojennego.

Uczestnicy obchodów spotkali się 
też na placu przed cechownią Kopalni 
„Zofiówka”, kiedyś „Manifest Lipcowy”, 
gdzie doszło do pacyfikacji górników. Jan 
Bożek, ówczesny przewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
mówił, że zaskoczeniem dla strajkują-
cych było to, że władza zdecydowała się 
użyć broni przeciwko nim: „To był dla nas 
szok. Postanowiłem, że strajk trzeba za-
kończyć, aby ratować ludzi. ZOMO-wcy 
strzelali do nas, bo chcieli zabić. Nie byli 
atakowani, ani też ich życie zagrożone”. 
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą wydarzenia z 15 
grudnia 1981 roku. 

Ostatnia cześć uroczystości odbyła 
się w Kinie „Centrum” Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. Minister w Kancelarii Prezy-
denta RP Jan Lityński wręczył odznacze-
nia państwowe za walkę o wolność i de-
mokrację. Uczniowie ZS nr 6 im. Króla Ja-
na III Sobieskiego przygotowali pokaz, 
w którym przybliżyli sytuację Polskiw 
roku 1981. Doskonałym uzupełnieniem 
prelekcji były archiwalne nagrania tele-

wizyjne i fotografie. Andrzej Kinasiewicz, 
emerytowany nauczyciel historii, wyjaś-
nił, szczególnie młodym jastrzębianom, 
zawiłości związane z okolicznościami 
wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce.  Tą cześć obchodów uświetnił wys-
tęp Chóru Miejskiego.  Zakończeniem ca-
łodniowych obchodów pacyfikacji KWK 
„Manifest Lipcowy” był występ Jana Piet-
rzaka. Satyryczne teksty jego utworów 
były ostrzem wymierzonym w system ko-
munistyczny. Artysta został uhonorowa-
ny tytułem „Człowiek Wolności i Solidar-
ności”, przyznawanym przez Kapitułę 
Konwentu Seniorów Stowarzyszenie 
„Pamięć Jastrzębska”. 

W Jastrzębiu co roku pamięta się 
o pacyfikacji KWK „Manifest Lipcowy”, 
która miała miejsce 15 grudnia 1981 rok-
u. Jednak im więcej czasu upływa od 
tamtych wydarzeń, tym więcej spotyka 
się różnych opinii na temat ich celebracji. 
Swoimi refleksjami podzielił się Czesław 
Kłosek, do dnia dzisiejszego nosi w krę-
gosłupie kulę, która została wystrzelona 
przez ZOMO-wców. Cudem przeżył.

Jarmarki bożonarodzeniowe wzra-
stają w tradycję, również Polską, żeby nie 
wspomnieć Wiednia czy Berlina. Coraz 
więcej miast w naszym kraju organizuje 
tego typu przedsięwzięcia. Odbywają się 
nawet specjalne wycieczki do Krakowa, 
czy Poznania na takie jarmarki. Nie są to 
zwykle targi, ale miejsca, gdzie można 
kupić ciekawe prezenty, wypić grzańca 
albo po prostu poczuć świąteczną 
atmosferę. 

Jastrzębie jeszcze nie doczekało się 
tego typu jarmarków. Inne, sąsiednie 
miasta już wychodzą z inicjatywą zorga-
nizowania podobnych targów. Jarmarki 
odbywały Wodzisławiu Śląskim, Żorach, 
Cieszynie, gdzie ma długoletnią już tra-
dycję, a nawet Pawłowicach. 

Inaczej sytuacja wygląda w Jastrzę-
biu. Niestety, w naszym mieście takiego 
jarmarku nie uświadczysz. Dlaczego? Na 
to pytanie odpowiedziała Katarzyna Woł-
czańska, rzecznik jastrzębskiego ma-
gistratu: „Na razie obserwujemy jak takie 
przedświąteczne jarmarki wyglądają 
w sąsiednich miastach. W jednych inicja-
tywa się sprawdza, dotyczy to zwłaszcza 
tych, gdzie jest tradycja robienia zaku-
pów na rynku, w innych niekoniecznie i
 ze względu na brak sprzyjającego kli-
matu i zainteresowania ludzi, miasta zre-
zygnowały z organizowania jarmarku”. 

Co więc pozostaje jastrzębianom? 
Wyprawa chociażby do pobliskich Pa-
włowic, gdzie do 23 grudnia trwa właśnie 

Jarmark Bożonarodzeniowy. Przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury ustawiono 6 dre-
wnianych domków (ufundowanych przez 
gminę), pełniących funkcję stoisk. Jak 
stwierdzili organizatorzy, jarmark, które-
go 4 edycja obecnie trwa, z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnością. 
Zwiększa się zarówno liczba wystawców, 
jak również liczba osób, które odwiedzają 
świąteczny kiermasz. Tego typu działania 
bardzo wspierają lokalnych twórców, 
którzy mogą przedstawić szerszej publi-
czności swoje dzieła, które z pewnością 
stanowić będą niecodzienne podarunek 
pod choinkę. 

Pobliskie Żory również organizują 
świąteczny jarmark. Jednak w tym przy-
padku jest to inicjatywa prywatna, niez-
wiązana z żorskim magistratem. Pry-
watni handlowcy wynajmują budki tar-
gowe, które ustawione są na Górnym 
Przedmieściu. Znany jest już również tra-
dycyjny jarmark odbywający się w Cie-
szynie, który zachwyca piękną, świąte-
czną oprawą. 

Na razie jastrzębianom pozostaje 
nic innego, tylko w pogoni za nietuzinko-
wymi prezentami lub świątecznym na-
strojem skorzystać z ofert wycieczek lub 
po prostu udać się do naszych sąsiadów 
i w tradycyjnym otoczeniu poszukać 
świątecznego nastroju.

Wraz ze zbliżającymi się świętami 
coraz częściej można przeczytać lub usł-
yszeć o akcjach, które mają na celu uś-
wiadomienie ludziom, jak złym pomy-
słem jest sprawienie komuś świątecz-
nego prezentu w postaci psa. Jedną z ta-
kich akcji pilotowanych przez Fundację 
Pomocy Labradorom „Prima” jest inicja-
tywa pod nazwą „Pies pod choinkę? Tylko 
pluszowy!”

Jak podkreśla Iwona Jaszke ze 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Jastrzębiu-Zdroju, decyzja o posiada-

niu psa powinna być przemyślana, a nie 
podejmowana pod wpływem chwili czy 
świątecznego nastroju. „Krzywda, jaką 
wyrządzimy psu, którego po świętach 
oddamy do schroniska, bo „prezent” nie 
spełnił naszych oczekiwań może być nie-
współmierna do radości z zaspokojenia 
chwilowej zachcianki” – dodaje. Co cie-
kawe, to między innymi przed Świętami 
Bożego Narodzenia i tuż po nich zwiększa 
się liczba „psich lokatorów” w jastrzęb-
skim schronisku. Dotyczy to także szcze-
niaków, których w ostatnim okresie poja-
wiło się tu już kilka.

Jarmark Bożonarodzeniowy - Wrocław

Komenda Miejska Policji w Jastrzę-
biu-Zdroju wzbogaciła się o nowy radio-
wóz. Zakup nowego samochodu możliwy 
był dzięki porozumieniu zawartemu mię-
dzy miastem Jastrzębi-Zdrój, a Komendą 
Wojewódzką Policji w Katowicach. Przy-
stosowany do służby, oznakowany radio-
wóz, wyposażony jest w silnik diesla 
o pojemności 1,6 litra i mocy 115 koni 
mechanicznych, 6-biegową skrzynię bie-
gów, ABS, czujniki cofania i klimatyzację. 
Hyundai i30 trafił do Wydziału Ruchu 
Drogowego. Samochód zakupiony został 
dzięki porozumieniu zawartemu pomię-

dzy miastem Jastrzębie-Zdrój, a Komen-
dą Wojewódzką Policji w Katowicach. 
Miasto wyłożyło na nowy radiowóz 35 
tyś. złotych.
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igilia była bardzo praco-
witym dniem zarówno 
dla gospodyń, które ra-

zem z córkami przygotowywały potrawy 
wigilijne, jak i gospodarzy od rana po-
rządkujących stajnię, oborę i stodołę. 
Mężczyźni często w wigilijny dzień przed 
wschodem słońca, dla zdrowia na cały 
rok, wypijali po kieliszku wódki, przewa-
żnie „warzonki” lub „mioduli”.

Jako, że wigilia jest dniem postnym, 
do czasu kolacji ograniczano się do spo-
życia szklanki mleka, herbaty i kromki 
chleba. Przy tylu smakowitościach zda-
rzało się jednak, że ktoś potajemnie pod-
kradł trochę kołacza, co nie było dobrym 
posunięciem. Oznaczało, że taka osoba 
będzie musiała przez cały rok, ukrad-
kiem, podkradać jedzenie. Wierzono bo-
wiem, że jaka wigilia taki cały rok. Dla-
tego dzieci zachowywały czujność, aby 
nie psocić za bardzo i nie dostać pasem, 
bo inaczej gwarancja, że cały rok pas bę-
dzie w robocie. 

Kiedy pierwsza gwiazdka pojawiała 
się na niebie, wszyscy domownicy umyci 
i odświętnie ubrani, zasiadali do wiecze-
rzy (kolacji). Zawsze rozpoczynał ją mo-
dlitwą najstarszy domownik. Stół wigili-
jny niegdyś stał bliżej pieca, aby potrawy 
szybko nie ostygły. Koniecznie musiał być 
nakryty białym obrusem. Na środku stała 
Biblia, krzyż, świecznik, orzechy, jabłka, 
później także mandarynki oraz chleb lub 
opłatki, którymi na koniec kolacji przeła-
mywano się. Pod obrusem kładziono sia-
nko na cześć Jezuska w stajence, a pod 
stołem portfel z pieniędzmi, aby nie bra-
kowało ich cały rok. Czasami, w takim sa-
mym celu, wkładano do portfela rybią łu-
skę. Czasami gospodarze kładli sobie pod 
nogi siekierę, aby zdrowie i siły nie opu-
szczały ich w nadchodzącym roku.

Na stole nie mogło zabraknąć dodat-
kowego talerza, bo w każdej chwili mógł 
zjawić się Chrystus pod postacią wędro-
wca, żebraka, bądź dalekiego krewnego. 
W niektórych rejonach Śląska Cieszyń-
skiego jedzono z jednaj miski drewnia-
nymi łyżkami. Wymagano, aby potraw 
było tyle ile miesięcy w roku, czyli 12, al-

bo przynajmniej tyle ile dni tygodnia. 
Jednak w większości na wiejskich stołach 
nie było 12 dań. 75–letnia Pani Francisz-
ka z Kończyc Małych wspomina, że w jej 
rodzinnym domu nigdy nie było 12 dań, 
a w domu rodzinnym męża, pochodzą-
cego podgórskiej miejscowości Śląska 
Cieszyńskiego jedzono z jednej miski – 
Mój chłop dycki godoł, że jak był dziec-
kiym, jedli wszyscy z jednej miski. Nigdy 
nie było 12 potraw, bo była biyda, może 
u bogatych siedloków, ale nie u nas – tłu-
maczy Pani Franciszka.

A co jedzono? Pani Franciszka opo-
wiada, że w domu męża nie było ryb. By-
ło biednie, jednak starano się, aby stół 
był nakryty obficiej niż w ciągu roku. Na 
stole pojawiały się ziemniaki z maślanką, 
groch z kapustą, kluski z makiem, mako-
wiec, jabłka, orzechy, kompot z suszo-

nych śliwek. Natomiast w rodzinnym 
domu Pani Franciszki potrawy były inne 
i obfitsze niż u męża. Oprócz makowca 
i kompotu z suszu podawano smażonego 
karpia z sałatką jarzynową, zupę rybną 
z rybich głów z grzankami oraz babkę 
piaskową. 

Prawdziwe święta nie obejdą się bez ziel-
onej choinki symbolizującej wieczne ży-
cie. W domach z dziecięcych lat Pani 
Franciszki i jej męża nie było mowy 
o sztucznych choinkach. Żywe drzewka 
przynoszono z lasu dzień przed wigilią. 
Przyozdabiano je orzechami, jabłkami 
i świecami, a nawet cukierkami, które 
szybko znikały z choinki. – Ros się nóm 
chojka od świyczki chyciła. Jedlimy spo-
kojnie i nagle matka wrzaskła. Ogrómnie 
my się wylynkali, ale foter chónym sko-
czył i przigasił ogiyń dekóm. Musielimy 

chojke wyciepać – śmieje się Pani Fran-
ciszka. Choinka jednak nie była w święta 
jedyną ozdobą domu. Urodzaj symboli-
zował snopek zboża, który musiał być 
przynajmniej w jednym rogu izby.

Wigilia była dniem magicznym, nie 
tylko dlatego, że domostwo odwiedzały 
dusze zmarłych, a zwierzęta mówiły ludz-
kim głosem. W wigilię można było poz-
nać swoją przyszłość. Wierzenia i wró-
żby, w jakie wierzyli jeszcze nasi dzia-
dkowie, dziś traktuje się bardziej jako 
zabawę. Oto kilka najciekawszych, jakie 
przypomniała sobie Pani Franciszka:

Najwięcej wróżb zapowiadało cho-
robę i śmierć. Jeżeli wybrane jabłko po 
przecięciu było w środku nadgnite, 
a orzech po rozłupaniu spróchniały, wró-
żyło to chorobę. Śmierć przyszła po tego, 

kto pierwszy wstał od stołu – mojo matka 
ogrómnie sie boła wstać piyrszo od stołu, 
bo godali, że kiery piyrszy wstanie - um-
rze, więc dycki stowoł foter. Ale piyrszo 
umrziła matka. – wspomina Pani Fran-
ciszka. Biada temu kto przypadkiem pod-
czas wieczerzy upuścił łyżkę na podłogę. 
Ten miał nie dożyć do przyszłej wigilii. 
Śmierć jednego z domowników zapowia-
dała też świeca, która zgasła podczas ko-
lacji. – Ros we wieczerze zgasła świe-
czka, a za rok umrził starzik – mówi Pani 
Franciszka. Wróżono również z dymu 
świecy. Jeśli po zdmuchnięciu dym unosił 
się do góry, oznaczało to radość i zdro-
wie, jeśli do drzwi – dłuższy pobyt poza 
domem. Dym idący w stronę podłogi za-
powiadał chorobę, jeśli natomiast zaraz 
po zdmuchnięciu urwał się i znikał - zwia-
stował śmierć. 

Powszechne były też wróżby o chara-
kterze agrarnym. Młodych jednak bar-
dziej interesowały te matrymonialne. 
Bardzo podobna do andrzejkowej, kiedy 
panna wyrzucała za siebie łupiny z jab-
łek. W zależności od tego, w jaki kształt 
litery ułożyły się skórki, na taką literę 
miało rozpoczynać się imię jej przyszłego 
męża. Popularne było wychodzenie dzie-
wczyn po wieczerzy na dwór i nasłuchi-
wanie, z której strony zaszczeka pies. 
Stamtąd bowiem miał przyjść jej przyszły 
mąż. – Mie sie to sprawdziło. Pies mi 
zaszczekoł z tej stóny, z kierej prziszoł 
mój chłop. Tam kaj była jego dziedzina – 
wspomina Pani Franciszka. Przyszłość 
dziewczyny na wydaniu mogły przepo-
wiedzieć także ... świnie. Po kolacji panny 
szły do chlewika. Ile razy świnia za-
chrumkała, za tyle lat dziewczyna wyszła 
za mąż. Nie zapomniano oczywiście 
i o starych pannach. I one mogły dowie-
dzieć się, czy w końcu znajdą swoją dru-
gą połówkę. Musiały jednak w Boże 
Narodzenie zamieść izbę „na opak”, czyli 
od drzwi do okna. Następnie obejść dom 
ze śmieciami trzy razy, po czym nadsłu-
chiwać ujadania psa. Jeśli zaszczekał, 
dziewczyna miała szansę na męża.
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Akcja miała szeroki zasięg i odbywała się w następują-
cych sklepach: sklepy sieci Biedronka, Hipermarket 
Carrefour, Hipermarket Kaufland, sieć sklepów FRAC, 
JSS „Społem”sklepy „Znajomy”, Hipermarket E.Leclerc, 
GS Samopomoc Chłopska DH „Kłos”, sklep MIX. 
Współpraca z Państwem jest ogromną przyjemnością, 
tym bardziej, że już po raz kolejny mogliśmy na Was 
liczyć.Jeszcze raz gorąco dziękuję.

Bardzo wszystkim dziękuję
Krzysztof Gadowski 

W akcji zbierania żywności udział brali: 

Młodzież szkolna ze szkół: Zespół Szkół nr 2
- opiekun: Robert Stoliński
Zespół Szkół  nr 3 -  opiekun: Beata Majewska, 
Zespół Szkół nr 5 - opiekun: Małgorzata Kunaszyk

Radni Klubu Platforma Obywatelska RP 
w Jastrzębiu-Zdroju: 
Alina Chojecka, Elżbieta Siwiec, Franciszek Franek,
Janusz Ogiegło, Lucyna Maryniak, Piotr Włodarek,
Roman Foksowicz, Damian Gałuszka.

Członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej:
Dariusz Chmielewski, Manuela Antos, 

Po raz kolejny organizatorzy akcji zwracali się do 
Państwa o podzielenie się drobnymi darami w akcji 
„Święta dla wszystkich”. Celem akcji charytatywnej jest 
wsparcie ludzi, którym sytuacja materialna nie pozwala 
na zorganizowanie namiastki tradycyjnej Wigilii. 

Jak co roku mogliśmy liczyć na Państwa ofiarność. 
Za co z całego serca dziękujemy. Zapewniamy, że każdy 
z organizatorów i osoby otrzymujące wsparcie będą 
z Państwem myślami w czasie świątecznych dni.

Nie należy jednak zapominać o tych, którzy z wiel-
kim zaangażowaniem pracowali przy organizacji prze-
biegu zbiórki. To oni poświęcali swój prywatny czas na 
to, by zorganizować i przeprowadzić zbiórkę żywności 
sprawnie i bez problemów. To oni prosili mieszkańców 
naszego miasta do tego, aby podzielić się atmosferą 
świąt Bożego Narodzenia z osobami, które potrzebują 
wsparcia. 

Dziękujmy również młodzieży szkolnej za pomoc i
 pracę jako wolontariusze oraz Opiekunom. To dzięki 
Wam mogliśmy tę zbiórkę przeprowadzić. 

Kierujemy także wielkie podziękowania do 
pracowników sklepów i ich Dyrektorów, Kierowników. 

Krzysztof Gadowski

Mateusz Pisarczyk, Urszula Kuźma, 
Marcin Kuźma, Henryk Kuczera, 
Grażyna Kuczera, Beata Skowrońska 
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego 
– Anna Hetman

Patronat nad akcją oraz organizacja: 
Krzysztof Gadowski- Poseł na Sejm RP
Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Fundacja Pro Futuro
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Po dwóch setach spotkania 
z Resovią wydawało się,

 że zmiażdżycie przeciwników. 
Potem pojawiły się problemy, 
ale mimo wszystko wygraliście. 
Jak oceniasz ten mecz?

Na pewno oceniam go pozytywnie. Roze-
graliśmy bardzo dobre spotkanie od pier-
wszej do ostatniej minuty. Po dwóch se-
tach rzeszowianie zdali sobie sprawę, że 
nie mają nic do stracenia i w trzeciej czę-
ści gry postawili wszystko na jedną kartę. 
I w tym secie im się to udało. Resovia 
zagrała świetnie na zagrywce i przy tak 
zagrywającym zespole każdy będzie miał 
z nim problem. W czwartym secie gra wy-
równała się. Spotkały się dwa bardzo do-
bre zespoły, reprezentujące wysoki po-
ziom siatkarski. Walczyliśmy na przewagi 
do ostatniej piłki. Myślę, że kibice mieli co 
podziwiać. Cieszymy się z trzech pun-
któw.

Michał Łasko zasłużył 
na duże piwo?

Sądzę, że na duże piwo zasłużył cały ze-
spół. Zagraliśmy rewelacyjne spotkanie 
i wspieraliśmy się wzajemnie w każdym 
z setów. W kolejnych częściach gry kto 
inny brał na siebie odpowiedzialność 
i wyciągał drużynę z przysłowiowego 
dołka. W pierwszym secie świetnie na za-
grywce zaprezentował się Russel Hol-
mes, odrzucając rywali od siatki. Z kolei 
Rob Bontje i Michał Kubiak dokończyli 
dzieła pięknie blokując. W drugiej odsło-
nie bardzo dobrze rozgrywał Rafa Marga-
rido, udanie poszło nam również na poje-
dynczym bloku. W każdym z setów kto 
inny dokładał swoją cegiełkę do sukcesu. 
Końcówka należała bez wątpienia do 
Michała Łasko i wielka chwała mu za to. 
Ale, tak jak mówiłem, to cały zespół za-
pracował na to zwycięstwo.

Przed tygodniem miałeś okazję 
wraz kolegami do zapoznania 
się z warunkami pracy na dole. 
Chyba lepiej grać w siatkówkę 
niż pracować na kopalni?

To była pierwsza moja wizyta na dole. 
Mam nadzieję, że nie ostatnia. Oczy-
wiście, zdecydowanie bardziej wolę grać 
w siatkówkę, bo to mi o wiele lepiej wy-
chodzi. To moja pasja. Na pewno jednak 
mam ogromny szacunek dla górników, 
którzy wykonują tak ciężką robotę. Jak 
wspomniałem, mam nadzieję, że jeszcze 
będę miał okazję do zjazdu na dół. To 
niezwykle ciekawe przeżycie, które skła-
nia do refleksji i potrafi wiele nauczyć.

A propos wizyt na dole. 
Kolejną będziesz miał okazję 
zaliczyć za rok, ale aby tego 
dokonać, musiałbyś pozostać 
w Jastrzębskim Węglu. 
Dotychczas dość często 
zmieniałeś kluby.

Kilkakrotnie powtarzałem, że chciałbym 
nadal grać w Jastrzębiu. Ale moje chęci 

to jedna sprawa, a drugą jest wizja 
trenera i wizja prezesa. Na moje pozosta-
nie w Jastrzębskim Węglu będzie miało 
wpływ wiele czynników. Ale na pewno 
jest mi tu dobrze i na dzień dzisiejszy wią-
żę swoją przyszłość z Jastrzębiem.

Przejdźmy do wspomnień 
związanych z Pucharem Świata 
w Japonii. Byłeś bohaterem 
meczów z Brazylią i USA. 
Które ze spotkań uważasz za 
najbardziej udane?

Myślę, że każdy z meczów był ważny. 
Przed wyjazdem do Japonii i po samym 
przyjeździe na miejsce akcentowaliśmy 
to na każdym kroku. Taki sam ciężar ga-
tunkowy miały spotkania z Egiptem czy 
Chinami, jak te z Brazylią. Przecież strata 
jednego seta czy punktu mogła zade-
cydować o tym, kto pojedzie na Igrzyska 
Olimpijskie do Londynu. Dlatego cieszę 
się, że na przestrzeni całego turnieju za-
grałem w niemal wszystkich meczach. 
Zabrakło mnie na parkiecie tylko w star-
ciu z Japonią, za co mogę bardzo po-
dziękować Kubie Jaroszowi. To pozwoliło 

mi złapać oddech. Kuba zagrał rewe-
lacyjnie i poprowadził zespół do zwycię-
stwa. A co do mnie, na pewno jestem za-
dowolony ze swojej postawy w Japonii.

Porażka z Iranem 
chluby wam nie przyniosła. 
Co się stało?

Cóż, to był turniej. Z Iranem zagraliśmy 
nasze czwarte spotkanie w tej imprezie. 
Doszło dodatkowe zmęczenie i moment 
dekoncentracji. A na zawodach tej rangi 
takie rzeczy mogą się boleśnie zakoń-
czyć. I tak się właśnie stało.

Nie mieliście do siebie 
pretensji o ten mecz 
w aspekcie ciężkich 
meczów pod koniec imprezy 
z Brazylią i Włochami? 
Nie doceniliście Iranu?

To nie jest tak, że nie doceniliśmy. Zagr-
aliśmy na maksimum naszych możliwo-
ści, jakie na ten dzień mogliśmy z siebie 
dać. A przegraliśmy, bo Iran zaprezento-
wał bardzo dobrą siatkówkę.

Po meczu z Włochami pod 
siatką doszło do incydentów. 
Wielu kibiców zadawało sobie 
pytanie, o co poszło.

To, co działo się w trakcie i po meczu 
z Włochami, pozostanie między nami 
a Włochami. To już było i nie sensu wy-
miatać tego spod dywanu.

A jak ocenisz postawę swoich 
kolegów z Jastrzębskiego 
Węgla w czasie Pucharu 
Świata? Michał Kubiak grał 
mniej od Ciebie, z kolei Michał 
Łasko był gwiazdą Italii. 
W reprezentacji USA wystąpili 
Brian Thornton i Russel Holmes.

Uważam, że wszyscy zawodnicy z Ja-
strzębia bardzo godnie reprezentowali 
barwy swoich krajów. Niestety, tylko Pol-
ska zdołała uzyskać w ramach Pucharu 
Świata awans do Londynu, a koledzy 
z Włoch i USA będą musieli jeszcze wal-
czyć o igrzyska po zakończeniu sezonu. 
Sądzę, iż każdy z siatkarzy Jastrzębskie-
go Węgla oddał serce w czasie turnieju.

Za kilka dni Boże Narodzenie. 
Czego kapitan życzyłby kibicom 
siatkówki w Jastrzębiu?

Na pewno dużo zdrowia, bo to jest naj-
ważniejsze. A poza tym obficie zastawio-
nego stołu i wspaniałych prezentów oraz 
wszystkiego, co najlepsze. I na koniec ży-
czyłbym wielu wspaniałych sportowych 
emocji, których mam nadzieje dostarczy-
my w przyszłym roku.

A Tobie czego można życzyć?

Przede wszystkim zdrowia.



Pięciu naszych zagrało w Rumunii 
Wszyscy powołani do reprezentacji Polski zawodnicy JKH GKS Jastrzębie mieli okazję do zaprezentowania 
swoich umiejętności w ramach Euro Ice Hockey Challenge, który odbył się w Rumunii. Poza gospodarzami 
oraz Polską w turnieju wzięły udział ekipy Węgier i Ukrainy. Zgodnie z oczekiwaniami, wygrała ostatnia 
z wymienionych ekip.

Mateusz Rompkowski, Bartosz Dąbkowski, Maciej Urbanowicz i Mateusz Danieluk nie byli wyróżniającymi 
się uczestnikami imprezy. Natomiast ze swojej postawy zadowolony może być Kamil Kosowski, który bronił 
polskiej bramki we wszystkich trzech spotkaniach i był jednym z najlepszych na tafli podczas kluczowego 
starcia z Ukrainą, które Polacy przegrali 0:2. Drugi gol w tym meczu padł pod koniec trzeciej tercji, gdy 
Kosowskiego nie było już na lodzie.

W dwóch pozostałych spotkaniach Polacy wykazali swoją wyższość nad Węgrami (6:1) i Rumunią (3:2). 
Cały turniej z kompletem zwycięstw wygrała Ukraina. Polska zajęła drugą pozycję

Łasko i spółka pokonali Resovię
Ważne zwycięstwo w spotkaniu o przysłowiowe sześć punktów odnieśli siatkarze Jastrzębskiego Węgla. 
Podopieczni Lorenzo Bernardiego pokonali Resovię Rzeszów 3:1, dzięki czemu nie tylko zapewnili sobie 
czwartą pozycję w PlusLidze po tej kolejce rozgrywek, ale również przepustkę do ćwierćfinału Pucharu 
Polski. Najlepszym zawodnikiem meczu został Michał Łasko, który odegrał niebagatelną rolę w ostatniej, 
najbardziej wyrównanej, partii meczu.

Po spotkaniu trener Lorenzo Bernardi podkreślił, że... wyśnił właśnie taki wynik meczu. Cieszył się z dobrego 
przygotowania swoich podopiecznych i perfekcyjnie rozegranych pierwszych dwóch setów. “Niestety, 
potem nieco się zdekoncentrowaliśmy. Jestem bardzo zadowolony nie tylko z czwartego miejsca, ale też 
z dobrej postawy Roba Bontje, który dochodzi do siebie po przerwie - powiedział Bernardi.  

Jastrzębski Węgiel - Resovia Rzeszów 3:1 (25:15, 25:13, 16:25, 26:24) 
Jastrzębski Węgiel: Margarido, Łasko, Bartman, Kubiak, Holmes, 
Bontje, Rusek (libero) Sufa, Bozko, Thornton, Polański.

Decyzja w sprawie walkowerów 
odroczona 

Po zapoznaniu się z wnioskiem naszego klubu w sprawie przeniesienia na listopad wyjazdowych spotkań 
GKS Jastrzębie w Bojszowach i Ornontowicach Komisja Odwoławcza Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
postanowiła przerwać zebranie w tej sprawie i przenieść je na 13 stycznia. Początek spotkania o 13:00. 

W przerwie między zebraniami działacze Śląskiego Związku Piłki Nożnej dokładnie sprawdzą wnioski 
licencyjne Gwarka Ornontowice i GTS Bojszowy, dzięki którym kluby te mają prawo do występów w IV lidze.

Sześć Białych w kadrze Polski 
Selekcjoner Marek Kozyra powołał żeńską hokejową reprezentację Polski na dwa spotkania z Węgrami, 
które odbędą się w Budapeszcie 29 i 30 grudnia. 27 grudnia powołane zawodniczki spotkają się w Jastrzębiu 
na konsultacji szkoleniowej.

Tradycyjnie w tym gronie nie zabrakło reprezentantek UKH Białe Jastrzębie. Kozyra powołał do kadry sześć 
hokeistek:  Agatę Kosińską, Annę Kierc, Martę Bigos, Ewelinę Czarnecką, Paulinę Kulas i Magdalenę Szynal.

Nautilus najlepszy 
w Bańskiej Bystrzycy 

Ekipa pływaków w płetwach Klubu Sportowego Nautilus wygrała finał Środkowoeuropejskiego Pucharu 
Młodzieży w słowackiej Bańskiej Bystrzycy. Jastrzębianie wyprzedzili Lagunę Nowy Jicin, Caretę Zvolen oraz 
Nemo Zlin. W klasyfikacji generalnej za sezon 2011 Nautilus zajął w ramach całej imprezy drugą lokatę, 
ustępując jedynie Czechom z Nowego Jicina.

W ramach zawodów w Bańskiej Bystrzycy na wyróżnienie za osiągnięcia w trójboju zasłużyli: 
Aleksandra Łotecka (1. miejsce), Klaudia Gorys, Mikołaj Piątek, Piotr Marchewka, Kamil Kern, 
Sebastian Nalepka (2. miejsca) oraz Hubert Dyrszka, Przemysław Sterczek, Anna Osiadacz 
i Sebastian Nalepka (3. miejsca). 

Nagrody na świetne występy w całym cyklu Środkowoeuropejskiego Pucharu Młodzieży odebrali: 
Aleksandra Łotecka, Olga Niedzielska, Monika Górska (1. miejsca), Klaudia Gorys, Mikołaj Piątek,
 Przemysław Sterczek, Piotr Marchewka, Anna Osiadacz, Kamil Kern, Anna Dziadek (2. miejsca) 
oraz Hubert Dyrszka, Amelia Pisarczyk, Jakub Szkudlarek (3. miejsca).
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Karolina Kozera i Kamil Mazur z sekcji wspinaczki 
sportowej Klubu Wysokogórskiego prowadzonej 
przez Macieja Kłopotka zdobyli srebrne medale 
Mistrzostw Polski Młodzieżowców, które odbyły 
się we Wrocławiu. To kolejny wielki sukces mło-
dych jastrzębian. W tej samej imprezie, tym 
razem w ramach Mistrzostw Polski Seniorów, 
również wystartowali nasi reprezentanci, ale do 
medalu tym razem zabrakło niewiele. Najbliżej 
brązu była Patrycja Gawlas, która zajęła czwarte 
miejsce. Z kolei trener sekcji, Maciej Kłopotek, 
zajął szesnastą lokatę.

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie U-20 
zajęła czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata 
w tej kategorii wiekowej w dywizji 1B, które 
w minionym tygodniu rozegrano w Tychach. 
W kadrze znaleźli się dwaj zawodnicy JKH GKS 
Jastrzębie: Mariusz Ryszkaniec oraz Łukasz Nale-
wajka, który w ostatnim meczu biało-czerwo-
nych z Francją zdobył jedną z bramek. Polacy wy-
grali dwa spotkania i trzy przegrali, w tym jedno 
po dogrywce. Gospodarze turnieju najpierw wys-
oko pokonali Chorwatów (9:1), ale potem prze-
grali z Kazachstanem (0:2), Włochami (2:4) 
i, niespodziewanie, z Japonią (2:3 po dogrywce). 
W ostatnim meczu Polacy wygrali z pewnymi 
awansu do wyższej dywizji Francuzami 3:2. 
Trzeci gol dla naszej reprezentacji padł łupem 
Nalewajki. Z kolei Ryszkaniec bronił polskiej bra-
mki w trzech pierwszych meczach: z Chorwacją, 
Kazachstanem i Włochami. W kolejnych dwóch 
zastąpił go Sebastian Mrugała z Podhala Nowy 
Targ.

Osiem złotych, dziewięć srebrnych i czternaście 
brązowych medali zdobyli reprezentanci klubu 
Karate Kyokushin Jastrzębie podczas III Turnieju 
Mikołajkowego Karate, który odbył się w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 6. W imprezie 

Rafał Zieliński wziął udział w Panewnickim Dzi-
kim Biegu w Katowicach na dystansie 21 km. 
Jastrzębianin zajął siódme miejsce, mijając linię 
mety w czasie 1:28:07. Zieliński stracił do zwy-
cięzcy, Mirosława Połecia z Rudy Śląskiej, osiem 
minut.

Zespół NSZZ Solidarność KWK Zofiówka zdobył 
w miniony weekend cztery punkty i znajduje się 
na pierwszym miejscu rozgrywek grupy A Miej-
skiej Ligi Piłki Halowej. Związkowcy wyprzedzają 
Pub Żywiecki JanPol, który w sobotę i niedzielę 
odniósł dwa pewne zwycięstwa. Warto jednak 
odnotować, iż swoich spotkań ze względu na 
udział w innym turnieju nie rozegrali inni fawor-
yci, Ratownicy z Zofiówki. Pierwsze punkty zdo-
byli z kolei piłkarze Cukierni Jagódka - TKKF 
Mors, opuszczając tym samym ostatnią lokatę. 
W grupie B lider, Pub Queen rozgromił outsidera, 
Los Zdrojos 15:0.

wzięli udział, poza gospodarzami, zawodnicy 
z Wodzisławia, Żor, Raciborza, Rybnika, Pawło-
wic, Świerklan, Cieszyna i Mikołowa. Zdecydo-
wanie najlepiej wypadli jastrzębianie, którzy 
zgarnęli najwięcej krążków. Złote medale dla 
gospodarzy zdobyli: Oskar Kozieł, Konstancja 
Piórkowska, Dominik Janczak, Karolina Halama, 
Jarosław Herman, Patryk Zimny, Anna Janczak 
i Arkadiusz Włodziński.

Kolejny świetny występ zanotowali młodzi pły-
wacy H2O Jastrzębie. Tym razem nasi repre-
zentanci wywalczyli osiem złotych medali pod-
czas II Międzynarodowego Mityngu Pływackiego 
w Pawłowicach. Czterokrotnie na najwyższym 
stopniu podium stawał niezawodny Piotr Mosoń, 
który tym samym otrzymał statuetkę najlep-
szego pływaka imprezy w kategorii do lat dzie-
sięciu. Ponadto złote krążki zdobyły: Julia Koral, 
Katarzyna Wysmolińska i Samuel Mosoń oraz 
sztafeta dziewcząt w składzie: Julia Koral, Kata-
rzyna Wysmolińska, Barbara Czaja i Liliana Pająk. 
Poza ośmioma złotami w dorobku jastrzębian 
znalazło się dziesięć srebrnych oraz sześć brązo-
wych medali.

Zuzanna Adamczyk wywalczyła tytuł szachowej 
mistrzyni Śląska do lat siedmiu podczas imprezy 
w Czerwionce-Leszczynach. Młoda jastrzębianka 
wygrała siedem spotkań i dwukrotnie zremiso-
wała. To kolejny wielki sukces utalentowanej 
szachistki UKS Pionier. W tych samych zawodach 
ósme miejsce zajęła Oliwia Czerwińska, a dwu-
naste - Dawid Drobny. Z kolei w ramach Otwar-
tego Pucharu Śląska Dzieci do lat dwunastu trzy-
naste miejsce zajął Tomasz Posłuszny.

Kolejny sukces w ramach pingpongowego Grand 
Prix Polski Weteranów zapisały na swoje konto 
doświadczone zawodniczki JKTS Jastrzębie: Ali-
na Zborowska i Dorota Paluch. Obie zawodniczki 
zwyciężyły w swoich kategoriach wiekowych 
podczas zawodów w Węgierskiej Górce. Godnym 
odnotowania jest fakt, iż zarówno Zborowska, 
jak i Paluch pokonały wszystkie rywalki na drodze 
do sukcesu, nie tracąc przy tym nawet jednego 
seta. Zborowska triumfowała w kategorii kobiet 
40-49 lat, wygrywając z rywalkami z Siedlec, 
Bliznego oraz Radomia, natomiat Paluch wygrała 
kategorię 50-64 lata, pokonując przeciwniczki 
reprezentujące Szczecin, Łódź i Warszawę.

Kolejny mecz i kolejne zwycięstwo. Tym razem 
młode koszykarki JKKS Jastrzębie pewnie 
pokonały u siebie MKS Czechowice-Dziedzice 
90:56. Podopieczne trenera Dariusza Gruszczyka 
dominowały na parkiecie przez cały mecz i w każ-
dej z kwart pewnie dystansowały swoje rywalki.

JKKS Jastrzębie - MKS Czechowice-Dziedzice
90:56 (30:16, 16:9, 27:12, 17:19)
 
JKKS Jastrzębie: 
Jasiulewicz, Holik, Górska, Ukleja,Urbaniak,
Tomaszek, Kłosowska, Zykubek, Lenart, Marzec,
Muś, Magdziarczyk.

biegi

hokej

karate

pływanie

alpinizm

futsal

koszykówka

tenis stołowy

szachy

Agata Kosińska   Fot. Magdalena Kowolik
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M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 
Pow: 33,00 m2
cena: 77 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Pow: 37,20 m2
cena: 119 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 
Pow: 34,50 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 48,00 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdr., ul. Warmińska 
Pow: 35.70 m2
cena: 88 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie, u. Kurpiowska
Pow: 40,97 m2
cena: 125 500 zł
kontakt: 514 080 004

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów
Pow: 35,20 m2
cena: 87 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-6
Jastrzębie-Zdr., ul. Wielkopolska
Pow: 70.00 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

Działka
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 601 976 218

Działka
Kończyce Wielkie
Pow: 5040 m2
cena: 105 000 zł
kontakt: 601 976 218

Dom
Pniówek 
Pow: 110 m2, działka: 2000 m2
cena: 285 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom 
Kończyce Małe 
Pow: 142 m2, działka: 900 m2
cena: 430 000 zł
kontakt: 514 085 004

Działka 
Pruchna
Pow: 825m2 / 831m2 / 920m2
cena: 40 000 zł za działkę 
kontakt: 601 976 218

Działka 
Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Pow: 46.20 m2
cena: 127 000
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Pow: 55,70 m2
cena: 165 900 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 51.97 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 55.70 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Pow: 52.00 m2
cena: 141 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-5
Pawłowice
Pow: 72m2
cena: 149 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Żory, ul. Oś.Sikorskiego 
Pow: 55.26
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul.Wielkopolska 
Pow: 55.70 m2
cena: 147 000 zł
kontakt: 601 976 218



W związku z dynamicznym 
rozwojem poszukujemy 
doświadczonej osoby na stanowisko 
instruktor/ka Pilates. 
Kontakt: tel.605 888 680 
lub email: biuro@akademiasedna.pl

Poszukujemy fryzjerów stylistów, 
doświadczonych, kreatywnych, 
otwartych na nowe wyzwania oraz 
chcących się rozwijać, oferujemy 
wysokie wynagrodzenia. 
CV ze zdjęciem + list motywacyjny 
prosimy wysłać na adres mailowy. 
fabryka-piekna@o2.pl

Firma z Jastrzębia-Zdroju 
produkująca maszyny pakujące 
poszukuje na stanowisko:
1. elektryk – automatyk (do 
przyuczenia)
2. programista PLC (do przyuczenia)
3. programista VISUAL STUDIO
kontakt: inmero@inmero.com 
tel. 32 47 19 178

Pizzeria "Faraon" zatrudni 
barmankę. 
kontakt: 32 47 57 666

Przyjmę emeryta/rencistę z 
Jastrzębia-Zdroju lub okolic do 
spawania migomatem. 
kontakt: 697 107 430

Restauracja w Jastrzębiu przyjmie 
do pracy kucharza oraz kelnerki 
kontakt: tel.32 4704019, 664454802

Firma transp. zatrudni mech. 
autobusów i sam ciężarowych. 
Dobre zarobki min. 2000,00zł 
Umowa o prace - pełen etat. 
Całkiem nowy warsztat, dogodne 
warunki pracy. 
kontakt: 507-054-616

Firma Transportowa z Rybnika 
zatrudni kierowcę C+E (plandeka)
kontakt: 604 782 270

Zatrudnimy osoby ze znacznym 
i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności do pracy 
w hipermarkecie budowlanym n
a stanowisko doradca klienta.
kontakt: 693 858 436

Restauracja "Olimpia" przyjmie do 
pracy kierowcę do rozwozu jedzenia. 
kontakt: 32 47 310 04

Restauracja "Stara Kuźnia" 
w Gorzycach pilnie zatrudni DJ 
na Imprezę Sylwestrową. Oprawa 
muzyczna dla około 40 osób. Pilne!!! 
kontakt: 665 608 634

Firma z siedzibą w Zebrzydowicach 
przyjmie do pracy od zaraz tokarza - 
praca dodatkowa. 
kontakt: 604 252 073 w godz. 7-16

Potrzebna osoba do sprzątania 
domu w okresie wiosenno-letnim. 
Do pielęgnacji ogródka 
kontakt: 600 481 373

Zatrudnię malarzy, płytkarzy. 
kontakt: 604 887 360

Tanio odstąpię prosperujący sklep 
z odzieżą używaną w centrum 
Pawłowic (czynsz 1000).
Wyposażenie wraz z towarem.
Cena 4,5tyś.
W razie pytań prosze dzwonić. 
kontakt: 509 141 636

Wynajmę zadbane, dobrze 
usytuowane mieszkanie 3-pokojowe 
na I p. 4-ro piętrowego bloku na 
Oś.XXX-lecia od stycznia. 
kontakt: 661 447 979

Wynajmę mieszkanie M-2 
przy ulicy Zielonej. 
Możliwość dłuższego wynajmu. 
Kaucja 1000 zł. 
kontakt: 789 210 602

Wynajmę mieszkanie M-5 
w Pawłowicach, 3 piętro
kontakt: 606610147

Sprzedam piękne mieszkanie 
przy ul. Opolskiej.
4 pokoje, pow: 71m2(3x1), 7piętro.  
W cenie sprzęt AGD 
(pralka, lodówka, piecyk). 
Cena 185 tys. zł 

Kontakt: 509 573 518 

Sprzedam M2 typu NRD, 
6-piętro, na ulicy Wrocławskiej. 
W mieszkaniu wymieniono okna 
na nowe PCV, parapety oraz drzwi 
wejściowe. Bez pośredników! 
Cena: 88 000
kontakt: 605 852 137

Sprzedam mieszkanie M-2 
na ulicy Turystycznej 
w Jastrzębiu-Zdroju 
Cena 85 000 
tel. 507 848 004 

Sprzedam mieszkanie M-4 
Ul.szkolna pierwsze piętro.
Wolne od: lipiec 2012. 
Cena 145 000 zł, bez pośredników 
kontakt: 723 607 661 

Sprzedam mieszkanie M-6 ( 3x1) 
przy ulicy Turystycznej, 
dostepne od czerwca 2012. 
Cena 150 000
kontakt: 502 830 080

Sprzedam mieszkanie M-3, 
II piętro, Jastrzębie Zdrój 
ul. Małopolska, niski blok, 
cena do uzgodnienia.
kontakt: 781 258 352 

Sprzedam mieszkanie m-5 
w Jastrzębiu- Zdroju
kontakt: 724 724 606  

Możliwość oglądania mieszkania 
w godzinach popołudniowych 
i wieczornych.
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Najlepsze myjnie bezdotykowe
             tylko dla najlepszych!


