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2019 za nami
Kalejdoskop najważniejszych miejskich 
wydarzeń kończącego się roku.

Karp według Daukszewicza
Przedświąteczna rozmowa z jednym z najbardziej 
popularnych polskich satyryków.

wigilia po śląsku i nie tylko
Jak obchodzą Boże Narodzenie na świecie, 
od kogo dostajemy prezenty itp.6-7 12 14-15

bezpŁatny 
tysKi 
tygoDniK
MiejsKi
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Prezydent Miasta Tychy

reklama

Jeśli już nie ma szans na białe, to niech 
przynajmniej będą radosne, ciepłe, 

rodzinne, zdrowe i spokojne…
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
najlepszego z dotychczasowych 2020 roku

życzą
zespół „Twoich Tychów”

oraz Zarząd „Śródmieście” Sp. z o.o.
wraz z pracownikami
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USŁUGI POGRZEBOWE
KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO

Wartogłowiec

„CALIA”

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU - ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU

NAGROBKI 
DUŻY WYBÓR

• POGRZEBY TRADYCYJNE
• KREMACJE 550 ZŁ

• EKSHUMACJE
• KOPANIE GROBÓW

• ROZBIÓRKI NAGROBKÓW
• PRZEWOZY ZMARŁYCH

• WŁASNE 
CHŁODNIE

reklama

w Miniony czwarteK, 19 gruDnia 
w pasażu Kultury anDroMeDa 
wystawiono MoDele najbarDziej 
znanych buDynKów w tychach 
wyKonanych z... pierniKa. aKcja 
zorganizowana zostaŁa przez 
MŁoDzieżowy DoM Kultury nr 1, 
MiejsKie centruM Kultury, funDację 
jeMyeKo i funDację rozwoju 
eKonoMii spoŁecznej wraz z 
tysKiMi placówKaMi oświaty. 

Cukiernicze dzieła architektury wykonane zostały 
przez: „Żyrafa” – Przedszkole nr 10, Urząd Miasta 
– Przedszkole nr 9, Brama Słońca – Przedszkole nr 
20, Stadion Miejski –  Sport-Art, Hotel Piramida 
– Zespół Szkół Specjalnych nr 8, Browar Obywa-
telski - Szkoła Podstawowa nr 40, Park Wodny 
–  Szkoła podstawowa nr 6, Teatr Mały/MDK nr 
1 – Szkoła Podstawowa STO. Wystawę oglądać 
można było w czasie Jarmarku Bożonarodzenio-
wego, po czym została przeniesiona do parafii pw. 
św. Franciszka i Klary. Kp ●

Ja PierNiczę!
tysKie Dzieci wyKonaŁy sŁoDKie MoDele NAJBARDZIEJ ZNANych mIEJSKIch BuDOWLI.

Informujemy Drogich czytelników, 
że następny numer „Twoich Tychów” 

ukaże się już po Nowym Roku – 7 stycznia!
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reklama

Nowy nabytek tyskich straża-
ków to najnowocześniejszy po-
jazd w swojej klasie. W Polsce 
użytkowane są zaledwie dwa eg-
zemplarze o takich parametrach. 
Wyposażony jest m.in. w działko 
wodno-piankowe sterowane z ko-
sza lub pośrednio z stanowiska 
obsługi, kamerę z podglądem te-
renu akcji czy agregat prądotwór-

czy. Sam kosz umożliwia zamon-
towanie dodatkowych akcesoriów 
takich jak: nosze ratownicze, 
wentylator oddymiający, wysięg-
nik dla ratowników wysokościo-
wych i dodatkowe oświetlenie. – 
Nasza stara drabina po 20 latach 
jest mocno już wyeksploatowana, 
zaś warunki miejskiej zabudowy, 
w których przychodzi nam pra-

cować, wymuszają zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań. Nieste-
ty, wcześniejsze narzędzie przesta-
ło spełniać nasze wymogi, czego 
przykład mieliśmy 2 lata temu, 
gdy jeden z pracowników budo-
wy, pracując na „żurawiu” dostał 
ataku serca. Gdybyśmy dyspono-
wali nowym pojazdem, szybciej 
dotarlibyśmy do tego człowieka 
z pomocą. Ponadto koszty eksplo-
atacji 20-letniego pojazdu rosły 
z jego wiekiem. W zeszłym roku 
utrzymanie go w stanie użytecz-
ności kosztowało nas 30 tys. zł – 
tłumaczy Piotr Szojda, komen-
dant Państwowej Straży Pożarnej 

w Tychach. Aktualnie tyscy stra-
żacy przechodzą niezbędne szko-
lenia, dzięki którym każdy z nich 
będzie gotowy, by móc w pełni ko-
rzystać z całego systemu. – Oczy-
wiście kierowcy i operatorzy będą 
mieli rozszerzone szkolenia, ale 
faktem jest, że każdy ze strażaków 
będzie potrafił sterować urządze-
niami z pulpitu na wysokości – 
dodaje komendant.

Dzięki nowej drabinie tzw. 
pokrycie operacyjne budyn-
ków wynosi 95%. W Tychach 
mamy budynki 16-piętrowe, zaś 
45 m (długość drabiny) pozwala 
na wyciągnięcie ramienia na wy-
sokość 14. piętra.

– W przypadku pozostałych 
pięciu procent stosujemy inne 
techniki, które pozwalają nam 
szybko dotrzeć na najwyższe pię-
tra. W sytuacjach tego wymaga-
jących mamy możliwość ściąg-
nięcia specjalnego podnośnika 
o wysokości 66 m. Drabina zo-
stanie wprowadzona do tzw. po-
działu bojowego za ok. dwa mie-
siące. W tym okresie strażacy 
będą zapoznawać się z obsługą 
urządzenia, tak aby w sytuacjach 
stresowych mogli swobodnie 
działać. Zastosowanie okresu 
szkoleniowego likwiduje stres 
związany z obsługą nowego urzą-
dzenia – dodaje komendant.

Im lepszymi narzędziami dys-
ponują strażacy, tym skuteczniej 
są w stanie nieść pomoc. W sytu-
acji zagrożenia życia każda awa-
ria sprzętu czy niewystarczające 
wyposażenie może mieć konse-

kwencje w postaci utraty życia 
lub uszczerbku na zdrowiu sa-
mego strażaka i osoby potrzebu-
jącej pomocy. Nie od dziś straża-
cy są grupą zawodową cieszącą 

się najwyższym zaufaniem spo-
łecznym, a dzięki takim nabyt-
kom nasze i ich bezpieczeństwo 
stoi na najwyższym poziomie.
KaMil peszat ●

Jak informuje Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów w Tychach, 24 grudnia 
we wszystkich strefach płatnego 
parkowania w mieście rozpocznie 
się inwentaryzacja, która potrwa 
do 3 stycznia przyszłego roku.

To dobra informacja dla zmo-
toryzowanych tyszan, gdyż ozna-
cza, że parkometry w mieście będą 
w tym czasie nieczynne, a co za tym 

idzie – parkowanie w miejscach 
zwykle płatnych będzie darmowe.

W tym czasie nieczynna będzie 
też kasa MZUiM, dlatego wszel-
kie płatności z tytułu wezwań wy-
stawionych przed 24 grudnia br. 
muszą zostać opłacone wyłącznie 
przelewem na konto Zakładu: 89 
1240 2975 1111 0010 6080 2263.

ww ●

inwentaryzacja w strefach płatnego parkowania w Tychach.

Święta bez opłat

Tylko dWie Takie W Polsce
nowa Drabina NA WyPOSAżENIu TySKIch STRAżAKóW.

Drabina nowego wozu tyskiej straży może sięgnąć czternastego piętra wieżowca. 

Widok z wysokości kilkudziesięciu metrów zrobił 
wrażenie na naszym reporterze.

KoMenDa MiejsKa państwowej straży pożarnej 
w tychach oDebraŁa nowy ciężKi saMochóD 
z Drabiną Mechaniczną iveco wart 3,5 Mln zŁ. 
wcześniej wyKorzystywany pojazD, po 20 latach 
sŁużby zostanie przeKazany innej jeDnostce. urząD 
Miasta DofinansowaŁ zaKup Kwotą 1,5 Mln zŁ.

zd
jęc

ia:
 Ka

m
il P

es
za

t

3|23 gruDnia 2019www.tychy.pl twoje tychyNasze Tychy



Prezydent Miasta Tychy
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na VII piętrze 
został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część 
działek nr 110 i 692/103 o pow. 39 m2, położonej w Tychach przy ul. Jordana/Jasińskiego, 
na cele ogrodu przydomowego, na czas nieoznaczony,
– bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 
nr 961/31 o pow. 16 m2, położonej w Tychach przy ul. Narcyzów//Katowickiej, na cele ogrodu 
przydomowego i pod istniejący budynek mieszkalny, na czas nieoznaczony.

Dyżury radnych – styczeń 2020 r.
Data Imię i Nazwisko Godzina dyżuru Miejsce dyżuru

2 stycznia 2020 r.
Czwartek

Radny Jarosław Hajduk
Radny Grzegorz Kołodziejczyk

Radny Andrzej Kściuczyk
16.30÷17.30

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305

7 stycznia 2020 r.
Wtorek

Radna Edyta Danielczyk 17.00÷18.00
MCK Klub Urbanowice

Tychy, ul. Przejazdowa 8

9 stycznia 2020 r.
Czwartek

Radna Urszula Paździorek-Pawlik 13.00÷14.00
Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

Radna Anita Skapczyk 14.00÷15.30
Biuro Rachunkowe AJ Profit, Pawilon Tyszanki

Tychy, ul. Edukacji 48
Radny Wojciech Czarnota

16.00÷17.00
Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, s. 305

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Józef Twardzik

Była Siedziba Rady Osiedla Czułów
Tychy, ul. Narcyzów 24

Radny Marek Gołosz
Radny Sławomir Wróbel

16.30÷17.30
Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, s. 305

Radna Magdalena Łuka 18.00÷19.00
Biuro rachunkowe EKOMA, Pracownia Autorska

Tychy, ul. Harcerska 60

16 stycznia 2020 r.
Czwartek

Radna Urszula Paździorek-Pawlik 14.00÷15.30 Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305Radny Grzegorz Gwóźdź 16.30÷17.30

30 stycznia 2020 r.
Czwartek

Radna Patrycja Kosowska-Pawłowicz
Radna Anna Krzystyniak

Radna Aleksandra Pabian
15.30÷16.30

Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49, s. 305

31 stycznia 2020 r.
Piątek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Rafał Żelazny 

12.00÷13.00
Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49, pok. 301

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Rady Miasta Tychy na Facebooku:
http://www.facebook.com/RadaMiastaTychy

gdzie dostępne są aktualne informacje dot. pracy Rady Miasta Tychy

Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Barbara Konieczna

reklama

Dzieci, Które przeszŁy 
obowiązKowe 
szczepienia bęDą 
DostawaŁy poDczas 
reKrutacji DoDatKowe 
punKty. oDpowieDnią 
uchwaŁę w tej sprawie 
jeDnogŁośnie przyjęŁa 
na ostatniej w tyM 
roKu sesji raDa Miasta 
tychy.

Przyjęta uchwała zmienia do-
tychczasowa uchwałę z 25 stycz-
nia 2018 roku w sprawie okre-
ślenia kryteriów branych pod 
uwagę przy rekrutacji do pub-
licznego przedszkola i oddzia-
łu przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej w Tychach. 
Zmiana polega na tym, że „kan-
dydaci, którzy przeszli obo-
wiązkowe bezpłatne szczepienia 
ochronne lub posiadają długo-

trwałe odroczenie obowiązko-
wego szczepienia ochronnego” 
mogą liczyć na 9 punktów w cza-
sie naboru. Dotychczas kwestia 
zaszczepienia lub nie dziecka nie 
była w ogóle brana pod uwagę 
przy przyjęciu dziecka do przed-
szkola.

– W lutym rodzice do doku-
mentacji w sprawie przyjęcia 
dziecka do przedszkola, będą 
składać oświadczenie dotyczą-
ce szczepień. Jeśli w konkret-
nych przypadkach istnieją prze-
ciwwskazania medyczne w tym 
zakresie, wówczas takie dziecko 
jest „usprawiedliwione” – mówi 
zastępca prezydenta ds. społecz-
nych Maciej Gramatyka.

Pomysłodawcami wprowa-
dzenia w Tychach takiego roz-
wiązania są radni Rady Miasta 
Tychy. – We wrześniu i listopa-
dzie zgłaszaliśmy taki pomysł 

na posiedzeniu komisji Po-
rządku Publicznego, Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Samorzą-
dowych. Komisja wyraziła wolę 
poparcia takiej uchwały i na se-
sji grudniowej mogliśmy głoso-
wać nad uchwałą w tej sprawie. 
Naszą intencją jest podniesienie 
wagi obowiązkowych szczepień 
ochronnych, chcemy zachęcić 
rodziców do szczepienia swoich 
dzieci. Cieszę się, że Rada przyję-
ła uchwałę jednogłośnie – mówi 
Urszula Paździorek-Pawlik – ini-
cjatorka wprowadzenia zmiany 
przy rekrutacji do przedszkoli 
oraz przewodnicząca komisji.

Uchwała została opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 18 grud-
nia 2019 roku. Wejdzie w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia, czyli praktycznie od no-
wego roku. rn ●

Ks. prałat Józef Szklorz, proboszcz 
parafii bł. Karoliny, jak co roku 
zaprasza wszystkich mieszkańców 
Tychów do odwiedzin ogrodu pa-
rafialnego w okresie świątecznym. 
Tradycyjnie wystawiona zostanie 
szopka z żywymi zwierzętami, 
które na co dzień żyją w farskim 
mini zoo.

Tradycyjnie w Wigilię odbę-
dzie się Pasterka ze wspólnym 
kolędowaniem, zaś w pierwszy 

dzień świąt o godz. 16 wystą-
pi Henryk Czich z zespołu Uni-
verse. 26 grudnia z kameralnym 
koncertem wystąpi Magda Anioł 
(także o godz. 16), a 29 grudnia 
rok zakończą Grzegorz Poloczek 
i Katarzyna Piwczyk (godz.16).

W Sylwestra o północy odbę-
dzie się pierwsza noworoczna 
msza, a już w roku 2020 tyszan 
czekają u bł. Karoliny kolejne 
muzyczne atrakcje. 5 stycznia, 

w ramach Tyskich Wieczorów 
Kolędowych zagrają i zaśpie-
wają Turnioki (godz. 18), 10.01 
o godz. 19 usłyszymy Kolędy Po-
spieszalskich z udziałem Śląskiej 
Orkiestry Kameralnej, 19 stycz-
nia do Tychów zawita chór i or-
kiestra Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” (godz. 18), a kolędowa-
nie u bł. Karoliny zakończy 26.01 
o godz. 16 góralski zespół „Rów-
nica”. Kw ●

W czasie świąt Bożego Narodze-
nia komunikacja miejska, organi-
zowana przez Zarząd Transportu 
Metropolitalnego, będzie kurso-
wała wg zmienionego rozkładu. 
Modyfikacje zostaną wprowa-
dzone już na dzień przed Wigilią, 
a stałe rozkłady zaczną ponownie 
obowiązywać po Nowym Roku.

– W poniedziałek dzień przed 
Wigilią na większości linii obo-
wiązywać będą rozkłady jaz-
dy ważne w dni robocze. Będą 
oczywiście odstępstwa od tej re-
guły. O szczegółach informuje-
my m.in. na naszej stronie in-
ternetowej w zakładce Rozkłady 
i Komunikaty – wskazuje Michał 
Wawrzaszek rzecznik prasowy 
ZTM. – Zachęcamy wszystkich 
pasażerów do tego, aby podróże 
przez cały okres świąteczny pla-

nować przed wyjściem z domu 
– dodaje Wawrzaszek. W kolej-
ny dzień, tj. we wtorek 24 grud-
nia będą obowiązywały sobotnie 
rozkłady jazdy z wcześniejszymi 
zjazdami na liniach autobuso-
wych i trolejbusowych w godzi-
nach 16-18. Na kolejne dwa dni 
świąteczne, tj. 25 oraz 26 grudnia 
(środa i czwartek), wprowadzono 
rozkłady jazdy ważne w niedzie-
le i święta.

Punkty Obsługi Pasażera ZTM 
w Wigilię czynne będą do godzi-
ny 13. W Boże Narodzenie i dru-
gi dzień Świąt (25 i 26 grudnia) 
punkty te będą nieczynne.

– 27 i 30 grudnia, tzn. w piątek 
i poniedziałek po świętach będą 
obowiązywały rozkłady jazdy 
ważne w dni robocze z uwzględ-
nieniem kilku wyjątków. Zawie-

szone będą tyskie linie szkolne, 
na niektórych liniach nie będą 
realizowane kursy oznaczone 
na tabliczkach przystankowych 
symbolem „f ”. Punkty Obsłu-
gi Pasażera w tych dniach będą 
już czynne.

Urząd Miasta Tychy
W Wigilię Urząd Miasta w Ty-
chach będzie czynny w godzi-
nach od 7.30 do 13.30. 31 grud-
nia wszystkie wydziału Urzędu 
Miasta w Tychach będą otwar-
te od 7.30 do 15.30, także Wy-
dział Komunikacji, który zwykle 
we wtorki jest czynny do godzi-
ny 17.00. Wszystkie kasy w Urzę-
dzie Miasta ze względu na skró-
cone godziny pracy banków 
w tym dniu, będą czynne krócej, 
do godz. 12.30. oprac. Kp ●

Po oddaniu wiaduktu na mo-
dernizowanym odcinku DK 44 
i nowego fragmentu trasy, do za-
kończenia inwestycji pozostało 
już naprawdę niewiele – oko-
ło 15 procent całości inwestycji. 
Już teraz zdecydowanie mniej 
jest utrudnień i objazdów, choć 
oczywiście ruch lokalny nie został 
jeszcze otwarty.

Obecnie można podróżować 
nowym fragmentem drogi pomię-
dzy węzłem Wartogłowiec a uli-

cą Turyńską – w rejonie fabryki 
FCA, gdzie powstał nowy bezkoli-
zyjny węzeł drogowy. Na odcinku 
trasy głównej droga została kom-
pleksowo zmodernizowana: uło-
żono nawierzchnie ścieralną oraz 
wykonano oznakowanie pionowe 
i poziome. Na odcinku od węzła 
Wartogłowiec do ulicy Głównej 
ukończono również chodnik oraz 
ścieżkę rowerową.

Zakończono również zasadni-
cze roboty w rejonie węzła dro-
gowego i łącznic, zabudowano 
ekrany akustyczne. Pod wiaduk-
tem powstało duże rondo i układ 
drogowy, na których położono 
asfalt. Z kolei na drugim ron-
dzie pozostał do dokończenia 
niewielki fragment wraz z połą-
czeniem go z istniejącym ukła-
dem drogowym oraz przebudo-
wa fragmentu jednej z lokalnych 
dróg. W sumie jest to już tylko 
15 procent całości robót. W ra-

mach prac zaplanowano także 
budowę dwóch przejść podziem-
nych – jedno z nich jest już goto-
we i trwają odbiory techniczne, 
drugie będzie oddane z chwilą 
zakończenia robót pod węzłem, 
gdyż dojście do niego łączy się 
z całościowym układem ruchu 
w tym miejscu.

Dzięki sprzyjającej aurze pra-
ce trwają i jeśli pogoda to umoż-
liwi, część prac będzie wykony-
wana zimą. Przypomnijmy, iż 
wykonawcą inwestycji jest fir-
ma Eurovia SA, a projekt jest 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. War-
tość inwestycji zgodnie z umo-
wą o dofinansowanie projektu 
to ok. 132 mln zł, z czego aż 
85 proc. wydatków stanowi do-
finansowanie z UE. ls ●

wiadukt oddany, ale to nie koniec. czytelnicy pytają: co dalej?

DK 44 na finiszu

komunikat

komunikat reklama

proboszcz parafii z ul. tischnera od wielu lat specjalnie przygotowuje się na okres 
Bożego Narodzenia.

Moc atraKcji u Karoliny

Basia, jedna z mieszkanek parafialnego mini-zoo jest już gotowa do zagrania swojej roli w żywej szopce.
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PUNkToWaNe szczePieNia
nowe zasaDy przyjęć DZIEcI DO TySKIch PRZEDSZKOLI.

w związku ze świętami bożego narodzenia nastąpiły zmiany w komunikacji miejskiej i pracy 
um Tychy.

zaplanuj poDróż
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24 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy, Uchwały Nr XII/237/19 Rady Miasta Tychy 

z dnia 31 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje 

w Tychach – etap IV.
Informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XII/237/19 Rady Miasta Tychy z dnia 
31 października 2019 r., dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA WILKOWYJE  

W TYCHACH – ETAP IV.
Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

polegającym na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ustaleń projektu planu miejscowego,

b) podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego planu miejscowego w 
odniesieniu do rozpatrywanych różnych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w 
jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień planu miejscowego.
można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta 
Tychy, al. Niepodległości 49, w godzinach pracy urzędu.
Treść ww. dokumentu opublikowana jest również na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Tychy.

Podstawa prawna:
Art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Gospodarki Przestrzennej

/-/ mgr Igor Śmietański

reklama komunikat

szKoŁa poDstawowa 
nr 10 we wspóŁpracy 
z parafią Ducha 
świętego 
zorganizowaŁa 
coroczny 
KonKurs roDzinny 
na najŁaDniejszą 
szopKę. prace bęDą 
zDobić KościóŁ 
Do 30 stycznia, KieDy 
to zwycięzcy oDbiorą 
nagroDy i wyróżnienia. 
traDycja KonKursu 
sięga Dwunastu lat 
wstecz.

Na konkurs wpłynęło łącznie 36 
prac z tyskich szkół, które oce-
niało jury w składzie: dyrektor 
SP 10 Anna Wolnik, ks. pro-
boszcz Dariusz Mazur, Natalia 
Binda-Kiszczak, Krystyna Char-
chut i Justyna Skórek. Gremium 
jurorskie było pod wielkim wra-
żeniem zaprezentowanych prac, 
dlatego postanowiło przyznać aż 
6 nagród i 9 wyróżnień. Nagrody 
otrzymają: Szymon Górski (SP 
10), Kajetan, Maja i Kamil Kra-
wieczek (SP 10), Jakub i Łukasz 
Kokoszka (SP 24), Jan Stachoń 
(ZSM), Igor Oleksyk (SP 9) i Bar-
tosz Kociołek (SP 9), zaś wyróż-
nienia zdobyli: Emilia Skawicka 
(SP 10), Lena Widzyk (SP 10), 
Jakub Pniewski (SP 10), Adam 
Bojdoł (SP 7), Oliwier Ziernicki 
(SP 7), Henryk Niczewski-Mi-
laniak (SP 7), Jagoda Niczewska
-Milaniak (SP 7), Natalia Nycz 
(SP 24) i Łukasz Noras (SP 24). 
Dodatkowo Anna Wolnik przy-
znała nagrodę dyrektora Lenie 
Ogiel a ks. Dariusz Mazur nagro-
dę proboszcza Filipowi i Amelii 
Słankom.

– Bardzo nas cieszy, że konkurs 
wciąż spotyka się ze sporym zain-
teresowaniem, jednak pamiętamy 
czasy kiedy dostawaliśmy ponad 
70 zgłoszeń. Co roku prace pre-
zentują bardzo wysoki poziom. 
Naszym zamiarem było zachęce-

nie całych rodzin do wspólnego 
spędzania czasu w tym świątecz-
nym okresie. W dobie internetu 
i wszędobylskich mediów znikają 
piękne tradycje, choćby ta włas-
noręcznego wykonywania szo-
pek. Także formuła konkursu 

jest umowna, gdyż nie o nagro-
dy w nich chodzi, lecz o zacieś-
nianie więzi rodzinnych. A nic 
tak ich nie umacnia jak wspól-
na zabawa – komentowała Iza-
bela Musioł, jedna z organizato-
rek. KaMil peszat ●

szoPki łączą PokoleNia
oD ponaD DeKaDy w żwaKowsKiej parafii Ducha świętego WySTAWIANE Są 
KONKuRSOWE SZOPKI.

Wystawione w kościele Ducha Świętego szopki 
niejednokrotnie wzbudzają zachwyt oglądających.
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w przeDświąteczną 
nieDzielę oDbyŁa się 
trzecia tysKa wigilia 
Dla potrzebujących, 
zorganizowana 
przez stowarzyszenie 
inicjatywa tysKa. 
naMiot ze świątecznyMi 
potrawaMi rozŁożono 
przy zespole 
szKóŁ Muzycznych 
iM. f. rybicKiego. 
organizatorzy 
przygotowali posiŁKi 
Dla ponaD 500 osób.

Tradycyjnie na stole spotkać moż-
na było barszcz czerwony, pierogi 
z kapustą i grzybami, jarskie kro-
kiety, zaś na deser częstowano ser-
nikiem i makówkami. – Pomimo 
że Inicjatywa Tyska wzięła na sie-
bie trudy organizacyjne, to pod-
czas przygotowań i samej Wigilii 
pomagało nam blisko 100 osób. 
Ogromne podziękowania należą 
się tyskim kupcom z hal targowych, 

którzy już od trzech lat wspoma-
gają nas produktami spożywczy-
mi. Wolontariusze z Młodzieżowej 
Rady Miasta razem z hokeistkami 
z Atomówek zajęli się roznosze-
niem posiłków do stolików, zaś po-
mocnicy z Tyskiej Rady Seniorów 
gotowaniem, przystrojeniem i wy-
dawaniem potraw. Przyłączyła się 
do nas Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień, która przygotowała, może 
mało świąteczną, ale wielce pożyw-
ną wojskową grochówkę, barszcz 
z uszkami dostaliśmy od funda-
cji Multiintegra, ryby od sklepu 
Akwarium, a pierogi od pani se-
nator Gabrieli Morawskiej-Stane-
ckiej. Zagrał dla nas zespół Platy-
na z klubu seniora Internationaler 
Bund. Wszyscy razem zrobiliśmy 
co mogliśmy, aby stworzyć dla po-
trzebujących świąteczną atmosferę 
– komentował Sławomir Sobociń-
ski z Inicjatywy Tyskiej.

Na tyskiej Wigilii pojawi-
ły się głównie osoby zmagające 
się z problemem ubóstwa, bez-

domnością czy po prostu oso-
by samotne. – Mam skrom-
ną rentę po mężu. Nie mieliśmy 
dzieci, więc zostałam sama. By-
łam już na wigilii u Franciszka-
nów i w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Wrzos”. Zawsze biorę 
ze sobą słoik na zupę, bo gdy zo-
stanie, to przecież szkoda wyrzu-
cać. Widzę tutaj osoby zmagające 
się z większymi problemami niż 
ja sama, dlatego zawsze podcho-
dzę na koniec, jak już każdy do-
stanie swoją porcję – opowiada-
ła pani Wiktoria. Warto dodać, 
że Wigilię odwiedziła również Al-
dona Mierzejewska, tegoroczna 
laureatka konkursu „Senior z Pa-
sją”. – Ludzie to moja wielka mi-
łość i dlatego staram się jak mogę 
pomagać potrzebującym. Czasem 
zwykła rozmowa i potrzymanie 
kogoś za rękę może okazać się nie-
ocenioną pomocą. Naprawdę nie 
trzeba wiele, by wnieść w życie 
drugiego człowieka nadzieję i tro-
chę światła. KaMil peszat ●

NieoceNioNa PoMoc
blisKo 100 osób zaangażowaŁo się w poMoc PRZy III TySKIEJ WIGILII DLA 
POTRZEBuJących

Setka wolontariuszy uwijała się, by każdy potrzebujący był w niedzielę choć trochę szczęśliwy.
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sTyczeŃ

• Dwa nowe trolejbusy Solaris Trollino 12 oraz pojazd techniczny 
do obsługi sieci trakcyjnej dotarły do Tychów i zostały zaprezento-
wane mieszkańcom podczas specjalnej imprezy na pl. Baczyńskie-
go. Po testach nowe nabytki TLT kursują na liniach E i nowej G.

• Od 1 stycznia organizacja komunikacji w mieście przeszła 
w ręce Zarządu Transportu Metropolitalnego; tym samym po 
wielu latach funkcjonowania przesłał istnieć Miejski Zarząd 
Komunikacji Tychy.

• Uroczyście otwarto nowy Zakład Diagnostyki Obrazowej w 
tyskim szpitalu wojewódzkim Megrez. Za kwotę niemal 15 mln 
zł stworzono w pomieszczeniach byłej szpitalnej kuchni nowo-
czesną placówkę, wyposażoną w sprzęt z najwyższej półki z 64-
warstwowym tomografem komputerowym na czele.

• Z początkiem roku prezydent Andrzej Dziuba powołał na sta-
nowisko swojego zastępcy ds. zrównoważonego rozwoju Anetę 
Moczkowską, wcześniej pracującą m.in. w Urzędzie Miasta w Ty-
chach, Urzędzie Marszałkowskim i w Parku Śląskim.

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach rozpoczął re-
alizację projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”, w ramach 
którego tyscy seniorzy dostają m.in. specjalne opaski monito-
rujące podstawowe funkcje życiowe. Program obejmuje także 
pielęgnacyjne usługi opiekuńcze m.in. „pomoc sąsiedzką” czy 
rehabilitację. Wszystko po to, by pomóc najstarszym, niesamo-
dzielnym mieszkańcom miasta.

• Po raz siódmy ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli, 
odbyła się też 28. edycja Tyskich Wieczorów Kolędowych.

lUTy

• W Centrum Balbina otwarto kolejny w Tychach Klub Seniora. 
Prowadzony przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej jest 

miejscem, gdzie starsi mieszkańcy miasta mogą realizować swoje 
pasje i zainteresowania lub po prostu wspólnie spędzać czas.

• Rekordowa liczba 202 wniosków wpłynęła na szóstą edycję 
Budżetu Partycypacyjnego. Wybrane przez mieszkańców pro-
jekty będą realizowane w 2020 roku.

• Tychy zajęły II miejsce (za Gdynią) w ogólnopolskim rankingu 
„Miasta z przyszłością”. Zestawienie przygotował portal fDi, 
będący częścią grupy The Financial Times.

Marzec

• Ponad 1000 dzieci z drugich klas tyskich podstawówek rozpo-
częło bezpłatne zajęcia nauki pływania w Wodnym Parku Tychy. 
Miasto przeznaczyło na ten cel 600 tys. zł.

• Podpisano umowę na budowę przy ul. Edukacji stadionu lek-
koatletycznego. Warta ponad 15 mln zł inwestycja ma być ukoń-
czona w 2020 roku.

• Odbywające się w Mediatece Miejskie Targi Edukacyjne od-
wiedziło ponad 2000 dzieci i młodzieży. Najmłodsi zapoznali się 
z ofertą edukacyjną tyskich placówek oświatowych.

• Marian Opania, Wiesław Komasa i Joanna Szczepkowska byli 
gwiazdami 12. edycji festiwalu monodramu MoTyF, organizo-
wanego przez Miejskie Centrum Kultury.

kWiecieŃ

• 1 kwietnia po zimowej przerwie ruszył Tyski Rower Miejski. 
Każdego roku notuje się kilkadziesiąt tysięcy wypożyczeń ro-
werów przez tyszan.

• Rada Miasta podjęła decyzję o realizacji kolejnych systemów 
oświetlenia wertykalnego na tyskich przejściach dla pieszych. 
Ma to znacząco poprawić bezpieczeństwo na „zebrach”.

• Anna Syska została nowym Miejskim Konserwatorem Za-
bytków.

• W 48 tyskich placówkach edukacyjnych rozpoczął się 8 kwiet-
nia strajk nauczycieli.

• Rozpoczęło się projektowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego OREW w Tychach. Prace budowlane 
mają ruszyć w 2020 roku.

• Hokeiści GKS Tychy obronili tytuł mistrza Polski, zdobywając 
go po raz czwarty w historii klubu.

MaJ

• Przy ul. Promnickiej w Kobiórze rozpoczęła się adaptacja ku-
pionego przez Miasto Tychy od Archidiecezji Katowickiej obiektu, 
w którym docelowo ma się mieścić dom opieki dla osób star-
szych. Uruchomienie placówki planowane jest na 2020 rok.

• Tychy dołączyły do wielu polskich miast, w których świętowano 
15. rocznicę wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

• 6 maja do egzaminu dojrzałości przystąpiło w Tychach 
686 osób. Matury odbywały się w czasie strajku nauczy-
cieli, ale wszędzie przeprowadzono je bez przeszkód, je-
śli nie liczyć kilku fałszywych alarmów bombowych m.in. 
w LO nr 2.

• Urząd Miasta zainicjował akcję „Odkorkuj Paprocany”, zachę-
cającą bywalców ośrodka do przyjeżdżania nad jezioro środkami 
transportu publicznego.

• Pół miliona gości przyjął Wodny Park Tychy w pierwszym roku 
swojej działalności.

• Meczem Katar – Nigeria zainaugurowano 24 maja na Sta-
dionie Miejskim młodzieżowe mistrzostwa świata U-20 w pił-
ce nożnej.

2019 ZA NAMI,  
czyli dwanaście miesięcy w skrócie
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• Ruszył generalny remont porodówki w szpitalu woje-
wódzkim Megrez.

• „Kompostujesz–zyskujesz” – 150 kompostowników roz-
dano mieszkańcom miasta. Celem akcji było zachęcenie 
mieszkańców do efektywnego wykorzystywania odpadów 
biodegradowalnych powstających w ogrodach  i kuch-
niach. 

• Zmarł Stanisław Niemczyk, wybitny architekt, twórca 
projektu m.in. kościoła Ducha Świętego oraz klasztoru 
franciszkanów przy ul. Paprocańskiej.

czerWiec

• Młody pianista Mateusz Krzyżowski oraz mistrzowie Polski 
– hokeiści GKS Tychy zostali uhonorowani tegorocznymi na-
grodami prezydenta Tychów w dziedzinie kultury i sportu.

• Kolejna edycja ekologicznego festiwalu Tyskie Żywioły od-
była się 8 czerwca nad Jeziorem Paprocany.

• W siedzibie Tyskich Linii Trolejbusowych podpisano umowę 
na zakup dwóch autobusów elektrycznych. Na tyskich ulicach 
pojawią się najwcześniej w połowie 2020 roku, by obsługiwać 
dotychczasową linię autobusową 291. Za autobusy i ładowarki 
do nich TLT zapłacą 5,6 mln zł.

• Najlepsze firmy, produkty i usługi zostały nagrodzone „Her-
mesami” podczas kolejnej gali Tyskiego Lidera Przedsiębior-
czości, organizowanej przez Okręgową Izbę Przemysłowo-
Handlową w Tychach.

• Tyszanie obchodzili tradycyjne Święto Miasta. Największą 
gwiazdą koncertów pod „żyrafą” była Nosowska.

liPiec

• W kościele pw. Krzysztofa z okazji święta patrona miasta 
Tychy biskup po raz 26. poświęcił samochody i motocykle.

• Po zakończeniu budowy nowego odcinka trakcji trolejbuso-
wej w Paprocanach TLT uruchomiło nowa trasę linii E oraz 
linię okrężną G.

• Zmarła była wiceprezydent Tychów Anna Kolny. Pożegna-
liśmy także Andrzeja Balcarczyka – długoletniego dyrektora 
LO nr 1 im. L. Kruczkowskiego.

sierPieŃ

• Miasto podpisało z firmą Siemens umowę na budowę ITS, czyli 
inteligentnego systemu zarządzania i sterowania ruchem. Opie-
wająca na ok. 118 mln zł umowa, poza stworzeniem systemu, 
zakłada przebudowę 40 skrzyżowań w mieście. 85% kosztów 
inwestycji pokryje dofinansowanie z UE.

• Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej podpisało umowę za 
zakup 20 nowych, zasilanych gazem autobusów, które mają trafić 
na nasze drogi najpóźniej w rok po podpisaniu dokumentu.

• Obchodziliśmy 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. 
W Parku Miejskim im. Solidarności odbyły się także uroczystości 
Święta Wojska Polskiego oraz żołnierski piknik.

• Gwiazdą trzeciej edycji Tyskiego Festiwalu Disco Polo & Dance 
był Zenon Martyniuk.

• Zmarła Łucja Staniczek – pedagog, regionalistka, wiceprezes 
Związku Górnośląskiego.

WrzesieŃ

• Urząd Miasta rozpoczął kolejną akcję zachęcającą posiadaczy 
czworonogów do sprzątania po swoich pupilach. Hasło akcji 
brzmiało „Kup psa… nie zostawiam”.

• Dzielnica Wartogłowiec była organizatorem tegorocznego 
Święta Plonów. Miejskie uroczystości dożynkowe odbyły się 1 
września.

• Z nowym rokiem szkolnym działalność rozpoczęła, po kilku-
nastu latach przerwy, Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Mło-
dzieżowej.

• Paweł Drzewiecki, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Cen-
trum Kultury, objął stanowisko dyrektora Teatru Małego.

• W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Trans-
portu zorganizowany został w Tychach Dzień Bez Samochodu. 
Otwarto także Tyski Szlak Spacerowy.

PaŹdzierNik

• „Przepis na 60 plus” to tytuł książki zawierającej przepisy 
kulinarne tyskich seniorek. Promocja wydawnictwa odbyła się 
w Mediatece.

• 13 października odbyły się wybory parlamentarne. Po kilku-
nastu latach Tychy znowu mają posła – został nim dr Michał 
Gramatyka.

• W Hotelu Tychy odbył się I Tyski Kongres Kobiet.

• Podczas festiwalu Auksodrone zaprezentowano operę Alek-
sandra Nowaka „Drach” na podstawie powieści Szczepana Twar-
docha. Atrakcją imprezy były także koncerty jazzowe z orkie-
strą Aukso, m.in. Leszka Możdżera, Adama Bałdycha i Macieja 
Obary.

• W Ministerstwie Sprawiedliwości zapadła decyzja o budo-
wie przy ul. Dąbrowskiego nowej siedziby Sądu Rejonowego 
w Tychach.

• Z okazji 50-lecia hokeja w Tychach Muzeum Miejskie zorgani-
zowało w CH Gemini wystawę, ukazała się także książka Piotra 
Zawadzkiego poświęcona tyskiemu hokejowi.

• Nowym kuratorem Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” został ar-
tysta plastyk Wojciech Łuka. Działająca w strukturach Teatru 
Małego galeria obchodziła w tym roku 25-lecie.

lisToPad

• Pod Pomnikiem Niepodległości przy Urzędzie Miasta obcho-
dzono uroczyście 101. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

• W budynku przy ul. Edukacji 11 uruchomiono Centrum Usług 
Społecznościowych. Klucze do pięciu nowych mieszkań komu-
nalnych wręczono tyskim seniorom. Wkrótce w tym miejscu 
zacznie także działać klub seniora, powstaną mieszkania chro-
nione i filia Domu Pomocy Społecznej.

• Po raz kolejny Tychy zaangażowały się w kampanię „19 dni 
przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

• W wieku 84 lat zmarł Witold Kołban, wybitny artysta malarz, 
pochodzący z Kresów, lecz od kilkudziesięciu lat mieszkający 
i tworzący w Tychach.

GrUdzieŃ

• Po trzech miesiącach remontu otwarto dla ruchu wiadukt 
na DK-1 (przy straży pożarnej). Jego zamknięcie powodowało 
spore utrudnienia w ruchu i korki w mieście.

• Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Paweł Grosman zajął III miejsce w konkursie „Śląski Prome-
teusz”, w którym biorą udział pracownicy MOPS-ów z całego 
województwa.

• Piłkarze GKS Tychy wygrali z ŁKS Łódź 2:0 i po raz pierwszy 
od ponad czterech dekad awansowali do ćwierćfinału Pucharu 
Polski. O to samo trofeum, tyle że w hokeju na lodzie, GKS bę-
dzie walczył na koniec grudnia.

• Ponad 2,2 mln zł kosztowało uruchomienie nowoczesnych 
pracowni gastronomicznych w tyskim „Browarniku”. Oddano 
je uczniom Zespołu Szkół nr 7 do użytku tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia.
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o zwyczajach 
wigilijnych i przesąDach 
związanych z tyM 
wyjątKowyM DnieM 
w roKu wiaDoMo 
nieMal wszystKo. 
Mniej natoMiast 
przetrwaŁo Do naszych 
czasów zwyczajów 
sylwestrowych 
i noworocznych, choć 
KieDyś taKże byŁo ich 
nieMaŁo.

Gdzieniegdzie nadal się je kul-
tywuje, choć obecnie sylwestro-
wo-noworoczne świętowanie 
sprowadza się właściwie do szam-
pańskiego toastu i życzeń o półno-
cy, najlepiej podczas balów i przy-
jęć, w miastach – na rynkach lub 
głównych ulicach, ale także coraz 
częściej – w teatrach, operach, czy 
podczas seansów kinowych.

W egipcie we wrześniu
Oczywiście nie we wszystkich kra-
jach i religiach przejście ze stare-
go roku w nowy przypada na noc 
z 31 grudnia na 1 stycznia, w hi-
storii też bywało różnie. W sta-
rożytnym Egipcie za początek 
roku uznawano 21 września, gdy 
na niebie pojawiała się czczona 
przez Egipcjan gwiazda Syriusz, 

a świętowanie trwało miesiąc. Dla 
Celtów przełomem roku była noc 
z 31 października na 1 listopada. 
W innych kulturach za początek 
roku uznawano zwykle wiosenne 
zrównanie dnia z nocą, gdy na-
tura budzi się do życia. Z kolei 
w starożytnym Rzymie pierwszy 
miesiąc roku początkowo poświę-
cony był bogu Marsowi i rozpo-
czynał się 1 marca. Dopiero Ju-
liusz Cezar, wprowadził w 46 r. 
p.n.e. tzw. kalendarz juliański, 
gdzie ustalono datę rozpoczęcia 
kolejnego roku na 1 stycznia.

Jak to było u chrześcijan
W tradycji chrześcijańskiej naj-
pierw kościół wyznaczył datę 
Nowego Roku na dzień Bożego 

Narodzenia, a potem data przej-
ścia ze starego w nowy rok „wę-
drowała” po kalendarzu. W An-
glii do roku 1066 rozpoczynano 
rok na Wielkanoc, a następnie, 
od 1155 roku – 25 marca. W daw-
nej Polsce i w Hiszpanii świętowa-
no Nowy Rok w Boże Narodzenie. 
Określenie „Nowy Rok” pojawi-
ło się dopiero pod koniec XVIII 
wieku. Noc Sylwestrowa rzadko 
była czasem świętowania, dopiero 
w połowie XIX wieku w bogatych 
domach mieszczańskich organi-
zowano przyjęcia, które polegały 
na wspomnieniach i wróżbach.

W tradycji, także śląskiej, pozo-
stały niektóre zwyczaje z dawnych 
lat. Z różnych źródeł i wspomnień 
wybraliśmy tylko niektóre…

Wigilia bis
Na przykład w niektórych rodzi-
nach w Sylwestra wieczorem nadal 
jest przygotowywana uroczysta ko-
lacja, coś w rodzaju drugiej kolacji 
wigilijnej z moczką, makówkami 
i rybami (choć nie obowiązuje już 
post i nie dzieli się opłatkiem), 
które najczęściej spoczywają w za-
mrażarkach od świąt. Ważna jest 
też popołudniowa msza św. pod-
czas której księża na ogół doko-
nują podsumowania minionego 
roku w parafii.

W okresie świątecznym i no-
worocznym w wielu wsiach woje-
wództwa śląskiego spotkać można 
także przebierańców. Odwiedza-
ją domy mieszkańców i kolędu-
ją. Różnie się nazywają: Szlachcice 
(Beskid Śląski i Beskid Żywiecki), 
Pastuszki (Koniaków, Istebna i Ja-
worzynka), Połazowni (Beskid Ślą-
ski). Na Ziemi Pszczyńskiej (Ćwi-
klice) są to po prostu Kolędnicy.

znikające furtki
W noc Sylwestrową popularne 
było, zwłaszcza wśród młodzieży, 
robienie kawałów i figli, z których 
najbardziej znane było wynosze-
nie furtek, a nawet bram. Kiedy go-
spodarze balowali, dla jednych był 
to dość łatwy łup, a dla drugich – 
dość kłopotliwy problem, bo furtki 
odnajdywano w innych częściach 
miejscowości, a czasami dopiero 
kiedy stopniał śnieg. Zwyczaj ten 

przetrwał m.in. w Wyrach, jednak 
powoli zanika w dobie mechanicz-
nie lub elektronicznie zamykanych 
i zabezpieczanych furtek i bram.

sylwester bez prania
Dawniej mówiono, że „Jaki Nowy 
Rok, taki cołki rok”. Dotyczyło 
to przede wszystkim pogody – 
pierwszy dzień roku wskazywał, 
jaka będzie pogoda przez cały 
rok. Sporo było (jest?) przesą-
dów. Jeśli był śnieg, w Nowy Rok 
rano wychodzono z domów myto 
twarz i ręce śniegiem, co miało 
zapewnić zdrowie i krzepę przez 
cały rok. W dzień Nowego Roku 
nie należało wydawać pieniędzy, 
co miało przypominać o potrze-
bie oszczędzania. W noc Sylwe-
strową i Nowy Rok nie mogło 
zabraknąć w domu opału, wody 
i ognia. Wierzono, że obfite za-
pasy odgonią biedę od domu. 
W Sylwestra nie sprzątano, nie 
zamiatano śmieci, żeby nie wy-
mieść szczęścia i nie rozgonić 
dobrych duchów. Nie robiono 
też prania, aby mokre ubiory nie 
schły w nocy z Sylwestra na Nowy 
Rok, bo to zwiastowało kłopoty 
ze zdrowiem. W Nowy Rok pan-
ny zakładały jakąś nową część 
ubioru, co miało im zapewnić 
powodzenie.

Wśród przesądów był i taki: 
kto pierwszy wejdzie do naszego 
domu czy mieszkania. Szczęście 

przynosił mężczyzna, natomiast 
kobieta – pecha, a im ładniejsza 
– tym gorzej. Dlatego też kobiety 
na wszelki wypadek pozostawały 
w domach... W noc Sylwestrową 
wkładano banknot do prawego 
buta, aby zapewnić sobie finanso-
wą stabilność w nowym roku.

obserwuj kieliszek
Obecnie bardziej przesądni 

wróżą z… bąbelków szampana. 
Unoszące się spokojnie przepo-
wiadają spokojny rok życia wśród 
najbliższych. Gdy jednak poru-
szają się nierównomiernie, wró-
żą zmiany. Łańcuszki bąbelków 
krzyżujących się oznaczają, że na-
leży dbać o zdrowie i nie wyda-
wać za dużo pieniędzy. Jeśli są 
małe, delikatne i równo poru-
szają się do góry, możemy liczyć 
na spokój i zdrowie.

I jeszcze kilka noworocznych 
przysłów, raczej pogodowych: 
„Jak Nowy Rok jasny i chłodny 
– cały roczek pogodny i płod-
ny”, „Na święty Sylwester mroź-
no, zapowiedź na zimę groźną”, 
„Co Nowy Rok nakaże, to wrze-
sień pokaże”, „Na Nowy Rok po-
goda, będzie w polu uroda”, „No-
woroczna pogoda słońcu w lecie 
sił doda”, „Styczeń mrozi – lipiec 
skwarem grozi”, „Dzień Sylwestro-
wy pokaże czas lipcowy”, „Jaką po-
godą Nowy Rok się odznaczy, taką 
i w sierpniu Bóg uraczy”. ●

Trudno sobie wyobrazić Sylwestra 
bez kolorowych fajerwerków i pe-
tard. To wyjątkowy dzień w roku, 
w którym z hukiem i rozbłyskami 
żegnamy to co, minione i witamy 
czas, który nadchodzi.

I właśnie tego dnia warto pa-
miętać o tym, że podczas odpala-
nia petard, rakiet, wyrzutni, wul-
kanów, czy rzymskich ogni mamy 
do czynienia z materiałem łatwo-
palnym i wybuchowym. A z tym 
nie ma żartów.

W ostatnich latach nie brako-
wało mniej lub bardziej poważ-
nych zdarzeń, związanych z od-
palaniem petard i fajerwerków, 
a do najpoważniejszych należał 
pożar balkonu, a potem miesz-
kania na 9. piętrze w bloku przy 

ul. Wyszyńskiego. Jedna petar-
da wstrzelona na balkon zabrała 
rodzinie mieszkanie i cały doro-
bek życia. Na szczęście nikt nie 
ucierpiał, bo lokatorzy wyjecha-
li, a szybka interwencja tyskich 
strażaków nie pozwoliła na roz-
przestrzenienie się ognia.

Co roku policja prowa-
dzi kontrole stoisk i sklepów, 
w których sprzedawane są fa-
jerwerki. Sprawdzana jest głów-
nie legalność środków pirotech-
nicznych oraz pełnoletniość 
osób kupujących. Zgodnie bo-
wiem z obowiązującymi prze-
pisami, istnieje całkowity zakaz 
ich sprzedaży dzieciom i mło-
dzieży do lat 18, a ci sprzedaw-
cy, którzy naruszą ten zakaz, 

muszą liczyć się z karą nawet 
do 2 lat więzienia.

– Fajerwerki należy kupować 
jedynie w sprawdzonych miej-
scach, by mieć pewność, że były 
właściwie przechowywane i nie 
są uszkodzone – powiedział bryg. 
Szczepan Komorowski, rzecznik 
Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tychach. 
– Nie kupujmy sztucznych ogni 
niewiadomego pochodzenia, bez 
polskich oznaczeń i instrukcji ob-
sługi. Zakupione petardy powin-
ny mieć polski atest. Ważne jest, 
by przed użyciem zapoznać się 
z instrukcją obsługi. Z kolei od-
palając fajerki trzeba przestrzegać 
kilku ważnych zasad. Nie należy 
odpalać ich w rękach, bo to jest 

przyczyną wielu poważnych ura-
zów rąk. Jeżeli w instrukcji jest 
napisane: „nie trzymać w ręku”, 
to nie należy tego robić nawet, je-
śli ktoś mówił, że nic mu się nie 
stało. Fajerwerki należy wypusz-
czać w otwartej przestrzeni, nie 
np. w pomieszczeniach, bo moż-
na oparzyć nie tylko siebie i in-
nych, ale także uszkodzić wzrok 
i słuch lub doprowadzić do poża-
ru. Nie powinno się odpalać fa-
jerwerków przy blokach, z bal-
konów, okien, w pobliżu drzew. 
Z kolei po ich odpaleniu odsu-
wamy się na wskazaną w instruk-
cji odległość. Absolutnie nie nale-
ży wrzucać petard i fajerwerków 
w miejsca, gdzie mogą znajdować 
się ludzie lub rzeczy łatwopalne. 

Ważne jest także, by nie podcho-
dzić do fajerwerków, które nie od-
paliły i nie podnosić ich.

Strażacy i policjanci apelu-
ją także, by nie pozwalać odpa-
lać fajerwerków dzieciom, które 
zawsze bardzo są nimi zaintere-
sowane.

– Nawet jeśli dzieci bardzo pro-
szą nie powinniśmy się na to zga-
dzać – dodaje rzecznik tyskiej 
komendy. – Powinny znajdować 
się z dala od miejsca odpalania. 
Na pociechę można dać dziecku 
dużo bezpieczniejsze zimne og-
nie, ale i w tym przypadku po-
winno się bawić pod nadzorem 
osoby dorosłej.

Przy odpalaniu fajerwerków 
należy także pamiętać, że huk pe-

tard niepokoi zwierzęta, szczegól-
nie psy.

Jeśli chodzi o możliwość sto-
sowania sankcji, to fajerwerki 
w kodeksie wykroczeń określa-
ne są mianem materiałów „po-
żarowo niebezpiecznych”. Osoby, 
które postępują niewłaściwie z fa-
jerwerkami, np. odpalają je w po-
bliżu budynków, narażają innych 
lub przyczyniają się do niebez-
pieczeństwa powstania poża-
ru, muszą liczyć się z mandata-
mi lub innymi konsekwencjami 
prawnymi.

Zadbajmy wspólnie o to, aby 
koniec starego i początek nowe-
go roku był dla nas i dla innych 
spędzonym bezpiecznie czasem 
radości. ls ●

petardy, rakiety, wyrzutnie, wulkany, czy rzymskie ognie są piękne, ale niebezpieczne.

ostrożnie z fajerwerKaMi

WróżeNie z… bąbelkóW
sylwester i nowy roK W ZWycZAJAch I PRZESąDAch

ar
c.

9|23 gruDnia 2019www.tychy.pl twoje tychyNasze Tychy



leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

ta inforMacja ucieszy 
nie tylKo parafian, 
ale wszystKich 
MieszKańców – 
po prawie 20 latach 
buDowa jeDnego 
z najŁaDniejszych 
tysKich KościoŁów 
oraz Klasztoru 
franciszKanów 
w tychach znalazŁa 
się na finiszu. jaK 
nas poinforMowaŁ 
ojciec wawrzyniec, 
po święcie trzech Króli 
rozpoczną się prace 
wyKończeniowe.

W czwartek, 19.12, kiedy odwie-
dziliśmy budowany kościół fran-
ciszkanów, szopka była już prawie 
gotowa i jak zwykle robi impo-
nujące wrażenie. Na placu budo-
wy zastaliśmy ojca Wawrzyńca 
Jaworskiego, pełniącego funkcję 
budowniczego kościoła i klasz-
toru w Tychach, który jak zwykle 
pracuje z ekipą stolarzy.

za rok w ogrodzie
– To ostatnia szopka w tym 

miejscu i w takie formie – po-
wiedział. – Już teraz przygoto-
wujemy nową, w ogrodzie pa-
rafialnym, do której zaprosimy 
wszystkich w przyszłym roku. 
Tak się szczęśliwie składa, że fi-
niszujemy z budową naszej świą-

tyni i po Trzech Królach szop-
ka z kościoła oraz zabudowania 
na zewnątrz znikną i rozpoczną 
się prace wykończeniowe. Trudno 
powiedzieć, jak długo będą trwa-
ły, ale zgodnie z decyzją ojca pro-
wincjała, przystępujemy do koń-
cowego etapu robót.

Mimo dalszych prac, żywa szop-
ka u franciszkanów w najbliższych 
latach będzie budowana, ale w in-
nym miejscu – w ogrodzie para-
fialnym. Cały teren został już 
utwardzony i stanęły tutaj pierw-
sze drewniane zabudowania. Moż-
na zatem powiedzieć, że w tym 
roku pracy jest dwa razy więcej, 
bo tak naprawdę powstają dwa 
drewniane miasteczka. To, które 
się buduje, będzie poprzez ogród 
klasztorny połączone ze świetlicą. 
Będzie można tu wejść, ogrzać się, 
napić herbaty czy kawy.

To nowe miejsce to spełnie-
nie jednego z marzeń o. Waw-
rzyńca.

– Kiedy zaczęliśmy budowę 
pierwszych stajenek chciałem, 
by była to nie tylko stajenka 
żywa ze względu na żywe zwie-
rzęta, ale ze względu na ludzi, 
którzy sami uczynią ja żywą. 
By dołączyło do nas jak najwię-
cej osób np. przebranych za pa-
stuszków – małych i starszych, 
aniołków, pań krzątających się 
wokoło, kilkudziesięcioosobowy 
chór dziecięcy, ustawiony w róż-
nych miejscach na podestach 
stajenki. I nie chodzi o jasełka, 
które przeważnie towarzyszą 

szopkom bożonarodzeniowym, 
ale o to, by stworzyć atmosferę 
prawdziwej stajenki, by Świę-
ta Rodzina była wśród ludzi, 
wśród parafian. I taka właśnie 
będzie w ogrodzie. Wybuduje-
my wielkie zadaszenie – z jednej 
strony powstanie ołtarz, wokół 
domki, będą postacie ze stajen-
ki, zwierzęta... Cały plac zamie-
ni się w wielką stajenkę i każ-

dy kto tutaj wejdzie, znajdzie 
się wewnątrz niej i stanie się 
uczestnikiem tego, co tu się bę-
dzie działo – opowiada.

Ale w tym roku wszystko jesz-
cze po staremu – franciszkanie za-
praszają do żywej szopki na tere-
nie budującego się kościoła od 25 
grudnia do 6 stycznia 2020 r.

– Podczas żywej szopki wy-
świetlany będzie film o zmarłym 

niedawno architekcie Stanisławie 
Niemczyku, twórcy projektu na-
szego kościoła – dodał o. Waw-
rzyniec. – W świątyni, obok sta-
jenki zrobiliśmy coś w rodzaju 
małego kina, do którego będzie 
można zajrzeć. Film jest autor-
stwa córki Stanisława Niemczy-
ka, Pauliny, a pan Stanisław opo-
wiada w nim nie tylko o budowie 
naszej świątyni, ale także o innych 

swoich dziełach i dzieli się prze-
myśleniami na różne tematy.

Jak co roku, w progra-
mie znalazło się sporo atrak-
cji, m.in. występy chóru God’s 
Property pod kierunkiem Ada-
ma Ryszarda Saczki, a koncer-
tować będą także Adam Kulisz, 
Agnieszka Łazarczyk, zespół 
Gruba Ferajna, zespół Jorgu-
sie i inni. ●

osTaTNia Taka szoPka…
buDowa franciszKańsKiej świątyni NA fINISZu.

Tak wygląda franciszkańska stajenka 2019. Ostatnia w tej formie i miejscu, bowiem niebawem wewnątrz kościoła rozpoczną się prace wykończeniowe.

Ojciec Wawrzyniec w ogrodzie klasztornym, gdzie za rok powstanie nowa stajenka.

reklama
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sylwia Witman
s.witman@twojetychy.pl

sieDeMnastowieczne 
MieDziane sarKofagi 
Króla wŁaDysŁawa iv 
wazy i jego żony cecylii 
renaty habsburżanKi 
wróciŁy nieDawno 
na swoje staŁe Miejsce 
w Krypcie na wawelu. 
sKąD wróciŁy? 
z tychów, z pracowni 
Konserwacji zabytKów 
prowaDzonej przez 
agnieszKę i toMasza 
trzosów, gDzie zostaŁy 
poDDawane gruntownej 
renowacji.

Nie są to pierwsze sarkofagi 
z katedry wawelskiej, które tra-
fiły do tyskiej pracowni.

– Pierwsze były u nas sarkofagi 
wojewody krakowskiego Gabrie-
la Tarnowskiego i jego żony Ewy 
z Warszyckich. Następny był sar-
kofag cynowy króla Stefana Bato-
rego, potem pięć kolejnych: kró-
la Zygmunta Augusta, królowej 
Anny Jagiellonki (żony Stefana 
Batorego), Anny Habsburżan-
ki, Aleksandra Karola, Barbary 
Zapolyi i królewny Anny Ma-
rii – wylicza Agnieszka Trzos.  
– Później pracowaliśmy przy 
sarkofagach Wazów: Zygmunta 
II Wazy, jego drugiej żony Kon-

stancji z Habsburgów, królowej 
Ludwiki Marii Gonzagi, księcia 
Jana Zygmunta. W kolejce czeka 
sarkofag Augusta Mocnego i dwa 
sarkofagi dziecięce. Będziemy 
się nimi zajmować w przyszłym 
roku. Także sarkofag marszałka 
Józefa Piłsudskiego przechodził 
u nas renowację.

ratowanie zabytków
Jak to się stało, że ratowaniem 
bezcennych skarbów, z tak wy-
jątkowego dla polskiej historii 
miejsca, zajęła się właśnie tyska 
pracownia? – Cóż, nie ma wie-
lu specjalistów w tej dziedzinie 
– odpowiada Agnieszka Trzos. 
– Właściwie jesteśmy jedyną pra-
cownią w Polsce z takim doświad-
czeniem. Można powiedzieć, 
że znaleźliśmy sobie niszę.

Agnieszka i Tomasz Trzos w za-
częli swoją „przygodę” z renowa-
cją sarkofagów w 2007 r.

– Pracowaliśmy przy sarkofa-
gach rodu Promnitzów z krypty 
grobowej kościoła pw. Wszystkich 
Świętych w Pszczynie – mówi Ag-
nieszka Trzos. – One były w bar-
dzo złym stanie, z niektórych 
niewiele już zostało. Co innego 
sarkofagi wawelskie, które były 
wcześniej poddawane renowacji 
i zawsze o nie dbano. Niemniej, 
w przypadku cynowych sarkofa-
gów, był to ostatni moment żeby 
uratować polichromie i złocenia. 

Tlenki podsadzały już warstwy 
malarskie, za chwilę po prostu 
by ich nie było.

Sarkofagi królewskie zaczę-
ły więc przyjeżdżać do Tychów. 
Tutaj Agnieszka i Tomasz Trzos 
wraz z zespołem pracują nad 
przywróceniem im świetności.

– Zaczynamy od sesji foto-
graficznej – opowiada Agniesz-
ka Trzos. – Później musimy do-
kładnie zapoznać się z techniką 
i technologią wykonania takich 
obiektów. One nie są jednorodne. 
Powstawały w różnych okresach 
i różnych warsztatach. Nie da się 
tutaj zastosować jednej metody, 
żadnego ramowego działania.

Po dokumentacji fotograficznej 
demontowane są aplikacje, jeżeli 
to oczywiście możliwe. Potem na-
stępuje ważny moment; działanie 
chemiczne i usunięcie tlenków. 
– Wtedy naszym oczom ukazu-
ją się inskrypcje, kolory i złoce-
nia – opowiada Agnieszka Trzos. 
– W przypadku sarkofagów cy-
nowych bardzo istotne jest wy-
konanie wewnętrznej konstrukcji 
usztywniającej, bo cyna „płynie”. 
Umieszczamy w sarkofagach kon-
strukcję wewnętrzną, dostoso-
waną do potrzeb danego obiek-
tu. Robimy to tak, by nie wiercić 
dodatkowych otworów, wyko-
rzystujemy elementy pierwotne. 
Gdy mamy już wszystko usztyw-
nione, przychodzi najprzyjem-
niejsza faza, czyli konserwacja 
estetyczna. Uzupełniamy złoce-
nia, nadlewamy cynę, rzeźbimy 
w niej jeżeli czegoś brakuje, zło-
cimy, srebrzymy.

dawni mistrzowie rzemiosła
Sarkofagom Władysława IV Wazy 
i jego małżonki Cecylii Rena-
ty mieliśmy okazję przyjrzeć się 
w momencie, gdy złocone aplika-
cje były już na nowo montowane 
do miedzianych burt i wieka.

– To miedziane sarkofagi, 
a nie cynowe jak większość, 
którymi się zajmowaliśmy – wy-
jaśnia Agnieszka Trzos. – Mają 
zupełnie inną budowę tech-
nologiczną, występują tu inne 
zagadnienia konserwatorskie. 
Zdobienia są wykonane z mie-
dzi złoconej ogniowo. To nie 

są odlewy tylko bardzo wyso-
kiej klasy repusowanie. Wzór 
jest wybijany na miękkim ko-
wadle. Żaden współczesny repu-
ser nie jest w stanie tak głębo-
ko wybijać z blachy. Oryginalne 
złocenie było wykonane tech-
niką ogniową, której się już nie 
używa. To dodatkowa trudność, 
bo współczesne złocenie galwa-
niczne daje już inne efekty.

Praca nad renowacją sarko-
fagu trwa zazwyczaj kilka mie-
sięcy, chociaż – jak mówią tyscy 
specjaliści – optymalnym okre-
sem byłby rok. Jednak kalendarz 
„dotacyjny” rządzi się swoimi 
prawami… – Zazwyczaj o przy-
znaniu dotacji dowiadujemy się 
w maju, a odbiór urzędnicy chcą 
mieć na listopad – mówi Agniesz-
ka Trzos. – To wymaga naprawdę 
szybkiego tempa, co nie do koń-
ca jest dobre dla samego obiek-
tu i dla nas oczywiście też. Tym 
bardziej, że my nie ułatwiamy so-
bie pracy. Na przykład nie rozci-
namy cynowych burt sarkofagu. 
Kierujemy się zasadą, że chcemy 
zachować jak największą ilość 
pierwotnych połączeń. Chociaż 

utrudnia nam to działanie, obiekt 
jest po takiej konserwacji bardziej 
wiarygodny niż pocięty na kawał-
ki i później lutowany.

zagadki historii
Jakie to uczucie, gdy własnymi rę-
kami dotyka się cennego zabyt-
ku, a następnie trzeba go rozło-
żyć na części i dokonywać na nim 
tych wszystkich operacji? – Oczy-
wiście są to emocje – przyznaje 
Agnieszka Trzos. – To podwójnie 
przyjemna praca, bo bawimy się 
też trochę w detektywów. Tak było 
zwłaszcza w przypadku sarkofa-
gów pszczyńskich. Nie znaliśmy 
osób, które leżały w tych sarko-
fagach, nie każdy był podpisany, 
a jeśli miały inskrypcje, to tak 
zabrudzone, że dopiero w trak-
cie pracy mogliśmy je odczytać. 
W przypadku wawelskich sarko-
fagów także rozwikłaliśmy kilka 
tajemnic. Tak więc obok zwykłej 
technicznej i estetycznej pracy, 
jest to też praca tropiciela.

Sarkofagi to oczywiście nie je-
dyne zabytki, jakimi zajmują się 
państwo Trzosowie. Te najcen-
niejsze nie trafiają jednak do ty-

skiej pracowni; są to malowidła 
ścienne w kościołach.

– Mamy w dorobku trzy śred-
niowieczne malowidła, które sami 
znaleźliśmy – mówi z dumą Ag-
nieszka Trzos. – Nie były wcześ-
niej znane, dopiero my wydo-
byliśmy je spod warstw tynku. 
To freski w kościołach w Kar-
chowicach, Lubecku i Sadowie. 
Co ciekawe, Śląsk był uważany 
za rejon gdzie tego typu obiek-
ty nie występują. A okazało się, 
że trzeba uważniej szukać…

Ta niezwykła przygoda ze sztu-
ką i historią trwa już wiele lat. 
– Studiowaliśmy z mężem w Kra-
kowie – wspomina Agnieszka 
Trzos. – Gdy po studiach wróci-
liśmy do Tychów, wszyscy nas py-
tali „co wy tam będziecie robić, 
konserwować bloki? ”. Cóż, kon-
serwujemy królewskie sarkofagi 
z katedry na Wawelu.

***
Agnieszka Trzos jest konserwato-
rem sztuki i wykładowcą Akade-
mii Sztuk Pięknych w Katowicach. 
Jest córką znanego w Tychach 
grafika Stanisława Kluski. ●

reklama

od sTefaNa baToreGo Po 
Marszałka Józefa PiłsUdskieGo
KrólewsKie sarKofagi ODZySKuJą BLASK W TySKIEJ PRAcOWNI. 

Żaden współczesny repuser nie jest w stanie tak wybijać z blachy – mówi 
Agnieszka Trzos o aplikacjach na sarkofagu Władysława IV Wazy.

W pracowni przy ul. Skalnej zespół Agnieszki i Tomasza Trzosów pracuje nad 
przywracaniem świetności zabytkom, m.in. królewskim sarkofagom.
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Twoje Tychy: Czy 
w dobie internetu, youtube 
i stand up’u śpiewający satyryk 
ma miejsce na rynku?
KRZySZtOf DauKSZeWicZ: 
– Dziękuję, nie narzekam. 
Mam to szczęście, że ludzie 
wciąż przychodzą na moje 
koncerty, choć muszę przyznać, 
że jak widzę kogoś na sali przed 
pięćdziesiątką, to idę o zakład, 
że przyprowadził rodziców lub 
się po prostu pomylił. Wychodzi 
na to, że moi fani starzeją się 
razem ze mną, a mi to całe sta-
rzenie w ogóle nie przeszkadza. 
Co prawda kiedy wstaję rano, 
to coś tam w kościach łupie 
i muszę to rozchodzić, a gdy już 
to rozchodzę to... jest wieczór 
i z tego rozchodzenia jestem tak 
zmęczony, że muszę iść spać.
Ale wracając do pytania – gram 
przy pełnych salach, publicz-
ność często utwory śpiewa 
ze mną, a jak odwiedzam dajmy 
na to Festiwal Piosenki Tury-
stycznej, to śpiewane są tam 
moje piosenki. Jak wspomnia-
łem na początku, dziękuję 
za troskę, nie narzekam.

Satyryk polityczny miał więcej 
pracy kiedyś, czy ma teraz?
– Po upadku komunizmu 
znajomi żartowali, że pójdę 
z torbami. Ale na szczęście 
głupota ludzka jest ponadu-
strojowa, a to przecież z niej 
śmiejemy się najczęściej. Mówi 
o tym mój monolog „Muzyko-

terapia”. Myślę, że po wprowa-
dzeniu kilku poprawek byłby 
zaskakująco aktualny. Choć 
muszę przyznać, że kiedyś 
świat był prostszy. Był jasny 
podział na dobrą opozycje 
i złą komunę, a teraz wszyscy 
pozują na dobrych zbawicieli 
narodu. Politycy przechodzą 

długie szkolenia jak poruszać 
się w przestrzeni publicznej, 
co można powiedzieć 
i jak, a czego lepiej unikać. 
Na szczęście wszędobylskie 
media szybko obnażą co jest 
w środku takiego delikwenta. 
Do tego służy choćby 
„Szkło kontaktowe”, którego 

oglądalność potrafi skoczyć 
o 1/3 podczas ciekawszych 
sytuacji w polityce. Jak się 
nic nie dzieje, to zawsze 
można sprawdzić co się dzieje 
u tzw. pewniaków. Dobrym 
przykładem jest elektryk, który 
został prezydentem. Wałęsa jest 
bardzo groteskowy w wierze 

w swoją wielkość, dzięki 
czemu zawsze jest wdzięcznym 
tematem. Ponadto muszę 
przyznać, że jestem uzależniony 
od informacji dotyczących 
polskiej sceny politycznej. 
Po dwóch tygodniach za grani-
cą staję się nieznośny, marudny, 
czasem krnąbrny. Kilkukrotnie 
proponowano mi osiedlenie się 
w innym kraju, ale ja bym tego 
nie przeżył.

Ale czasami odpuszcza pan tematy 
polityczne i bierze się choćby 
za „meneliki”, czyli historyjki, 
w których główne rolę grają nie 
zawsze trzeźwi przedstawiciele 
tzw. marginesu społecznego.
– O tak. Kiedyś, jak grałem 
koncert we Wrocławiu, 
to zaczepiło mnie dwóch 
miłośników trunków wy-
skokowych. Ten pierwszy 
zaskoczył całkowicie, prosząc 
o uścisk dłoni i zarzekając 
się, że nic innego nie chce. – 
A co to za jeden? – zdziwił się 
ten drugi, mając widocznie 
bardziej interesowne zamiary 
co do mojej osoby. Pierwszy 
palnął kolegę w łeb z oburze-
niem krzycząc na niego: „Pana 
Krzysia nie znasz łachudro? Toż 
to nasz promotor! ”.
Nigdy nie szydzę z położenia 
w jakim Ci ludzie się znajdują, 
ale ilość barwnych historii 
z nimi związana jest tak wielka, 
że szkoda ich nie spisywać. 
Toteż spisuję. I tak zostałem 

ikoną menelstwa polskiego. 
Mam nadzieję, że tego 
na pierwszy rzut oka nie widać. 
Dowiedziałem się też od fanów, 
że dzięki menelikom zmienili 
stosunek do panów wiecznie 
zagabujących o gotóweczkę. 
Aktualnie przymierzam się 
do wydania trzeciego tomu, 
zatem wszystkim miłośnikom 
meneli polecam śledzenie list 
wydawniczych.

Ulubiona potrawa świąteczna?
– U mnie od wielu lat król wigi-
lijnego stołu jest jeden – karp. 
Wigilię spędzamy w kilkanaście 
osób, jest to rodzina i najbliżsi 
przyjaciele, którzy przyjeżdżają 
na tego mojego karpia. Jest 
to przepyszna ryba, którą 
potrafię świetnie usmażyć. 
Większość ludzi lekceważy 
tę rybę, ale ja mam na nią 
świetny i prosty sposób. Po pro-
stu trzeba smażyć na dużej 
ilości oleju, powiedzmy niech 
to będzie 2 cm. Kiedy olej 
jest już wystarczająco gorący 
to cyk karpia na patelnię. Jak 
tylko mięso zbieleje to od razu 
dzwonka na drugą stroną. Gdy 
zbieleje z drugiej, jest gotowy, 
a mięsko karpia jest wtedy 
tak delikatne, że można nim 
smarować chleb. Każda minuta 
dłużej na patelni spowoduje, 
że ryba będzie sucha czyli 
zepsuta, w odczuciu moim 
i moich wigilijnych gości.
KaMil peszat ●

karP WedłUG daUkszeWicza
poDczas listopaDowej wizyty Krzysztofa DauKszewicza W TEATRZE mAłym PODPyTALIŚmy GO O mENELIKI, ŚWIęTA I RyNEK PRAcy W SATyRycZNym ŚWIATKu.
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25 gruDnia środa
goDz. 16 – hENRyK cZIch z zespołu univer-
se – koncert kolędowy (kościół bł. Karoliny, ul. 
Tischnera 50)

26 gruDnia czwartek
goDz. 16 – mAGDA ANIOł kameralnie – kon-
cert kolędowy (kościół bł. Karoliny, ul. Tischne-
ra 50)

27 gruDnia piątek
goDz. 17 – DZIEŃ SENIORA NA mąKOłOW-
cu – spotkanie opłatkowo-kolędowe dla osób 
pow. 60 lat (Gospoda Pod Kogutem, ul. miko-
łowska)
goDz. 19 – JAm SESSION w świątecznym kli-
macie (Riedel music club, ul. Oświęcimska 53)

28 gruDnia sobota
goDz. 12 – BAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Pierwsza gwiazdka” (mBP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)
goDz. 18 – AKTOR W DIALOGu – spotkanie 
z Jadwigą Jankowską-cieślak (Teatr mały, ul. 
hlonda 1)
goDz. 19 – KOLęDOWANIE Z KAPELą RuBE 
ŚWINyE (Parafia pw. miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa)

31 gruDnia wtorek
goDz. 19 i 22.30 – „KTO NAS ODWIEDZI? ” 
– przedstawienie sylwestrowe z udziałem Ja-
dwigi Jankowskiej-cieślak i Jana Peszka (Teatr 
mały, ul. hlonda 1)

2 stycznia czwartek
goDz. 10 – SZTuKA X muZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Obdarowani” (mBP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

goDz. 17 – SZTuKA X muZy – projekcja filmu 
dla dorosłych „Lektor” (mBP – mediateka, al. Pił-
sudskiego 16)

4 stycznia sobota
goDz. 9 – XXIX TySKIE WIEcZORy KOLęDO-
WE: przesłuchania konkursowe chórów (Zespół 
Szkół muzycznych, al. Niepodległości 53)
goDz. 12 – BAJKOTEKA – projekcja filmu dla 
dzieci „Księżniczka Emmy” (mBP – mediateka, 
al. Piłsudskiego 16)

5 stycznia niedziela
goDz. 18 – XXIX TySKIE WIEcZORy KOLęDO-
WE: koncert inauguracyjny – koncert kolęd 
i pastorałek w wyk. zespołu Turnioki (kościół 
pw. bł. Karoliny, ul. Tischnera 50)

6 stycznia poniedziałek
goDz. 17.30 – XXIX TySKIE WIEcZORy KOLę-
DOWE: koncert Andrzeja Sikorowskiego i mai 
Sikorowskiej z zespołem (kościół pw. Ducha 
Św., ul. myśliwska 43)

6 stycznia: goDz. 17.30 – XXiX tysKie 
wieczory KolęDowe: Koncert an-
Drzeja siKorowsKiego i Mai siKo-
rowsKiej, KościóŁ pw. Ducha św.
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przyszŁoroczna eDycja 
twK rozpocznie się 4 
stycznia KonKurseM 
chórów, a zaKończy 
tyDzień później 
KoncerteM finaŁowyM 
„KolęDy z różnych 
stron świata”. poMięDzy 
tyMi DataMi taKże nie 
zabraKnie atraKcji.

Bez konkursu chórów Tyskie 
Wieczory Kolędowe obejść się nie 
mogą. Wszak to właśnie od kolę-
dowych zmagań śląskich zespo-
łów śpiewaczych w 1991 roku 
rozpoczęła się ich historia. Nie 
inaczej będzie i w styczniu przy-
szłego roku, podczas 29. edycji 
festiwalu. Kilkanaście chórów – 
dużych i kameralnych – spotka 
się w sobotę, 4 stycznia w Zespo-
le Szkół Muzycznych, by walczyć 
o konkursowe nagrody. Zespoły 
oceniać będzie jury, któremu tra-
dycyjnie przewodniczyć będzie 
ks. prof. Antoni Reginek.

Cykl wieczornych koncer-
tów kolędowych zainaugurują 
Turnioki, którzy w niedzielę (5 
stycznia o godz. 18) w koście-

le pw. bł. Karoliny zaprezentują 
kolędy i pastorałki na góralską 
nutę. Następnego dnia, w Święto 
Trzech Króli o godz. 17.30 w koś-
ciele pw. Ducha Świętego z tysza-
nami spotkają się: lider krakow-
skiej grupy Pod Budą Andrzej 
Sikorowski, jego córka Maja Si-
korowska oraz towarzyszący im 
zespół muzyczny.

We wtorek, 7 stycznia Tyskie 
Wieczory Kolędowe zawitają 
do kościoła ewangelicko-augs-
burskiego św. Piotra i Pawła, 
gdzie o godz. 18.30 rozpocznie 
się koncert laureata poprzed-
niego konkursu – chóru Canti-
cum Novum z Suszca. Z recita-
lem organowym wystąpi także 
Michał Botor.

Aby zobaczyć legendę polskiej 
muzyki rozrywkowej – zespół 
Skaldowie, trzeba będzie w śro-
dę, 8 stycznia zajrzeć o godz. 19 
do kościoła pw. św. Krzysztofa, 
bo tam właśnie bracia Zielińscy 
z kolegami wystąpią w repertua-
rze kolędowo-świątecznym. Kolę-
dy będą też podstawą repertuaru 
koncertu Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Mały Śląsk”, który wystąpi 9 

stycznia (godz. 18) w kościele pw. 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
w Cielmicach. Wreszcie w piątek, 
10.01 o godz. 19 w kościele pw. 
św. Benedykta zaśpiewa Akade-
micki Chór Politechniki Śląskiej, 
z udziałem harfistki Amelii To-
karskiej.

Festiwal zakończy tradycyj-
nie koncert finałowy, w którego 
pierwszej części wystąpią laure-
aci konkursu chórów, a w dru-
giej – Aukso Orkiestra Kameral-
na Miasta Tychy, Chór Kameralny 
Akademii Muzycznej w Katowi-
cach oraz soliści: Joanna Spandel 
(sopran), Julieta Gonzalez (mez-
zosopran) i Michał Botor (orga-
ny). Zespoły poprowadzi Henryk 
Jan Botor, dyrektor artystyczny 
TWK.

Koncert finałowy rozpocznie 
się w sobotę, 11 stycznia o godz. 
15.30, jak zwykle w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny.

Tyskie Wieczory Kolędowe 
odbywają się pod honorowym 
patronatem ks. abp Wiktora 
Skworca i prezydenta Tychów 
Andrzeja Dziuby.

wojciech wieczoreK ●

To już ostatnie chwile na podjęcie 
decyzji dotyczącej sposobu spę-
dzenia tegorocznego Sylwestra. 
Tym, którzy nie mają jeszcze żad-
nego pomysłu w sukurs przycho-
dzi Teatr Mały.

„Kto nas odwiedzi? ” to sztu-
ka autorstwa Igora Savina, wyre-
żyserowana przez Cezarego To-
maszewskiego. Jej akcja dzieje się 
w starym, nawiedzanym przez 
duchy zamku, a widzowie powo-
li odkrywają tajemnice budow-
li i przebywającej tam pary star-
szych ludzi.

Ta sztuka to dwie brawurowe, 
popisowe partytury dla dwójki 
aktorów. Reżyser przedstawie-
nia, które zobaczymy w Teatrze 
Małym, lepiej nie mógł wybrać 
i w rolach pani domu i jej goś-
cia obsadził jedne z najwięk-
szych gwiazd polskiej sceny – Ja-
dwigę Jankowską-Cieślak i Jana 
Peszka.

Spektakl „Kto nas odwiedzi?” 
pokazany zostanie w ostatnim 
dniu 2019 roku dwukrotnie, 
o godz. 19 i 22.30. Są jeszcze bile-

ty na przedstawienie, do którego 
placówka z ul. Hlonda 1 zapewnia 
poczęstunek i noworoczny szam-
pański toast. ww ●

jadwiga jankowska-cieślak i jan peszek zapraszają.

sylwester w teatrzeGWiazd Nie 
zabrakNie
tysKie wieczory KolęDowe DOcZEKAły SIę 29. EDycJI.

Skaldowie wystąpili kilka lat temu na Jarmarku Bożonarodzeniowym. 
W styczniu zagrają podczas Tyskich Wieczorów Kolędowych.
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austria
W czasie wigilijnej kolacji je się 
karpia albo kaczkę, na stole nie 
może zabraknąć pierników, pie-
czonych kasztanów oraz wina 
z przyprawami korzennymi.

belgia
Uroczystą kolację je się tam co-
raz częściej w restauracji, na wi-
gilijnym stole obowiązkowo musi 
pojawić się indyk z kasztanami 
i borówkami. Wigilia to dzień 
ceremonii religijnych, a także 
przedstawień upamiętniających 
narodziny Jezusa.

boliwia
Mieszkańcy kraju najpierw włas-
noręcznie wykonują figurki, które 
potem, w Wigilię, święcą. Potem, 
do samego rana, trwa zabawa.

chorwacja
Przed Bożym Narodzeniem sieje 
się w naczyniu pszenicę (symbol 
odnowienia życia), która w czasie 
świąt ustawiana jest przy żłóbku, 
pod choinką albo w rogu poko-
ju. Pszenicę przycina się i owija 
wstążkami – czerwoną lub w na-
rodowych chorwackich barwach. 
W Wigilię czuwa się do północy, 
idzie się na mszę, a następnego 
dnia przygotowuje się uroczystą 
kolację.

dania
Tradycyjną wigilijną potrawą jest 
pieczona kaczka, kolacja kończy 
się podaniem ryżu z owocami. 
W jednej z miseczek ukryty jest 
migdał – kto go znajdzie, temu 
należy się dodatkowy prezent.

filipiny
Adwent to czas na przygotowa-
nia – zdobi się domy i ulice, nato-
miast 24 grudnia aktorzy przed-
stawiają szopkę.

francja
Na świątecznym stole obowiąz-
kowo musi znaleźć się pasztet 
z gęsiej, ewentualnej kaczej wą-
tróbki, są też ostrygi i wędzony 
łosoś. W Wigilię – inaczej niż 
w Polsce – jada się mięso, szcze-
gólnie indyka.

Grecja
W wigilijny wieczór dzieci od-
wiedzają domy, śpiewają kolę-
dy, a w zamian dostają słodycze. 
Na świątecznym stole musi zna-

leźć się Chleb Chrystusa – duże 
słodkie bochenki.

Hiszpania
Wigilia to domowe święto. Wie-
czorem rodzina zasiada do stołu, 
na którym znajdują się: jagnię-
cina, indyk, owoce morza, ryby. 
Na deser podaje się hiszpańskie-
go szampana, marcepan, orzechy, 
ciasteczka. Hiszpanie chętnie bu-
dują szopki – ustawiają je w do-
mach, ale też na ulicach czy skle-
powych wystawach.

Holandia
W tym kraju nie ma tradycyjnej 
Wigilii. Istnieje jednak zwyczaj 
strojenia choinki, śpiewania ko-
lęd i uczestnictwa w pasterce. 
Holendrzy wysyłają za to niezli-
czone ilości świątecznych kartek 
z życzeniami.

kamerun
Tu Wigilia wygląda zupełnie 
inaczej, niż u nas. Kameruńczy-
cy czytają Biblię, śpiewają pieśni. 
To dzień wolny od pracy.

kolumbia
Świętowanie zaczyna się o wiele 
wcześniej niż w Polsce, bo 8 grud-
nia. Już wtedy przystraja się krze-
wy ozdobami. Nie ma tradycyj-
nej wigilijnej kolacji, nie ma też 
zwyczaju dawania prezentów, 
ale po ostatniej mszy rozpoczy-
na się świętowanie, które trwa 
do rana.

litwa
Święta na Litwie są podobne 
do tych w Polsce. Przestrzega się 
postu, w niektórych częściach 
kraju tak jak u nas pielęgnowana 
jest tradycja łamania się opłat-
kiem.

Meksyk
W Meksyku Boże Narodzenie 
to czas dla rodziny i religii. Typo-
wy zwyczaj to piniata – pod sufi-

tem zawiesza się gliniane naczynia 
wypełnione słodyczami i owoca-
mi, które – by wyciągnąć słodkości 
– trzeba umiejętnie strącić.

Niemcy
Na wigilijnym stole znajdzie-
my sałatkę kartoflaną i kiełbas-
ki (w Niemczech nie ma postu). 
W pierwszy dzień świąt na obiad 
podawana jest pieczona gęś.

Norwegia
W czasie Wigilii podaje się 
tu Ribbe (wieprzowe żeberka), 
pinnekjøtt (gotowana baranina) 
i lutefisk (solona i gotowana ryba, 
którą wcześniej kilka dni moczy 
się w ługu sodowym, podawana 
z boczkiem).

słowacja
Na wigilijnym stole stawia się 
zupę z kiszonej kapusty z grzy-
bami, jest karp, makowe ciastka. 
Jest też czosnkowy opłatek.

Usa
W Stanach Zjednoczonych nie 
ma postu, tradycyjnej Wigilii, 
pasterki. Na obiad w pierwszy 
dzień świąt podaje się pieczone-
go indyka.

Węgry
Te święta na Węgrzech obchodzą 
wszyscy. Tygodnie przed Wigilią 
mają własne nazwy: papierowy, 
brązowy, srebrny i złoty. W „zło-
tą niedzielę” robi się zakupy, ku-
puje choinkę. Na święta w każ-
dym domu je się m.in. pralinki 
z masą marcepanową, waniliową, 
orzechową, albo z galaretką. Są 
też strucle z makiem i orzechami, 
zupa rybna z rodzynkami i wiś-
niami, pieczony karp.

Wielka brytania
W pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia na obiad podaje się 
pieczonego indyka z borówkami. 
W drugi dzień świąt Brytyjczycy 
spotykają się ze znajomymi lub 
wyjeżdżają na narty. ●

MiejsKa biblioteKa 
publiczna po raz Drugi 
zorganizowaŁa Dzień 
regionalny. na scenie 
w MeDiatece pojawiŁy 
się Maria lipoK-
bierwiaczoneK, stefania 
DyDuch i joanna bartel 
– trzy osobowości, 
Które wiele różni, ale 
Łączy jeDno – MiŁość 
Do traDycji i Kultury 
śląsKa. publiczność 
przeżyŁa z niMi 
niezapoMniany wieczór.

„Tychy po ślonsku czyli gryfno 
godka, maszkiety i inne ucie-
chy” – to było hasło spotkania, 
które odbyło się 5 grudnia, przy 
wypełnionej widowni w Media-
tece. Publiczność nie była rozcza-
rowana, bo nie zabrakło żadne-
go z obiecanych elementów. Była 
ślonsko godka, maszkiety i dużo 
uciechy.

Najpierw na scenie pojawiła się 
dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, 
etnograf, autorka wielu publikacji 
o regionie, wieloletnia dyrektor 
Muzeum Miejskiego w Tychach 
i inicjatorka jego utworzenia. 
Opowiedziała o świątecznych 
obyczajach na Śląsku, chociaż za-
znaczyła, że taka opowieść mo-
głaby zająć wiele godzin. Mówiła 
o wigilijnych potrawach i o tra-
dycji, która z jednej strony wy-
daje się nienaruszalna, a z dru-
giej ma bardzo wiele wariantów. 
– Ten śląski zwyczaj nie jest iden-
tyczny wszędzie – mówi dr Maria 
Lipok-Bierwiaczonek. – W róż-
nych zakątkach regionu a nawet 
w tej samej miejscowości rodziny 
mają swoje własne kanony trady-
cji świątecznej. Warto się zacie-
kawić jak to jest u bliskich i zna-
jomych.

różnorodność dopuszczalna, ale...
– Wydaje nam się często, że jeśli 
ma być po śląsku, to musi być 
tak i tak. Ale zupa rybna i sie-
mieniotka konkurują ze sobą 
jeśli chodzi o miano tej wigilij-
nej śląskiej zupy numer jeden. 
Jest też zupa grzybowa. Ta wie-
lowariantowość jest bardzo po-
zytywna, to nie znaczy że ktoś 
łamie tradycję. Mimo pewnego 
obowiązującego rysu, różnimy 
się w szczegółach. Najsilniej 
trzymają się makówki, są chyba 
na każdym śląskim wigilijnym 
stole. Ale są różnie przyrządzane. 

Jedni układają warstwami, inni 
mieszają, jedni używają bułki, 
inni sucharów. To, że dysponu-
jemy dzisiaj wieloma dodatkami, 
które kiedyś nie były dostępne, 
to też sprawia, że te nasze trady-
cyjne potrawy modernizujemy. 
Warto jednak zawsze pamiętać 
co jest stare, a co nowe. Co nasze, 
a co zapożyczone.

Chociaż dr Maria Lipok-
Bierwiaczonek przekonywała, 
że różnorodność nie jest zbrod-
nią na tradycji, to jednak podkre-
ślała pewne elementy dla śląskiej 
tradycji nienaruszalne.

– Prezenty w Wigilię przynosi 
Dzieciątko, koniec i kropka. Jeże-
li przynosi je ktoś inny, to znaczy, 
że jest to już zwyczaj przyniesiony 
z innych regionów, nie śląski.

Wigilijne potrawy takie jak 
barszcz z uszkami i pierogi to za-
pożyczenia z innych regionów. 
Na śląską wieczerzę składa się 
smażony karp, kapusta z grzy-
bami i ziemniaki. – Te ziemniaki 
na Wigilię to jest coś, co zdumie-
wa osoby z innych części kraju – 
mówi dr Lipok Bierwiaczonek – 
A przecież z karpiem i kapustą 
one smakują najlepiej!

Niektóre tradycyjne potrawy 
odchodzą już w zapomnienie. 
– Mało kto gotuje dzisiaj kapu-
stę z grochem, a ona była kiedyś 
na śląskich stołach obowiązkowa. 
Za to kapusta z grzybami ma się 
całkiem dobrze.

W drugiej części spotkania 
na scenie pojawiła się Stefania 
Dyduch, w tradycyjnym pszczyń-
skim stroju i ze swoją fantastyczną 
ślonskom godkom (której można 
słuchać m.in. na videoblogu „Ty-
ski bifyj” na YouTube).

kaj ten mak?
Pani Stefania, poprzez opowieści 
o dzieciństwie i młodości prze-
niosła słuchaczy w świat dawnej 
śląskiej wsi, gdzie mimo różnych 
przedziwnych wypadków, życie 
zawsze toczyło się spokojnie. No, 
przynajmniej dopóki na stole był 
rosół z nudlami… – A właściwie 
to powinny być nudle z rosołem 
a nie rosół z nudlami, bo nieroz 
na weselach tych nudli trza było 
szukać w tym rosole – opowiada-
ła niestrudzona popularyzatorka 
śląskiej kultury.

O wyższości kuchni śląskiej 
nad każdą inną Stefania Dyduch 

WiGilia Na ŚWiecie
ile Krajów, tyle jest traDycji, zwyczajów i obrzęDów związanych ze świętaMi 
bożego naroDzenia. WIGILIE PODOBNE DO POLSKIEJ ODNAJDZIEmy W cZEchAch, 
NA SłOWAcJI I LITWIE. ALE OPłATKIEm, TAK WAżNym DLA NAS, DZIELą SIę Już TyLKO LITWINI.

reklama

cZy WieSZ, że…

Grekokatolicy obchodzą 
święta prawie dwa tygodnie 
później niż katolicy. Różnica 
wynika z posługiwania się 
kalendarzem juliańskim. 
Kościół ormiański obchodzi 
święta od dnia 6 stycznia.

Godka, MaszkieTy i iNksze UciecHy
w MeDiatece PO RAZ DRuGI ODBył SIę DZIEŃ REGIONALNy.

Młode pokolenie kultywuje śląskie tradycje: zespół regionalny Żwakowskie Bajtle z SP nr 10, prowadzony przez Teresę Kurpas.
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w zależności 
oD rejonów świata 
w czasie bożego 
naroDzenia różne 
postaci Mają ręce 
peŁne roboty 
z obDarowywanieM 
grzecznych Dzieci 
świątecznyMi 
prezentaMi. 
gwiazDor, DzieciątKo 
a Może święty 
MiKoŁaj? postaraMy 
się oDpowieDzieć 
na to pytanie...

Najhojniejszy patron panien 
na wydaniu
Bez najmniejszych wątpliwości 
można stwierdzić, że 6 grudnia 
prezenty przynosi Święty Miko-
łaj. Ta tradycja sięga średniowiecz-
nych czasów i kultywuje pamięć 
o działalności żyjącego na przeło-
mie III i IV wieku biskupa Mikoła-
ja z Myry, który cały swój majątek 
rozdał biednym i potrzebującym. 
Badacze zwyczajów często wywo-
dzą wigilijne prezenty z rzymskich 
Saturnaliów lub wiążą z darami, 
jakie małemu Jezusowi przynieśli 
Trzej Królowie. Co ciekawe wize-
runek poczciwego, korpulentnego 
staruszka w czerwonym kubraczku 
i z długą siwa brodą został rozpo-
wszechniony przez koncern znany 
z produkcji gazowanego napoju 
w latach 30. XX wieku i głów-
nie osobom odpowiedzialnym 
za ówczesny marketing możemy 
podziękować za dzisiejsze wyob-
rażenie patrona panien na wyda-
niu, piekarzy, żeglarzy, mieszczan, 
ubogich, dzieci, uczniów i rolni-
ków. Aktualnie ojczyzną Świętego 

jest Laponia (na adres: Tähtikuja 
1, Rovaniemi 96930 Arctic Circ-
le przychodzi ponad pół miliona 
listów rocznie), gdzie przez cały 
rok z armią swoich pomocników 
w zasypanych śniegiem chatkach 
przygotowuje prezenty dla dzieci 
na całym świecie.

Warto dodać, że w samej Fin-
landii prezenty przynosi Jou-
lupukki, który jest mieszanką 
współczesnego Mikołaja oraz po-
staci z dawnych wierzeń, symbo-
lizowanej przez kozła, za którego 
dawniej przebierano się na za-
kończenie okresu Bożego Naro-
dzenia. Na Islandii natomiast za-
danie to powierzone jest aż 
trzynastu Yuletide-lads – posta-
ciom z opowieści ludowych, któ-
re w ostatnich latach jednak za-
częły do złudzenia przypominać 
„zachodnich” Mikołajów.

co mają wspólnego zabory 
ze świętami bożego narodzenia?
W Polsce Święty Mikołaj pracuje 
także w Wigilię Bożego Narodze-
nia głównie na Mazowszu. Miesz-
kańcy Wielkopolski, Pomorza Za-

chodniego, Kujaw, Ziemi Lubuskiej 
czy Kaszub wyglądają za Gwiaz-
dorem, kolędnikiem symbolizu-
jącym mędrców, którzy udali się 
w długą podróż, by u jej kresu ob-
darować nowo narodzonego Jezu-
ska. Podobnie jak Mikołaj, Gwiaz-
dor ma długą brodę, lecz zamiast 
czerwonego skafandra odziany 
jest w baranie futro, a obok worka 
z prezentami dzierży rózgę, którą 
chłoszcze niegrzeczne dzieci.

Najmłodsi i zarazem grzeczni 
mieszkańcy Małopolski i Podkar-
pacia prezenty dostają od Anioł-
ka, zaś u nas na Górnym Śląsku 
rozdawaniem podarków zajmu-
je się Dzieciątko, symbolizują-
ce narodzonego Jezusa. Spotkać 
je można również w Słowacji 
i Czechach. Dzieciątko jest od-
powiedzialne za dostarczenie 
prezentów mieszkańcom wie-
lu krajów, m.in. Chorwacji, Wę-
gier, Włoch, katolickich regio-
nów Niemiec, Luksemburga, ale 
też Kolumbii czy Meksyku.

Inaczej jest na Dolnym Śląsku, 
gdzie pociechy wypatrują Anioł-
ka. W różnych zakątkach Polski 

zamieszkałych przez mniejszość 
o wyznaniu prawosławnym spot-
kać można Dziadka Mroza, któ-
ry w Nowy Rok tak jak pozostali 
rozdaje prezenty. Są też krasno-
ludki, które uwijają się na Roz-
toczu i w dolinie Sanu. Jeżeli 
pokusić się o naniesienie wymie-
nionych dobrodziejów na mapę 
Polski, można zauważyć ciekawą 
zależność. W dużym stopniu po-
krywa się ona z mapą zaborów. 
W Galicji do dziś w Wigilię ocze-
kuje się Aniołka, Dzieciątka lub 
Gwiazdki, w zaborze pruskim do-
minuje Gwiazdor, a popkulturo-
wy Święty Mikołaj uszczęśliwia 
prezentami mieszkańców dawne-
go zaboru rosyjskiego.

co kraj, to obyczaj
Poza granicami Polski istnieje 
jeszcze więcej grudniowych do-
brodziejów. Aby odróżnić ich 
od Świętego Mikołaja z 6 grudnia 
nazywani są Bożonarodzenio-
wym Tatą lub Dziadkiem (Père 
Noël we Francji, Weihnachtsmann 
w Niemczech, Julemanden w Da-
nii, Kald Senelis na Litwie, Pai Na-
tal w Portugalii). W Skandynawii 
tę siermiężną robotę wykonuje 
gnom Jul Tomte, zaś Grecy liczą 
na św. Bazylego. Najbardziej znani 
na świecie miłośnicy makaronu są 
skazani na łaskę złośliwej wiedźmy 
Befany, która, chcąc oddać hołd 
Dzieciątku, zbłądziła i od tamtej 
pory lata na miotle i podrzuca po-
darki do wszystkich domów w ra-
mach zadośćuczynienia.

Pomijając kwestię kto przy-
nosi prezenty, życzymy udanych 
podarków od serca i Wesołych 
Świąt. Kp ●

Choć kolędy nie wywodzą się 
z Polski lecz z pogańskiego Rzy-
mu, to właśnie my możemy po-
chwalić się największym na świe-
cie zbiorem – mamy prawie 200 
kolęd i 400 pastorałek.

Termin kolęda przywędrował 
do nas z Rzymu. Słowo „calen-
dae” oznaczało pierwotnie pierw-
szy dzień po nowiu, a po refor-
mie kalendarza, dokonanej przez 
Juliusza Cezara, pierwszy dzień 
nowego roku. Dla Rzymian był 
to dzień bardzo uroczysty – od-

wiedzali się, składali sobie życze-
nia, często śpiewając, wymieniali 
się prezentami. Kolęda początko-
wo była pieśnią powitalną, prze-
kazywała życzenia szczęścia i po-
myślności.

Jako pieśń religijna wykształ-
ciła się znacznie później, wraz 
z rozwojem chrześcijaństwa. Jak 
podają historyczne źródła, pierw-
szą kolędę stworzył Franciszek 
z Asyżu. I to właśnie w później-
szym czasie franciszkanie, szcze-
gólnie pielęgnujący kult żłobka, 

odegrali dużą rolę w sprowadze-
niu kolęd do Polski.

Pierwsi autorzy, tworząc kolędy 
po łacinie, nawiązywali do Ewan-
gelii św. Mateusza i św. Łukasza. 
Ostatecznie termin kolęda, ozna-
czający pieśń bożonarodzeniową, 
ugruntował się dopiero w XVII-
XVIII wieku.

W Polsce kolędy układano 
tak na dworach królewskich, 
jak i na wsiach. W zależności 
od pochodzenia, styl i rytmika 
były więc różnorodne, mniej 

lub bardziej wyszukane. Wiele 
kolęd, zwłaszcza tych przeka-
zywanych przez długi czas je-
dynie drogą ustną, zmieniało 
melodię i treść. Kolędy z cza-
sem – oprócz charakteru reli-
gijnego, zaczęły nawiązywać 
do świeckiej tradycji czy histo-
rii (pastorałki).

Dziś kolędy śpiewa się w czasie 
świąt Bożego Narodzenia, czyli 
od 24 grudnia do 2 lutego – świę-
ta Matki Boskiej Gromnicznej.
Mz ●
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Godka, MaszkieTy i iNksze UciecHy
w MeDiatece PO RAZ DRuGI ODBył SIę DZIEŃ REGIONALNy.

mówiła wiele. Opowiadała m.in 
o tym, jak można zepsuć wesele 
jeśli zamiast wspomnianego ro-
sołu i rolady z kluskami poda się 
na przykład krem z borowików. 
– O tym weselu godało się jesz-
cze przez wiela lot, a jak się ino 
wspomniało, to zapadała cisza – 
mówiła. Przy okazji wyjaśniła ety-
mologię słowa kajmak. – Wszyscy 
ino szukali kaj ten mak...?

Cierpienia z powodu niemoż-
ności najedzenia się do syta pani 
Stefania przechodziła też w czasie 
studiów w Krakowie, gdy odwie-
dzała kolejne stołówki i ze wszyst-
kich wychodziła głodna… Było 
też wiele innych historii: o ko-
zie, która sama się doiła i o tym, 
że gęsi pilnują posesji lepiej niż 
jakikolwiek pies.

– Tradycja, to sie godo, że jest 
to zespół norm kulturowych – 
mówiła Stefania Dyduch. – Ale 
dla nas to jest tako ściana. Jak-
by nom sie kiedykolwiek zie-
mia spod nóg usunęła, to momy 
ta ściana, żeby sie jej chycić.

ze śląskim humorem
Po barwnym i wywołującym 
salwy śmiechu występie pani 

Stefanii, na scenie pojawiło się 
młode pokolenie kultywujące 
śląskie tradycje. Wystąpił ze-
spół regionalny Żwakowskie 
Bajtle pod kierunkiem Teresy 
Kurpas, ze Szkoły Podstawo-
wej nr 10.

Potem zaostrzone występem 
Stefanii Duduch apetyty można 
było zaspokoić podczas poczę-
stunku przygotowanego przez 
sponsora – firmę Śląski Smako-
łyk. Ostatnim punktem wieczoru 
było spotkanie z mistrzynią ślą-
skiego dowcipu – Joanną Bartel. 
Pełną anegdot i humoru rozmo-
wę z artystką przeprowadził Mar-
cin Michrowski.

– To była już druga śląska gala, 
którą zorganizowaliśmy w Media-
tece – mówi Katarzyna Kurasie-
wicz z MBP Tychy. – Rok wcześ-
niej naszymi gośćmi byli dr Łucja 
Staniczek, Marcin Melon i Apoli-
nary Kałamała, a gwiazdą wieczo-
ru był Krzysztof Hanke. Wystąpił 
też wówczas zespół Tyszanie. Wi-
dzimy, że jest duże zainteresowa-
nie śląskością i regionalizmem, 
na pewno będziemy kontynuo-
wać te spotkania.
sylwia witMan ●

Młode pokolenie kultywuje śląskie tradycje: zespół regionalny Żwakowskie Bajtle z SP nr 10, prowadzony przez Teresę Kurpas.

kTo PrzyNosi PrezeNTy?
Dobrze wieDzieć OD KOGO OTRZymuJEmy PODARKI POD chOINKę.

skąd się wzięła tradycja pieśni bożonarodzeniowych?

Hej, KolęDa!
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EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

Hi
er

ow
sk

ie
go segregowane 28 25 31

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 22 19 18

Ho
no

ra
ty

segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 22 19 18

Hu
tn

icz
a

segregowane 7 3 2
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

Iry
só

w

segregowane 17 14 13
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

Ja
bł

on
i

segregowane 16 13 12
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

Ja
gi

eł
ły

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ja
go

do
wa

segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 29 26 31

Ja
ku

ba

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Ja
ło

wc
ow

a segregowane 16 13 12
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

Ja
na

segregowane 17 21 20
zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

Ja
na

 
Br

zo
zy

segregowane 29 26 23
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 20 17 16

Ja
na

 Pa
w

ła
 II segregowane 8 4 3

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 22 19 18

Ja
nk

ow
ick

a segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 15 12 11

Ja
ra

cz
a

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ja
ro

sz
ow

ick
a segregowane 30 27 24

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Ja
rz

ęb
in

ow
a segregowane 3 7 6

zmieszane 13 27 10 24 9 23
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 3 7 6

Ja
siń

sk
ie

go

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ja
sk

ół
cz

a

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Ja
sk

ró
w

segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Ja
st

rz
ęb

ia

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Ja
śk

ow
ick

a segregowane 27 24 30
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 24 21 20

Ja
śm

in
ów

segregowane 17 14 13
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

Ja
wo

ro
wa

segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Je
dn

oś
ci

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 13 10 9

Je
m

io
ło

wa

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 15 12 11

Je
sie

nn
a

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Je
sio

no
wa

segregowane 13 10 9
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

Je
ży

no
wa

segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 29 26 31

Ję
dr

ze
jo

w
sk

ie
j segregowane 8 4 3

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Jo
dł

ow
a

segregowane 3 7 6
zmieszane 13 27 10 24 9 23
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 3 7 6

Jo
rd

an
a

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ju
na

kó
w

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ju
ra

jsk
a

segregowane 8 4 3
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ju
trz

en
ki

segregowane 8 4 3
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ka
cz

en
ie

c segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Ka
lin

ow
a

segregowane 3 7 6
zmieszane 13 27 10 24 9 23
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 3 7 6

Ka
sz

ta
no

wa

segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Ka
to

w
ick

a segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

Ka
to

w
ick

a
12

8

segregowane 17 21 20
zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

Kl
on

ow
a

segregowane 16 13 12
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

Ko
ch

an
ow

-
sk

ie
go

segregowane 29 26 23
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 22 19 18

Ko
le

jo
wa

segregowane 7 3 2
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 24 21 20

Ko
lib

ró
w

segregowane 15 12 11
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 8 5 4

Ko
nw

al
ii

segregowane 17 14 13
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

Ko
pe

rn
ik

a segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 22 19 18

Ko
ra

lo
wa

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 7 3 2

Ko
rcz

ak
a

segregowane 29 26 23
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 20 17 16

Ko
rm

or
an

ów

segregowane 31 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Ko
só

w

segregowane 31 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Ko
śc

ie
ln

a

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Ko
śc

iu
sz

ki

segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

Ko
wa

lsk
a

segregowane 10 6 5
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 10 7 6

Kr
ok

us
ów

segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Kr
ót

ka

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Kr
uc

za

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Kr
zy

wa

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Ks
. R

ad
zie

je
w

-
sk

ie
go

segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 27 24 30

Ks
. S

zk
at

uł
y segregowane 30 27 24

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Ks
.  S

zo
jd

y segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 13 10 9

Ks
. Ś

w
ie

rz
eg

o segregowane 27 24 30
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 24 21 20

Ks
.  T

isc
hn

er
a segregowane 8 4 3

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 15 12 11

Ks
. K

ap
icy

segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

Ku
ku

łcz
a

segregowane 14 11 10
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

Ku
rp

iń
sk

ie
go segregowane 27 24 30

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 22 19 18

Kw
iat

ów

segregowane 17 14 13
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

La
we

nd
ow

a segregowane 3 7 6
zmieszane 13 27 10 24 9 23
bioodpady 2 16 30 13 27 12 26
popiół 3 7 6

Le
gi

on
ów

 
Po

lsk
ich

 42

segregowane 23 20 19
zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 8 5 4

Le
sz

cz
yn

ow
a segregowane 3 7 6

zmieszane 13 27 10 24 9 23
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 3 7 6

Le
śn

a

segregowane 27 24 23
zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

Le
śn

ikó
w

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 13 10 9

Lig
on

ia

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Lip
ow

a

segregowane 17 21 20
zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

Ła
bę

dz
ia

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Łą
cz

na

segregowane 30 27 24
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 7 3 2

Łą
ko

wa

segregowane 27 24 23
zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

Łę
go

wa

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 13 10 9

M
ag

no
lii

segregowane 17 14 13
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

M
ah

on
io

wa

segregowane 16 13 12
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

M
ak

ów

segregowane 14 11 10
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

M
al

in
ow

a segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 29 26 31

M
ał

a

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 13 10 9

M
ał

a 
Al

ej
a R

óż

segregowane 29 26 23
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 20 17 16

M
ar

ii
Ko

no
pn

ick
ie

j segregowane 29 26 25
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

M
ar

za
nn

y segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

M
ąk

oł
ow

sk
a segregowane 31 28 27

zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

M
ia

rk
i

segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

M
iko

ło
w

sk
a segregowane 29 26 25

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

M
iła

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

M
io

do
wa

segregowane 30 27 24
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 7 3 2

M
łyń

sk
a

segregowane 27 24 23
zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00
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M
od

rz
ew

io
wa segregowane 17 21 20

zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

M
or

el
ow

a segregowane 13 10 9
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

M
os

to
wa

segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 29 26 31

M
ys

ło
w

ick
a segregowane 30 27 24

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 7 3 2

M
yś

liw
sk

a segregowane 7 3 2
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 24 21 20

Na
 G

ro
bl

i segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Na
W

zg
ór

zu

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 13 10 9

Na
d

Je
zio

re
m

segregowane 7 3 2
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

Na
d

Po
to

kie
m

segregowane 10 6 5
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 7 3 2

Na
dr

ze
cz

na

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 13 10 9

Na
łko

w
sk

ie
j segregowane 8 4 3

zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Na
rc

yz
ów

segregowane 17 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

Ni
ez

ap
om

in
aje

k segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Ni
zin

na

segregowane 27 24 30
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 27 24 30

No
rw

id
a

segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

No
wa

segregowane 7 3 2
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 24 21 20

No
wo

ko
śc

ie
ln

a segregowane 29 26 25
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

No
wo

w
ie

jsk
a segregowane 10 6 5

zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 10 7 6

Ob
ja

zd
ow

a segregowane 31 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Ob
yw

at
el

sk
a segregowane 27 24 23

zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

Og
ro

do
wa

segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

Ok
rę

żn
a

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Ol
ch

ow
a

segregowane 29 26 23
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 20 17 16

Or
la

segregowane 15 12 11
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 8 5 4

Or
ze

ch
ow

a segregowane 17 21 20
zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

Os
tró

żk
i

segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Oś
w

ię
cim

sk
a segregowane 10 6 5

zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 7 3 2

Ow
cz

ar
sk

a segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 22 19 18

Pa
lm

ow
a

segregowane 13 10 9
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

Pa
pr

oc
ań

sk
a segregowane 8 4 3

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Pa
pr

oc
i

segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Pa
rk

ow
a

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 15 12 11

Pa
ste

rsk
a

segregowane 30 27 24
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 7 3 2

Pa
w

ia

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 8 5 4

Pi
as

ko
wa

segregowane 13 10 9
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 22 19 18

Pi
łsu

ds
kie

go segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Pi
w

na

segregowane 29 26 25
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Pi
wo

wa
ró

w segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

pl
. Z

ba
w

ici
el

a segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 15 12 11

Po
d

La
se

m

segregowane 3 7 6
zmieszane 13 27 10 24 9 23
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 3 7 6

Po
dl

es
ka

segregowane 27 24 23
zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

Po
go

dn
a

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Po
ln

a

segregowane 29 26 23
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 20 17 16

Po
m

ar
ań

cz
y segregowane 3 7 6

zmieszane 13 27 10 24 9 23
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 3 7 6

Po
pr

ze
cz

na

segregowane 30 27 24
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 7 3 2

Po
w

st
ań

có
w segregowane 14 11 10

zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

Po
zio

m
ko

wa

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Pr
om

ie
nn

a segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Pr
os

ta

segregowane 8 4 3
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Pr
ze

ja
zd

ow
a segregowane 10 6 5

zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 10 7 6

Pr
ze

m
ys

ło
wa

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Pr
ze

pi
ór

ek

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Pr
ze

św
it

segregowane 29 26 25
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Re
gi

on
al

na

segregowane 27 24 30
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 27 24 30

Re
ja

segregowane 27 24 30
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 27 24 30

Re
ym

on
ta

segregowane 27 24 30
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 22 19 18

Rę
ko

dz
ie

ln
icz

a segregowane 28 25 31
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 27 24 30

Ro
ln

a

segregowane 28 25 31
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 22 19 18

Ro
ln

icz
a

segregowane 10 6 5
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 10 7 6

Ro
źd

zie
ńs

kie
go segregowane 28 25 31

zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 27 24 30

Ró
ża

na

segregowane 14 11 10
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

Ru
bi

no
wa

segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Ru
no

wa

segregowane 27 24 30
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 27 24 30

Ry
bi

tw
y

segregowane 7 3 2
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

Ry
bn

a

segregowane 29 26 23
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 20 17 16

Ry
dl

a

segregowane 28 25 31
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 3 16 30 13 27 12 26
popiół 27 24 30

Ry
m

ar
sk

a segregowane 30 27 24
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 8 5 4

Rz
ec

zn
a

segregowane 8 4 3
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 7 20 3 17 2 16 30
popiół 17 14 13

Sa
do

wa

segregowane 10 14 13
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 2 16 30 13 27 12 26
popiół 10 14 13

Sa
m

oc
ho

do
wa segregowane 30 27 24

zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 9 22 5 19 4 18
popiół 7 3 2

Se
nd

le
ro

we
j segregowane 7 3 2

zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 24 21 20

Se
rd

ec
zn

a segregowane 10 6 5
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 10 7 6

Sie
nk

ie
w

icz
a segregowane 24 28 27

zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

Sik
or

ek

segregowane 15 12 11
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 8 5 4

Sik
or

sk
ie

go

segregowane 9 5 4
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 13 27 10 24 9 23
popiół 15 12 11

Sk
al

na

segregowane 27 24 30
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 10 23 6 20 5 19
popiół 27 24 30

Sk
ła

do
wa

segregowane 10 6 5
zmieszane 9 21 4 18 3 17 31
bio 2 15 29 12 26 11 25
popiół 10 7 6

Sk
oś

na

segregowane 29 26 25
zmieszane 14 28 11 25 10 24
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 8 5 4

Sk
ot

ni
ca

segregowane 17 21 20
zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

Sk
ow

ro
nk

ów

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 8 5 4

Sł
on

ec
zn

a segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

Sł
on

ec
zn

ikó
w segregowane 14 11 10

zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

Sł
ow

icz
a

segregowane 14 11 10
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

So
ko

la

segregowane 14 11 10
zmieszane 2 16 30 13 27 12 26
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 7 4 3

So
ln

a

segregowane 24 28 27
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 24 28 27

So
sn

ow
a

segregowane 27 24 23
zmieszane 10 24 7 21 6 20
bio 14 28 11 25 10 24
popiół 15 12 11

So
w

ia

segregowane 28 25 24
zmieszane 7 21 4 18 3 17 31
bio 3 17 31 14 28 13 27
popiół 8 5 4

Sp
ac

er
ow

a segregowane 29 26 23
zmieszane 9 23 6 20 5 19
bio 8 21 4 18 3 17 31
popiół 20 17 16

Sp
ok

oj
na

segregowane 17 21 20
zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

Sp
or

to
wa

segregowane 17 21 20
zmieszane 8 20 3 17 2 16 30
bio 9 23 6 20 5 19
popiół 17 21 20

EcoHarmonogram POBIERZ EcoHarmonogram
I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z ODBIOREM ODPADÓW

ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III ULICA ODPADY I II III

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W TYCHACH 
Worki i pojemniki prosimy wystawiać przed bramę posesji w dniu odbioru do godz. 6:00
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www.tychy.pl

oGłoszeNia drobNe
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.Drobne.tychy.pl

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

usŁugi:
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 
329. 

MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691577335 TANIO I SOLIDNIE     

Sprzątanie PIWNIC  domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel.691 577 335

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.

Elektryk. Tel. 504 877 825 

Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 519855939 
Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504625566
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
MYCIE OKIEN - Sprzątanie tel. 501-169-606 

Złota Rączka - BOROŃ naprawy, projekty, 
porady Tel. 666-526-407

Naprawa pralek automatycznych. tel. 504 
877 825

Profesjonalne czyszczenie urządzeniami 
firmy KARCHER, tapicerka meblowa, dy-
wany 6085 50604 

ABC - ŁAZIENEK. KAFELKOWANIE. INSTA-
LACJE WOD.- KAN. ROBOTY MURARSKO-
TYNKARSKIE. TRANSPORT. Firma Tumasz 
- 509 980 534 Najlepsze wykonanie!

finanse:

Kariera/eDuKacja:

praca:
Przyjmę pracownika do wykańczania 
wnętrz. Tel. 510-632-877
Nauczyciel/przedszkole - tel. 504 279 
629
Pomoc nauczyciela/przedszkole - tel. 504 
279 629

Potrzebna krawcowa TYCHY tel. 602 
802 095 

nieruchoMości:

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. .Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

SPRZEDAM
Sprzedam dom w Czułowie, 200 m2 z 
ogrodem zimowym tel. 501 429 259
Garaż Tychy METRO na parterze sprzedam. 
17 m2, suchy, wysokość – 3 m, z prądem, 
teren monitorowany. Cena 48 000 zł. Tylko 
w  BN VOTUM: 501 503 735.
Dom Tychy – Świerczyniec. (10 km od 
centrum Tychów). Stan surowy zamknię-
ty, ocieplony, otynkowany - działka 967 
m2. Cena 499 000 zł. Tylko w  BN VOTUM: 
501 503 735.
Działki Bojszowy Nowe – cztery działki 
po ok. 1000 m2, cena 110 000 zł.(wraz z 
udziałem w drodze). Media: prąd, woda, 
kanalizacja.   BN VOTUM: 501 503 735.
M-2, Wola k. Pszczyny sprzedam pokój z 
kuchnią – 36 m2, III piętro, ładne z bal-
konem, umeblowane i wyposażone - 127 
000 zł.   BN VOTUM: 501 503 735.
M-3, Tychy os. C – 52 m2, po remoncie, III 
piętro w niskiej zabudowie – 229 000 zł.  
BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ
Przyjmę Pana na kwaterę, pracującego i 
bez nałogów 793460704 

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Pilnie poszukujemy mieszkań mogą być 
zadłużone oraz do remontu tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy działek w Tychach i okolicy 
tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977  www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977

Tychy os H 3 pokoje 55 m2 cena 210.000 
zł klucze w biurze 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy-Żwaków, M-3, 35m2, cena 214 
000zł, blisko lasu, rynek pierwotny, 
tel.733-476-805 
Tychy os R 62 m2 3 pokoje niski blok, 
po remoncie i z pełnym wyposażeniem 
cena 298 tys zł tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl
Tychy Czułów dom, z pięknym ogrodem 
bardzo dobra lokalizacja tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 490.000 zł tel. 504-
476805 www.ihn.com.pl 
Tychy Mąkołowiec Dom bliźniak z gara-
żem o pow. 130 m2 cena 479.000 zł 733-
476-805 www.ihn.com.pl
Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej 
Podlesie 128 i 153 m2 cena od 515.000 zł 
504476-805, www.inh.com.pl 
Mysłowice, domy szeregowe, pow. 
129m2, 325.000zł, super alternatywa 
dla mieszkania, tel.886309-197, www.
ihn.com.pl 
Międzyrzecze tyko 10 min od Tychów dom 
w stanie deweloperskim o pow. 190 m2 
tel. 696-493977 
Wyry dom w stanie surowym zamknię-
tym z garażem cena 309 000 zł tel. 504-
476-805
Działki budowlane Tychy Wartogłowiec 
o pow. 856 m2 i 744 tel. 696-493-977 
www.ihn.com.pl 
Bieruń Działka budowlana z projektem, 
doprowadzone media pow 742 m2 tel. 
886-309-196 www.ihn.com.pl 
Działka budowlana Świerczyniec, róż-
ne powierzchnie pow. od 880m, cena 
123zł/m2, tel. 696493977, różne me-
traże
Działka budowlana Tychy, różne metra-
że od 700 do 977m2, wszystkie media, 
różne metraże, tel. 504476-805 www.
ihn.com.pl 
3 Działki budowlane Tychy Wygorzele pow 
od 995 cena od 215 zł m2 tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-196 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 733-476-805 www.ihn.com.pl

Do wynajęcia hala magazynowa z zaple-
czem socjalno biurowym Tychy Tereny 
Przemysłowe pow. 300 m2 886-309-196 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia lokal z dużymi witrynami 
o pow 135 m2 cena 3300 zł + media tel. 
696-493977 
Do wynajęcia hala magazynowa Kobiór, 
różne powierzchnie, zadzwoń i zapy-
taj o szczegóły 733476-805 www.ihn.
com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hala Tychy Tereny Przemy-
słowe, zadzwoń 733-476-805 www.ihn.
com.pl

Bieruń Nowy, działka budowlana o 
pow.1713m2, cena 90 tys.zł, VIPART 574 
445 040
Gostyń, dom parterowy z wiatą, stan 
surowy zamknięty, ocieplony, 82m2, 4 
pokoje, działka 800m2, cena 355 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Tychy Wartogłowiec, działka budowlana, 
pow. 1277m2, cena 166 010zł, VIPART 
790 855 188
Tychy, os. T, M-3, 51,60m2, 3p/3p, cena 
229 tys.zł VIPART 501 396 663
Orzesze Królówka , działka budowlana 
1000m2, cena 70 tys.zł VIPART 790 855 
177
Bieruń Stary, mieszkanie 55m2 3p/3, 3 
pokoje, cena 209 tys. zł VIPART 509 733 
966
Tychy Wilkowyje, działka w trzeciej linii 
zabudowy od ulicy Mikołowskiej , pow. 
1017m2 , cena 170 tys.zł VIPART 501 
396 663
Chełm Śląski, działka budowlana o pow. 
3700m2, cena 370 tys.zł, VIPART 574 445 
040
Tychy, os. K, M-3, 33,95m2, 10piętro, cena 
179tys.zł, VIPART 574 445 040
Bieruń Nowy, działka budowlana o pow. 
696m2, cena 59 160zł, VIPART 501 396 
663
Bojszowy, działka o pow. 1006m2, cena 
125 tys.zł VIPART 574 445 040

z n a j D z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc h  M i e j s c ac h :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtoreK, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

Na stojakach:
æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. 

prof. J. Gasińskiego, ul. Edukacji 102
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Kryta pływalnia, ul. Edukacji 9
æ  Centrum Medyczne INMEDICO Tychy, 

Wilkowyje, ul. Wąska 7
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51

æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ City Point, al. Jana Pawła II 16–18
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP
æ Szkoła Medan, Plac Świętej Anny 4

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa  
– ul. Katowicka 9

æ  Centrum Dystrybucji Kompani 
Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Szkoła Podstawowa nr 23, Cielmice, 

ul. Jedności 51
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C

æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33
æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44

oraz:
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20

æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ Gimnazjum nr 4, ul. Konecznego 1
æ OKS Paprocany, ul. Sikorskiego 110
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ  Restauracja „Pod Kasztanami”, Wilkowyje, 

ul. Mikołowska
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  NZOZ Lens–Med, Czułów, ul. Narcyzów 24
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33

æ  SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna

æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa

æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Sklep Spożywczy FH „Renata”,  

ul. Reymonta 42
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ Hospicjum im.  św. Kaliksta
æ  Powiatowa Stacja Sanitarno  

-Epidemiologiczna w Tychach

bieruń:
æ Starostwo Powiatowe w Bieruniu

kobiór:
æ  Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5

autoreklama
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www.tychy.pl

oGłoszeNia drobNe
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.Drobne.tychy.pl

Pszczyna Stara Wieś , dom o pow. 106m2, 
działka 516m2, cena 189tys.zł VIPART 501 
396 663
Bojszowy Nowe, działka o pow. 3410m2, 
przy ulicy Korzenieckiej cena 341 tys.zł, 
VIPART 790 855 177
Chełm Śląski, działka przy ul. Błędów o 
pow. 1640m2, cena 131 200zł VIPART 
574 445 040
Tychy Paprocany, dom o pow. 235m2, 9 
pokoi, działka 1300m2, cena 1 000 000 
zł , ł VIPART 509 733 966
Tychy - Paprocany, apartamentowiec, 
pow. 78,21m2, 3 pokoje, cena 425tys.zł, 
VIPART 501 396 663
Tychy, Cztery Pory Roku, mieszkanie na 
wynajem 2 pokoje, 50m2, 3p/4p, w peł-
ni wyposażone, czynsz najmu 1800 zł, 
plus media, kaucja 2500 zł,. VIPART 601 
518 371
Tychy, os. B, pow. użyt. 47m2, 2 poko-
je, 1 piętro, cena 250tys.zł., VIPART 574 
445 040
Rajcza, Rycerka Dolna, dom z widokiem 
na góry, pow. 180m2, 6 pokoi, działka 
682m2, cena 399 tys.zł VIPART 501 396 
663
Goczałkowice Zdrój, domy szerego-
we w stanie deweloperskim pow. cał. 
138,20m2, działka 253m2, 417 tys.zł VI-
PART 790 855 188
Tychy, os. C, M-5, pow. 77,95m2, 4p/4p, 
cena 340 tys.zł, VIPART 501 396 663

Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Kupię nieruchomość za gotówkę. Może 
być zadłużona 602 627 610
Chcesz sprzedać nieruchomość – kupię ją 
za gotówkę – zadzwoń – Marzena 519-
595-674
Szukamy działek – Tychy i okolice płat-
ność gotówką 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy mieszkań i domów do 
wynajęcia 728-713-101 www.ASTON.
com.pl
Poszukujemy lokali, magazynów i biur w 
Tychach www.ASTON.com.pl 731-713-
100
Tychy, gotowiec inwestycyjny, ROI 9,50 % 
cena 289.700 zł, zadzwoń po szczegóły 
519-595-674 www.aston.com.pl
Nowa inwestycja Żwaków/Os. L - tylko 
u nas! Ostatnie 2 mieszkania! Zadzwoń. 
www.ASTON.com.pl 519-595-674

Tychy, os. D, 38 m2, dwa pokoje, niska 
cena 174.000 zł, 731-713-100 ww.ASTON.
com.pl
Tychy os.D, 2 pokoje 48,6 m2, 2 piętro 
w bloku z windą. Ścisłe centrum Ty-
chów, wszystko w zasięgu ręki. Cena 
209 000zł. tel. 728-713-101 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Os. G, ul. De Gaulle'a, 50 m2; 3 po-
koje, niski blok, świeżo po remoncie, do 
wprowadzenia NOWA CENA 249.000 zł, 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Tychy os. P, 3 pokoje, 10 piętro, 64,9 m2 
do własnej aranżacji z rewelacyjnym ukła-
dem. Cena 255.000zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Tychy os. R, 3 pokoje, pierwsze piętro, 
nowe budownictwo, do wprowadzenia 
73,7 m2 +komórka + miejsce postojo-
we przed blokiem + możliwość garażu 
podziemnego Cena 439.000zł tel. 728-
713-101 www.ASTON.com.pl
Tychy Osiedle Dębowe, 3 pokoje, nowe 
budownictwo, 74,3m2. Apartament dwu-
poziomowy do wejścia, częściowo umeb-
lowany cena 499.000 zł tel. 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, apartamentowiec z windą, os. H, 
2 pokoje umeblowane i wyposażone, 
cena najmu 1800 zł/miesiąc z czynszem 
i ogrzewaniem, 519-595-674 www.
ASTON.com.pl
Tychy, centrum, 3 pokoje, 76 m2, IIII p., 
cena 2200 zł/miesiąc Zadzwoń. www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Dom dla pracowników, 3500 zł/mc, różne 
lokalizacje, 731-713-100 www.ASTON.
com.pl
Dom dla pracowników, 14 łóżek, 7000zł/
mc, w tym wszystkie media, Lędziny, ul. 
Hołdunowska 519 595 671  www.ASTON.
com.pl
Tychy, Wilkowyje, apartament 160 m2 
parter z ogrodem, bez czynszu 500.000 zł 
www.ASTON.com.pl 519-595-671
Działka 852 m2 w Tychach Czułowie, ul. 
Morelowa, prąd, gaz, woda, kanalizacja, 
cena 350 zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-
595-671
Lędziny Goławiec, super miejsce, różne 
metraże działek od 900 m2 do 15.000 m2. 
Ceny od 55 zł/m2, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice 931 m2, działka bu-
dowlana, cena 175.000 zł www.ASTON.
com.pl 519-595-674
Tychy, działka Suble/Glinka, ul. Szuwar-
ków 1109 m2, wszystkie media cena 
532.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Kobiór, Poziomkowa 1703 m2, działka 
budowlana w super lokalizacji, media 
w granicy cena 230.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy-Cielmice ul. Nadrzeczna, działka 
o powierzchni 2477 m2 cena 499.000zl  
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy, ul. Willowa, działka budowlana 
3032 m2, atrakcyjna cena 369.000 zł 
www.aston.com.pl 602-627-610
Działka Góra gm. Miedźna 3000m2, wy-
dane pozwolenie na budowę dwóch do-
mów jednorodzinnych, nowa cena tylko 
120.000 zł, 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Tychy Jaroszowice, ul. Mysłowicka dział-
ka o powierzchni 2580 m2, możliwość 
podziału działki na mniejsze, prąd, gaz, 
woda, kanalizacja, cena 160 zł/m2 www.
ASTON.com.pl 519-595-671
Działka do wynajęcia Tychy ul. Katowicka 
pow. 1990 m2, wszystkie media, idealna 
na działalność czynsz 2.200 zł/mc www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budy-
nek usługowo-mieszkaniowy w stanie 
surowym zamkniętym o pow. 224m2, 
działka 878 m2 www.ASTON.com.pl 728-
713-101
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na usłu-
gi medyczne, kosmetykę, kancelarię przy 
jednej z głównych ulic, czynsz 3.300 zł/mc 
728 713 101 www.ASTON.com.pl
Lokal do wynajęcia, Centrum, 90 m2 4200 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-671
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tereny Przemy-
słowe 728 713 101 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 28zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Paprocany, nowa inwestycja, 2 
ostatnie segmenty, cena 799 000 zł, 519-
595-674 www.ASTON.com.pl
Ładne i funkcjonalne mieszkanie do 
wynajęcia, centrum, 1500zł/mc, 33 m2 
www.ASTON.com.pl 731-713-100

Tychy, al. Niepodległości, M-3, pow. 
52m2, 3/4p.- tel. 508 063 856
Tychy, ul. Edukacji, M-4, pow. 56m2, 3/4p.
-tel. 508 063 856
Tychy, ul. Kubicy, M-4, pow. 63m2, 
4/10p.tel. 508 063 856
Łaziska G. ul. Dworcowa, M-3, pow. 45m2, 
0/4p. - tel. 531 099 212
Łaziska G. ul. Powstańców Śląskich, 
M-3, pow. 47m2, 0/4p.-tel. 531 099 
212
Mikołów, ul. K.Miarki, M-4, pow. 67m2, 
1/3p.- tel. 531 099 212
Mikołów, ul. Skalna, M-4, pow. 48m2, 
9/9p.- tel. 531 099 212

DOMY:
Tychy, ul. Mysłowicka, OSTATNI 
DOM - pow.124m2, dz.650m2- 
st.developerski-tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 138M2, 
dz. 640m2- nowy do zamieszkania- tel. 
508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 
127m2, dz. 509m2- st.developerski- 
tel. 508 063 856
Orzesze, ul. Przyjaźni, pow. 160m2, dz. 
830m2- st.surowy zamknięty- tel. 531 
099 212
Tychy-Mąkołowiec, pow. 635m2, 
cena 290 zł/m2- tel. 508 063 856
Tychy-Mąkołowiec, pow. 896, cena 290 zł/
m2 i wiele innych- tel. 508 063 856
Bojszowy, ul. Ruchu Oporu, pow. 
983m2, cena 109zł/m2 - tel. 508 063 
856
Bojszowy, ul. Stalmacha, pow. 1574m2, 
cena 76zł/m2 - tel. 508 063 856
Wyry-Gostyń, ul. Rybnicka, pow. 957 
m2, cena 88zł/m2 -tel. 508 063 856

zDrowie:
Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE www.ms-rehab.pl Ela-
styczne Oferty Cenowe! 
Bezpłatne USG piersi w ramach NFZ. Przy-
chodnia Avicenna Tychy ul. Cyganerii 1 tel. 
32 219 24 67 

transport:
TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

Kupię / sprzeDaM:
Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335

Choinki sprzedaż, cięte i w donicach 
pr. leśnictwo Kobiór ul. Łukowa 52a 
tel. 781485766 

zwierzęta:

Hej, jestem Dzielna. O mało nie zabił 
mnie samochód. Ale zostałam urato-
wana przez dobrych ludzi i mieszkam 
w schronisku. Przeszłam operację i re-
habilitację. Jestem mło-
da i wesoła, uwielbiam 
aportować patyczki. 
Chodzę na krótkie spa-
cery, lubię inne psy. Po-
rzucasz mi trochę?

Kontakt: Ola 794 244 827

inne:
D.J. KUBA – wesela, urodziny, jubileu-
sze, imprezy okolicznościowe. Tel: 536 
250 543. 

autoreklamareklama

Komenda Miejska Policji,  
al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00,  
alarmowy 997;
Straż Pożarna,  
al. Niepodległości 230,  
tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, 
alarmowy 998;
Pogotowie Ratunkowe, 
ul. Fitelberga 71,  
tel. 32/327 49 99, alarm. 999;
Apteki całodobowe: Magiczna 
ul. Kopernika 28, Pod Piramidą 
ul. Sikorskiego 101, Turkusowa 
ul. Turkusowa 5, Blisko Ciebie 
ul. Edukacji 37; 
Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 
25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, 
www.gsgaz.pl; 
Pogotowie Energetyczne, tel. 991; 
Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubi-
cy 6, tel. 32/325 64 11,  
www.pec.tychy.pl; 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, 
ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 
32/227 40 31 do 33, alarm. 994, 
www.rpwik.tychy.pl;  
Straż Miejska, ul. Budowlanych 
67, tel. 32/776 39 20, alarm. 986, 
www.strazmiejska.umtychy.pl; 
Szpital Miejski w Tychach, 
ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00,  
www.szpitalmiejskitychy.pl; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 
tel. 32/325 51 00, 
www.szpitalmegrez.pl; 
Sanepid, ul. Budowlanych 131,  
tel. 32/219 31 77, 
www.psse.tychy.pl; 
Urząd Miasta Tychy, al. Niepodle-
głości 49, tel. 32/776 33 33, fax 
32/776 33 44, e-mail: poczta@
umtychy.pl, www.umtychy.pl, 
czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 
7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Wydział Komunikacji, ul. Budowla-
nych 59, pon.-czw. 7.30-17,  
pt. 7.30-12; rej.pojazdów:  
tel./fax 32/780-09-65, prawa jaz-
dy: tel./fax 32/780-09-55;
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Bu-
dowlanych 59, tel. 32/227 70 
06-07, e-mail: poczta@mzuim.
tychy.pl, www.mzuim.tychy.pl; 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, 
al. Piłsudskiego 12, tel. 32/743-
84-46, e-mail: kancelaria@
metropoliaztm.pl, www.me-
tropoliaztm.pl. Punkt obsługi  
pasażera czynny: pon. - pt. 6-19, 
sob. 7-14;
Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 
33, tel. 32/323 30 00, www.tychy.
sr.gov.pl, czynny: pon. 7.30- 18, 
wt.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Rzecznik Konsumentów, 
ul. Barona 30, p. 410 (III piętro) 
tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, 
www.konsument.umtychy.pl, go-
dziny pracy: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Urząd Skarbowy, al. Niepodległo-
ści 60, tel. 32/325 11 00, www.
slaskie.kas.gov.pl/urzad-skar-
bowy-w-tychach, czynny: pon. 
7-18, wt.-pt. 7-15; 
Urząd Pracy, ul. Budowlanych 
59, tel. 32/781 58 61, www.pup.
tychy.pl, godziny przyjmowania 
klientów: pon.-pt. 7.30-15.30; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Budowlanych 59, tel. 32/327 
02 46, e-mail: mops.tychy@inte-
ria.pl, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, 
czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30; 
Regionalne Centrum Gospodarki 
Wodno-Ściekowej SA, al. Piłsud-
skiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 
32/325 72 85, e-mail: rcgw@
rcgw.pl, www.rcgw.pl; 
Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. 
ul. Lokalna 11, tel. 32/707 01 03, 
fax 32/707 01 04, czynne: pon.-
pt. 7.30-15.30.

Ważne  
telefonymiejskie
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iNfORmatOR KiBica

HOKej. puchar polski: 27.12 JKh GKS Jastrzębie – Kh Podhale 
Nowy Targ (14.30), GKS Tychy – unia Oświęcim (17.45), 28.12 finał 
(16.30), phl: 3.01 Podhale Nowy Targ – GKS Tychy (18), 5.01 GKS 
Tychy – GKS Jastrzębie (17).
KOSZyKóWKa. i liga: 4.01 Biofarm Poznań – GKS Tychy. ls ●

Drużyna judoków UKS Ippon Ty-
chy zaprezentowała swoje umie-
jętności podczas Ogólnopol-
skiego Mikołajkowego Turnieju 
Dzieci, który 7 grudnia odbył się 
w Gliwicach.

– Nasz zespół zajął w punktacji 
klubowej III miejsce! To ogrom-
ny wysiłek i sukces naszych za-
wodników i zawodniczek – po-
wiedziała po zawodach trenerka 
Urszula Bożek.

Po złote medale sięgnęli: Kinga 
Cichoń, Franciszek Kurbiel, Na-
dia Sroka, Marta Simon, Nikola 
Jarosińska, Dawid Czerwiński, 

Piotr Szczerba i Konrad Goliń-
ski. Srebrny krążek wywalczyła 
Maja Kurbiel, zaś brązowy Sandra 
Mokry. Walczyli także i byli bli-
sko zdobycia medalu: Szymon Fi-
dor, Tobiasz Stefaniuk, Tyberiusz 
Grela oraz Adam Krzyżowski.

W turnieju tym, jako trener, 
uczestniczył wraz ze swoimi za-
wodnikami Rafał Kubacki dwu-
krotny mistrz świata seniorów 
w judo, trzykrotny triumfator ME 
juniorów, olimpijczyk, siedemna-
stokrotny mistrz Polski, znany też 
z roli Ursusa w filmie „Quo va-
dis”. Mn ●

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

ostatnie 
w tyM roKu wyDanie 
„twoich tychów” 
to Dobra oKazja, 
by DoKonać sportowego 
poDsuMowania roKu 
i przypoMnieć czyM 
się eMocjonowaliśMy 
i KoMu KibicowaliśMy 
przez ostatnie 
Dwanaście Miesięcy.

Na stadionie i w alei Gwiazd
Pierwsze dni roku minęły pod 
znakiem wizyty prawie 50-o-
sobowej grupy przedstawicieli 
FIFA i PZPN, która sprawdziła 
stan przygotowań do meczów 
turnieju finałowego mistrzostw 
świat U-20. Skontrolowano obiekt 
przede wszystkim pod względem 
bezpieczeństwa, systemu sprze-
daży biletów, zaplecza dla za-
wodników i sędziów, warunków 
pracy przedstawicieli mediów, 
itd. W tym czasie do Tyskiej Alei 
Gwiazd trafili kolejni sportowcy, 
tym razem z drużyny hokejowej 
– Adam Bagiński i trener Andrej 
Gusow.

– Przyjechałem do Tychów 
na rok, może dwa, potem plano-
wałem zostać na trzy, pięć i tak 
przeleciało… 16 lat – mówił 
Adam Bagiński. – Najgorsze było 
te 10 lat oczekiwania na kolejne 
złoto. Za każdym razem, po każ-
dym srebrnym medalu musieli-
śmy się jakoś zbierać, motywo-
wać…

– Początki mojej pracy w Ty-
chach nie były łatwe, bo przecież 
mogłem zaproponować drużynie 
tylko jedno – ciężką pracę. Dla-
tego najważniejsze było dla mnie, 
że zespół mi zaufał, że ten ich wy-
siłek nie pójdzie na marne. Ale 
ważne było także zaufanie w dru-
gą stronę – moje wobec zawodni-
ków – dodał trener Gusow.

bramka jak marzenie
W lutym zainaugurował działal-
ność Klub Zasłużonych GKS Ty-
chy, skupiający kilkudziesięciu by-
łych piłkarzy, trenerów, działaczy 
i osób związanych z sekcją piłkar-
ską. Automobilklub podsumował 
rok 2018 i podczas uroczystej gali 
najlepszym kierowcom Samocho-
dowych Mistrzostw Tychów wrę-
czono pamiątkowe puchary.

Niezwykłe wyróżnienie spotka-
ło hokeistę GKS Tychy Michaela 
Cichego – jego gol, zdobyty pod-
czas meczu hokejowego Cham-
pions Hockey League z FC Bolza-

no uznany został najładniejszym 
trafieniem całej edycji CHL.

Tyskie lekkoatletki Karina So-
fińska i Oliwia Ślusarczyk stanęły 
na podium halowych mistrzostw 
Polski. Karina zdobyła swój 
czwarty już medal MP w trójsko-
ku – tym razem brązowy, a Oliwia 
w swoim debiucie również sięg-
nęła po brąz. Trenerem zawodni-
czek jest Bogdan Przybycin.

Najmłodszą polską reprezenta-
cją hokejową jest drużyna U-16, 
ale powstała drużyna 10-latków 
o nazwie Polish Talents 2010. 
Znalazło się w niej pięciu tyszan: 
Bartosz Marczyk, Wincent No-
wak, Borys Stochmiałek, Jakub 
Nagy, Maksymilian Fuchs.

sportowcy z laurami
W marcu podpisano umowę 
na budowę stadionu lekkoatle-
tycznego. Ma kosztować prawie 
15,3 mln zł (dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki wyniesie ok. 6 mln) i powinien 
być oddany do końca czerwca 
2020 roku.

Piłkarze GKS rozpoczęli rundę 
rewanżową od porażki 0:2 ze Sto-
milem Olsztyn – w tabeli zajmo-
wali wówczas 11. lokatę. Trener 
tyskich pięściarzy Ryszard Dzio-
pa miał powody do satysfakcji – 
kolejna grupa jego wychowanków 
sięga po medale mistrzostw Pol-
ski. Podczas mistrzowskiej im-
prezy trzech zawodników zdoby-
ło złote medale: Dawid Szmajda, 
który także został wybrany naj-
lepszym zawodnikiem turnieju, 
Bartłomiej Rośkowicz i Adrian 
Klima.

Kolejny sezon w ekstraklaso-
wej Lidze Futbolu Amerykańskie-
go rozpoczęła drużyna Tychy Fal-
cons, wygrywając z Warsaw Mets 
31:13.

Odbyła się gala jubileuszowych 
10. Tyskich Laurów Sportowych. 
Plebiscyt, w którym kibice – nie 
tylko w Tychach – wybierają naj-
lepszych sportowców w danym 
roku organizuje MOSiR i re-
dakcja „Twoich Tychów”. Laury 
za sukcesu w 2018 roku odebrali 
hokeista GKS Tychy Michael Ci-
chy – wśród seniorów i pływak 
MOSM Dawid Wiekiera – wśród 
młodzieżowców. Nagrodę otrzy-
mał także trener Andrej Gusow.

Jak Gruth z czerkawskim
W kwietniu odnotowaliśmy 
świetny występ w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży ty-
skiej snowboardzistki Aleksandry 
Ochnio, która zdobyła złoty me-
dal w konkurencji big air.

Rok 2019 upłynął pod znakiem 
hokeja i to nie dlatego, że druży-
na GKS sięgnęła po kolejny mi-
strzowski tytuł. Chodzi o jubi-
leusz 50-lecia ligowego hokeja 
w Tychach i z okazji tego jubile-
uszu przygotowano wiele cieka-
wych wydarzeń. Jednym z nich 
było spotkanie w Tyskiej Galerii 
Sportu najwybitniejszych przed-
stawicieli GKS tej dyscypliny – 
Henryka Grutha i Mariusza Czer-
kawskiego z kibicami.

Blisko 100 załóg stanęło 
na stracie Rajdu Tyskiego, roz-
grywanego w ramach Rajdowe-
go Samochodowego Pucharu Ślą-
ska. Imprezę ukończyło 45 załóg, 

a trasę najszybciej pokonał Dawid 
Grzebinoga z pilotem Kamilem 
Gamżą (honda civic). Koszykarze 
GKS Tychy wypadli poza czwór-
kę najlepszych drużyn I ligi i nie 
zagrali o medale...

Janusz „Maser” Wolski świę-
tował jubileusz 40-lecia pracy 
w GKS Tychy. Jest najdłużej pra-
cującą osobą w prawie 50-letniej 
historii klubu.

złoto do złota
Po raz czwarty hokeiści GKS 
Tychy sięgnęli po mistrzostwo 
Polski, po raz pierwszy obronili 
wywalczony przed rokiem tytuł. 
W finałowej batalii okazali się 
lepsi od Cracovii, a oba zespo-
ły grały ze sobą o złoto po raz 
siódmy. Spośród polskich dru-
żyn, hokeiści GKS Tychy poko-
nali najdłuższą, najtrudniejszą, 
najbardziej wyczerpującą drogę 
do mistrzostwa Polski. Nigdy bo-
wiem do tej pory nie trzeba było 
rozegrać aż tylu spotkań, spędzić 
na lodzie tyle czasu w decydującej 
batalii, ile w sezonie 2018/2019.

W sezonie zasadniczym tysza-
nie rozegrali 42 mecze, potem 
było jeszcze 7 spotkań ćwierćfi-
nałowych z Automatyką Gdańsk, 
7 meczów w półfinale z Podhalem 
Nowy Targ i wreszcie sześciood-
cinkowy serial z Cracovią. A do-
liczając do tego dogrywki okazało 
się, że w play off GKS Tychy ro-
zegrał aż 22 mecze!

Mistrzowski maj
Sukces odniósł także hokej w wy-
konaniu pań, choć tym razem 
w głównej roli wystąpiła jedna 

Tyski kaleJdoskoP sPorToWy 2019
byŁ to w tychach roK wyjątKowych wyDarzeń: mEcZE TuRNIEJu fINAłOWEGO PIłKARSKIch mISTRZOSTW ŚWIATA u-20, EmOcJE hOKEJOWEJ LIGI mISTRZóW I JuBILEuSZ 50-LEcIA LIGOWEGO hOKEJA.

W czerwcu i na początku lipca kibiców elektryzowały mecze mistrzostw świata U-20 na Stadionie Miejskim.

To był niezwykle udany rok tyskiego judoki Andrzeja Borowca. 
Spotkanie z Mariuszem Czerkawskim i Henrykiem Gruthem w Tyskiej Galerii 

Sportu było jednym z elementów obchodów 50-lecia  hokeja w Tychach.

Judocy UKS Ippon Tychy świetnie zaprezentowali się 
w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Dzieci w Gliwicach.
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sukces tyskich judoków

na oczacH… ursusa

rozgrywKi o puchar 
polsKi staŁy się 
tysKą specjalnością. 
to trofeuM gKs 
zDobywaŁ już 
ośMioKrotnie i nigDy nie 
przegraŁ w finale.

W tym roku pucharowe rozgryw-
ki ponownie zawitały do Tychów. 
Mecze o to prestiżowe trofeum, 
w którym występują cztery naj-
lepsze zespoły ligowej tabeli po II 
rundzie rozgrywek PHL, gościmy 
już po raz piąty. Przypomnijmy, 
iż po raz pierwszy hokeiści GKS 
sięgnęli po Puchar w 2001 roku, 
wygrywając w finale 3:1 z GKS 
Katowice. Kolejne trofea tysza-
nie zdobywali w 2006 – wygrali 
3:1 ze Stoczniowcem, 2007 – 2:1 
z Cracovią, 2008 – 1:0 ze Stocz-
niowcem (GKS otrzymał Puchar 
na własność za trzykrotną wygra-
ną z rzędu), 2009 – 4:2 z Naprzo-
dem Janów, 2014 – 3:1 za Ciarko 
Sanok, 2016 – 3:0 z Cracovią, 2017 
– 6:5 w dogrywce z Cracovią.

W ubiegłym roku turniej o Pu-
char Polski także rozgrywany był 
w Tychach, jednak gospodarzom 
nie udało się awansować do fina-
łu, bo w półfinale przegrali 0:3 
z Podhalem.

Tegoroczna batalia rozpocznie 
się 27.12 meczem JKH GKS Ja-

strzębie – KH Podhale Nowy 
Targ o godz. 14.30. GKS Tychy 
zmierzy się w drugim półfinale 
z Unią Oświęcim, o godz.17.45. 
Zwycięzcy zagrają 28.12 w fina-
le, o godz. 16.30.

W ostatnich ligowych wystę-
pach tyszanie nie imponowa-
li. Co prawda wygrywali z niżej 
notowanymi rywalami, ale z czo-
łówką bywało już różnie. Rzecz 
jasna aktualna dyspozycja nie 
ma większego znaczenia, bowiem 
liczy się to, co zespół będzie pre-
zentował na finiszu rozgrywek. 
Jaki zatem tyszanie mają bilans 
PHL 2019/2020 z trzema pozo-
stałymi kandydatami do Pucha-
ru? Z Unią Oświęcim – 4:0, 1:4, 
1:0, z Podhalem Nowy Targ – 5:3, 
1:4, 4:0, z JKH GKS Jastrzębie – 
6:2, 4:2, 1:4.

Żadna z drużyn długi nie do-
równa GKS pod względem licz-
by zwycięstw w pucharowej ry-
walizacji. Z ośmioma sukcesami 
tyszanie są niekwestionowanym 
liderem, bo tylko po dwa trium-
fy mają Podhale Nowy Targ, 
Unia Oświęcim, Sanok i Cra-
covia, a raz to trofeum zdoby-
wali: Naprzód Janów, GKS Ka-
towice, TKH Toruń i JKH GKS 
Jastrzębie. Łącznie po Puchar 
Polski sięgnęło dziewięć klu-
bów. ls ●
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b jak brąz witolda bańki

NajWięKSZym SuKceSem tySKiegO leKKOatlety 
WitOlDa BańKi W PRZeDWcZeśNie ZaKOńcZONej 
KaRieRZe SPORtOWej OKaZał Się BRąZOWy meDal 
miStRZOStW śWiata W SZtafecie.
Na największych imprezach lekkoatletycznych zwykle jest tak, 
że w biegach sztafetowych na półfinał poszczególne kraje wy-
stawiają jeden skład, a na finał drugi, ten najmocniejszy. Biegi 
odbywają się dzień po dniu, chodzi więc o zaoszczędzenie 
sił gwiazd, które z reguły mają już w nogach męczące starty 
indywidualne.

Oczywiście, mogą sobie na taki luksus pozwolić jedynie te 
reprezentacje, które posiadają więcej niż czterech klasowych 
zawodników. Akurat Polska w sztafecie 4x400 metrów bardzo 
często miała kłopot bogactwa i mogła odpowiednio manewro-
wać składem. Wieloletni trener kadry Józef Lisowski uchodzi 
zresztą za prawdziwego mistrza w przygotowaniu i układaniu 
składu sztafety.

1 września 2007 roku o godz. 21.10 czasu lokalnego na sta-
dionie Nagai w Osace do półfinałowego biegu sztafetowego 
4x400 metrów mistrzostw świata wystartowała czwórka (w ko-
lejności) Rafał Wieruszewski, Witold Bańka, marcin marciniszyn 
i Daniel Dąbrowski. Obok Polski biegły drużyny uSA, Botswany, 
Niemiec, Grecji, Japonii oraz Trynidadu i Tobago. Bezpośredni 
awans do finału uzyskiwały tylko trzy najlepsze.

23-letni Bańka miał już w dorobku dwa złote medale mło-
dzieżowych mistrzostw Europy w sztafecie i rekord życio-
wy 46,11. Tyszanin odebrał pałeczkę od Wieruszewskiego 
na czwartym-piątym miejscu, dobiegł do końca swojej zmia-
ny na szóstym-siódmym. Amerykanie byli wyraźnie z przodu, 
natomiast między pozostałymi zespołami różnice pozosta-
wały niewielkie. fantastycznie na ostatniej zmianie pobiegł 
Dąbrowski, który z piątego miejsca przesunął naszą sztafetę 
na trzecie, dające awans do finału.

„Jest trzecie miejsce! Boże, Boże aleśmy się nadenerwo-
wali tutaj, ale Daniel jest absolutnie bohaterem tej sztafety. 
Dokonał tego, co wydawało się niemożliwe! – wykrzykiwali 
podczas telewizyjnej transmisji podekscytowani komentatorzy 
Przemysław Babiarz i Włodzimierz Szaranowicz.

film z tego biegu jest do obejrzenia na stronie internetowej 
sport.tvp.pl.

Nazajutrz, w biegu finałowym, w składzie sztafety doszło 
do spodziewanych zmian. Zamiast Bańki i Wieruszewskiego, 
pobiegli w niej płotkarz marek Plawgo i Kacper Kozłowski. 
Plawgo kilka dni wcześniej zdobył brązowy medal w biegu 
na 400 m przez płotki, bijąc rekord kraju.

Siła polskich sztafet opierała się zawsze na perfekcyjnych 
zmianach, bardzo dobrym zestawieniu personalnym i umie-
jętności biegania „bark w bark”. Trener Lisowski na ogół nie 
popełniał błędów. I tak było tym razem. W finale polska szta-
feta zajęła trzecie miejsce. Zdecydowanie poprawiła wynik 
z półfinału (3.00,05) i uległa tylko sztafetom uSA i Bahamów. 
Z Amerykanami w tej konkurencji rzadko kto potrafi wygrać, 
w Osace biegli w niej mistrzowie olimpijscy LaShawn merritt, 
Angelo Taylor i Jeremy Wariner.

Na podium podczas uroczystej dekoracji na stadionie stanę-
ła tylko finałowa czwórka, ale Bańka i Wieruszewski oczywiście 
również otrzymali brązowe medale.

Wydawało się, że przed tyskim lekkoatletą, najmłodszym – 
obok Kozłowskiego – w gronie medalistów, kariera stoi otwo-
rem. Za rok szykował się start w Igrzyskach Olimpijskich w Pe-
kinie. Niestety, Bańkę dopadły problemy zdrowotne, co odbiło 
się na jego formie. Wcześniej z sezonu na sezon poprawiał 
rekord życiowy, ale po 2007 roku już się do niego nie zbliżył. 
Na Igrzyska nie poleciał, a polska sztafeta 400-metrowców 
(w składzie Piotr Klimczak, Plawgo, Piotr Kędzia, Wieruszewski) 
zajęła tam w finale siódme miejsce.
Po zakończeniu kariery sportowej Bańka pracował w public 
relations, w 2015 roku został ministrem sportu i turystyki, 
a od 1 stycznia 2020 roku rozpocznie urzędowanie jako szef 
Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
piotr zawaDzKi, tysKa galeria sportu ●
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z Atomówek – Sylwia Łaskawska. 
Tyszanka zagrała w reprezenta-
cji Polski, która zdobył brąz pod-
czas mistrzostw świata w Pekinie. 
To największy do tej pory sukces 
biało-czerwonej reprezentacji.

Podczas mistrzostw Polski 
Amatorów Dywizji 1 w hokeju 
drużyna Wolves Tychy zdoby-
ło złoty medal. Bartłomiej Roś-
kowicz znów powiększył swoją 
kolekcje pięściarskich tytułów – 
został mistrzem Polski podczas 
zawodów rozegranych w Ostro-
wcu Świętokrzyskim.

W ostatnim meczu sezonu 
2018/2019 piłkarze GKS prze-
grali 1:4 z Chojniczanką i upla-
sowali się ostatecznie na 7. miej-
scu w tabeli I ligi.

Ale maj to przede wszystkim 
piłkarskie mistrzostwa świa-
ta, które na Stadionie Miejskim 
rozpoczęły się 24.05 spotkaniem 
Katar – Nigeria. W sumie w Ty-
chach rozegrano osiem turniejo-
wych meczów, kibice zobaczyli 28 
goli, a na trybunach zasiadło po-
nad 50 tys. widzów.

obejrzeliśmy „Hanysa”
Czerwiec przyniósł brąz mi-
strzostw Europy w ju-jitsu An-
drzejowi Borowcowi i premierę 
filmu „Hanys” Wojciecha Wi-
karka o Zygmuncie Hanusiku. 
W piłkarskim GKS pojawiło się 
przed sezonem kilka nowych 
twarzy, m.in. Ken Kallaste i Da-
rio Krišto.

Tyska siatkarka Zofia Brzo-
za wywalczyła złoty medal pod-
czas ogólnopolskich mistrzostw 
w mini siatkówce. Dawid Wie-
kiera zanotował debiut w mi-
strzostwach Europy w Kazaniu 
– trzykrotnie poprawiał rekordy 
życiowe i wystąpił w finale kon-
kurencji na 200 m st. klasycznym. 
Wychowanka MOSM Tychy Emi-
lia Słabosz zdobyła wicemistrzo-
stwo Polski U-14 na 800 m st. do-
wolnym.

Medalowe wakacje i cHl
Karina Sofińska ponownie na po-
dium mistrzostw Polski – tym ra-
zem sięgnęła po brąz MP U-20 
w trójskoku. Zwycięzcami kolejnej 
edycji Tyskiego Kryterium Fiata 
zostali w elicie Patryk Stosz (CCC 
Team) i Anhelina Krasko (Biało-
ruś). Aż trzy medale (dwa złote 
i brąz) zdobył Dawid Wiekiera 
podczas letnich mistrzostw Polski 
w pływaniu. Na Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w kajakach 
złote krążki wywalczyli zawod-
nicy MOSM: Wojciech Mielnik/
Konrad Gawor w k2 oraz w k4 
razem z Karolem Szczepankiem 
i Jakubem Kwaśniewiczem. Na-
tomiast w juniorskich MP brąz 
zdobyły Anna Mielnik w k1, Sara 
Mielnik/Julia Marucha w k2.

Po dwa medale kajakarskich 
mistrzostw świata sięgnęła wy-
chowanka MOSM Tychy Karolina 
Naja wraz z koleżankami z osad: 
k2 – srebro i k4 – brąz.

Piłkarze GKS Tychy zaczęli se-
zon od wyjazdowej porażki z Ra-
domiakiem 1:2, natomiast hoke-
iści zainaugurowali kolejny start 
w Hokejowej Lidze Mistrzów.

Punkt i rekord
Po porażce w pierwszym meczu 
edycji CHL 2019/2020 z Djur-
gardens Sztokholm, 2:6, GKS 
Tychy zdobył punkt w meczu 
z Adler Mannheim, przegrywa-
jąc 2:3 w dogrywce. W trzecim 
starciu z Vienna Capitals pod-
opieczni Andreja Gusowa sięgnęli 
po komplet punktów, zwyciężając 
4:2. Małymi kroczkami hokeiści 
GKS powiększają swój dorobek 
w Hokejowej Lidze Mistrzów.

Rekordową frekwencję miał 
rozegrany z początkiem września 
Półmaraton Tyski – prawie 2.000 
uczestników. W klasyfikacji ge-
neralnej wygrał Marcin Cieplak 
z Rybnika, wśród kobiet – Kata-
rzyna Golba z Mielca.

Z brązowym medalem wrócił 
z lekkoatletycznych mistrzostw 
Polski wychowanek MOSM Szy-
mon Topolnicki (obecnie AZS 
AWK Katowice). Zdobył brąz 
na 3.000 m z przeszkodami. Ty-
szanin Paweł Gawroński wy-
walczył brązowy medal podczas 
mistrzostw Europy modeli pły-
wających.

Hokeiści GKS Tychy po raz 
trzeci sięgnęli po Superpuchar, 
pokonując 6:1 JKH GKS Jastrzę-
bie.

Kolejne podium MP tyskich 
pięściarzy! Podczas Mistrzostw 
Polski Młodzików bracia bliźnia-
cy Jakub i Jacek Targielowie zdo-
byli w swoich kategoriach złote 
medale. Są do siebie tak podob-
ni, że problem z rozróżnieniem 
ma nawet trener Ryszard Dzio-
pa…

Z okazji 50-lecia ligowego ho-
keja w Tychach, kibice wybrali 
w plebiscycie zorganizowanym 
przez Tyską Galerię Sportu i re-
dakcję „Twoich Tychów” najlep-
szą szóstkę 50 lecia: Arkadiusz 
Sobecki – Henryk Gruth, Krzysz-
tof Śmiełowski; Adam Worwa, 
Mirosław Copija, Mariusz Czer-
kawski.

Historia mistrzów
Akademia Piłki Nożnej i Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego wzbo-
gaciły się o nowy obiekt – SMS 
Arena. W centrum treningowym 
znalazły się dwa boiska, sala wie-

lofunkcyjna oraz zaplecze socjal-
no-szatniowe.

Z okazji jubileuszu hokeja 
w Tychach otwarto wystawę „Hi-
storia mistrzów. 50 lat ligowego 
hokeja w Tychach (1969-2019) 
w Gemini Park, ukazała się też 
książka kierownika Tyskiej Ga-
lerii Sportu Piotra Zawadzkiego 
„Jeszcze tylko jeden gol... Tyskie 
historie hokejowe.”

Kolejne trofea z mistrzostw 
Polski przywiozła ekipa Śląskie-
go Towarzystwa Strzeleckiego. 
Po dwa złote medale i jeden srebr-
ny sięgnęła wśród młodzieżow-
ców Wioletta Pawluczek, w tym 
jedno złoto w mikście z Seba-
stianem Szklanym. Z kolei złoto 
w gronie juniorów zdobyła Wero-
nika Paszek, a wśród młodzików 
mistrzostwo wystrzelał Paweł 
Baniusiewicz, a Mikołaj Witek – 
srebro. Tyski szachista Piotr Na-
myślak przywiózł złoty medal 
z mistrzostw Polski szkół ponad-
podstawowych. Srebrny medal 
mistrzostw świata w akrobatyce 
powietrznej na kole na Ibizie zdo-
była Nikola Dynak. Patrycja Ste-
faniuk (UKS Ippon) wróciła z mi-
strzostw Polski juniorów w judo 
w Rybniku z brązowym medalem, 
a Maja Żmuda (Pałac Młodzieży 
Katowice) przywiozła także brą-
zowy medal z MP młodziczek.

Pucharowe gry
Podczas listopadowych mi-
strzostw Polski młodziczek w za-
pasach tyszanka Wanesa Kania 
(Czeczott Wola) zdobyła złoty 
medal.

Na koniec roku największy 
sukces w swojej karierze i jeden 
z największych w historii tyskich 
sportów walki odniósł Andrzej 
Borowiec (Gwardia Tychy), który 
w Abu Dhabi zdobył tytuł mistrza 
świata w ju-jitsu (masters).

Piłkarze GKS Tychy zakoń-
czyli pierwszą część sezonu na 8. 
miejscu. W ostatnim meczu zre-
misowali 0:0 z Odrą Opole. Nato-
miast w Pucharze Polski pokonali 
w 1/8 finału ŁKS Łódź 2:0 i awan-
sowali do ćwierćfinału. Losy ho-
kejowego Pucharu Polski pozna-
my dopiero w dniach 27-29.12. 
W mijającym roku cieszyliśmy się 
najpierw z hokejowego pucharu, 
a potem z mistrzostwa. Jak będzie 
w 2020? ●

Hokeiści GKS Tychy obronili w znakomitym stylu tytuł mistrzów Polski i udanie zagrali w Lidze Mistrzów.

Tyskie imprezy biegowe (w tym m.in. półmaraton) cieszyły się rekordową frekwencją.
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zaKończyŁa się 20. 
eDycja najwięKszego 
na śląsKu turnieju 
piŁKarsKiego Dla Dzieci 
MŁoDzieży – aKaDeMia 
cup. to iMponujące 
przeDsięwzięcie 
aKaDeMii piŁKi 
nożnej gKs tychy 
co roKu Mobilizuje 
setKi najMŁoDszych 
zawoDniczeK 
i zawoDniKów, 
Którzy przez sieDeM 
Kolejnych weeKenDów 
– w różnych grupach 
– rywalizują o Miano 
najlepszych. Dla 
wielu jest to piŁKarsKi 
Debiut i niezapoMniane 
przeżycie.

Przez lata zmieniała się nazwa 
i formuła imprezy. Na początku 
trwała jeden dzień, potem drużyn 
przybywało, zwiększała się też licz-
ba dni turniejowych.

bułki i pomidorowa
Najpierw zawody nazywały się 
Czak Cup, od nazwy sponsora, 
potem Tychy Cup, wreszcie Aka-
demia Cup. Grano w hali szkoły 
ZEG-owskiej, hali MOSiR, na ot-
wartych boiskach, a w tym roku 
w nowym obiekcie – SMS Arena. 
Jedno wszakże się nie zmieniło – 
od 20 lat głównym organizatorem 
jest Marcin Kuśmierz, wiceprezes 

APN GKS, któremu pomaga licz-
ne grono współpracowników.

– Jestem im za to bardzo 
wdzięczny, podobnie, jak rodzi-
com naszych piłkarzy, którzy 
od początku wspierają nas orga-
nizacyjnie – powiedział. – Nie za-
pomnę pierwszych edycji, kiedy 
wszystko było dla nas nowe, tych 
setek rozkrajanych bułek, robie-
nia kanapek... I choć potem był 
catering, jak się okazuje najbar-
dziej dzieciom smakują kanapki 
i zupa pomidorowa… Ale z roku 
na rok organizacja turnieju jest 
coraz lepsza, można powiedzieć 
– bardziej profesjonalna.

bilans 20-lecia
W tym roku mecze rozgrywa-
no w 7 kategoriach wiekowych, 
w każdej – 12 zespołów, a więc 
łącznie 84 drużyny i prawie 1000 
zawodniczek i zawodników 

z 6 województw i jedna z Czech. 
Przez 20 lat w kolejnych edycjach 
turniejów wzięło udział blisko 
1.400 drużyn, tj. 15 tysięcy pił-
karzy! W sumie rozegrano 103 
dni turniejowe.

– Przyjeżdżają do nas zespoły 
z klubów ekstraklasowych i z ma-
łych wiejskich klubów – dodaje M. 
Kuśmierz. – System rozgrywek jed-
nak jest taki, że po kilku kolejkach 
robimy dwie grupy – Ligę Mistrzów 
i Ligę Europy. W obu przyznawali-
śmy puchary dla najlepszych oraz 
nagrody indywidualne. Dobrze 
spisały się zespoły naszej Akade-
mii, w kilku kategoriach zajmowa-
liśmy czołowe lokaty, w jednej wy-
graliśmy. Jednak nie nastawialiśmy 
się na wynik i nie we wszystkich 
wystawialiśmy czołowe zespoły, 
występujące w certyfikowanej ka-
tegorii PRO. Chodziło o możliwość 
gry i dobrą zabawę dla dzieci.

liga zimowa i deichmann
W tym roku Akademia organizuje 
Ligę Zimową w czterech katego-
riach wiekowych (po 12 drużyn). 
Zespoły spotykają się na turnieju 
raz w miesiącu i pierwszą kolejkę 
już rozegrano, kolejne trzy odbędą 
się po feriach. Równocześnie trwa-
ją przygotowywania do kolejnej 
edycji turnieju Mini Mistrzostwa 
Deichmanna. Tegoroczni zwy-
cięzcy zawodów byli w nagrodę 
na ostatnim meczu Ligi Mistrzów 
Napoli – Genk i spotkali się z Ar-
kadiuszem Milikiem, który w tym 
meczu popisał klasycznym hat-
trickiem, zdobywając trzy bram-
ki w pierwszej połowie.

złota gwiazdka
Jak już informowaliśmy, Akade-
mia Piłki Nożnej GKS Tychy zna-
lazła się w prestiżowym gronie 18 
śląskich szkółek piłkarskich, któ-
re otrzymały złote certyfikaty Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej.

– To szczególne wyróżnienie, 
wartość można powiedzieć pre-
stiżowa, bo świadczy o wysokich 
standardach pracy w naszej Aka-
demii – dodał wiceprezes Ku-
śmierz. – Do pierwszej edycji 
certyfikacji zgłosiło się do PZPN 
1.197 szkółek, z czego prawie po-
łowa nie sprostała wymaganiom, 
bo wiązało się to z niemałym wy-
siłkiem organizacyjnym. Chodzi-
ło m.in. o wprowadzenie nowego 
podziału w strukturze szkole-
nia dzieci i młodzieży na PRO, 
Grassroots oraz Kids, zmniejsze-
nie liczebności zawodników w cer-
tyfikowanych grupach, ujednolice-
nie i sformalizowanie autorskiego 
planu szkolenia, wysokie kwalifi-
kacje i licencje trenerów, dopo-
sażenie magazynów ze sprzętem, 
regularna wymiana sprzętu, unifi-
kacja sprzętu treningowego, odpo-
wiednia baza treningowa, własne 
obiekty oraz opieka fizjoterapeu-
tyczna i lekarska. To nowy pro-
jekt, pilotażowy, poprzez któ-
ry PZPN chce wyłonić najlepsze 
szkółki i wesprzeć je finansowo. 
Szczegółów jeszcze nie znamy, 
ale podobno za zdobycie „Zło-
tej Gwiazdy” klub ma otrzymać 
ok. 10 tys. zł na drużynę na rok. 
Nie są to duże kwoty, ale dobrze, 
że są, bo to pierwsze takie wspar-
cie dla klubów w 100-letniej histo-
rii PZPN. Certyfikaty przyznawa-
ne są na 2 lata, potem znów trzeba 
przejść proces certyfikacji. ●

JUbileUszoWy akadeMia cUP
w tyM roKu rozegrano Mecze w 7 Kategoriach, wystartowaŁy 84 Drużyny. GRAłO PRAWIE 1.000 ZAWODNIcZEK 
I ZAWODNIKóW Z SZEŚcIu WOJEWóDZTW.

śWięta Z aKaDemią – cHaRytatyWNie Dla Beaty

4-5.01 w SmS Arena Tychy (Tychy ul. Oświęcimska 51), APN GKS organizuje 24h-godzinny maraton 
Sportowy. Impreza odbędzie się w ramach akcji charytatywnej dla Beaty Konieczko. żona wieloletniego 
piłkarza i trenera GKS i APN, współzałożyciela Akademii, Zbigniewa Konieczko walczy z nowotworem.
Impreza rozpocznie się 4.01 o godz. 17, a po uroczystym otwarciu odbędzie się mecz Gwiazd. 
mecze i imprezy odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach. Grać będą m.in. grupy Akademii 
w poszczególnych rocznikach, będzie turniej siatkonogi oraz licytacje. Tutaj przewidziano wiele 
cennych pamiątek, m.in. koszulki piłkarzy GKS z autografami, bluza hokejowa z Ligi mistrzów 
z autografami zawodników GKS, koszulka klubowa Roberta Lewandowskiego z autografem, piłki 
PZPN z autografami reprezentacji Polski, mini-kombinezon reprezentacji Polski skoczków narciarskich 
z autografami, piłki z autografami Orłów Górskiego, koszulki Napoli z autografem Arkadiusza milika
Natomiast 5.01, także na obu boiskach, grać będą m.in. Emeryci APN GKS, firma PROmAN, zespoły Tyskiej 
Ligi futsalu, uKS czułowianka, Reprezentacja Śląska Oldboys oraz kolejne roczniki i grupy Akademii i SmS 
APN Tychy. Jest jeszcze kilka wolnych godzin i można się zgłaszać: biuro@akademiagkstychy.pl,  
tel.: 790-706-149 – w godzinach pracy biura Akademii, tel.: 533-024-565 – koordynator akcji.
Na zakończenie 24-godzinnego maratonu Sportowego, 5.01, o godz. 18 odbędzie się Koncert 
charytatywny w klubie muzycznym Riedel music club. W świąteczno-noworocznym repertuarze 
wystąpią: kwartet Piotra Steczka oraz gościnnie Sebastian Riedel z zespołu cree. Podczas koncertu 
odbędzie się licytacja kolejnych pamiątek.
Więcej informacji na https://www.akademiagkstychy.pl/
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W miniony weekend o ligowe 
punkty walczyli hokeiści i koszy-
karze GKS oraz siatkarze i siatkarki 
TKS. Z kolei młodzi futsaliści GKS 
Futsal Tychy konkurowali o mi-
strzostwo Polski U-20. Niestety, 
z uwagi na termin zamknięcia tego 
numeru „TT” nie możemy podać 
wszystkich rezultatów, jak choćby 
rozegranych w niedzielny wieczór 
hokejowych derbów z GKS Katowi-
ce. W następnym numerze obiecu-
jemy też obszerną relację z futsalo-
wych MMP, które zakończyły się już 
po zesłaniu gazety do druku.

Porażka pod Wawelem
Piątek nie był dobrym dniem dla 
Johna Murraya, który na początku 
trzeciej tercji spotkania Cracovia – 
GKS popełnił fatalny błąd, który 
kosztował go zjazd z lodu. Hokeiści 
spod Wawelu prowadzili już wtedy 
2:0 i podopieczni trenera Gusowa 
musieli gonić wynik.

Kontaktowego gola zdobył 
w 52 min. Jeronow, ale pięć mi-
nut później krakowianie poko-
nali Lewartowskiego i wrócili 
do dwubramkowego prowadze-
nia. Co prawda w 58 min. Szcze-
chura strzelił na 2:3, ale na wyrów-
nanie zabrakło już czasu.

W meczu tym zadebiutował 
nowy nabytek tyskiego zespołu – 
fiński obrońca Niko Tuhkanen, na-
tomiast zabrakło Denisa Akimoto, 
który odszedł z klubu.
cRacOvia – gKS tycHy 3:2 
(1:0, 0:0, 2:2). Gole dla GKS: 
Jeronow i Szczechura.

Grali do przerwy
Także koszykarze GKS wróci-
li z wyjazdu do Kłodzka na tar-
czy. Podopieczni trenera Toma-
sza Jagiełki byli skuteczni jedynie 
w pierwszej połowie; po dwóch 
kwartach prowadzili bowiem 
37:29. W kolejnych dwóch kwar-
tach roztrwonili jednak przewa-
gę i ostatecznie ulegli Doral Ny-
sie Kłodzko 63:68 (22:18, 15:11, 
14:20, 12:19). Najwięcej punktów 

dla tyszan zdobyli: Jankowski (15), 
Kędel (10) i Zmarlak (9).

Aktualnie koszykarze GKS zaj-
mują miejsce w środku tabe-
li I ligi.

Pod siatką na remis
W nowy rok 2020 siatkarze TKS Ty-
chy wejdą na fotelu lidera! Na dro-
dze do I ligi nie zatrzymał ich nawet 
drugi w tabeli MKS Andrychów, 
z którym tyszanie pewnie wygrali 
na wyjeździe 3:1. 

Po wysoko wygranym przez TKS 
do 16 pierwszym secie, gospoda-
rze zmobilizowali się i nieznacznie 
wygrali drugą partię 25:23. Dwa 
następne sety padły już jednak łu-
pem zespołu trenera Marcina Ny-
cza, który ma aktualnie 27 punktów 
i o sześć oczek wyprzedza swoich 
ostatnich tegorocznych rywali.
mKS aNDRycHóW – tKS tycHy 
1:3 (16:25, 25:23, 18:25, 24:26).

Pozycję liderek II ligi śląskiej 
straciły natomiast siatkarki TKS, 
które dość gładko przegrały w Dą-
browie Górniczej z MKS-em 0:3 
(19:25, 14:25, 20:25). Zespół trene-
ra Krzysztofa Pałki spadł na drugie 
miejsce, właśnie za MKS Dąbrowa 
Górnicza.

Młodzi w tyskiej hali
W miniony weekend halę sporto-
wą przy al. Piłsudskiego opanowa-
li futsaliści, którzy rozegrali w Ty-
chach młodzieżowe mistrzostwa 
Polski U-20. Drużyna GKS Futsal 
Tychy w piątkowo-sobotnich me-
czach grupowych pokonała Mło-
dość Rudno 2:0, przegrała z Dąbro-
wą Chełmińską 6:7 i zremisowała 
z AZS UEK Kraków 3:3, co dało 
jej drugie miejsce w grupie i awans 
do ćwierćfinału.

Na tym szczeblu przyszło zespo-
łowi Marka Kołodziejczyka i Mi-
chała Słoniny zmierzyć się z obroń-
cą tytułu – Rekordem Bielsko-Biała. 
Spotkanie to, podobnie jak półfina-
ły i finał tyskich mistrzostw, odbyły 
się już po zamknięciu tego numeru. 
wojciech wieczoreK ●

W Ostrowcu Świętokrzyskim roze-
grano pływackie mistrzostwa Pol-
ski Juniorów 17-18 lat, młodzie-
żowców i seniorów. Znakomity 
wynik osiągnął Dawid Wiekiera, 
zawodnik MKP Wodnik 29 Tychy. 
Na dystansie 100 m stylem klasycz-
nym zdobył złoty medal, z nowym 
rekordem życiowym 1.00,56.

Z kolei podczas MP 16-lat-
ków w Lublinie na 200 m sty-
lem klasycznym po brązowy 
medal sięgnął Kacper Komo-
rowski.

Więcej o mistrzowskich star-
tach naszych pływaków napisze-
my w najbliższym wydaniu „Two-
ich Tychów”. ls ●

Medalowy koniec roku

wieKiera MistrzeM polsKi!

tylko siatkarze wrócili z wyjazdu z tarczą.

z parKietów i tafli
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Koziorożec 22.Xii-19.i
Decyzje, które podejmiesz w pierwszym kwartale, 
będą procentować przez cały nadchodzący rok, war-
to więc poświęcić w styczniu i lutym więcej czasu 

na przemyślenia. W połowie roku czeka cię wielka zmiana w życiu 
zawodowym i dobrze byłoby właściwie się na nią przygotować. 
Zmiana przyniesie korzyści finansowe, ale niekorzystnie wpłynie 
na sprawy uczuciowe. Jeśli w porę się nie spostrzeżesz, możesz 
mieć w swoim związku trudny do opanowania kryzys. Dbaj o zdro-
wie, nawet za cenę pewnych wyrzeczeń, a nie pożałujesz.

woDniK 20.i-18.ii
Wolne Wodniki powinny bacznie rozglądać się 
w kwietniu i maju, bo w Waszych okolicach przecha-
dzać się będzie wielkie uczucie, którego nie wypada 

przeoczyć. Z kolei Wodniki zajęte powinny we wrześniu lub 
w październiku spodziewać się jakichś burzliwych wydarzeń z być 
może poważnymi konsekwencjami. Pierwsze dwa miesiące roku 
poświęć na uporządkowanie spraw, o których ktoś przypomina 
ci raz po raz. Z jesiennymi słotami przyjdą też problemy ze zdro-
wiem, ale jeśli tylko zastosujesz się do porad lekarza – wyjdziesz 
z nich bez szwanku. Jeśli nie – może być różnie.

ryby 19.ii-20.iii
Nowy Rok – nowe życie! Wiele wskazuje na to, że dla 
niejednej Ryby pierwszy miesiąc 2020 roku oznaczał 
będzie rzeczywistą i to drastyczną zmianę. Na wiosnę 

trzeba będzie koniecznie zatroszczyć się o zdrowie, bo żarty 
powoli się kończą i lepiej wziąć się za siebie, niż resztę roku spę-
dzić na zwolnieniu lekarskim. Latem czeka Ryby podróż – może 
niezbyt daleka, ale dość kosztowna. Jej rezultaty przekonają 
cię jednak, że było warto. W kwestiach zawodowych znaczna 
poprawa, także finansowa i to już stosunkowo szybko. W końcu 
roku przybędzie ci jednak obowiązków.

baran 21.iii-20.iv
Barany rok 2020 klasyfikować będą w okolicach sta-
nów średnich. miałeś w ostatniej dekadzie lata lepsze, 
ale zdarzyły się też gorsze niż ten, który nadcho-

dzi. Po bardzo dobrej, zwłaszcza pod względem finansowym, 
pierwszej połowie roku, przyjdą miesiące znacznie chudsze. 
Na problemy z dopięciem budżetu nałożą się rozterki sercowe, 
co spowoduje ciężki ból głowy, którego kumulacja przyjdzie 
w listopadzie. Jeśli masz wolne środku na inwestycje, zrób coś 
najpóźniej do końca kwietnia, bo potem każdy tydzień zwłoki 
będzie działał na Twoją niekorzyść.

byK 21.iv-21.v
chociaż w pierwszych miesiącach trudno będzie ci 
w to uwierzyć, to jednak rok 2020 będzie jednym 
z Twoich najlepszych. mniej więcej w maju życie tak 

cię pokocha, że nie będziesz wiedział co zrobić z taką ilością 
szczęścia, pieniędzy i towarzyskiego powodzenia. Nie zachłyś-
nij się tym jednak i studź głowę, bo jeden fałszywy ruch może 
wszystko zniweczyć. Postępując mądrze, przedłużysz tę dobrą 
passę także na rok następny. Jedynie problemy ze zdrowiem 
od czasu do czasu popsują ci humor, ale na szczęście na krótko. 
W ferworze walki nie zapomnij o potrzebach innych

bliźnięta 22.v-20.vi
Dla Bliźniąt pozostających w związkach, początek roku 
będzie miał niebagatelne znaczenie. Od Waszej postawy 
zależy, czy nie przeskoczycie do grona znowu wolnych 

bliźniaczków. Jeśli tak się stanie, to tym razem na dłużej, bo do koń-
ca roku nie widać żadnych postaci na uczuciowym horyzoncie. 
finansowo będzie się poprawiać, ale do wymarzonej stabilizacji 
trzeba będzie dochodzić cierpliwie i małymi kroczkami. Najbardziej 
stresującymi miesiącami będą dla Bliźniąt kwiecień i wrzesień; z kolei 
najmilej wspominać będziesz maj, sierpień i październik.

raK 21.vi-22.vii
Sam początek roku będzie bardzo udany i przyniesie 
Rakom wiele momentów, wartych wspominania 
potem przez długie lata. Luty i marzec miną bez 

większych wydarzeń, za to kwiecień – zwłaszcza dla osób sta-
nu wolnego – przyniesie małą rewolucję. Nie podniecaj się 
jednak za szybko, bo dopiero następne miesiące pokażą, czy 
było o co kruszyć kopie. Jeśli liczysz na jakiś większy przypływ 
gotówki, to może on się ziścić dopiero jesienią, więc w wakacje 
zbyt nie poszalejesz. Za to w grudniu zaliczysz ciekawy wypad 
zagraniczny w doborowym towarzystwie.

lew 23.vii-22.viii
Warto dobrze zaplanować sobie nadchodzący rok, 
żeby nie stracić całej energii w pierwszych miesiącach. 
Zacznijcie raczej spokojnie, bo apogeum Waszych 

możliwości intelektualnych pojawi się dopiero koło maja. W paź-
dzierniku coś przełomowego wydarzy się w życiu uczuciowym 
i warto będzie przyjrzeć się temu dokładniej. miesiące najlepsze 
do inwestowania, to kwiecień i grudzień; najgorszy czas dla 
finansów – styczeń i listopad. Problemy zdrowotne raczej się 
nie pojawią, jeśli oczywiście będziecie aktywni i umiarkowani 
w jedzeniu i piciu.

panna 23.viii-22.iX
W pierwszym półroczu czeka cię ostra walka z bun-
tem kogoś z najbliższej rodziny. Zwycięsko wyjdzie 
z niej ten, kto zachowa więcej spokoju i zimnej krwi. 

Postaraj się, żeby to dla ciebie wakacje były czasem beztroskie-
go wypoczynku. Jesienią dobrze będzie zrobić kompleksowe 
badania, żeby rozwiać dręczące cię wątpliwości. finansowo rok 
ułoży się całkiem nieźle, nawet z pewną niewielką nadwyżką. 
Najlepiej zainwestować ją w siebie, by w kolejny rok wejść 
w zdecydowanie lepszym nastroju.

waga 23.iX-23.X
Na przełomie marca i kwietnia będzie trzeba podjąć 
ważną decyzję zawodową, od której zależeć będzie 
nastrój Wag na resztę roku. Im więcej czasu poświę-

cisz na rozważenie wszystkich za i przeciw, tym mądrzejszą 
decyzję podejmiesz. Nie spiesz się z wydawaniem oszczędności, 
bo w drugiej połowie roku będziesz potrzebować więcej gotów-
ki. W lipcu spotkasz kogoś, kto obudzi przyjemne wspomnie-
nia sprzed lat. Nie rób sobie jednak zbyt wielkich nadziei – to, 
co dawno minęło, już raczej nie wróci, zwłaszcza, że sytuacja 
jest już zupełnie inna.

sKorpion 24.X-21.Xi
O pierwszym kwartale 2020 roku Skorpiony będą 
chciały jak najszybciej zapomnieć. Ten gorszy okres 
w życiu powinien minąć już w początkach kwietnia, 

ale tak naprawdę dobrze zacznie się dziać dopiero w połowie 
roku. Dobre zmiany w pracy (szkole), znaczna poprawa sytuacji 
finansowej, udane wakacje – to wszystko pozytywnie nastroi 
cię na jesień i końcówkę roku. Nie zmienią tego nawet drobne 
problemy zdrowotne, które pojawią się w okolicach września. 
Pamiętaj o tym, by szanować to, co z takim trudem się zdobyło. 
Stracić wszystko jest bardzo łatwo.

strzelec 22.Xi-21.Xii
Jeśli spodziewasz się w przyszłym roku jakichś 
większych przełomów, to możesz się srodze roz-
czarować. Generalnie będzie tak, jak jest, ale nie 

martw się za bardzo, bo przecież mogło być gorzej. Jeśli masz 
pracę, to nie powinieneś jej stracić; jeśli nie masz – raczej 
marne szanse na zmianę tej sytuacji. Strzelce powinny wpro-
wadzić do swojego życia trochę więcej aktywności fizycznej, 
bo to doskonale wpłynie na nastrój. Ale intelektualnie także 
nie można się zaniedbywać, zatem dużo czytajcie!
 sanDra K.

kTo Ukradł boże NarodzeNie?

Wycięto żyletką
Ta historia z powodzeniem mo-
głaby posłużyć za scenariusz 
kryminalnego filmu, w którym 
wielka sztuka miesza się z ta-
jemnicą i zbrodnią. Obraz mi-
strza Caravaggia – „Boże Naro-
dzenie ze świętym Franciszkiem 
i Wawrzyńcem” – przepadł jak 
kamień w wodę. Na ironię, płót-
no tyle co przeszło kosztowną 
i żmudną renowację. Miało być 
wabikiem na turystów, a przy-
ciągnęło złodziei. Pod osłoną 
nocy wślizgnęli się do środka, 
wycieli obraz żyletką z ram, za-
winęli w rulon niczym dywan 
i jak gdyby nigdy nic, wynieśli 
z oratorium. W mediach rozpę-
tała się burza, a policja została 
postawiona w stan najwyższej 
gotowości. Jedyny i dość nikły 
trop wskazywał, że w kradzież 
była dziełem sycylijskiej ma-
fii. Niestety, gorączkowe po-
szukiwania spełzły na niczym, 
a po „Bożym Narodzeniu…” 
słuch zaginął.

Niepokorny malarz
Co ciekawe, skradzione „Boże 
Narodzenie…” nie jest obra-

zem, który moglibyśmy uznać 
za sztandarowe dzieło Caravag-
gia. Malarz ten słynął z wybu-
chowego temperamentu, oraz 
zamiłowania do wszczynania 
awantur. Przesiadywał w kar-
czmach, popijał kwaśne wino 
i siał postrach wszędzie, gdzie 
się pojawił. A że był poryw-
czy, tak w życiu jak i na płót-
nie, to bardzo szybko przylgnęło 
do niego budzące niepokój sło-
wo: nieprzyzwoity. Przykłado-
wo: kiedy otrzymał zlecenie 
namalowania wniebowzięcia 
Najświętszej Panienki, zabrał 
z kostnicy ciało prostytutki to-
pielicy i zrobił z niej Madonnę. 
W świetle tego skandalu „Boże 
Narodzenie…” wydaje się być 
nadzwyczaj grzeczną wizją Ca-
ravaggia.

spóźniony anioł
Smutna młoda kobieta o dość 
pospolitych rysach twarzy ni 
to siedzi, ni to leży z ręką uło-
żoną na brzuchu. To Maria. Jest 
wyraźnie zmęczona tyle co prze-
bytym porodem i nawet nie za-
uważa, że rękaw sukni zsunął się 
z ramienia. Przed nią, na ziemi 

przykrytej sianem, leży Dzie-
ciątko. Nie płacze, nie wierzga. 
Spokojnie wpatruje się w twarz 
rodzicielki. Święty Józef odwró-
cił się do nas tyłem – nie widzi-
my jego twarzy. Za nimi stoją, 
pogrążeni w modlitwie dwaj 
święci: Wawrzyniec i Franci-
szek. Nawet zwierzęta zastygły 
w ciszy. I tylko figlarny anio-
łek, w gwałtownym locie spada 
w dół. Czyżby zaspał na to Boże 
Narodzenie?

cosa Nostra, kokaina i miliony
Poszukiwania arcydzieła utknę-
ły w martwym punkcie i dopie-
ro po 24 latach od kradzieży, 
do której doszło w burzową 
październikową noc, w sprawie 
nastąpił zwrot. Marino Man-
noia – jeden ze skruszonych 
członków sycylijskiej Cosa No-
stry – zdecydował się zeznawać. 
Twierdził, że należał do szajki 
złodziei, którzy na rozkaz sze-
fa organizacji, wynieśli dzieło 
ze świątyni. Choć jego zeznania 
nie były spójne, to fakt, że pro-
kurator, który ich wysłuchał, 
zginął niedługo potem w wy-
buchu bomby, dodał im wia-
rygodności. Od tego czasu nie 
sposób już było opanować ro-
dzących się teorii spiskowych. 
Jedna z nich głosi, że po kilku 
nieudanych próbach sprzedaży, 
obraz został zakopany w meta-
lowej skrzyni na wsi w Palermo, 
wraz z pięcioma kilogramami 
kokainy oraz kilkoma milionami 
dolarów. Tę wersję przedstawił 

policji kolejny skruszony gang-
ster – Vincenzo La Piana. Te-
ren dokładnie przeszukano, ale 
skrzyni nie znaleziono. Kolej-
na wiadomość nadeszła w 1980 
roku od brytyjskiego historyka 
i dziennikarza Petera Watsona. 
Watson oświadczył, że skon-
taktował się z nim dystrybutor 
dzieł sztuki i złożył mu nieofi-
cjalną ofertę kupna „Bożego Na-
rodzenia…”. Panowie umówili 
się na spotkanie, ale nic z niego 
nie wyszło, ponieważ dokład-
nie w tym samym czasie miało 
miejsce wielkie trzęsienie ziemi, 
które spustoszyło region. Spra-
wa znowu ucichła.

Pasza dla świń czy artefakt 
bossa?
Najbardziej szokujące okazały się 
doniesienia z 2009 roku. Kolej-
ny członek mafii – Gaspare Spa-
tuzza – utrzymywał, że obraz 
ukryto w szopie, gdzie został 
zjedzony przez świnie i myszy. 
Resztki, które zostały po uczcie 
trzody chlewnej i gryzoni trafi-
ły na… kompost. Jeśli w istocie 
dzieło Caravaggia spotkał taki 
los, to trzeba przyznać, że byłby 
to wyjątkowo gorzki i tragicz-
ny koniec. Możliwa jest jednak 
jeszcze inna wersja wydarzeń – 
bardziej optymistyczna. Bodajże 
obraz Caravaggia nadal znajduje 
się w rękach Cosa Nostry i jest 
uroczyście odsłaniany podczas 
tajnych spotkań zarządu mafii. 
Nam – wielbicielom talentu Ca-
ravaggia – pozostaje mieć na-

dzieję, że jeszcze uda się odzy-
skać bezcenny oryginał. Szanse 
graniczą z cudem, ale właśnie ta-
kich cudów – nieprawdopodob-
nych, zaskakujących i pięknych 

– z całego serca życzę wszystkim 
Czytelnikom „Twoich Tychów” 
w okresie nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia.
agnieszKa Kijas ●

Dawno teMu w sztuce (179)

HorosKop na nowy roK

Obraz Caravaggia „Boże Narodzenie…” przepadł jak 
kamień w wodę. Pojawiły się spekulacje, że dzieło zostało 

skradzione na rozkaz sycylijskiej mafii, Cosa Nostra. 

jeSt 18 PaźDZieRNiKa 1969 ROKu. ZNajDujemy Się W Pa-
leRmO, W ORatORium SaN lOReNZO, KtóRe NieBaWem 
StaNie Się NajBaRDZiej ZNaNym ORatORium Na Sycylii. 
OKOłO tRZeciej PO POłuDNiu DO ORatORium WcHODZi 
DOZORca i ZDaje SOBie SPRaWę, że WiSZący Na Ołta-
RZu OBRaZ „BOże NaRODZeNie Ze śWiętym fRaNciSZ-
Kiem i WaWRZyńcem” caRavaggia, ZNiKNął. ZOStał 
SKRaDZiONy!
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Świąteczna KrzyżówKa z HasłeM suDoKu





























































suDoKu – diagramem jest pole składające się  
z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już cyfry. Należy 
wypełnić puste miejsca tak, aby w każdej kolumnie, 
wierszu, polu znalazły się cyfry od 1 do 9 dokładnie 
tylko jeden raz.

hasło z krzyżówki nr 630:  jaRmaRK BOżONaRODZeNiOWy
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