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Z czym się to je
Świąteczna rozmowa z Rafałem Fidytem  
– tyszaninem, finalistą ostatniej edycji MasterChefa.

Jest nadzieja na powrót lepszych czasów
Boże Narodzenie w Oberhausen – od lutego partnerskim 
mieście Tychów.

Mistrzowie walczą o 9. trofeum
W poświąteczny poniedziałek hokeiści GKS 
zagrają w półfinale Pucharu Polski.9 12 18
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Wszystkim Czytelnikom
najpiękniejszych Świąt  

Bożego narodzenia
i normalnego 2021 roku

życzy redakcja  
„twoich tychów” 
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UWaga! NaStęPNy NUmeR „tWOich tychóW” Ukaże Się jUż W NOWym ROkU – jak ZaWSZe We WtORek, 5 StycZNia 2021 R.

chOiNka tRafiła DO haNiFlash

Tyskie Hale Targowe zorganizowały konkurs plastyczny „Moje magiczne święta z choinką”, w którym 
do wygrania było żywe bożonarodzeniowe drzewko. Nagrodę główną odebrała Hania Pieprzyca. 
Wyróżniono również Victorię Lichy, która zaskarbiła sobie przychylność jury oryginalną techniką 
świecowej kredki na płótnie. – Konkurs zorganizowaliśmy dla najmłodszych, aby rozbudzić w 
ich małych główkach kreatywność. Jak widać udało się. Zwycięska praca łączy w sobie elementy 
wycinanki i rysunku – komentuje Karolina Chemicz-Pałys pomysłodawca konkursu. Laureatka 
odebrała nagrodę z rąk Katarzyny Ptak prezes spółki Śródmieście zarządzającej Tyskimi Halami 
Targowymi. kp ●
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w sobotę 19 grudnia 
blisko 500 pacZek 
roZdano wśród 
potrZebuJących 
MiesZkańców Miasta. 
byŁa to Już iV wigilia 
dla potrZebuJących 
ZorganiZowana 
prZeZ stowarZysZenie 
inicJatywa tyska.

Nie było ogromnego namiotu 
na kilkadziesiąt osób, wspólne-
go śpiewania kolęd przy ciepłym 
posiłku czy łamania się opłat-
kiem. Wigilia dla Potrzebujących, 
ze względu na epidemię stanęła 
pod znakiem zapytania. Jednak, 
wychodząc potrzebującym na-

przeciw, organizator postanowił 
dostosować wigilie do okolicz-
ności.

– Niestety, w tym roku musie-
liśmy zmienić formułę wigilii – 
mówi Sławomir Sobociński, pre-
zes Stowarzyszenia Inicjatywa 
Tyska. – Postanowiliśmy przy-
gotować dla wszystkich chęt-
nych darmowe paczki z wigilij-
nymi świątecznymi potrawami. 
Są to posiłki przygotowane przez 
naszych tyskich restauratorów. 
W paczkach znalazły się piero-
gi, krokiety, kapusta zasmażana 
oraz ryba. Do każdej dodaliśmy 
oczywiście opłatek oraz piernicz-
ki. Od kilku tygodni w mediach 
społecznościowych zachęcaliśmy 

do wsparcia naszej akcji, dlatego 
prócz środków własnych wyko-
rzystaliśmy pomoc licznych spon-
sorów. W tym roku przyłączyła 
się Młodzieżowa Rada Miasta, 
której członkowie pomagali przy 
rozdawaniu paczek – dodaje.

Wigilia spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem, bowiem 
rozdano wszystkie przygoto-
wane paczki. – Można powie-
dzieć, że przygotowani byliśmy 
„na styk”. W pierwszych kilku-
dziesięciu minutach rozeszła się 
większość posiłków, a ostatnią 
paczkę rozdaliśmy na kilka mi-
nut przed końcem akcji – pod-
sumowuje Sławomir Sobociński. 
kaMil pesZat ●

Niższe dochody gminy, trudna sy-
tuacja gospodarcza spowodowa-
na pandemią COVID-19, kolejne 
zmiany w prawie – to wszystko 
odbiło się na kondycji finansowej 
samorządów i sprawiło, że kon-
strukcja budżetu miasta na roz-
poczynający się rok oraz progno-
zy finansowej na lata 2021–2031, 
była bardzo dużym wyzwaniem.

Na czwartkowej (17 grud-
nia) sesji Rady Miasta Tychy 
została przyjęta uchwała bu-
dżetowa na 2021 rok. Uchwa-
ła w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej miasta Tychy 
na lata 2021-2031 została przy-
jęta przez radnych jednogłoś-
nie. Projekt budżetu miasta Ty-
chy na 2021 rok został przyjęty 

przy dwóch głosach wstrzymu-
jących. Andrzej Dziuba – prezy-
dent Tychów podziękował rad-
nym za merytoryczne podejście 
do tematu przyszłorocznego bu-
dżetu.

Szerzej o przyszłorocznym pla-
nie finansów miasta napiszemy 
w kolejnym wydaniu „Twoich Ty-
chów” – 5 stycznia. rn ●

W minionym tygodniu zakończył 
się remont nawierzchni alei Pił-
sudskiego na odcinku od ul. Tis-
chnera do ul. Dmowskiego. Ale 
na tym nie koniec prac, bowiem 
obecnie trwa tutaj budowa ścieżki 
rowerowej. Jest to część większej 
inwestycji, związanej z poprawą 
infrastruktury rowerowej w mie-
ście. Tempo prac uzależnione bę-

dzie rzecz jasna od warunków 
pogodowych, które, jak na razie, 
sprzyjały pracom drogowym.

– Budowa ścieżki rowerowej 
i remont nawierzchni to dwa 
odrębne, ale komplementarne 
zadania, jakie w ostatnim cza-
sie realizowane są na al. Piłsud-
skiego – powiedziała Agnieszka 
Kijas, rzecznik Miejskiego Za-

rządu Ulic i Mostów, który nad-
zoruje obie inwestycje. – Drogę 
wyremontowała firma WPRD 
z Katowic, a koszt prac to około 
300 tys. zł. Wzdłuż tego odcin-
ka drogi powstanie nowa ścież-
ka rowerowa z czarnego asfaltu 
i jest to jeden z etapów, który 
obejmie modernizację łącznie 
11 dróg rowerowych. Do koń-
ca roku zostanie wykonanych 
oraz zmodernizowanych bli-
sko 6,5 km dróg rowerowych 
w mieście.

Oprócz al. Piłsudskiego, ekipy 
remontowe pracują jeszcze na ul. 
Edukacji (odcinek od ul. Filare-
tów do ul. Elfów), przy ul. Towa-
rowej (pomiędzy ul. Beskidzką 
a Cielmicką) oraz na ul. Żwa-
kowskiej, gdzie remontowane 
są dwa fragmenty drogi. Pierw-
szy z nich przebiega od ul. Har-
cerskiej do ul. Wodnej, a drugi 
od ul. Kopernika do al. Biel-
skiej. Prace prowadzone są tak-
że na kolejnych ulicach: Stocz-
niowców 70 (od ul. Legionów 
Polskich do ul. Świerzego), Gro-
ta Roweckiego (od zjazdu do Ze-
społu Szkół nr 5 do ul. Korcza-
ka) i na dwóch odcinkach ulicy 
Dmowskiego (od al. Jana Pawła 
II do pierwszego zjazdu oraz po-
między ciągiem N-O do al. Pił-
sudskiego).

Ponadto rozpoczęto przebudo-
wę drogi rowerowej przy ul. Si-
korskiego (od hotelu Piramida 
do zjazdu na DK-1) oraz tej przy 
al. Bielskiej – od ul. Budowlanych 
do ul. Cichej. Modernizacja dróg 
rowerowych będzie kosztowała 
około 3,7 mln. Na ten cel pozy-
skano dofinansowanie z Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii. lesZek sobieraJ ●

trwają prace nie tylko na al. Piłsudskiego.

Podwójna inwestycja
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radni podjęli najważniejszą uchwałę roku.
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Do osTaTNiej paCZki
stowarZysZenie inicJatywa tyska JaK CO ROKu ZORGaNIZOWałO WIGILIę DLa 
POTRZeBuJąCyCH.

Inicjatywa Tyska przygotowała blisko 500 paczek z wigilijnymi potrawami.
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MinęŁy ponad trZy wieki 
od prZyJścia na świat 
JeZusa chrystusa, ZaniM 
ZacZęto świętować boże 
narodZenie. pierwsZa 
wZMianka na ten teMat 
pochodZi Z poŁowy 
iV wieku. wcZeśnieJ 
chrZeściJaństwo 
nie MiaŁo statusu 
religii, byŁo wręcZ 
ZwalcZane, a wyZnawcy 
– prZeśladowani. 
w tych warunkach 
świętowanie byŁo 
po prostu nieMożliwe. 
sytuacJa ZMieniŁa 
dopiero Za cZasów 
cesarZa konstantyna 
i wielkiego, 
który prZesZedŁ 
na chrZeściJaństwo.

Boże Narodzenie nie jest najstar-
szym świętem w chrześcijaństwie. 
Takim świętem jest Wielkanoc. 
Tertulian, pierwszy wielki teolog 
chrześcijański, tworzący w Karta-
ginie około 200 roku, wymienia 
tylko dwie uroczystości chrześci-
jan w ciągu roku: Wielkanoc i Ze-
słanie Ducha Świętego.

Tematem powstania grudnio-
wych świat zajął się m.in. ks. 
prof. Józef Naumowicz, autor 
wydanej kilka lat temu książki 
„Narodziny Bożego Narodzenia”. 
Przeanalizował w niej sposoby, 
jakimi uczeni na przestrzeni wie-
ków starali się określić datę uro-
dzin Jezusa, co brali pod uwagę, 
do jakich dochodzili wniosków. 
Ks. prof. Naumowicz stwierdza, iż 
„żaden starożytny tekst nie opisu-
je dokładnie genezy świąt Bożego 
Narodzenia i Trzech Króli (Epifa-
nii). Żadne źródła historyczne nie 
ukazują jednolitej wizji ich począt-
kowego rozwoju. Te braki sprawia-
ją, że na temat obu świąt powstało 
wiele rozbieżnych lub nawet prze-
ciwstawnych hipotez”.

Święta w zastępstwie
Najbardziej powszechna jest opi-
nia o „zastąpieniu” przez Kościół 
pogańskich świat – obchodzonych 
25 grudnia Narodzin Niezwyciężo-
nego Słońca i 6 stycznia egipskiego 
święta Nilu. „Mniej jest badaczy 
starających się dowodzić, że oba 
chrześcijańskie święta powstały 

w wyniku rozwoju roku liturgicz-
nego, a daty ich obchodów zostały 
ustalone na podstawie danych bi-
blijnych” – pisze ks. prof. Naumo-
wicz. To zdaniem autora jest tzw. 
hipoteza obliczeniowa lub „teoria 
chronologiczna”, za którą opowia-
dał się m.in. kard. Joseph Ratzin-
ger, późniejszy papież Benedykt 
XVI. Autor książki pisze, iż „kar-
dynał skłania się ku temu, że data 
Bożego Narodzenia wynika z in-
terpretacji Biblii, ale nie zajmuje 
się analizą tej idei ani szerszym jej 
uzasadnieniem”.

W swojej książce ks. Naumowicz 
po raz pierwszy na tak dużą ska-
lę podejmuje dyskusję z dominu-
jącym dziś twierdzeniem, że Boże 
Narodzenie miało zastąpić pogań-
skie obchody 25 grudnia i wska-
zuje, że nie ma na to pewnych 
i przekonujących dowodów. Jak za-
uważa, „początków Bożego Naro-
dzenia i święta Trzech Króli nie na-
leży mylić z początkami zwyczajów 
związanych z tymi obchodami”.

spory o datę
W związku z tym, że nie ma bez-
pośredniego opisu, jak powstały 
święta Bożego Narodzenia i kto 
je ustanowił, naukowcy od wie-
ków toczą na ten temat dysku-
sje i spory. Według jednych Je-
zus mógł urodzić się 29 maja, 
30 września albo 5 grudnia. Inni 
historycy i teologowie twier-
dzą, iż Boże Narodzenie i święto 
Trzech Króli obchodzono już w II 
i III wieku. Jednak zdaniem ks. 
prof. Naumowicza są to całkowi-
cie błędne opinie.

„Pierwsze zachowane wzmian-
ki o próbach określenia dnia na-
rodzenia Jezusa pochodzą z końca 
II wieku z Aleksandrii. Zanotował 
je tamtejszy wielki autor chrześ-
cijański Klemens” – pisze ks. 
prof. Naumowicz. Klemens wska-
zał na trzy daty: 19 i 20 kwietnia 
oraz 20 maja, jednak nie przed-
stawił on żadnego uzasadnienia 
tych dat.

Natomiast pierwszy zachowa-
ny ślad użycia właśnie daty 25 
grudnia znalazł się w Komentarzu 
do Księgi Daniela, zredagowanego 
w 204 roku przez Hipolita Rzym-
skiego. Według prof. Naumowi-
cza i ta data nie jest jednoznacz-
na: „fragment o dacie narodzenia 
Jezusa miał lukę i nie był jasny, 
gdyż podawał, że narodzenie Je-
zusa nastąpiło w Betlejem „ (…) 
kwietnia 25 grudnia”.

Choć Sobór Nicejski zwołano 
120 lat po powstaniu Księgi Da-
niela, nie wspomniano podczas 
niego ani o ewentualnej dacie 
narodzin Jezusa, czyli o 25 grud-
nia, ani w ogóle o święcie Boże-
go Narodzenia, a jedynie o Wiel-
kanocy.

Książka ks. prof. Józefa Naumo-
wicza to ciekawa publikacja i war-
ta jest polecenia wszystkim, któ-
rzy chcieliby zgłębić tę tematykę, 
poznać w jaki sposób teologo-
wie i historycy starają się okre-
ślić datę narodzin Jezusa i wyjaś-
nić jedną z największych zagadek 
chrześcijaństwa. Autor stara się 
odpowiedzieć na kilka ważnych 
pytań: dlaczego Boże Narodzenie 
nie istniało od początku, skąd się 

wzięły wiosenne daty narodzin 
Chrystusa i dlaczego tak szybko 
została przyjęta tradycja święto-
wania 25 grudnia?

Niektóre źródła podają, iż 
pierwszą zachowaną wzmianką 
wskazującą istnienie publicznych 
celebracji liturgicznych święta 
narodzin Chrystusa jest notatka 
w dziele Chronograf z 354 roku 
(zredagowana w 336 r.). Została 
umieszczona w części dzieła po-
święconego męczennikom. Zna-
lazł się tu zapis o narodzinach 
Chrystusa w Betlejem w Judei, 
co sugeruje, że była to informa-
cja o obchodach liturgicznych 
tego wydarzenia.

Tak czy inaczej, grudniowa data 
już na stałe wpisała się w liturgicz-
ny i świecki kalendarz, wyznaczając 
jedną z najważniejszych dat w roku. 
Żyjący w IV wieku św. Grzegorz, 

nauczał w jaki sposób należy cele-
brować święta: „Uczcijmy to świę-
to nie jarmarcznie, lecz bosko, nie 
na sposób świecki, lecz nadziem-
ski, nie jako nasze, lecz jako Tego, 
który jest nasz, a raczej Tego, któ-
ry jest panem; nie jako święto sła-
bości, lecz uzdrowienia”.

Późniejsze wieki utrwaliły datę 
tego święta i choć nie zmieniała 
się jego istota i sens, w zależno-
ści od kraju, jego historii i trady-
cji, ludzie nadali mu różnorodną 
otoczkę, towarzyszą mu określone 
zwyczaje i symbolika, jak ubiera-
nie choinki, wypatrywanie pierw-
szej gwiazdki, wigilijna kolacja, 
obdarowywanie się podarunka-
mi, itd.

Choinki z Niemiec
Kiedy pojawiły się najważniejsze 
zwyczaje świąteczne? Ubieranie 
choinki w Polsce upowszechni-
ło się dopiero w XIX wieku, ale 
choinkę przystrajały już pogań-
skie ludy germańskie. Był to sym-
bol zwycięstwa życia nad śmiercią 
podczas przesilenia zimowego. 
Przystrajanie choinki przyjęło 
się w Niemczech, skąd razem 
z emigrantami trafiło do Stanów 
Zjednoczonych. W Anglii cho-
inki zaczęto przystrajać wkrótce 
po ślubie królowej Wiktorii z nie-
mieckim księciem Albertem.

Z kolei bożonarodzeniowa 
szopka pochodzi z Asyżu i do jej 
upowszechnienia przyczynił się 
święty Franciszek, który stworzył 
pierwszą w historii żywą szopkę. 
Powstała ona w pustelni Greccio, 

w której ustawiono żłóbek, a wo-
kół niego zgromadzono zwierzę-
ta. Dwieście lat po tym, jak Boże 
Narodzenie wprowadzone zostało 
do kalendarza świąt kościelnych, 
czyli w IV wieku, narodziła się 
tradycja wieczornej kolacji, zwa-
nej Wigilią. Wieczerza wigilijna 
pochodzi ze starochrześcijańskiej 
tradycji wspólnego spożywania 
posiłku, będącego symbolem bra-
terstwa i miłości między ludźmi. 
W Polsce Wigilię zaczęto obcho-
dzić wkrótce po przyjęciu chrześ-
cijaństwa, choć na dobre przyjęła 
się dopiero w XVIII w. Podobnie 
jak w Polsce Wigilię obchodzi się 
na Litwie, na Białorusi, na Ukra-
inie wśród katolików łacińskich, 
w Czechach i na Słowacji. Poza 
Polską nie jest raczej znany zwy-
czaj łamania się opłatkiem.

Z kolei obdarowywanie pre-
zentami to zwyczaj, który upo-
wszechnił się prawie na całym 
świecie. W kulturze anglosaskiej 
(i amerykańskiej) prezenty przy-
nosi święty Mikołaj. W Rosji był 
to Mikołaj z Miry, patron uciśnio-
nych i skrzywdzonych, „zamie-
niony” w czasach socjalistycznych 
na Dziadka Mroza. A w Polsce? 
W Wielkopolsce, na Kujawach, 
Kaszubach i na Pomorzu Zachod-
nim prezenty przynosi Gwiazdor, 
z kolei w Małopolsce i na Śląsku 
Cieszyńskim – Aniołek. Na Gór-
nym Śląsku w Czechach, na Sło-
wacji i Węgrzech – Dzieciątko, 
a na Dolnym Śląsku i Opolszczyź-
nie – Gwiazdka.
lesZek sobieraJ ●

24 grudnia Noclegownia Miejska 
w Tychach tradycyjnie będzie or-
ganizowała Wigilię dla przebywa-
jących tu mężczyzn, jednak w tym 
roku, z uwagi na wprowadzone 
obostrzenia, będzie ona inna niż 
te, które przygotowywano do tej 
pory.

Co roku Noclegownia zaprasza-
ła w Wigilię nie tylko osoby bez-
domne, ale także samotne. Tym 
razem jednak, z uwagi na wpro-

wadzenie nowych przepisów zwią-
zanych z epidemią, z kolacji Wigi-
lijnej nie będą mogły skorzystać 
osoby spoza placówki, a jedynie 
mężczyźni przebywający w Noc-
legowni. W Wigilię i Święta Bo-
żego Narodzenia otrzymają oni 
posiłki przygotowywane przez 
zewnętrzną firmę, a w dniach 25 
i 26 grudnia dostarczone zostaną 
dodatkowe gorące posiłki w for-
mie drugiego dania.

Warto dodać, iż przyjęcia 
do Noclegowni Miejskiej nadal 
odbywają się po okazaniu aktual-
nego negatywnego testu na SARS
-CoV-2 lub na zasadzie odbycia 
10-dniowej kwarantanny w wy-
dzielonym na terenie Noclegow-
ni pomieszczeniu z zachowaniem 
ścisłego reżimu sanitarnego. Oso-
by wykazujące symptomy zakaże-
nia koronawirusem są kierowane 
do lekarza POZ. ls ●

W DZień NaRoDZeNia...
powstanie świąt bożego narodZenia NaLeży DO NaJWIęKSZyCH ZaGaDeK CHRZeŚCIJańSTWa.

reklama

tylko dla przebywających tu mężczyzn.

wigilia w noclegowni
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sTyCZeń

Już w styczniu w tychach pojawiły się  →
pierwsze „Bociany” – czyli nowe, zasilane 
gazem autobusy. PKm Tychy zakupiło za 24 
mln zł 20 autobusów klasy maXI z Sanockiej 
Fabryki autobusów aUToSaN, której symbolem 
jest właśnie bocian. zakup autobusów współfi-
nansowany był ze środków unijnych w ramach 
dużego projektu, który obejmował nie tylko wy-
mianę taboru PKm Tychy, ale także moderni-
zację zajezdni.

tychy mają nowy zabytek  → – to kościół pod 
wezwaniem ducha Świętego, który właśnie 
w styczniu wpisano do rejestru zabytków woje-
wództwa śląskiego. Kościół został objęty ochro-
ną wraz z dzwonnicą i otoczeniem.

Szpital megrez otrzymał 11 mln zł na ter- →
momodernizację. dziewięć mln to dotacja 
z Unii Europejskiej, pozostałe środki wyasyg-
nowano z budżetu miasta. w ramach prac, 
które zakończą się w roku 2022, przewidzia-
no m.in.: docieplenie ścian i dachu, wymianę 
okien i drzwi, montaż instalacji ozE.

Po raz 18. w tychach odbyła się impreza  →
„Hokej z Gwiazdami”. Na Stadionie zimowym, 
poza meczem Hokejowej reprezentacji arty-
stów Polskich z drużyną „TVN24 i Przyjaciele”, 
odbyła się II edycja Pucharu woŚP w ice-cross. 
dochód z imprezy, jak zawsze, trafił na konto 
wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy.

LuTy

Podpisana została umowa o partnerstwie  →
między miastem tychy, a niemieckim mia-

stem oberhausen. w ramach współpracy 
przewidziano realizację wspólnych inicjatyw 
w zakresie kultury, oświaty, sportu oraz go-
spodarki. 

oddano do użytku pierwsze przejście  →
podziemne pod ul. oświęcimską. Tunel po-
wstał w ramach modernizacji drogi krajowej 
nr 44. wybudowano w nim chodnik z kostki 
brukowej, a także wyznaczono dwukierun-
kową ścieżkę, przeznaczoną dla rowerzy-
stów.

Brak gotówki w portfelu nie jest już prze- →
szkodą w korzystaniu z komunikacji miejskiej. 
od lutego za bilety w tyskich autobusach i tro-
lejbusach można płacić zbliżeniową kartą płat-
niczą.

rozpoczęła się realizacja V etapu Pro- →
gramu ograniczenia niskiej Emisji. dwuletni 
etap programu zakończy się w 2021 roku. dzięki 
realizacji projektu, mieszkańcy otrzymają do-
finansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz 
termomodernizację budynków.

MaRZeC

W Polsce ogłoszono stan epidemii  → – Urząd 
miasta i pozostałe instytucje publiczne zaczęły 
funkcjonować na specjalnych zasadach, pod-
jęto decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, 
przedszkolach, żłobkach i na uczelniach, wielu 
przedsiębiorców otrzymało zakaz prowadzenia 
działalności.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny me- →
grez stał się szpitalem jednoimiennym, czyli 
przeznaczonym dla osób chorych na CoVID-
19. w marcu ministerstwo zdrowia podjęło de-
cyzję, by 19 placówek medycznych na terenie 
kraju przekształcić w szpitale zakaźne, w tym 
szpital w Tychach.

tyszanie jak zawsze pomogli!  → Na miesz-
kańców Tychów i tyskich przedsiębiorców 
zawsze można liczyć. I tym razem oferowali 
wszelkiego rodzaju pomoc: finansową, rzeczo-
wą, żywieniową, a nawet zgłaszano gotowość 
do pracy w szpitalu. organizowano m.in. zbiór-

ki środków ochronnych. Głównymi adresata-
mi pomocy były tyskie placówki zdrowia: wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny megrez oraz 
Szpital miejski.

Przygotowano pakiet wsparcia dla przed- →
siębiorców. Prezydent miasta udzielił m.in. cał-
kowitych zwolnień z opłat czynszowych i dzier-
żawy przedsiębiorcom, wynajmującym lokale 
gminne, którzy mieli zakaz prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej.

kWieCień

otwarto dla mieszkańców drugie przej- →
ście podziemne, jakie powstało w ramach 
modernizacji ul. oświęcimskiej, czyli drogi 
krajowej nr 44. Podziemny tunel połączył 
ulice: Główną i Kościelną. wszystko po to, 
by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, 
poprawić płynność ruchu i do minimum 
ograniczyć ryzyko wypadków na ruchliwej 
trasie.

tyska kultura w czasie pandemii z suk- →
cesem przeniosła się do sieci. Profile tyskich 
instytucji kultury w mediach społecznościo-
wych, tak jak i strona internetowa kultura.ty-
chy.pl zaczęły tętnić życiem i stale cieszą się 
dużym zainteresowaniem tyszan. ze swoją 
ofertą do sieci przeniosły się m.in.: Teatr mały, 
miejskie Centrum Kultury, muzeum miejskie, 
miejska Biblioteka Publiczna, orkiestra Ka-
meralna miasta Tychy aUKSo, młodzieżowe 
domy Kultury.

W związku ze stanem pandemii odbyła się  →
pierwsza w historii tyskiego samorządu zdal-
na sesja rady miasta tychy.

180 uczniów tyskich szkół otrzymało tab- →
lety, umożliwiające uczestniczenie w lekcjach 
prowadzonych online. Sprzęt zakupiono w ra-
mach grantu pozyskanego przez miasto z mi-
nisterstwa Cyfryzacji.

Maj

marina nad Jeziorem Paprocańskim zo- →
stała oddana do użytku. Jeden z najładniej-
szych tego typu obiektów w kraju, wybudowa-
no dla sekcji kajakarskiej miejskiego ośrodka 
Sportów młodzieżowych. w ramach miejskiej 
inwestycji powstały także pomosty dla space-
rowiczów, przestrzeń do wodowania oraz try-
buny dla kibiców.

na osiedlu Z-1 zakończyły się prace przy  →
budowie boiska do futbolu amerykańskiego. 
Boisko powstało obok kościoła św. maksymi-
liana marii Kolbego, a korzystać z niego mogą 
nie tylko zawodnicy Tychy Falcons, ale także 
młodzi piłkarze i mieszkańcy osiedla.

Zapadła decyzja o odwołaniu prestiżowej  →
imprezy artystycznej – Śląskiej Jesieni Gi-
tarowej oraz Święta miasta. możliwość ar-
tystycznych doznań oraz świetnej zabawy po-
krzyżowała epidemia.

tychy dołączyły do pilotażowego programu  →
Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych 
rodzinie. To inicjatywa, która ma na celu rozwój 
i poprawę polityki rodzinnej w Europie.

CZeRWieC

Zakończyła się modernizacja ul. oświę- →
cimskiej, czyli drogi krajowej nr 44. To naj-
większa w ostatnich latach drogowa inwestycja 

2020 ZA NAMI,  
czyli dwanaście miesięcy w skrócie
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w Tychach i jedna z większych w wojewódz-
twie śląskim. w sumie zmodernizowano 2,5-
kilometrowy odcinek drogi. wybudowano nowy, 
bezkolizyjny węzeł, rozdzielający ruch tranzy-
towy od lokalnego i łączący dK44 z ulicami: 
mysłowicką, Kościelną i Główną. wartość ca-
łego przedsięwzięcia wyniosła ok. 132 mln zł, 
z czego aż 85 proc. wydatków stanowiło dofi-
nansowanie z UE.

tychy uznano za najbardziej gospodarne  →
miasto na prawach powiatu w Polsce w ran-
kingu finansowym Samorządu terytorialne-
go. ranking został opracowany przez eksper-
tów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
po raz trzeci. w grupie 66 miast na prawach 
powiatu w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały 
Tychy, przed warszawą i Sopotem.

na stronie master.tychy.pl oraz w aplikacji  →
EcoHarmonogram uruchomiono wyszukiwar-
kę odpadów, która podpowiada jak prawidło-
wo segregować. dzięki temu udogodnieniu, 
wszyscy mieszkańcy w przystępny sposób mogą 
sprawdzić, jak odpowiednio posegregować od-
pady oraz gdzie oddać np. pozostałości po re-
moncie. wyszukiwarka jest również dostępna 
na stronie: umtychy.pl/odpady.

W Sali Koncertowej w mediatece odbyła się  →
uroczysta premiera filmu dokumentalnego 
marcina Zasady i marcina nowaka o Stanisła-
wie niemczyku. To pierwszy film, poświęcony 
temu wybitnemu tyszaninowi, wielkiej postaci 
polskiej i śląskiej architektury. Producentem 
filmu jest muzeum miejskie w Tychach.

LipieC

W mediatece świętowano 30-lecie samo- →
rządności w Polsce. w debacie zorganizowanej 
z tej okazji przez Urząd miasta, wzięli udział se-
natorowie, posłowie i samorządowcy z całego 
kraju. Uczestnicy razem z gospodarzem debaty, 
prezydentem andrzejem dziubą, podsumowali 
trzy minione dekady oraz zastanawiali się nad 
przyszłością samorządu w Polsce.

Urząd miasta podpisał umowę na dofinan- →
sowanie projektu „odnawialne źródła ener-
gii szansą na poprawę jakości powietrza 
w tychach”. Na realizację projektu miasto 
pozyskało przeszło 20 mln zł dotacji, za które 
mieszkańcy będą mogli w swoich domach za-
instalować m.in.: kolektory słoneczne, pompy 
ciepła, kotły na biomasę czy instalacje foto-
woltaiczne.

na tyskich drogach pojawiły się elektrobu- →
sy zasilane wyłącznie z baterii trakcyjnych. 
Te nowoczesne pojazdy nie muszą korzystać 
z tzw. szelek, mogą za to swobodnie poruszać 
się po różnych częściach miasta. autobusy 
elektryczne Solaris Urbino 12 zakupiły Tyskie 
Linie Trolejbusowe.

tychy z wynikiem 5112,73 zł dochodu  →
na mieszkańca znalazły się w czołówce najbo-
gatszych samorządów w Polsce. wśród miast 
na prawach powiatu zajęły 12. miejsce. zwy-
cięzcą w tej kategorii okazał się Sopot.

sieRpień

ruszyły prace w ramach Inteligentnego  →
Systemu Zarządzania i Sterowania ruchem 
(w skrócie ItS). To jedna ze sztandarowych 
inwestycji, jaka prowadzona jest obecnie w Ty-
chach. Po zakończeniu przedsięwzięcia system 
będzie działał w oparciu o ogromną ilość da-
nych pozyskiwanych z szeregu czujników i urzą-
dzeń zainstalowanych w ciągach komunikacyj-
nych. Projekt znacząco usprawni komunikację 
w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także 
stworzy możliwość bezpośredniego sterowa-
nia ruchem.

Powstało Centrum Wolontariatu.  → To wspól-
ne przedsięwzięcie Urzędu miasta Tychy i Fun-
dacji Internationaler Bund Polska. w ofercie 
Centrum znalazły się m.in.: warsztaty, spot-
kania, doradztwo, szeroki wachlarz wsparcia 
dla NGo-sów i instytucji z zakresu współpra-
cy z wolontariuszami oraz baza wolontariuszy 
chętnych do działania.

miasto tychy otrzymało Certyfikat Sa- →
morządu Przyjaznego rodzinie. Certyfikat 
przyznano m.in. za realizację wielu inicjatyw 
i projektów, wychodzącym naprzeciw potrze-
bom i oczekiwaniom rodzin, takich jak: dopłaty 
do miejsc w żłobkach, czy program 3+ Liczna 
rodzina.

Wprowadzono możliwość płacenia za par- →
king kartą. do tej pory, kierowcy korzystający 
ze stref płatnego parkowania w Tychach, mogli 
za parkowanie płacić jedynie bilonem, kartą 
ŚKUP lub poprzez aplikację mobilną.

WRZesień

miasto tychy pozyskało 11,5 mln zł do- →
finansowania na budowę dwupoziomowego 
parkingu typu Park&ride u zbiegu ulic Wy-
szyńskiego i Edukacji (obok Szpitala Woje-
wódzkiego). Nowy parking przewidziany jest 
na 117 samochodów osobowych, 48 rowerów 
i 22 motocykli. Jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie, prace nad realizacją inwestycji rozpoczną 
się w pierwszej połowie 2021 roku. 

Po raz pierwszy tyszanie wzięli udział  →
w rywalizacji o Puchar rowerowej Stolicy 
Polski. Jeszcze tym razem Tychy nie zdoby-
ły zaszczytnego tytułu, ale mieszkańcy, którzy 
przejechali największą liczbę kilometrów, mogli 
liczyć na atrakcyjne nagrody.

miejski Zarząd Ulic i mostów podpisał  →
umowę na przebudowę dziewięciu ścieżek 
rowerowych w mieście. Nowe ścieżki będą 
kosztowały około 3 mln zł. Na ten cel Urząd 

miasta pozyskał dofinansowanie z Górnośląsko
-zagłębiowskiej metropolii.

Wystartował projekt pn. „SrEBrna LI- →
nIa”. dzięki temu przedsięwzięciu tyscy senio-
rzy mogą uzyskać bezpłatną pomoc telefonicz-
ną pod numerem 793-516-516 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10-17. Na Srebrnej Linii 
dyżurują specjaliści, m.in.: psychologowie, in-
formatycy, czy osoby zorientowane w bieżących 
wydarzeniach miejskich.

paźDZieRNik

odsłonięto malarsko-ceramiczny mural,  →
przedstawiający Zofię nałkowską. Ten nie-
typowy projekt autorstwa duetu Czary-mury, 
zdobi jedną ze ścian budynku, zlokalizowane-
go przy ulicy imienia pisarki. Tyski mural po-
wstał w ramach Programu rewitalizacji dla 
miasta Tychy.

rozpoczęto gruntowny remont Domu  →
Dziennego Pobytu „Wrzos”. Na co dzień opiekę 
znajduje tu ponad 50 tyskich seniorów w wieku 
62-96 lat. w budynku m.in. wymieniane są in-
stalacje, docieplane ściany i stropy. dzięki temu 
zmieni się nie tylko wygląd „wrzosu”, ale tak-
że znacznie zmniejszą się koszty utrzymania 
obiektu.

W parku bł. Karoliny Kózkówny – przy tęż- →
ni – zamontowano trzy ławki o ponad 10-me-
trowej długości. Na każdej z nich może usiąść 
jednocześnie nawet 40 osób. Ławki mają kształt 
łuku i zostały trzykrotnie zaimpregnowane, żeby 
służyć mieszkańcom przez wiele lat.

Powołano oficera Pieszego.  → został nim mi-
chał Lorbiecki, który pełni tę funkcję społecz-
nie, nie pobierając za to żadnego wynagrodze-
nia. do jego zadań należy m.in.: opiniowanie 
rozwiązań projektowych czy ocena dokumen-
tacji, mającej wpływ na rozwój ruchu pieszego 
oraz przestrzeni publicznych.

LisTopaD

Przekazano tyszanom klucze do mieszkań  →
w nowym bloku tyskiego towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego przy ul. de Gaulle’a. 
Czterokondygnacyjny budynek mieści 6 miesz-
kań dwupokojowych, 13 trzypokojowych oraz 3 
mieszkania czteropokojowe. w sumie zamiesz-

kają w nich 23 rodziny. Po zrealizowaniu tej in-
westycji liczba mieszkań wybudowanych przez 
tyski TTBS wynosi ponad 600.

oddano do użytku nowy pumptrack w Par- →
ku Suble. Pętla nowego pumptracka ma 100 
metrów długości i przeszkody o wysokości od 30 
do 70 centymetrów.

festiwal auksodrone odbył się w tym roku  →
bez udziału publiczności. Tegoroczne koncer-
ty zrealizowano w trzech seriach: PENdErE-
CKI 2.0, Jazz+ oraz oPEra NoVa. wszystkie 
festiwalowe koncerty zostały zarejestrowane 
przez Program 2 Polskiego radia i wyemito-
wane zarówno na antenie dwójki, jak i udo-
stępnione nieodpłatnie w streamingu video 
na Facebooku.

W mieście pojawiły się billboardy i city  →
lighty, zachęcające mieszkańców do segrego-
wania odpadów. To część kampanii informacyj-
no-edukacyjnej pn. „Segreaguj. Łączy nas dzie-
lenie. obowiązkowo”, prowadzonej w mieście 
od lutego tego roku. w ramach kampanii m.in.: 
uruchomiono wyszukiwarkę odpadów, publiko-
wano co tydzień artykuły w „Twoich Tychach”, 
stworzono podstronę umtychy.pl/odpady.

GRuDZień

Przedstawiciele Zarządu fundacji Śląskie  →
Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo odebrali 
symboliczne klucze do budynku przy ul. mio-
dowej 21 w tychach. dzięki wsparciu miasta 
Tychy, Fundacja stała się właścicielem budyn-
ku w Jaroszowicach, tzw. „dworku”. Po grun-
townym remoncie obiekt zamieni się w pełen 
kolorów i miłości, czwarty w Polsce, Interwen-
cyjny ośrodek Preadopcyjny. warto podkreślić, 
że decyzję o przekazaniu budynku tyscy radni 
podjęli przez aklamację.

ruszył kolejny projekt, dotyczący moder- →
nizacji oświetlenia w mieście. Nowe słupy 
oświetleniowe i ponad 2300 nowych, energoo-
szczędnych opraw ledowych zostanie zamon-
towanych na osiedlach a, B, E, F, N, o, U i T 
i na Starych Tychach. zastąpią stare, zniszczone 
oprawy i betonowe latarnie.

Jak co roku, uruchomiono trzy sezonowe  →
lodowiska w ich stałych lokalizacjach, tj.: przy 
ul. Brzozowej, na placu pod „Żyrafą” i Papro-
canach. warto dodać, że ślizgać można się tak-
że na Stadionie zimowym. Terminy ślizgawek 
można sprawdzić na stronie mosir.tychy.pl.

Ze względów bezpieczeństwa odwołano  →
jedną z najpiękniejszych miejskich imprez – 
Jarmark Bożonarodzeniowy. w zamian przy-
gotowano dla mieszkańców wiele ciekawych 
atrakcji. odbyły się m.in.: warsztaty rękodzieła 
i ozdób, magiczne spektakle dla najmłodszych 
online, a nawet zdalne spotkanie z Świętym mi-
kołajem. Przygotowano także świąteczny kier-
masz na Tyskich Halach Targowych, a na stro-
nie Urzędu miasta i aplikacji Treespot Tychy 
– przewodnik miejski, uruchomiono Świąteczną 
Bazę rzemieślników.
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reklama

roZważasZ Zakup 
nowego saMochodu? 
to idealny MoMent 
by odwiedZić salon 
auto–centruM 
kierat i skorZystać 
Z rabatów, które 
ZostaŁy prZygotowane 
na ZakońcZenie roku.

Ostatnie tygodnie roku to zwykle 
czas, kiedy każdy jest zabiegany. 
Przedświąteczna gorączka, zaku-
py, spotkania i prezenty, najczęś-
ciej robione dla innych. Jednak 

w tej sytuacji warto odwrócić tro-
chę myślenie, bo końcówka roku 
może okazać się strzałem w dzie-
siątkę, jeśli chodzi o poważne in-
westycje. Zakup nowego pojazdu 
w tym czasie może być najlepiej 
podjętą decyzją.

Salon Samochodowy Auto–
Centrum M.Z. Kierat przygo-
tował się na tą okazję idealnie. 
Właściciel salonu Zbigniew Kie-
rat, który od młodych lat zwią-
zany jest z branżą motoryzacyjną 
wie, że klient musi mieć możli-
wość wyboru, dlatego dysponuje 

jednym z większych stoków sa-
mochodowych na Śląsku. Właści-
ciel nie wyobrażał sobie, że klient 
nie znajdzie w salonie Auto–Cen-
trum poszukiwanego modelu.

Rok 2021 to dla motoryzacji 
rok zmian. Już jego początkiem 
wejdzie w życie nowa norma 
emisji Euro 6d FCM. Zgodnie 
z nią nowe samochody muszą 
być wyposażone w urządzenia 
monitorujące zużycie energii, 
prądu albo paliwa płynnego. 
Bez takiej funkcjonalności od 1 
stycznia 2021 roku nie będzie 
można zarejestrować samocho-
du. Dlatego to ostatnia możli-
wość na zakup m.in. Fiata Tipo 
z popularnym silnikiem spalino-
wym 1.4 95 KM lub 1.4 120 KM. 
Model ten dostępny jest w trzech 
wersjach nadwozia Tipo: Sedan, 
5-drzwiowy Hatchback i Kom-
bi, które łączą w sobie komfort, 
elegancje i funkcjonalność. Mi-
łośnicy tego pojazdu w salonie 
Auto–Centrum Kierat znajdą 
największy wybór uwzględnia-
jąc modele, wyposażenie, a na-
wet kolor. Decyzja o zakupie tego 
samochodu w tym roku to nie 
tylko silnik, ale też cena. Ak-
tualnie Tipo dostępne jest już 
od 46.900 zł brutto. Oprócz słyn-
nego Fiata, Klient znajdzie w na-
szym salonie także modele marki 
Alfa Romeo, Jeep, oraz dostaw-
cze Fiat Professional, które do-
stępne są z rabatami sięgający-
mi nawet do 40.000 zł!

Auto-Centrum M.Z. Kierat 
we współpracy ze spółkami fi-
nansowymi przygotował promo-
cyjne oferty finansowania. Klien-
ci zainteresowani taką formą 
zakupu samochodu mogą sko-
rzystać z oferty kredytu z atrak-
cyjnym oprocentowaniem, lea-
singu w którym sami decydują 
o wysokości pierwszego czyn-
szu oraz jego długości, a także 
abonamentu bez wpłaty własnej 
ze stałym miesięcznym czyn-
szem, który pokrywa finanso-
wanie, rejestrację oraz ubezpie-
czenie OC.

Dla klientów, którzy ze wzglę-
du bezpieczeństwa wolą pozo-
stać w domu, salon posiada 
możliwość zakupu samochodu 
przez internet. Klient nie tylko 
samodzielnie sprawdzi wszyst-
kie parametry samochodu 
na stronie, ale także porozma-
wia z doradcą handlowym, któ-
ry odpowie na wszystkie nurtu-
jące pytania, a nawet przedstawi 
wybrany model podczas video-
prezentacji. Po podjęciu decyzji 
o zakupie, na życzenie klienta 
pojazd może zostać dostarczo-
ny na lawecie dzięki usłudze 

DOOR to DOOR pod same 
drzwi jego domu.

W salonie Auto–Centrum M.Z. 
Kierat znajdziesz szeroki wybór 
samochodów miejskich, a także 
samochody dostawcze, które ide-
alnie spiszą się jako partner w bi-
znesie. Jeśli wybrałeś już pojazd, 
który spełnia Twoje oczekiwania 
– nie czekaj, ponieważ liczba aut 
objętych promocją jest ograniczo-
na. Wyprzedaż rocznika to oka-
zja na poczynienie ogromnych 
oszczędności finansowych, które 
będą odczuwalne dla każdego bu-
dżetu. Magdalena surZyn ●

ŚWiąTeCZNe okaZje W auTo-CeNTRuM
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raFaŁ Fidyt Z tychów 
dosZedŁ do FinaŁu 
prograMu kulinarnego 
MastercheF, gdZie ZaJąŁ 
trZecie MieJsce. Jak 
saM twierdZi, prZede 
wsZystkiM licZyŁ 
na to, że nie odpadnie 
w pierwsZyM odcinku. 
udZiaŁ w Finale uważaŁ 
Za MarZenie ścięteJ 
gŁowy. roZMawiaMy 
o Jego udZiale, 
planach na prZysZŁość 
i świętach bożego 
narodZenia.

Twoje Tychy: Czy po programie 
posypały się oferty pracy jako 
kucharz. Widzisz siebie w ogóle 
w kuchni, czy raczej wolisz 
gotowanie traktować jako swoją 
pasję?
Rafał fiDyt: – Faktycznie, 
gotowanie traktuję jako moją 
pasję i nigdy nie myślałem, 
żeby związać z tym moje 
życie zawodowe. Oczywiście 
uwielbiam gotować i daje 
mi to mnóstwo satysfakcji, ale 
praca w gastronomii ma też 
swoje minusy. Przede wszystkim 
praca w weekendy i święta. 
Kiedy wszyscy mają wolne 
i świętują, ty dla nich gotujesz. 
Niespecjalnie uważałem, 
że to coś dla mnie. Ale ostatnio 
zaczynam rozważać taką opcję. 
Nie ukrywam, że dostałem kilka 
ofert i poważnie się nad nimi 
zastanawiam. Wiem, że będę 
musiał zacząć od zera. I godzę 
się z tym. Gotować w domu 
czy w programie dla jurorów 
to dobra zabawa. Gotować 
w restauracji to praca i rządzi 
się zupełnie innymi prawami. 
Wybacz, że nie zdradzę więcej 
szczegółów, ale nie chcę zape-
szać. Z chęcią jednak sprawdzę 
z czym to się je.

Przez ostatnie tygodnie często 
musiałeś nabierać wody w usta. 
Znajomi nagabywali, abyś 
zdradził jak Ci poszło?
– Pewnie. Było to oczywiście 
bardzo miłe, ale też uciążliwe. 
Każdy dopytywał o szczegóły, 
próbował brać pod włos czy 
też prosił, żebym zdradził kto 
wygrał. Oczywiście nie mogłem 
się ugiąć. Kiedy miałem 
już dość wiercenia dziury 
w brzuchu, mówiłem jaką karę 
zapłacę, jeżeli się wygadam. 
Wtedy zazwyczaj delikwent od-
puszczał. Oczywiście nie mam 
nikomu tego za złe. Ciekawość 
to ludzka rzecz.

Wróćmy jednak do gotowania. 
Kiedy pierwszy raz złapałeś 
za patelnię?
– Kiedy wyprowadziłem 
się od rodziców. Wcześniej 
oczywiście pomagałem mamie 
w kuchni, ale to nie było samo-
dzielne i świadome gotowanie. 
Od zawsze za to lubiłem dobrze 
zjeść i sytuacja przymusiła 
mnie do tego, aby nauczyć się 
jak się robi dobre jedzenie. 
Okazało się, że gotowanie 
to świetna zabawa. Pierwsze 
potrawy były bardzo proste 
i typowe. Z czasem jednak 
zacząłem sięgać po bardziej 
wyszukane przepisy. Lubię też 
podróżować i zawsze kosztuję 
lokalnych specjałów. Jadłem 
kiedyś bycze jądra, nie powiem, 
dość smaczne. Za to nigdy bym 
nie dotknął mózgu. Jakoś mnie 
brzydzi, pomimo że nie mam 
problemu z podrobami. Lubię 
też kuchnię włoską, zdecy-
dowanie pasują mi potrawy 
polskie, czeskie i węgierskie. 
Preferuję dania raczej tłuste 
i mięsne, koniecznie z sosem, 
ale doceniam wspomnianą 
kuchnię włoską, która jest lekką 

i trochę taką „bieda-kuchnią”, 
opierającą się na prostym 
przepisie. Bardzo mi się podoba 
założenie, że z prostych składni-
ków można wyczarować tyle 
wspaniałych smaków.

Rozumiem, że poczułeś się na tyle 
zdolnym czarodziejem smaków, 
że postanowiłeś się sprawdzić 
w programie?
– Wręcz przeciwnie. Ja się 
do programu nie pchałem. 
To kumpel mnie strasznie 
męczył i wysłałem zgłoszenie 
dla świętego spokoju. Był 
to ostatni casting online, 
odpowiedziałem na wszystkie 
pytania i miałem święty 
spokój. Do czasu kiedy jadąc 
na popołudniówkę linią 128, 
zadzwonił telefon z nieznanego 
numeru. Dowiedziałem się, 
że przeszedłem pierwszy etap 
i zapraszają mnie do kolejnego. 
Po nagraniu znowu poczułem 
ulgę, że już po wszystkim 
i nikt nie będzie miał do mnie 
pretensji, że nie spróbowałem. 
I znowu zadzwonił telefon w tej 
samej sprawie. Wtedy oczy 
mi faktycznie się zapaliły i ko-
lana zadrżały, bo dostałem się 
do głosowania. Tutaj już sprawę 
zacząłem traktować poważnie 
i zaangażowałem absolutnie 
wszystkich znajomych do po-
mocy. Jak wiadomo dostałem 
się do programu. Ale powiem 
szczerze, że gdyby wtedy ktoś 
mi powiedział, że dojdę do fina-
łu, to parsknąłbym śmiechem. 
Bardzo nie chciałem odpaść 
w pierwszym odcinku i najmilej 
z całego programu wspominam 
moment, w którym dostałem 
fartuch. Wtedy poczułem, że już 
wygrałem.

Ale starać się nie przestałeś 
i walczyłeś do końca.
– Trudno tu mówić o jakiejś 
rywalizacji. Cały ten program 
to była przygoda i nikt z nas 
nie traktował drugiego jak 
rywala. Trzymaliśmy się razem. 
Wzajemnie podpatrywaliśmy 
pomysły i uczyliśmy się 
od siebie. Serio, byliśmy w tym 
razem jak zespół. Dla mnie 
takie słowa jak przyjaźń czy 
miłość mają ogromne zna-
czenie i mogę z ręką na sercu 
powiedzieć, że nawiązałem 
w tym programie prawdziwe 
przyjaźnie. Sporo osób mnie 
pyta czy nie żałuję, że po-
dzieliłem się z dziewczętami 
swoją wiedzą o crepe suzette 
w finale. Absolutnie, zrobiłbym 
to jeszcze raz. Może tym razem 
nie użyłbym tych nieszczęsnych 
limonek. Oczywiście gratu-
luję Oli zwycięstwa, w pełni 
zasłużonego.

Ty za to zostałeś królem 
schabowego. Jeżeli kiedyś 
będziesz układał swoje menu, 
znajdzie się miejsce dla tej 
potrawy?
– Oczywiście. To bardzo 
proste danie, ale można 
je przygotować lepiej lub 
gorzej. Wiadomo, że podsta-
wą jest mięso z kością, gdyż 
ta podkręca smak. Kotlet 
oczywiście nie może być 
za cienki i zdecydowanie 

powinien być smażony 
na smalcu. Moją innowacją 
było puree z chrzanem, dla 
przełamania standardowego 
spojrzenia na ten kulinarny 
przebój w każdym polskim 
domu. Bardzo mi się podo-
bała ta edycja, była skupiona 
mocno na polskiej kuchni. 
Dzięki temu widzowie 
mogli podpatrzeć sporo 
rozwiązań i zastosować je. 
Tak jak wspominałem, cenię 
w kuchni prostotę. Nie trzeba 
prezentować bizantyjskiego 
przepychu, żeby dobrze zjeść. 
Oczywiście są odpowiednie 
okazje, które nie obejdą się 
bez wyszukanych potraw. 
Choćby zaręczyny. Nie 
wyobrażam sobie ich przy 
placku po węgiersku. Stąd 
też wpadłem na pomysł steka 
z kalafiora, za który dostałem 
bardzo pochlebne recenzje 
od jurorów.

A jak u Ciebie z potrawami 
wigilijnymi. Czy karp jest królem 
stołu u Fidytów?
– Ojciec z bratem jedzą karpia 
tonami. Ja nie jem, bo nie 
lubię. Ale śledzie w śmietanie 
z rodzynkami, suszoną śliwką 
i koncentratem pomidorowym 
pochłaniam w ilościach hur-
towych. Moja mama za to robi 
pyszną grzybową z makaronem. 
Święta u nas wyglądają raczej 
klasycznie. Mnie się zdarza 
od czasu do czasu przygotować 
coś bardziej ekstrawaganckiego. 
Na przykład w ostatnie święta 
przygotowałem tatara z łososia. 
Uważam, że był pyszny, ale 
jakoś nie cieszył się powodze-
niem. Za to obiady świąteczne 
to już zupełnie inna bajka. 
Zawsze trafiam w gusta rodziny. 
Po prostu lepiej czuję się w po-
trawach mięsnych. Najlepiej 
jednak wspominam święta gdy 
jeszcze żyli moi dziadkowie. 
Wtedy spotykaliśmy się całą 
rodziną przy kolacji na ponad 
30 osób. Potrawy wtedy były 
zdecydowanie prostsze, prezen-
ty symboliczne, ale atmosfera 
niepowtarzalna. Dziadkowie 
mieli niewielki dom, spaliśmy 
na materacach i śpiworach. 

Dla dzieci to była niesamowita 
frajda, zwłaszcza, że było nas 
czasem kilkanaścioro.

Opowiedz coś o Twoim 
e-booku, który wydajesz razem 
z restauracją Rock and Rondel.
– Zgłosili się do mnie właścicie-
le z propozycją, abyśmy razem 
wydali e-booka ze świątecznymi 
przepisami. Nazbierałem 
jedenaście dań, które świetnie 
pasują na świąteczne dni. 
Zaznaczam, że nie są to dania 
wigilijne, lecz obiadowo-
świąteczne. Całość dochodu 
zostanie przeznaczona na wigi-
lie dla potrzebujących i posiłki 
dla medyków z Tychów, Lędzin, 
Bierunia i Mikołowa, gdyż Rock 

and Rondel codziennie rozwozi 
im około stu dań. Bardzo się 
cieszę, że mogę wziąć udział 
w tej słusznej inicjatywie.

Słowo na koniec…
– Gorąco dziękuję wszystkim 
telewidzom, od których 
dostałem mnóstwo po-
zytywnej energii. Wciąż 
docierają do mnie wiadomości 
z pochlebstwami. To bardzo 
miłe. Jestem również wdzięczy 
wszystkim uczestnikom za to, 
że udało nam się stworzyć 
tak świetna ekipę. Oczywiście 
pozdrawiam moją dziewczynę 
Alicję, całą rodzinę i wszystkich 
znajomych. Wesołych Świąt!
roZMawiaŁ: kaMil pesZat ●

Z CZyM To się je?
roZMawiaMy Z tysZanineM raFaŁeM FidyteM, KTóRy DOSZeDł DO FINału KuLINaRNeGO PROGRaMu MaSTeRCHeF.

ŚWiątecZNe PRZePiSy Rafała fiDyta:

Pomidorowy śledź
1kg śledzia zielonego, musztarda, sól, pieprz, ocet, oliwa, ke-
czup, 1 cebula, cukier.
1kg śledzia zielonego posmarować musztardą, posolić i popieprzyć, 
zawinąć w ruloniki, ciasno poukładać w garnku. Przygotować zale-
wę z pół szklanki octu, pół szklanki oliwy, 3/4 szklanki wody i 200g 
ketchupu. 1 dużą cebulę pokroić w plasterki i położyć na śledzie. 
Zalać wszystko zalewą,  gotować 10 minut. Przed końcem gotowa-
nia dodać łyżkę cukru. Odstawić na 3 dni w chłodne miejsce.

makówki z sucharami
500g maku, litr mleka, łyżka masła, laska wanilii, po 100g 
migdałów, orzechów włoskich, suszonych fig i rodzynek, 50g 
kandyzowanej skórki pomarańczowej, 400g sucharków.
Mak zalać wrzątkiem, przykryć i odstawić na 12 godzin. Odcedzić 
i dwukrotnie zmielić. Laskę wanilii przeciąć wzdłuż nożem i wyjąć 
ziarenka. Wraz ze strąkiem dodać do mleka. Strąk wanilii wyjąć, 
dodać mak, gotować na małym ogniu 15 minut, ciągle mieszając. 
Migdały sparzyć, obrać, orzechy, figi, skórkę pomarańczową drobno 
pokroić. Do maku wrzucić bakalie, wymieszać. Sucharki lekko zwil-
żyć osłodzoną wodą. W salaterce ułożyć warstwami mak i sucharki, 
na maku kończąc. Ozdobić bakaliami.

Choć Rafał Fidyt programu MasterChef nie wygrał, to jednak  awans do 
finałowej trójki trzeba uznać za ogromny sukces tyszanina.

Choć na zdjęciu widzimy go z kapustą, to jednak pan Rafał 
jest przede wszystkim wielkim miłośnikiem mięsa.
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Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej zajmuje się na co dzień po-
zyskiwaniem i przekazywaniem 
artykułów żywnościowych, ale 
także mebli, sprzętu AGD i odzie-
ży, które mogą przydać się niemal 
setce podopiecznych tej organiza-
cji. PKPS organizuje też wyciecz-
ki dla swoich członków, zabawy 
karnawałowe, a przed pandemią 

znany był m.in. z odbywających 
się co roku turnusów „wczasów 
na działce”, podczas których tyscy 
seniorzy moli się spotkać i wspól-
nie spędzić czas.

Z okazji świąt Bożego Narodze-
nia ponad 90 osób z terenu miasta, 
którymi opiekuje się PKPS ode-
brało na Rynku paczki świąteczne 
z najpotrzebniejszymi artykułami, 

pozyskanymi od sponsorów. Dla-
czego na Rynku? – Borykamy się 
z problemem braku siedziby – tłu-
maczy Lucyna Zemła, pełniąca od 
czerwca br. funkcję prezesa tyskie-
go PKPS. – Poprzedni lokal przy 
pl. Wolności straciliśmy przez za-
niedbanie poprzedniego zarządu, 
odebrany nam też został magazyn, 
który mieliśmy na Czułowie. Dys-
ponujemy teraz jedynie pomiesz-
czeniem biurowym na ul. Barona, 
a tam nie jesteśmy w stanie przy-
jąć wszystkich naszych podopiecz-
nych. Dlatego to dzisiejsze spot-
kanie musi odbyć się w plenerze 
– dodaje.

W miniony czwartek, 17 grud-
nia PKPS obdarował świąteczny-
mi paczkami ponad 90 osób – nie 
tylko swoich podopiecznych, ale i 
innych potrzebujących tyszan.
ww ●

na ZaprosZenie 
Moniki nenko-
FlorcZyk udaliśMy się 
na doMowe warsZtaty 
wypiekania piernicZków 
świątecZnych dla 
dZieci. te pani Monika 
ZorganiZowaŁa dla 
swoJeJ rodZiny, w któreJ 
pociech nie brakuJe.

– Spotkaliśmy się u mojego kuzy-
na Łukasza, gdzie czekał na nas 
mały Wiktorek, później przyje-
chali z rodzicami Wojtuś i Kla-
ra oraz Majeczka z Zuzią. Licząc 
rodziców i mojego męża zebrała 
się niemała i bardzo wesoła gro-
madka – śmieje się pani Monika. 
Faktycznie świąteczna i rodzinna 
atmosfera wypełniła dom. Nuty 
„Last Christmas” mieszały się 
z dziecięcym śmiechem, zaś za-

pach korzennej przyprawy z aro-
matem podawanego kompotu 
z suszonych owoców.

Pani Monika wypieka piernicz-
ki świąteczne od 4 lat. – Zawsze 
piekę na Święta Bożego Naro-
dzenia, zatem piekłam już cztery 
razy – śmieje się. – Tak naprawdę 
przygotowania zaczynam już w li-
stopadzie i tak piekę aż do świąt. 
Chciałabym powiedzieć, że prze-
pis przekazała mi mama, który 
otrzymała od babci, ta zaś od swo-
jej mamy, ale tak naprawdę ściąg-
nęłam z internetu. To tak jakby 
przekazywać sobie przepis na ja-
jecznicę. W każdym razie pierw-
sze moje pierniczki miały proste 
formy – jakieś gwiazdki i bomb-
ki. Obdarowywałam nimi mo-
ich znajomych i rodzinę przede 
wszystkim. Wraz z kolejnymi wy-
piekami zaczęłam bawić się formą 

i na przykład któregoś razu wy-
piekłam małą szklarnię z cukro-
wymi szybami. Zawodowo jestem 
architektem, zatem rysunek tech-
niczny jest mi znany. Proszę się 
nie śmiać, ale naprawdę posługu-
ję się nim przy wypiekach. Ciasto 
piernikowe nie rośnie za bardzo, 
toteż można doskonale wszystko 
zaplanować – dodaje.

Tego dnia na stolnicy królowa-
ły misie, renifery, liski, serduszka 
i śnieżynki. Dzieciaki w wyjątko-
wym skupieniu wyrabiały ciasto 
i wycinały je przygotowanymi 
wcześniej formami. – To świet-
na zabawa. Sporo się teraz mówi 
o tym, że rodzice nie mają czasu 
dla swoich dzieci. Ja bardzo się cie-
szę, że mogłam zorganizować ta-
kie mini warsztaty, bo to świetna 
zabawa dla całej rodziny – kończy 
pani Monika.  kaMil pesZat ●

W XVIII wieku statyczne dotąd 
figury zaczęto zastępować mario-
netkami, które odgrywały różne 
scenki, również o charakterze 
świeckim, często humorystycz-
ne. Takie widowiska cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
widzów, wywołując żywe reakcje 
– W okresie świątecznym i po-
świątecznym do dzisiaj utrzymuje 
się dawna śląska tradycja wyjaz-
dów do kościołów w sąsiednich 
miejscowościach po to, by poka-
zać dzieciom najpiękniejszą szop-
kę w okolicy. We wnętrzu bazy-
liki w Katowicach-Panewnikach 
franciszkanie co roku przygoto-
wują szopkę, której historia sięga 
początków XX w. Według wielu 
źródeł to jedna z największych 

szopek ołtarzowych w Europie. 
Żywą szopkę przygotowują tak-
że tyscy franciszkanie. W bu-
dującym się klasztorze obejrzeć 
można co roku różne zwierzęta. 
Niektórzy mieszkańcy naszego 
miasta odwiedzają także ruchomą 
szopkę w sąsiednich Bojszowach. 
Jednak dla mieszkańców Bierunia 
najpiękniejszą i najbliższą sercu 
betlyjką jest nasza, bieruńska, 
w kościele św. Bartłomieja Apo-
stoła – mówi Agnieszka Szymu-
la dyrektor Miejskiego Muzeum 
w Bieruniu.

po sąsiedzku w Bieruniu
Jak co roku od 1955 r. kilkanaście 
osób długimi godzinami pracu-
je nad bieruńską „betlyjką”, czyli 

najstarszą ruchomą szopką bo-
żonarodzeniową w Polsce. Zbu-
dowana jest z blisko 100 figurek 
z czego ponad 90 to figurki ru-
chome. Całość zajmuje 40 m kw. 
Stajenka corocznie czynna jest 
aż do odpustu Św. Walentego, tj. 
do 14 lutego. Z jej powodu tysiące 
pielgrzymów odwiedza kościół pw. 
św. Bartłomieja w Bieruniu Sta-
rym. Inicjatorem „betlyjki” był 
ówczesny proboszcz starobieruń-
skiej parafii ks. Jan Trocha, który 
zainspirował parafian do stworze-
nia tego pięknego dzieła. Do dziś 
udział w budowie wzięło kilka 
pokoleń mieszkańców Bierunia. 
Swoja cegiełkę dołożył również 
znany na bieruńskiej ziemi malarz 
Eugeniusz Nyga, który namalował 
6,5-metrową panoramę Jerozoli-
my. Prócz postaci biblijnych figur-
ki przedstawiają m.in. Jana Pawła 
II, ks. Jerzego Popiełuszkę czy śp. 
Jana Wieczorka – najważniejszego 
szopkarza bieruńskiego. W 2015 r. 
budowniczy stajenki zostali doce-
nieni przez arcybiskupa Wiktora 
Skworca, który przyznał im medal 
„Pro Christi Ragno”.

– My są już trzecim pokole-
niem – mówi Rajmund Krupa je-

den z budowniczych. – Osobiście 
angażuję się w budowanie szopki 
od 30 lat. Pierwsza szkopka, któ-
rą pamiętam, była napędzana sil-
nikiem z betoniarki. Był głośny 
i niepraktyczny. Teraz korzysta-
my z silników z wycieraczek sa-
mochodowych. Doszliśmy do ta-

kiej wprawy, że trzej królowie, 
po dotarciu do żłobka, kłania-
ją się dzieciątku, te zaś błogosła-
wi ich znakiem krzyża. To wy-
maga pierońskiej precyzji, żeby 
to wszystko zgrało się w czasie. 
Pracuje nad tym ponad 20 osób, 
wszyscy jesteśmy majsterklep-

ki, amatorzy. Ogromne zasługi 
w tworzeniu szopki ma śp. Jan 
Wieczorek wraz z rodziną, który 
wystrugał własnoręcznie sporo fi-
gurek. Mamy tradycję, że co roku 
dodajemy nową figurkę, niestety 
w tym było to niemożliwe – do-
daje. kaMil pesZat ●

pieRNiki paNi MoNiki
tego dnia na stolnicy KRóLOWały MISIe, ReNIFeRy, LISKI, SeRDuSZKa I ŚNIeżyNKI.
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sZopka łąCZy pokoLeNia
warto wybrać się do sąsiedniego bierunia, By TO ZOBaCZyć! 

reklama

tyski pkps wspomógł swoich podopiecznych.

lePsze święta

Pamiątkowe zdjęcie podopiecznych tyskiego PKPS pod choinką na Rynku.

„Betlyjka” w Bieruniu Starym jest jedną z najstarszych ruchomych szopek w Polsce. 
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tradycJa polskich sZopek bożonarodZeniowych 
sięga korZeniaMi wŁoskich JaseŁek 
prZesZcZepionych na nasZ grunt prZeZ Zakony 
FrancisZkańskie. pocZątkowo, organiZowane 
w bocZnych oŁtarZach kościoŁów, skŁadaŁy 
się Z Figur wyobrażaJących dZieciątko, MaryJę, 
świętego JóZeFa, pastusZków i trZech króli 
ustawionych na tle scenerii ZieMi święteJ. Z cZaseM 
dla podniesienia ich atrakcyJności ZacZęto 
Je wZbogacać o roZbudowane scenerie i nowe 
postaci, także świeckie.
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kOlOROWe BUDyNkiFlash

Miejskie Centrum Kultury przygotowało w miniony weekend ciekawą niespodziankę dla 
mieszkańców Tychów. W pięciu lokalizacjach na budynkach wyświetlane były animacje o tematyce 
świątecznej. Trzyminutowe wizualizacje zostały przygotowane przez uznanych tyskich artystów 
w tej dziedzinie sztuki oraz laureatów i uczestników konkursu mappingu, który odbywa się 
w ramach Tychy Light & Sound Festival. Tomasz Wlaźlak przygotował projekcję na budynku przy 
ul. Starokościelnej 2, Sylwia Dybich zadbała o animację przy ul. armii Krajowej 16, Katarzyna 
Bigas i Hubert Kuca zaprezentowali swoją pracę przy ul. Konfederatów Barskich 1, agnieszka 
Seidel-Kożuch wyświetliła się przy ul. Wejchertów 12, zaś Daniel Fedorczyk zmapował urząd 
Miasta Tychy. kp ●

M
ich

ał 
Ja

nu
siń

sk
i

stanisŁaw MaZuś 
MiesZka i tworZy 
w tychach od ponad 
póŁ wieku. spod 
Jego pędZla wysZŁy 
nieZlicZone peJZaże 
nasZego Miasta. Jego 
charakterystycZny 
styl – naturaliZM 
prZesycony eMocJą, 
uchwytywanie 
unikalneJ chwili, 
światŁa i koloru, Jaki 
ZdarZa się tylko prZeZ 
MoMent prZy wschodZie 
lub ZachodZie sŁońca 
– Jest nie do poMylenia 
Z innyM.

W listopadzie artysta skończył 80 
lat i z tej okazji, w ramach przygo-
towań do jubileuszowej wystawy, 
jaka będzie miała miejsce w Ga-
lerii „Obok” (gdy tylko warunki 
na to pozwolą), obszerną roz-
mowę z twórcą w jego pracow-
ni przeprowadził kurator Galerii 
Wojciech Łuka. Nagranie z roz-
mowy zostanie opublikowane 
w mediach społecznościowych 
TGS „Obok”.

Wojciech Łuka: – Zastajemy 
Stanisława Mazusia przy 
wykonywaniu kolejnej pracy. 
Widząc tu obrazy podpisane datą 
2020 nie muszę już zadawać 
pytania czy nadal, w wieku 80 lat 
masz siły i energię, by tworzyć. 
Nie przechodzisz jeszcze 
na emeryturę?
StaNiSłaW maZUŚ: – Mogę 
nawet powiedzieć, że z wiekiem 
coraz bardziej chce mi się 
malować. Ja należę do takich 
twórców, którzy gdy im coś 
zagra we krwi, gdy coś poczują, 
to wchodzą w stan pewnej 
euforii i to nie dałoby człowie-
kowi spokoju, gdyby nie chwycił 
za pędzel. Gdy coś zobaczę, 
jakieś zjawisko malarskie, gdy 
to mnie emocjonalnie „kopnie”, 
to chcę to zrealizować, chce ten 
moment zatrzymać, pokazać, 
zmierzyć się z tym. Artysta 
musi się emocjonalnie mierzyć 
z tym, co widzi, słyszy i czuje, 
żeby to zatrzymać, przekazać, 
przetransponować swoimi środ-
kami na coś trwałego. I to jest 
to, co nie pozwala mi zatrzymać 
się, iść na emeryturę. Im jestem 
dalej posunięty w latach, tym 
więcej widzę, tym więcej mnie 
pobudza, daje mi tego „kopa”.

Ogromna część twojego życia 
to były wyjazdy, plenery, byłeś 
w tym bardzo aktywny. Ile 
najwięcej plenerów „zaliczyłeś” 
w jednym roku?
– Zdarzało mi się być na 10, 
nawet 11 plenerach w Polsce 
i za granicą w ciągu roku. 
Dostawałem mnóstwo zapro-
szeń, a im więcej jeździłem, 
tym więcej ich dostawałem. 
I chętnie z nich korzystałem, 
bo zawsze mnie ciekawiło 
i intrygowało jakie zjawiska tam 
spotkam, jakich ludzi. Zawsze 
chciałem zostawić jak najwięcej 
swoich śladów w tym miejscu, 
w którym jestem. Ja nie potrafię 
na plenerze za dużo pić kawy 
czy rozmawiać, ciągle myślę 
o malowaniu. Na ogół wychodzę 
w plener o 5. rano i maluję aż 
do zachodu słońca

Trzeba to podkreślić, że należysz 
do artystów, którzy rzeczywiście 
malują w plenerze. Wielu robi 
tylko zdjęcia, szkice, a maluje 
w pokoju. Jaka jest różnica między 
malowaniem w przestrzeni, gdzie 
zmienia się światło, zmieniają 
się warunki, może nas zaskoczyć 
np. deszcz, a malowaniem 
w pracowni?
– Ja jestem człowiekiem emocji 
i lubię malować na podstawie 
moich emocji. Nie ze zdjęcia 
czy studium rysunkowego, tylko 
od razu, na miejscu chwycić 
za pędzel. Nie kombinuję, nie 
deformuję niczego, tylko staram 
się pokazać prawdę, którą 
ja w tym danym momencie zo-
baczyłem. W plenerze dzieją się 
rzeczy tak niesamowite, że gdyby 
się za długo zastanawiać, to nic 
bym nie zrobił. To trzeba brać 
od razu. Zawsze nosiłem ze sobą 
kasetę, rozkładaną sztalugę i sto-
łeczek rybacki. Mogłem to nieść 
ze sobą kilka kilometrów, zanim 
coś ciekawego się pokazało. 
Miałem kilka sprawdzonych 
pędzli i opanowałem tę „szybką” 
metodę na tyle, że potrafiłem 
w ciągu 10 minut, czasem w pół 
godziny złapać istotę zjawiska. 
Jakbym wchodził w trans, ciach 
ciach i jest obraz. I już nic więcej, 
bo można tylko zepsuć.
Ale zdarzało mi się też malować 
jeden obraz przez wiele lat, 
wracać do niego, coś zmieniać, 
poprawiać. Dlatego niektóre 
obrazy mają po kilka dat. 
Mam kilka obrazów, które są 
perełkami, które kocham i one 
nie są do sprzedania.

Czy wiesz ile obrazów powstało 
w czasie tych kilkudziesięciu lat 
swojej twórczości?
– Mogę powiedzieć, że od 1982 
do dzisiaj powstało ich około 6 
tysięcy. I jeszcze nie mam dosyć 
(śmiech). Do roku 82 miałem 
inną sytuację, malowałem 
mniej. Trzeba było wychowywać 
dzieci, zapewnić byt rodzinie. 
Dzieliliśmy się z żoną, też 
artystką, czasem przeznaczonym 
na twórczość. Wtedy byłem 
mniej wydajny.

Skończyłeś studia na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Kiedy 
przyjechałeś na Śląsk, do Tychów 
i jakie były przyczyny, że osiadłeś 
właśnie tutaj?

– Przyczyna była prosta; warunki 
mieszkaniowe. Ja wychowałem 
się w Lublinie. Gdy wyjeżdżałam 
na studia do Warszawy, zostawi-
łem matkę z ojczymem i jeszcze 
dwojgiem dzieci w jednoizbowej 
suterenie. Więc akademik to były 
dla mnie luksusy. Mieszkałem 
w „Dziekance” na Krakowskiem 
Przedmieściu. Po studiach nie 
myślałem o powrocie do Lublina, 
w rodzinnych stronach nie 
miałem perspektyw. Moja żona 
pochodziła z Tychów, a one mia-
ły już wtedy sławę nowoczesne-
go, rozbudowującego się miasta. 
Przyjechaliśmy więc tutaj, to było 
w 1968 roku. Na początku miesz-
kaliśmy u teściowej na osiedlu 
A. Mieliśmy już dzieci, była 
ciasnota, ale jakoś to było 
na przeczekanie. Gdy teściowa 
jeździła do pracy, ja zajmowałem 
kuchnię i tam powstawały 
moje obrazy. Za „Wiejskiego 
listonosza”, który powstał w tej 
kuchni, dostałem nawet nagrodę 
w konkursie ogólnopolskim 
w Zachęcie w Warszawie. 
Muszę powiedzieć, że przez całe 
życie miałem szczęście do ludzi, 
zawsze ktoś mi pomógł, podał 
rękę. Bodajże w 1970 roku zrobił 
to Eryk Pudełko, który zapropo-
nował, bym przejął po nim etat 
projektanta wnętrz w Tyskich 
Zakładach Gastronomicznych. 
Projektowałem wnętrza dla 
tyskich barów i restauracji. 
Do tego miałem stypendium 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
od czasu do czasu zdarzały 
się jakieś nagrody. Była to już 
pewność i stabilizacja.
Miałem też swoją pierwszą wy-
stawę w Teatrze Małym. Wiosną 
1968 roku, będąc na spacerze 
z córką i dopiero poznając Tychy 
zobaczyłem Teatr Mały, jeszcze 
chyba w budowie. Zobaczyłem 
w środku, przez okna plansze 
wystawowe, więc wszedłem, 
żeby zapytać co tu będzie. Pani 
dyrektor wyszła do mnie i po-
wiedziała, że oprócz działalności 
scenicznej, będą też pokazywane 
obrazy. Zapytała czy jestem 
twórcą i czy byłbym zaintere-
sowany. I tak się stało, że byłem 
pierwszym wystawiającym. 
Hubert Chwalczyk, który był 
wówczas kierownikiem referatu 
kultury, zrobił ze mną wywiad 
i opublikował go w „Echu”, wraz 
z relacją z tej wystawy. Przez ten 
wywiad zainteresowali się mną 

Ewa i Marek Dziekońscy, którzy 
w tym czasie budowali wysoki 
blok, jeden z najwyższych 
w tym czasie w mieście – 
dwunastopiętrowy z dodatkową 
nadstawką jako trzynaste piętro. 
Zaproponowali mi, że zrobią tam 
pracownię i że możemy dostać 
to pomieszczenie, będziemy 
pierwsi na liście.

Trzeba tu wyjaśnić, szczególnie 
młodym odbiorcom, że ówczesne 
władze administrujące tym 
nowym, socjalistycznym miastem 
doszły do wniosku, że miasto 
zamieszkałe w 90 procentach 
przez robotników nie będzie 
w pełni spełniało swojej roli, jeśli 
nie będzie tu twórców. I tych 
twórców ściągały, zachęcały ich 
by się osiedlali. Między innymi 
oferując im mieszkania. Te 
najwyższe piętra to są właśnie 
takie mieszkania – z dużym 
metrażem, dobrze doświetlone, 
z wydzieloną pracownią. Osiedlali 
się w nich plastycy, architekci.

– Dla mnie to mieszkanie to był 
raj. Miałem tam wspaniały 
pejzaż, mogłem wyjść na dach 
i malować te przestrzenie, które 
teraz są zabudowane, ale wtedy 
były to łąki i pola. Ale niestety 
to mieszkanie nie nadawało 
się, żeby tam długo mieszkać. 
W środku mieszkania była 
maszynownia windy, wszystko 
drgało, jak ktoś był wrażliwy, 
to miał problemy ze snem. Drugi 
mankament był taki, że dookoła 
był dach wyłożony papą i smo-
łowany. Latem to się nagrzewało 
i smród był taki, że nie dało 
się otworzyć okna. Dlatego 
niedługo przeprowadziliśmy się 
do kolejnego mieszkania.

A jednak ciekawa 
ta droga z sutereny aż na dach 
13-piętrowego wieżowca.
– Potem mieszkałem na 5. 
piętrze, a pracownię miałem 
na parterze. Miałem już dobre 
warunki, brałem udział w wysta-
wach, dużo pracowałem na to, 
żeby zaistnieć jako malarz, żeby 
mój warsztat się rozwijał. Przez 
starszego kolegę Olgierda Bier-
wiaczonka zostałem wciągnięty 
do ogólnopolskiej grupy malarzy 
realistów.

Przez cały czas byłeś też członkiem 
Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Tu znów wyjaśnienie 
dla osób młodszych – wówczas 
przynależność do związku 
oznaczała możliwość robienia 
zakupów w sklepach dla 
plastyków, zaopatrywania się 
w materiały, które dla innych były 
nieosiągalne. Bez legitymacji ZPAP 
nie można było kupić np. farb.
– W naszym okręgu byłem 
na tyle aktywny, że koledzy 
zrobili mnie sekretarzem. Wtedy 
związek starał się o to, by były 
emerytury dla twórców. Żeby 
członek związku miał prawo 

do świadczeń, musiał przed-
stawić opinię, coś w rodzaju cv 
i ja im te zasługi wypisywałem. 
Musiałem znać każdego, 
o każdym coś wiedzieć. To była 
ogromna praca, którą wyko-
nywałem społecznie, kosztem 
mojego czasu na pracę twórczą.

Przez lata doczekałeś się wielu 
miłośników Twojego malarstwa, 
a nawet wielu kolekcjonerów 
twoich obrazów. W Galerii „Obok” 
przygotowujemy z okazji jubileuszu 
Twoich 80. urodzin wystawę, która 
będzie wyjątkowa, bo wszystkie 
prezentowane prace będą 
pochodziły z jednej prywatnej 
kolekcji. Ty sam podkreślałeś, 
że ta kolekcja jest szczególna i jej 
wybór do wystawy to był Twój 
pomysł. 
– Jest to jedyna kolekcja utrzy-
mywana z tak wielką pieczoło-
witością. Zawsze, gdy wchodzę 
do tego domu, to zauważam jak 
bardzo jest tam widoczna miłość 
do sztuki i do obrazów. Jak one 
są pieczołowicie oprawione 
i wyeksponowane. Od malutkich 
formatów do tych większych, 
każdy obraz jest tam pokazany 
tak, jak gdyby był prawdziwą 
perłą. I to jest dla mnie budujące. 
Cieszę się, że ta kolekcja zostanie 
udostępniona szerszemu gronu 
odbiorców. Myślę, że dla nich 
będzie to również wyjątkowe 
doznanie.
Termin wystawy niestety nie jest 
nam jeszcze znany, bo to będzie 
zależało od tego, jak długo 
będziemy podlegać ogranicze-
niom związanym z pandemią. 
Ale jest ona w przygotowaniu 
i na pewno będziemy chcieli 
ją zaprezentować najszybciej jak 
to będzie możliwe.
roZMawiaŁ woJciech Łuka 
Kurator Miejskiej Galerii Sztuki 
„Obok”
ZredagowaŁa sylwia witMan

MaLuję pRaWDę, kTóRą ZoBaCZyłeM 
iM JesteM starsZy tyM więksZy MaM gŁód Malowania - MóWI STaNISłaW MaZuŚ 

Stanisław Mazuś w swojej pracowni.
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w lutyM tego roku 
Miasto tychy ZawarŁo 
nowe partnerstwo 
Z nieMieckiM 
MiasteM oberhausen 
w kraJu ZwiąZkowyM 
nadrenia-westFalia. 
w wyniku pandeMii 
koronawirusa nie 
dosZŁo, niestety, 
do planowaneJ 
wZaJeMneJ wyMiany. 
redaktor MagaZynu 
Miasta oberhausen 
oh! helMut kawohl 
relacJonuJe, 
specJalnie dla „twoich 
tychów”, Jak wygląda 
w Mieście partnerskiM 
atMosFera 
prZedświątecZna, 
w teJ sZcZególneJ 
i niespotykaneJ do teJ 
pory ForMie.

Helmut kawohl
dziennikarz magazynu miejskiego OH!

Co to był za rok 2020! Pande-
mia koronawirusa również u nas 
w Oberhausen zdominowała ży-
cie codzienne i poprzez liczne 
ograniczenia dla obywateli wpro-
wadziła ogromne zawirowania. 
Musieliśmy zrezygnować z tego, 
co kochaliśmy i rzeczy oczywi-
stych: urlopów w krajach bliskich 
i dalekich, udziału w koncertach 
i festiwalach na wolnym powie-
trzu, meczach piłkarskich na-
szych ukochanych drużyn, nieza-
kłóconych zakupów i korzystania 
z usług lokali gastronomicznych. 
Międzynarodowe dni filmów 
krótkometrażowych i między-
narodowe spotkania młodzieży 
Multi – odbyły się jedynie online. 
A na zakończenie roku, w obliczu 
znowu rosnącej liczby zakażeń, 
będziemy przeżywać święta Bo-
żego Narodzenia jak jeszcze ni-
gdy do tej pory – z nadal obo-
wiązującymi ograniczeniami 
w kontaktach i wieloma zasa-
dami w zakresie ochrony przed 
zakażeniem. Wiele zakładów, 
a wystarczy tu wymienić branżę 
gastronomiczną i hotelarską, ale 
również organizacje kulturalne, 

stoi dosłownie po szyję w wodzie. 
Jednak pozostaje nadzieja na po-
wrót lepszych czasów i ta nadzie-
ja jest…

Naturalnie również w Ober-
hausen – mieście zamieszkałym 
przez niemal 210 tysięcy miesz-
kańców – wszyscy zawsze cie-
szą się na nadchodzący okres 
przedświąteczny. Obywatelki 
i obywatele niezwykle chętnie 
odwiedzają przede wszystkim 
oba jarmarki bożonarodzeniowe 
w Oberhausen: na Starym Rynku 
Oberhausen City, bezpośrednio 
przed popularną polską restau-
racją „Gdańska” (to właśnie tutaj 
w lutym 2020 wznoszony był to-
ast piwem „Tyskie” za nowe part-
nerstwo miast) oraz na prome-
nadzie przed galerią handlową 
Centro. Na terenie o powierzch-
ni 100 hektarów, na byłych te-
renach przemysłu stalowego, 
w 1996 roku powstało Neue Mit-
te Oberhausen z Centro, będą-
ce na tamten czas największym 
centrum handlowym i rozryw-
kowym.

Festiwal lampek 
bożonarodzeniowych
Mały, kameralny jarmark bożo-
narodzeniowy na Starym Rynku, 
który w tym roku nie odbył się 
z powodu pandemii koronawiru-
sa, zawsze był uwielbiany przez 
rodziny w Oberhausen. W ostat-
nich latach był tam budowany 
tor ze sztucznym lodem. Podczas 
gdy na scenie bożonarodzeniowej 
każdego dnia odbywały się kon-
certy muzyków, w niedalekim 
kościele pw. Serca Jezusa można 
było zwiedzać szopkę bożonaro-
dzeniową.

Zamiast jarmarku bożonaro-
dzeniowego, który nie mógł się 
odbyć, w śródmieściu odbywa 
się teraz po raz pierwszy „Fe-
stiwal lampek bożonarodzenio-
wych w Oberhausen”. W 15 lo-
kalizacjach w City Oberhausen, 
jak np. na Placu Pokoju i przed 
kościołem pw. Serca Jezusa nie-
powtarzalną atmosferę tworzą 
instalacje świetlne. Te niespo-
dzianki włączane są codzienne 
po zapadnięciu zmierzchu, mię-

dzy godziną 17 a 21, a odwie-
dzający mogą zaaranżować na-
strojowy spacer przez miasto.

Domki pozostają zamknięte
Ponad 150 świątecznie udekoro-
wanych domków zapraszało każ-
dego roku gości również z kra-
jów Beneluksu, Niderlandów 
i Belgii do spaceru po bożona-
rodzeniowym świecie w Centro. 
W końcu Centro odwiedzają 
zawsze co roku niemal 23 mi-
liony gości. Dla dzieci niezwy-
kłą atrakcję stanowiło mówiące 
drzewo bajkowe, zaczarowany 
przejazd kolejką skrzatów, izba 
świętego Mikołaja oraz rampa 
saneczkowa ze sztucznym śnie-
giem i tor dla skuterów śnież-
nych. W tym roku wiele do-
mków zostało zbudowanych 

już pod koniec października, 
podobnie jak ogromny „diabel-
ski młyn” o wysokości ponad 50 
metrów, obiecujący doskonały 
widok z góry na cudownie po-
łyskujące miasto. Przez konty-
nuację częściowego lockdow-
nu, domki nie będą mogły być 
otwarte. Nie wiadomo również, 
czy olbrzymie koło będzie mo-
gło przewozić gości.

Cyfrowy jarmark
Jako znak solidarności i kon-
kretnego wsparcia dla handlarzy 
powstał pomysł zorganizowania 
cyfrowego jarmarku bożonaro-
dzeniowego w Centro. Na stronie 
internetowej Centro prezentuje 
się wiele sklepów, które w nor-
malnych warunkach sprzedawa-
łyby swoje produkty w domkach 

na jarmarku bożonarodzenio-
wym. Ale cóż znaczy cyfrowy jar-
mark bożonarodzeniowy wobec 
spaceru z przyjaciółmi po kolo-
rowym mieście, miłych spotkań 
przy grzanym winie, plackach 
ziemniaczanych, kiełbasie z gril-
la i prażonych migdałach…

W każdym razie: dla obywate-
lek i obywateli Oberhausen będą 
to bardzo spokojne i naturalnie 
odrobinę smutne święta Bożego 
Narodzenia. W tradycyjnych na-
bożeństwach bożonarodzenio-
wych w wielu katolickich i ewan-
gelickich kościołach w mieście 
może brać udział niewiele osób. 
Same święta Bożego Narodzenia 
spędzane będą w wąskim gronie 
rodzinnym i dni pomiędzy świę-
tami Bożego Narodzenia a No-
wym Rokiem, które najczęściej 

są dniami wolnymi od pracy, będą 
spędzane z najbliższymi na spa-
cerach w lesie i wdychaniu świe-
żego powietrza.

Życzenia z Zagłębia Ruhry
Społeczność nowego miasta part-
nerskiego Oberhausen i redakcja 
magazynu Oh! życzą wszystkim 
mieszkańcom miasta Tychy spo-
kojnych świąt Bożego Narodze-
nia i szczęśliwego nowego roku 
2021! Uważajcie na siebie i bądź-
cie zdrowi, abyśmy wkrótce mo-
gli się wzajemnie odwiedzać i po-
znawać – w sposób niezakłócony 
przez tego beznadziejnego wiru-
sa. Kto jednak chciałby dowie-
dzieć się więcej o nowym mieście 
partnerskim Tychów, może zaj-
rzeć na stronę www.oberhausen
-tourismus.de. ●

jesT NaDZieja Na poWRóT LepsZyCH CZasóW
na tegorocZne święta bożego narodZenia, RóWNIeż W PaRTNeRSKIM OBeRHauSeN, KłaDZIe SIę CIeNIeM PaNDeMIa KORONaWIRuSa.

Friedensplatz na każde Boże Narodzenie jest bardzo pięknie oświetlony. Tor saneczkowy wykonany ze sztucznego śniegu był również zawsze częścią jarmarku bożonarodzeniowego w Centro.
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jesT NaDZieja Na poWRóT LepsZyCH CZasóW

Herz-Jesu-Kirche, czyli kościół Serca Jezusa w Oberhausen z Aniołem Pokoju na Altmarkt.

W czasie Bożego Narodzenia nawet apteka w centrum miasta jest oświetlona świątecznym światłem.

reklama

Z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia życzymy 

naszym klientom oraz 
przyjaciołom chwil 

przepełnionych spokojem, 
radością i pogodą ducha. 

A w Nowym 2021 Roku 
zdrowia oraz dobrej energii 
do osiągania zamierzonych 

przez siebie celów. 

Wesołych Świąt 
życzy 

Zarząd Regionalnego 
Centrum Gospodarki 

Wodno-Ściekowej S.A. 
wraz z pracownikami
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w tychach budowane są obecnie dwa kościoŁy, których proJekty powstaŁy w tyskieJ pracowni „ars architektura”. JeJ naZwa pochodZi od pierwsZych liter 

iMion architektów: anna nieMcZyk-woJtecka, robert woJtecki i śp. stanisŁaw nieMcZyk i ta Zbieżność naZwisk Jest ocZywiście nieprZypadkowa. kościóŁ pw. 

św. FrancisZka i św. klary wraZ Z klasZtoreM oraZ kościóŁ pw. św. oJca pio to koleJne unikalne tyskie świątynie, podobnie Jak oddany w 1982 roku kościóŁ 

ducha świętego, autorstwa stanisŁawa nieMcZyka. budowę kościoŁa i klasZtoru o. FrancisZkanie roZpocZęli w 2000 roku, 10 lat późnieJ rusZyŁa budowa 

koMpleksu sakralnego w MąkoŁowcu. 

budowa kościoŁa 
i klasZtoru 
FrancisZkanów 
w tychach prZy 
ul. paprocańskieJ 
trwa od 2000 roku. 
od saMego pocZątku 
budownicZyM świątyni 
Jest oJciec wawrZyniec 
Jaworski, który wiele 
prac budowlanych 
wykonaŁ wŁasnyMi 
rękoMa. FrancisZkanin 
od 3 lat organiZuJe 
też poMoc dla osób 
beZdoMnych. niektórZy 
Z nich w ZaMian 
poMagaJą Mu w pracach 
budowlanych.

– Jestem bardzo szczęśliwy, 
że mogę się podzielić pozytyw-
nymi informacjami z placu budo-
wy – mówi o. Wawrzyniec Jawor-
ski. – Niedawno zamontowaliśmy 
wszystkie drzwi i kościół jest już 
zamknięty. Obecnie trwa montaż 
instalacji elektrycznej, potem ru-
szamy z instalacją ogrzewania po-
sadzkowego. To duży krok w kie-
runku oddania do użytku naszego 
kościoła. Do tej pory bardzo wiele 
robiliśmy własnymi siłami i właś-
ciwie wszystko, co daliśmy radę 
w ten sposób zrobić, zostało zro-
bione. Teraz czas na profesjonal-
nych wykonawców. Zakładamy, 
że do następnych świąt Bożego 
Narodzenia, w 2021 roku, kościół 
będzie poświęcony i ten termin 
wydaje się bardzo realny. Oczy-
wiście mówimy tylko o górnym 
kościele, bo cały kompleks jest 
bardzo duży i długo jeszcze będą 
trwały tu prace budowlane. Ale 
ja z utęsknieniem czekam na po-
święcenie tego kościoła, żebyśmy 

mogli się już w nim spotykać 
z wiernymi na modlitwie i mszy 
świętej. Żeby kościół zaczął żyć.

Jednak nawet przed oddaniem 
do użytku, będący od lat w budo-
wie kościół św. Franciszka i św. 
Klary ożywa co roku w okresie 
Bożego Narodzenia, gdy pojawia 
się tu żywa stajenka i tyszanie (nie 
tylko parafianie) spotykają się 
tu na wspólnym kolędowaniu.

– W tym roku, pomimo koro-
nawirusa, także będzie stajenka 
– mówi o. Wawrzyniec. – Oczy-
wiście przestrzegamy wszystkich 
przepisów, służby miejskie zrobiły 
rekonesans i dały nam pozwole-
nie. W tym roku stajenkę budu-
jemy w nowym miejscu. Wejście 
będzie od parkingu na osiedlu P. 
Wszystko będzie na otwartym 
powietrzu, będą obowiązywać 
maseczki i dystans. Na pewno 
nie będzie gastronomii takiej, jak 
w latach poprzednich, ale będą 
zwierzęta, ognisko, a jeśli pogo-
da pozwoli, to odprawimy mszę 
na wolnym powietrzu. Wieczo-
rem jak zawsze zaprosimy na Apel 
Jasnogórski i śpiewanie kolęd. Nie 
będzie tym razem koncertów, tyl-
ko kameralne, nastrojowe śpie-
wanie.

Zaczęło się przy stajence
Tradycja żywych stajenek się-
ga początków budowy kościoła. 
– Pierwszą zorganizowaliśmy zu-
pełnie spontanicznie – opowia-
da o. Wawrzyniec. – Na pomysł 
wpadliśmy ze śp. architektem 
panem Stanisławem Niemczy-
kiem, jakieś 10 dni przed święta-
mi. Był tu tylko plac budowy, ja-
kieś wiaty i szopy, pomieszczenia 
gospodarcze. On na to spojrzał 
i powiedział: – No prawie goto-

wa stajenka. Na szybko szukali-
śmy gospodarzy, którzy wypo-
życzyli nam zwierzęta, nie było 
nawet czasu, żeby to rozrekla-
mować, tylko raz zdążyliśmy za-
powiedzieć na ogłoszeniach pa-
rafialnych. Zrobiliśmy ognisko, 
a do śpiewania kolęd zaprosiłem 
Jerzego Moskałę z Łazisk. Ludzie 
słyszeli kolędy i przychodziło ich 
codziennie coraz więcej. Tak się 
to zaczęło.

Jak mówi o. Wawrzyniec, 
to właśnie stajenki zapoczątko-
wały pomoc dla biednych na bu-
dowie kościoła. – Poczęstunek 
przy ognisku był pierwotnie wy-
myślony właśnie dla osób bied-
nych, z czasem każdy chciał się 
poczęstować, więc wprowadzili-
śmy opłaty w formie dobrowolnej 
ofiary – opowiada zakonnik. – Ale 
ci biedni też zaczęli się pojawiać. 
Któregoś dnia przyszła do mnie 
pani Agnieszka, wolontariuszka, 
która na terenie Tychów poma-
gała bezdomnym. Zapytała, czy 
wolontariusze nie mogliby u nas 
spotykać się z tymi ludźmi, roz-
dawać im posiłki, paczki z żyw-
nością czy ubrania. Tak zaistnia-
ła przy naszej parafii Wspólnota 
Betlejem. Nie miałem wątpliwo-
ści, że tak właśnie powinna się 
nazywać. W tym roku formalnie 
założyliśmy Stowarzyszenie Ro-
dzina Betlejem. Byłem zdumio-
ny, gdy dowiedziałem się, że je-
steśmy pierwszą tyską organizacją 
pozarządową, która pomaga bez-
domnym.

Spotkania przy ciepłym posiłku 
z czasem wzbogaciły się o wspól-
ne modlitwy, potem wspólne wy-
jazdy na rekolekcje. – Z czasem 
zacząłem im dawać robotę na bu-
dowie, żeby mi pomagali. I tak 

od trzech lat budujemy ten koś-
ciół ramię w ramię z biednymi – 
opowiada zakonnik.

Błogosławieństwo pracy
W głowie ojca Wawrzyńca zaczął 
rodzić się pomysł budowy przy 
parafii domu dla osób bezdom-
nych. – Chciałem, żeby to był 
dom z prawdziwego zdarzenia – 
opowiada zakonnik. – Architekt, 
wówczas jeszcze żyjący Stanisław 
Niemczyk, był bardzo przychyl-
ny temu pomysłowi. Otrzyma-
łem też zielone światło od nasze-
go ojca prowincjała. I zaczęliśmy 
budować, oczywiście wspólnie 
z tymi naszymi biednymi. Oni 
sami budują ten dom dla siebie. 
To jest dla nich błogosławieństwo, 
bo podstawowe powołanie czło-
wieka to jest powołanie do pra-
cy. Żeby człowiek mógł żyć i być 
zadowolony, potrzebuje zajęcia, 
potrzebuje celu. Największe zło, 
jakie człowieka może dotknąć, 
to jest lenistwo. Bezdomność 
i wiele innych nieszczęść wypły-
wa z lenistwa. W większości przy-
padków ludzie stają się bezdom-
nymi w wyniku tego, że wpadli 
w sidła nie alkoholu – to oczy-
wiście pomogło – ale lenistwa. 
A ta budowa daje im codziennie 
zajęcie, to są proste prace fizycz-
ne, ale dzięki temu oni czują się 
potrzebni. I widzę, że niektórzy 
– chociaż nie wszyscy w równym 
stopniu – znajdują w tym satys-
fakcję. To jest bardzo pomoc-
ne w terapii. Wielu z nich mia-
ło problem z alkoholem, ale już 
długo nie pije. Zasada u nas jest 

taka, że trzeba być trzeźwym. Za-
czynamy powoli rozmawiać o ich 
powrocie do życia.

Jak mówi zakonnik, pojawie-
nie się bezdomnych na budowie 
to było błogosławieństwo nie tyl-
ko dla nich. – To znak czasu dla 
kościoła – mówi o. Wawrzyniec. 
– Papież Franciszek wskazał nam 
biednych. Oni są tutaj, wśród nas, 
w naszym mieście. Mieszkają pod 
mostami, w śmietnikach. Ale 
to właśnie oni otwierają przed 
nami wspaniały świat naszego 
człowieczeństwa. Zanim ci ludzie 
pojawili się na mojej drodze, by-
łem już bliski zwątpienia. Przez 
lata byłem tak pochłonięty budo-
wą, tak zmęczony i wyczerpany, 
także moimi osobistymi proble-
mami, że myślałem już o rezyg-
nacji. Teraz patrzę na to wszyst-
ko zupełnie inaczej. Zbliżamy się 
do poświęcenia kościoła, mamy 
Wspólnotę Betlejem, budujemy 
dom dla biednych. Pan Bóg pięk-
nie mnie przez to przeprowadził. 
To On postawił na mojej drodze 
tych ludzi. Oczywiście są proble-
my, bo przychodzą do nas osoby 
z ogromnymi problemami, często 
wydawałoby się nierozwiązywal-
nymi. To także znak czasu: świat 
pędzi do przodu, standard życia 
się podnosi, ale to niestety nie jest 
dobra recepta dla wszystkich. My-
ślę, że ludzi, którzy nie zmieszczą 
się w tych standardach, będzie ra-
czej przybywać.

Fałszywa obietnica szczęścia
– Jako zakonnik bardzo rzadko 
bywam w sklepach, a jeśli już, 

to w tych tradycyjnych, małych 
– opowiada o. Wawrzyniec. 
– Do galerii handlowej wybrałem 
się raz, wyciągnęli mnie kiedyś 
moi bezdomni. Wróciłem stam-
tąd zdruzgotany. Zobaczyłem 
świat ułudy. Utopię, która w ży-
ciu człowieka nigdy się nie speł-
ni. Na pierwszy rzut oka moż-
na sobie wyobrazić, że to jakiś 
przedsionek nieba, te dekoracje 
te witryny, ten towar – wszystko 
tak wspaniałe, tak luksusowe, tak 
błyszczące – że aż nie dla ludzi. 
A wszyscy będą chcieli tak żyć, 
tak wyglądać, mieć tak urządzo-
ne domy. Obietnica idealnego 
szczęśliwego życia Ale to nam 
nie da szczęścia. Poza tą błysz-
czącą fasadą tam niczego nie ma. 
Gdyby tak miał wyglądać świat 
to byłoby straszne.

– Dlatego potrzebni nam 
są biedni – kontynuuje zakonnik. 
– Gdy pochylamy się nad bied-
nymi, po pewnym czasie dociera 
do nas, że to nie oni nas potrze-
bują tylko my ich. Pan Bóg stawia 
na naszej drodze biednych, żeby 
człowiek mógł być człowiekiem, 
ruszyć sercem, a nie skupiać się 
tylko na zarabianiu i urządzaniu 
się. Gdy dzielimy się z biednymi 
tym, co mamy – nie za pośred-
nictwem MOPS-u czy innych in-
stytucji, tylko gdy sami dajemy 
im coś od siebie – rodzi się mi-
łość, caritas. Tu zaczyna działać 
Pan Bóg. I ten dający dostaje wte-
dy coś więcej, niż miskę zupy czy 
ciepły koc. Dostaje człowieczeń-
stwo, miłość, sens życia.
sylwia witMan ●

Tyskie BeTLejeM
oJciec wawrZyniec Jaworski opowiada o postępach W BuDOWIe KOŚCIOła I O TyM, CZeGO uCZą NaS BIeDNI.

Zakładamy, że do następnych świąt Bożego Narodzenia, w 2021 roku, kościół będzie 
poświęcony i ten termin wydaje się bardzo realny – mówi ojciec Wawrzyniec.

Ta budowa daje im codziennie zajęcie, to są proste prace fizyczne, ale dzięki temu 
oni czują się potrzebni – mówi franciszkanin o swoich pomocnikach.
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wiosną tego roku, 
po pierwsZych 
tygodniach trwania 
epideMii, kiedy 
ZaMknięte byŁy 
kościoŁy, a MsZe św. 
transMitowano 
w internecie, ksiądZ 
dariusZ gadoMski, 
probosZcZ paraFii pw. 
oJca pio w MąkoŁowcu, 
wywiesiŁ na buduJącyM 
się kościele baner: 
„Ja też Za waMi tęsknię... 
ks. darek”.

Jakież było jego zdziwienie, kie-
dy w Wielką Środę, w tajemnicy 
przed księdzem, parafianie roz-
wiesili nad ławkami w kaplicy 
swoje zdjęcia. Było ich kilka-
dziesiąt – poszczególnych osób 
i całych rodzin. To była jedna 
z najbardziej wzruszających 
chwil w duszpasterskiej pra-
cy ks. Gadomskiego, ale tak-
że dowód, że budowa kościoła 
i osoba ks. proboszcza integru-
je społeczność dzielnicy, że stają 
się wspólnotą. Jak mówi ks. Ga-
domski, kiedy budowa kościoła 
zostanie ukończona, będzie on 
symbolem tej wspólnoty.

Trzy w jednym
W internecie można zobaczyć 
film z drona, prezentujący bu-
dowę. Jak łatwo się przekonać, 
w tym przypadku „kościół” jest 
pojęciem umownym, bo to nie 
jeden budynek, a zespół bu-
dynków zaprojektowanych tak, 
by spełniały różne funkcje. 
Każdy – jako bryła – jest inny, 
ale tak zostały zaaranżowane, 
by pod względem architekto-
nicznym i estetycznym two-
rzyły całość. Te trzy obiekty, 
są obecnie na różnych etapach 
budowy.

kościół
Stan surowy zamknięty – taki 
etap osiągnęła obecnie budowa 
kościoła. Trwa jeszcze układanie 
dachówek na niewielkim dasz-
ku, ponadto do obłożenia cegłą 

pozostała część jednej ze ścian. 
Wznoszenie tak wielkiej budowli 
z cegły jest zajęciem wyjątkowo 
pracochłonnym, wymagającym 
od wykonawców doświadczenia, 
precyzji i staranności. Nie może 
być niedoróbek zwłaszcza, że ani 
na zewnątrz, ani w środku koś-
cioła nie będzie tynków.

Budowa samego kościoła 
rozpoczęła się w 2014 (parafię 
formalnie utworzono w 2012 
roku), a realizację prac zwią-
zanych z budową całego zespo-
łu sakralnego nadzoruje Robert 
Wojtecki.

– Budowa kościoła to wyjątko-
wa inwestycja, bo nie ma takiej 
drugiej sytuacji, w której obiekt 
publiczny jest budowany za pie-
niądze prywatne – mówi. – Bu-
dynki użyteczności publicznej 
buduje się zazwyczaj ze środków 
budżetowych, a domy jednoro-
dzinne – z prywatnych. Dewe-
loper daje swoje pieniądze lub 
zaciąga kredyt i po skończeniu 
inwestycji środki do niego wra-
cają od tych, którzy kupili miesz-
kania czy domy. W przypadku 

kościołów ludzie dają swoje pie-
niądze na coś, co formalnie ni-
gdy nie będzie ich własnością 
i w sensie materialnym nie dosta-
ną nic z powrotem. Ale dają pie-
niądze, bo czują się częścią wspól-
noty. I to w tym przedsięwzięciu 
jest najważniejsze. Dlatego tem-
po prac, stopień zaawansowania 
robót zależy od tego, ile środków 
uda się zgromadzić. Teraz epide-
mia wszystko postawiła na gło-
wie, dlatego jeśli mnie ktoś pyta, 
kiedy kościół będzie gotowy, od-
powiadam: „Bóg jeden wie”.

Ale często dłuższy przestój 
wynika także z czysto technicz-
nych powodów. Dach kościo-
ła w Mąkołowcu zaprojektowa-
ny jest tak, że w obrębie nawy 
nie ma filarów, podpór czy do-
budówek. Jest za to przestrzeń 
od podłogi po dach. Jednak zro-
bienie takiej konstrukcji dacho-
wej musiało potrwać...

Wyposażanie
Z kilku powodów trudno dziś po-
wiedzieć, jakie będzie wnętrze koś-
cioła, czy np. jaki będzie ołtarz.

– Nie wiem jak dokładnie bę-
dzie wyglądał, bo go po prostu 
jeszcze nie narysowałem. Oczy-
wiście, mam w głowie jego za-
rys, ale wolę poczekać, aż zakoń-
czą się prace wewnątrz budynku 
i zrobić projekt dla miejsca, któ-
re istnieje już realnie. To trochę 
tak, jak z urządzaniem ogrodu. 
Trzeba najpierw skończyć jeden 
etap – przygotować ziemię, po-
tem zająć się sadzeniem, a jesz-
cze później – po dodaniu kil-
ku elementów – skomponować 
wszystko w całość – twierdzi R. 
Wojtecki, a ks. Gadomski do-
daje:

– W kościele pozostały do wy-
konania instalacje i powoli mo-
żemy zacząć myśleć o wyposaże-
niu. Pomysł jest taki, że jeśli nie 
musimy czegoś kupić, będziemy 
korzystać z rzeczy ofiarowanych 
z innych kościołów. Niektóre 
świątynie są remontowane, od-
nawiane i sprzęty zastępuje się 
nowymi. Chętnie skorzysta-
my z takiej okazji i weźmiemy 
np. ławki i inne elementy wypo-
sażenia, jeśli się będą nadawały 

lub wystarczą drobne naprawy. 
Niektóre kościoły np. w Niem-
czech i innych krajach są zamy-
kane i wiem, że część naszych 
kościołów wyposażyło się dzię-
ki temu np. w organy. Myślę, 
że to najkrótsza droga do tego, 
by otworzyć nasz kościół dla 
wiernych. A jeśli w przyszłości 
będzie nas stać, by coś kupić, 
to po prostu daną rzecz wymie-
nimy na nową.

Dom parafialny i probostwo
Gotowy jest już w zasadzie 
dom parafialny, gdzie znajduje 
się tymczasowa kaplica. Po od-
daniu kościoła, ta przestronna 
sala będzie służyła mieszkań-
com na spotkania i różne uro-
czystości, w tym np. rodzinne 
– przyjęcia komunijne, rocz-
nicowe, jubileuszowe – bo jak 
się okazuje, jest to jedyny taki 
obiekt w Mąkołowcu. Dlatego 
znalazło się tutaj zaplecze ku-
chenne, magazynek i sanitaria-
ty. Przygotowana jest już także 
tymczasowa kancelaria. Nadal 
trwa natomiast budowa probo-

stwa, więc ks. Gadomski miesz-
ka w niewielkiej salce na pierw-
szym piętrze domu parafialnego, 
gdzie jest także już urządzona 
salka konferencyjna i pomiesz-
czenie z niewielką biblioteką.

parafia
Jak jednak mówi ks. Gadomski, 
choć postęp prac jest ważny, ale 
przy budowie kościoła nie należy 
się skupiać wyłącznie na cegłach, 
wznoszeniu ścian, robieniu in-
stalacji. To nie ma być pomnik, 
tylko miejsce, które musi żyć.

– Mury są ważne, ale ważniej-
szy jest duch w tych murach – 
mówi. – A jego tworzą ludzie, 
których łączy – owszem wia-
ra i religia – ale także sąsiedz-
two, znajomość, przyjaźń, udział 
w różnych przedsięwzięciach. 
Żyją ze sobą na co dzień, mijają 
się na ulicy, spotykają w sklepie 
i przy innych okazjach i rzecz 
jasna w kościele. Mam nadzie-
ję, że nie są to ludzie dla siebie 
obojętni. I to jest dla mnie isto-
ta parafii.
lesZek sobieraJ ●

BuDoWaNie WspóLNoTy
postęp prac Jest ważny, aLe ZDaNIeM KS. DaRIuSZa GaDOMSKIeGO PRZy BuDOWIe KOŚCIOła NIe NaLeży SIę WyłąCZNIe SKuPIać Na CeGłaCH, WZNOSZeNIu ŚCIaN CZy ROBIeNIu 
INSTaLaCJI.

W tej chwili obiekt znajduje się w stanie surowym zakniętym, wkrótce architekt przystąpi do projektowania ołtarza. 

Kościół w dzielnicy Mąkołowiec to zespół budynków zaprojektowanych tak, by spełniały różne funkcje.
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kariera/edukacJa:

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603578739

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

usŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z RE-
GULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  691 
577 335 TANIO I SOLIDNIE     

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

Elektryk. Tel. 504 877 825

Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

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

Remonty: kafelkowanie, gładzie, ma-
lowanie, sufity podwieszane, panele 
itp.690463652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Remonty, panele, płytki, gładzie, malo-
wanie, solidnie Tel. 662 503 474
Remonty budowlane - SOLIDNIE tel. 604-
380-848
Wykonujemy solidnie wszelkie in-
stalacje elektryczne w nowych bu-
dynkach mieszkalnych. Kontakt: 
604346070
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
PŁYTKOWANIE HYRDAULIKA MALOWA-
NIE GŁADZIE REMONTY 668651688

BLACHARSTWO- DEKARSTWO, BUDO-
WA ORAZ ROZBUDOWA DOMÓW. TEL. 
503-150-674.
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083

Firma Budowlana wykonuje malo-
wanie domów, dachów, krycie papą, 
blachą, inne tel. 792 579 223
Wykończenia wnętrz, malowanie, gładzie 
tel. 690 196 333 
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki, Tel. 504 625 566
Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Introligatornia poleca usługi w zakresie 
introligatorstwa ogólnego 883 422 322

Finanse:

Upadłość konsumencka 577 993 773

praca:

Bar obiady domowe Tychy zatrudni 
kucharkę, pełny wymiar lub week-
endy 516 175 264 
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 
Szukam do pomocy w ogrodzie 662 490 955

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. 737 938 416
Pilnie szukam mieszkań dla zdecydowa-
nych klientów. Oferta natychmiast wi-
doczna w 100 innych biurach nierucho-
mości.  Szybka i bezpieczna sprzedaż.  BN 
VOTUM: 501 503 735.
Kupię garaż na os. H blisko ronda - za go-
tówkę. tel: 501 503 735.
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

Kupię bez pośredników mieszkanie do 
remontu lub działkę w Tychach. Gotówka. 
Tel 510 539 092 
GARAŻ TYCHY I OKOLICE KUPIE 504 469 375

SPRZEDAM
SPRZEDAM MIESZKANIE  Tychy os. „O” 
2 pokoje 50,3m2, 9p. tel. 694 141 767  
Sprzedam działkę budowlaną okolice  
Ściernie 799 041 091 
Dom w Bielsku Białej, w pięknej zielonej, 
spokojnej okolicy. 2006 rok budowy. Par-
ter z poddaszem użytkowym na zagospo-
darowanej działce 1200 m2. Cena – 660 
000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Wynajmę mieszkanie 58m2 II piętro oś. N 
tel: 666 865 777 
Wynajmę pokój jednoosobowy 665 272 
715

autoreklama

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

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
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  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

al. Niepodległości 22
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 
æ  Targowisko Miejskie
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  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa 
– ul. Katowicka 9
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  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
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 SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29
æ  Centrum Medyczne Paprocany, 

ul. Sikorskiego 101
æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35

æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
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  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska

æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21
æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

oGłosZeNia DRoBNe
tel. 32 325 72 15, 601 624 255         www.drobne.tychy.pl
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Wynajmę w Bieruniu Starym kawalerkę 
umeblowaną 19m2 I p. balkon. Najemca o 
stałych dochodach bez nałogów 663 987 492

Udostępnię - Podnajmę miejsce magazy-
nowo warsztatowe Tychy 4,5/8/8, Kobiór 
8/8/5 tel. 691 577 335
Wola. k. Pszczyny.  Mieszkanie M-2, 36 
m2 umeblowane i wyposażone. Czynsz 
najmu 1250 zł. + media + kaucja. BN 
VOTUM: 501 503 735.
Tychy centrum. Mieszkanie M-2, 36 m2 
na parterze. Umeblowane i wyposażone. 
Czynsz najmu 1150 zł. + media + kaucja. 
BN VOTUM: 501 503 735.
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 9 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.
Do wynajęcia umeblowany pokój, kuch-
nia tel. : 609 192 905

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy, os. N, M-3 , 8 piętro, 51,5m2, cena 
259000zł VIPART 509 733 977
Tychy, os. E, M-3 , 1 piętro, 50,5m2, cena 
239000zł VIPART 509 733 977
Czechowice, M-2 , 7 piętro,31,2m2,cena 
150000zł, VIPART 790 855 188
Tychy os. Z, M-3, 49,6 m2, 2 piętro, cena 
245000 zł VIPART 501 396 663
Tychy, oś. D M-3 po kapitalnym remoncie 
cena 312000 zł VIPART 509 733 966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko,pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966
Tychy Mąkołowiec, działka eko. pow. 
3137m2, cena 130000zł VIPART 501 396 663
Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 166010zł VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
59160zł VIPART 509 733 966
Bieruń Stary , dom pow. 360m2, działka 
1020m2,cena 575000zł VIPART 501 396 663
Gostyń, działka, pow.762m2m2,cena 
114300zł VIPART 501 396 663
Mieszkanie/Lokal pow.150 m2, Tychy, oś 
H.Parter-niska zabudowa  VIPART 501 
396 663

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję dobre 
warunki mogą być zadłużone oraz do re-
montu tel. 504-476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla deweloper gwa-
rantujemy bezpieczna sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie 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
Tychy os E 1 pok pow 26 m2, balkon, cena 
144.000 zł tel.696-493-977, www.ihn.
com.pl
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977
Tychy os D 3 pok po remoncie, duży balkon 
na stronę południową www.ihn.com.pl
Tychy os B2 pokoje mieszkanie po remoncie 
niski blok www.ihn.com.pl 886-309-196
Tychy os E 3 pokoje o pow. 60,80 m2 ni-
ski blok, balkon, tel.886-309-197, www.
ihn.com.pl
Do Wynajęcia Mikołów centrum 3 pok z 
miejscem parkingowym i komórką loka-
torską cena 1500 zł +media tel. 504- 476-
805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy os B 2 pokoje 45 m2 
2 piętro cena 1500 zł+media+kaucja tel. 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym bu-
downictwie z garażem cena najmu 1990 
zł+media+kaucja tel.696-493-977 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje w nowym budow-
nictwie cena 1790 zł+media+kaucja 
tel.696493977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia 2 pokoje os B 1500 zł 
+media+kaucja tel.733-476-805 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media 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
Tychy Wartogłowiec-Zwierzyniec dom 
dwurodzinny o pow. 200 m2 działka o 
pow. 961 m2 cena 470.000 zł tel. 504-
476-805 www.ihn.com.pl
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliźnia-
czej z garażem o pow 129 m2 cena 465.000 
zł tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Katowice na sprzedaż dom z dwoma ga-
rażami 690.000 zł tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl
Dom wolnostojący Międzyrzecze tyko 10 
min od Tychów dom w stanie deweloper-
skim o pow. 190 m2 tel. 696-493-977
Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl

Tychy lokal do wynajęcia pow 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebujesz 
niezobowiązującej porady? Masz do sprze-
dania mieszkanie, dom, działkę lub lokal 
do wynajęcia? - zadzwoń 731 713 100
Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Zamiana mieszkania na mniejsze lub 
większe zadzwoń 519 595 671, www.
ASTON.com.pl
Szukam działki budowlanej Tychy Zawiść 
519-595-671 www.ASTON.com.pl
Szukamy mieszkania do kupna-gotówka, 
lokalizacja i stan bez znaczenia 519-595-
671 www.ASTON.com.pl
Poszukujemy dwupokojowych mieszkań 
dla klienta gotówkowego 728-713-101 
www.ASTON.com.pl
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, ul. Cicha, super układ, dwa balko-
ny, mieszkanie jasne, 3 p., niski blok, 50 
m2, cena 215.000 zł www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Tychy, 3 pokoje, 71 m2, III piętro, niski 
blok, cena 310.000 zł, do wejścia 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Tychy, os. H, 4 pokoje 78 m2, nowy blok, 
duży taras, cena 599.000 zł, 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
Mieszkanie w domu jednorodzinnym, Ty-
chy, po remoncie, pokój z kuchnią, miesz-
kanie nieumeblowane, 1000 zł/mc plus 
media www.ASTON.com.pl 731-713-100
Kawalerka Tychy os. E, 30 m2, mieszkanie 
umeblowane, 1050 zł/mc opłaty www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Elsne-
ra, 33 m2, 2 pokoje, 2 p., umeblowane, 
czynsz 1400 zł/mc+ media, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury, pow. 115 m2, 
6 pokoi, możliwość przerobienia na lokal, 
stan do remontu, czynsz 1500 zł/mc plus 
media www.ASTON.com.pl 602-627-610
Do wynajęcia mieszkanie Tychy, ul. Tołsto-
ja, 2 pokoje, umeblowane, duża komórka, 
blok z windą czynsz tylko 1500 zł/mc+ 
media, 519 595 671, www.ASTON.com.pl

Tychy, Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, par-
ter domu jednorodzinnego, 74 m2, możli-
wość korzystania z ogródka, czynsz 1.700 
zł/mc, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Tychy-Suble, 
ul. Rodzeństwa Krzyżowskich 62,4 m2 
przestronne 2 pokoje, umeblowane, wy-
posażone, czynsz 2000 zł/mc, 728 713 
101, www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia apartament 96 m2 Tychy, ul. 
Czarna, 4 pokoje, umeblowane, ogródek, 
parking czynsz 2950 zł/mc+ media, 519 
595 671, www.ASTON.com.pl
Dom dla pracowników, różne lokalizacje, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Kobiór, ul. Błękitna, 707 m2, działka bu-
dowlana w super lokalizacji, wszystkie 
media w granicy i na działce, droga asfal-
towa, cena 159.000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-671
Kobiór, boczna ul. Rodzinnej, 718 m2, 
działka budowlana w super lokalizacji cał-
kowicie uzbrojona, ogrodzona, zagospoda-
rowana, z małym domkiem, cena 299.000 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do 
sprzedania 4 działki pow. 920 m2, 989 
m2, 1056 m2, 1077 m2, cena 99 zł/m2, 
731-713-100 www.ASTON.com.pl
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła - duży wybór, 519 595 674, www.
ASTON.com.pl
Tychy, Jaroszowice, śliczna działka w dru-
giej linii zabudowy 840 m2, cena 179.000 
zł, www.ASTON.com.pl 731-713-100
Lędziny Goławiec, super miejsce, ostat-
nia wolna działka 900 m2 w kompleksie 
kilkunastu parceli, 731-713-100 www.
ASTON.com.pl
Tychy, Urbanowice 1200 m2, działka 
budowlana, dostępne wszystkie media, 
cena 300.000 zł www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Piękna działka w górach, Węgierska Górka 
Żabnica 99.000 zł, 1300 m2, 519 595 671 
www.ASTON.com.pl
Tychy, Żorska 1420 m2, działka budowlana, 
dostępne wszystkie media, cena 426.000 
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 399.000zl 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Działka Góra gm. Miedźna 3000 m2, wyda-
ne pozwolenie na budowę dwóch domów 
jednorodzinnych, nowa cena tylko 110.000 
zł, 728 713 101 www.ASTON.com.pl
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, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Działki w Beskidach duży wybór www.
ASTON.com.pl 531-823-300
Jankowice koło Pszczyny, nowoczesny dom 
z całym wyposażeniem, cena 780.000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Dom w Tychach przy Mikołowskiej, ideal-
ny na hostel czy działalność, cena 530.000 
zł, 519 595 674, www.ASTON.com.pl
Tychy Wilkowyje, wolnostojący budynek 
usługowo-mieszkaniowy w stanie suro-
wym zamkniętym o pow. 224 m2, działka 
878 m2, cena: 550.000 zł  www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Stare Tychy, ul. Damrota, dom sze-
regowy, o pow. 325 m2, działka 607 m2, 
cena: 730.000 zł  www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 800.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Centrum Pszczyny dom i biznes w jednym 
działka 891 m2, 1.399.000 zł- do negocja-
cji 519 595 671 www.ASTON.com.pl
Tychy Mąkołowiec, ogromny dom wolno-
stojący, pow. 504 m2, działka 1715 m2, 
cena 2.850.000 zł www.ASTON.com.pl 
731-713-100

Lokal na sprzedaż Tychy Żorska 4c, 98 m2, 
od dewelopera, cena 512.000 zł 519 595 
674 www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia powierzchnie biurowe od 9 
m2 do 44 m2 w cenie od 30 zł netto/m2 
Tyska Strefa Ekonomiczna 728 713 101 
www.ASTON.com.pl
Do wynajęcia lokal 64 m2 idealny na 
usługi medyczne, kosmetykę, kancelarię 
przy jednej z głównych ulic w Tychach, 
czynsz 3.300 zł/mc 728 713 101 www.
ASTON.com.pl
Do wynajęcia hala 904 m2 (tj 300m2 
część usługowa 604 m2 hale) możliwość 
podzielenia powierzchni Tychy Tereny 
Przemysłowe 728 713 101 www.ASTON.
com.pl
Do wynajęcia lokal 98 m2 Tychy, Żorska 
4c nowy budynek, parter z witrynami, 
czynsz 38 zł/m2/mc 519 595 674 www.
ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856, 531 099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ w ŁA-
ZISKACH GÓRNYCH UL. DWORCOWA – 2 
pokoje, 51m2    ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856 lub 531 099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. 
Niepodległości, 2 pokoje, 55m2– IN-
DOMO tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, Miko-
łów Centrum– INDOMO tel. 531 099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w 
Tychach na ul. Piłsudskiego i ul. Żor-
skiej – INDOMO tel. 508 063 856, 531 
099 212, szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnostoją-
cy- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 96,50 
+garaż+działka pow. Ok. 650m2 –STAN 
DEVELOPERSKI – ZAPRASZAMY INDOMO 
tel. 508 063 856, www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lo-
kalizacja, media na działce– pow. 
1180m2 - ZAPRASZAMY INDOMO tel. 
508 063 856 www.indomo.info.pl 
oraz www.facebook.com/indomo-
tychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TYCHACH 
NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, umeblowane i 
bez mebli, pow. Ok. 40m2, cena:1600-
1700zł – ZAPRASZAMY- tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy

Zdrowie:

BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290
Gabinet Fizjoterapii Marek Szcze-
panek Rehabilitacja ul. Darwina 4 
tel: 664-172-013 DOSTĘPNE BONY 
UPOMINKOWE Elastyczne Oferty Ce-
nowe!

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

kupię / sprZedaM
Tanio sprzedam kanapę 140x190 w bar-
dzo dobrym stanie tel: 889 779 029, 889 
416 116, 32-217 72 49 

Kupię monety „PRL” ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
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hokeistoM gks tychy nie 
udaŁo się w tyM seZonie 
sięgnąć po superpuchar, 
ale do Zdobycia 
poZostaŁy JesZcZe dwa 
troFea – puchar polski 
i MistrZostwo polski. 
tysZanie Zdobywali 
pp ośMiokrotnie 
i Jeśli tylko Znaleźli 
się w Finale – ZawsZe 
wygrywali, a w 2008 
roku otrZyMali puchar 
na wŁasność 
Za trZykrotne 
Zwycięstwo Z rZędu.

Choć do wyłonienia zdobywcy 
Pucharu Polski wystarczą tylko 
trzy mecze, w tym roku na osta-
tecznie rozstrzygnięcia będzie-
my musieli poczekać prawie dwa 
miesiące. Mecze półfinałowe ro-
zegrane zostaną 27 i 28 grudnia, 
natomiast finał – 7 lutego. Przy-
pomnijmy, iż do pucharowych 
rozgrywek zakwalifikowały się 
cztery najlepsze drużyny PHL 
po zakończeniu drugiej serii fazy 
zasadniczej. 27 grudnia, w pierw-
szym półfinale JKH GKS Jastrzę-
bie zagra z Energą Toruń, a dzień 
później Tychy z Unią Oświęcim. 
Pucharu broni Jastrzębie, które 
wywalczyło trofeum dwa razy 
z rzędu, w 2018 i 2019, a w ogóle 
ma na koncie trzy triumfy w tych 
rozgrywkach.

Po raz pierwszy GKS sięgnął 
po Puchar w 2001 roku – w fi-
nale pokonał 3:1 GKS Katowice. 
Kolejne trofea tyszanie zdobywa-
li w 2006 – wygrali 3:1 ze Stocz-
niowcem, 2007 – 2:1 z Cracovią, 
2008 – 1:0 ze Stoczniowcem, 2009 
– 4:2 z Naprzodem Janów, 2014 
– 3:1 z Ciarko Sanok, 2016 – 3:0 
z Cracovią i 2017 – 6:5 w dogryw-
ce z Cracovią.

Dwie ostatnie edycje Puchar 
Polski rozgrywane były w Ty-
chach. Stadion Zimowy okazał 
się jednak szczęśliwy dla Jastrzę-
bia, które w 2018 roku pokonało 
w finale Podhale Nowy Targ 4:0, 
a rok później 2:0 wygrało z Unią 
Oświęcim.

Po bardzo dobrej, choć prze-
rywanej z powodów epidemicz-
nych pierwszej części sezonu, 
w grudniu tyszanie złapali lek-
ką zadyszkę. Przerwę w rozgryw-
kach trener Krzysztof Majkowski 
wykorzystał na poprawienie dys-
pozycji drużyny i podtrzymanie 
rytmu meczowego. W minionym 
tygodniu – we wtorek i czwartek 
– hokeiści dwukrotnie spotykali 
się na treningach na lodowisku, 
a w pozostałe dni, z wyjątkiem 
weekendów, trenowali na lodzie 
i potem biegali wokół jeziora 
w Paprocanach. W zajęciach nie 
brali udziału kadrowicze, którzy 
przebywali na krótkim zgrupo-
waniu przed meczami z Węgra-

mi, ale dołączyli do kolegów 
w poniedziałek.

Przed meczami pucharowy-
mi GKS zaplanował dwa mecze 
kontrolne – w miniony piątek 
przegrali w rzutach karnych 1:2 
z Unią Oświęcim, a we wtorek, 
22.12, drużyna wyjeżdża do Ja-
strzębia.

A oto bilans GKS Tychy z pu-
charowymi rywalami w dotych-
czasowych meczach obecnego se-
zonu PHL: Unia Oświęcim: 3:2, 
3:2 w karnych, 5:4 w karnych, 
Energa Toruń: 3:2, 4:1, JKH GKS 
Jastrzębie: 3:7, 1:0, 2:7.

Tyszanie, z ośmioma pucha-
rowymi sukcesami są niekwe-
stionowanym liderem w sta-
tystykach. W pościg za nimi 
ruszyli hokeiści z Jastrzębia, 
którzy mają na koncie trzy 
triumfy i również nie przegrali 
w finale. Po dwa puchary mają 
Unia Oświęcim i Podhale Nowy 
Targ z tym, że oba zespoły czte-
rokrotnie przegrywały w finale, 
a także Sanok i Cracovia (po 3 
finałowe porażki).

Jeśli chodzi o trenerów, to pu-
charowe trofea z GKS Tychy zdo-
bywali: dwukrotnie Wojciech 
Matczak (2006, 2007) i Jirzi Sej-
ba (2014, 2016) oraz Rudol Ro-
hacek (2001), Miroslav Ihnaczak 
(2008), Jan Vavrecka (2009), An-
drej Gusow (2017).
lesZek sobieraJ ●

s jak roman simicek
W 2010 ROkU gkS tychy 
POZySkał hOkeiStę, jakiegO 
DOtąD W POlSkiej liDZe 
jeSZcZe Nie ByłO. ROmaN 
Simicek mógł Się BOWiem 
POchWalić tytUłem 
miStRZa ŚWiata i WyStęPami 
W liDZe Nhl.

Czeski napastnik Roman Simicek 
był wychowankiem HC Vitkovice, 
w tym klubie spędził większość 
kariery. Wyróżniał się w lidze, 
więc trafił do reprezentacji kraju, 
z którą w 1997 roku zdobył brą-
zowy medal mistrzostw świata, 
a dwa lata później złoto! Simi-
cek był ważną postacią drużyny, 
w decydującym o tytule meczu 
z Finlandią to po jego podaniu 
Jan Hlavac strzelił rozstrzygającą 
bramkę.

Po tak udanych dla siebie MŚ 
Simicek podpisał kontrakt w Fin-
landii, gdzie w barwach HPK Ha-
meenlinna dwukrotnie zdobywał 
brązowy medal ligi. Forma rosła, 
więc przeniósł się na dwa sezony 
do NHL – do Pittsburgh Pengu-
ins i Minessota Wild (w sumie 
63 mecze w NHL). Po powrocie 
do Czech grał jeszcze w Sparcie Praga i HC Vitkovice, a także na Słowacji, w Dukli Trencin.

Jak to się stało, że zawodnik z takim imponującym CV znalazł się w przeciętnej polskiej lidze? 
Nawet zaawansowany wiek hokeisty (39 lat) nie był dostatecznym wytłumaczeniem. Dopyta-
łem o to Karola Pawlika, który w tamtym czasie był dyrektorem sportowym klubu i odpowiadał 
za transfery.

Pawlik: – Negocjacje z Romanem trwały chyba z miesiąc. Rozmawialiśmy oczywiście o wyso-
kości kontraktu, wchodziła w grę duża suma. ale dyskusje nie dotyczyły tylko kasy. Dla gościa 
z takim dorobkiem zagrać w tak niszowej lidze, jak polska, było jednak pewnym ryzykiem. Simi-
cek mieszkał w Ostrawie, do Tychów miał blisko, ale gwarancją była dla niego przede wszystkim 
osoba naszego trenera Jirziego Sejby, który w czeskim hokeju coś znaczył. Wierzyliśmy, że taki 
gracz jak Simicek pociągnie drużynę, że nasi hokeiści dużo się od niego nauczą. Pamiętam, że jak 
do szatni dotarła informacja, że pojawi się u nas Simicek, chłopcy zaraz się dopytywali, z kim też 
on zagra w ataku. No i rzeczywiście, Roman pokazał klasę. Podpisaliśmy z nim kontrakt na rok, 
został przedłużony jeszcze na kolejne dwa. Ja go zapamiętałem jako mistrza, jeśli chodzi o umie-
jętność utrzymywania się przy krążku, nie sposób mu go było odebrać. Poza lodowiskiem był 
bardzo kontaktowym, serdecznym człowiekiem.

Z Simickiem w składzie GKS w 2011 roku został wicemistrzem Polski, a w 2013 roku brązowym 
medalistą ligi. atak z Simickiem, adamem Bagińskim i Michałem Woźnicą prezentował się zna-
komicie. W naszej ekstraklasie Czech rozegrał 89 meczów w sezonach zasadniczych i zdobył 89 
punktów. W play-offach uzyskał 24 „oczka” w 28 spotkaniach. a przecież musiał pauzować m.in. 
z powodu zapalenia płuc i zerwaniu więzadeł kciuka. Wracał do gry najszybciej jak tylko mógł, 
bo jak sam mówił, „bez hokeja za długo nie wytrzymam”.

On sam w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” tak oceniał poziom polskiego hokeja: „Na łyżwach 
każdy jeździć potrafi. To jednak za mało. Trzeba mieć głowę na karku i silne ręce. Wiele polskich 
drużyn o tym zapomina. Zawodnicy grają „na hurra” – byle do przodu, a w obronie jakoś to będzie. 
W lidze może i będzie, ale potem, gdy tacy zawodnicy trafią do reprezentacji, to rywale zaraz 
sprowadzą ich na ziemię. Pamiętajcie, że na koniec to mądrzejszy zawsze będzie górą. Tylko kilka 
drużyn trzyma się taktyki”.

Po zakończeniu kariery sportowej Simicek został szkoleniowcem. Jako asystent trenera i główny 
szkoleniowiec pracował w HC Vitkovice, HC Koszyce, Skalicy, Orli Znojmo. Od maja 2020 roku 
znów pracuje w HC Vitkovice jako dyrektor sportowy. Właściciel klubu ales Pavlik tak rekomen-
dował Simicka: – Ma duże doświadczenie hokejowe jako zawodnik i trener, dzięki czemu bardzo 
dobrze orientuje się w środowisku hokejowym. Ten wybór nie jest wariantem przypadkowym, 
dokonanym w pośpiechu.

Simicek w Vitkovicach jest bezpośrednim przełożonym trenerów, negocjuje z zawodnikami 
i agentami, organizuje transfery. piotr ZawadZki, tyska galeria sportu ●

alFabet tgs

W barwach GKS Roman Simicek rozegrał ponad sto spotkań.
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HokeiŚCi WaLCZą 
o 9. TRoFeuM
w ostatnich dwóch edycJach pucharu polski GKS NIe aWaNSOWał DO FINału, aLe...

W półfinale Pucharu Polski 2020 hokeiści GKS Tychy zmierzą się w poniedziałek 
z Unią Oświęcim, z którą w tym sezonie jeszcze nie przegrali.
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reklama

Do zespołu mistrzów Polski w ho-
keju na lodzie dołączyło w minio-
nym tygodniu dwóch obrońców. 
Umowy do końca kwietnia 2021 
roku podpisali: Kanadyjczyk Bry-
cen Martin oraz Słowak Marek 
Biro. Zawodnicy przez kilka dni 
byli testowani i wystąpili w piąt-
kowym sparingu z Unią Oświę-
cim

Mierzący 188 cm Brycen 
Martin sześć lat temu był draf-
towany do NHL przez Buffalo 
Sabres. Ostatecznie w najlepszej 
lidze świata nigdy nie zagrał, 
ale występował na jej bezpo-
średnich zapleczach. W sumie 
na taflach AHL i ECHL rozegrał 
217 spotkań w których zdobył 
15 bramek i zanotował 45 asyst. 
W ubiegłym sezonie najpierw 
reprezentował barwy Fort Way-

ne Komets, gdzie grał wspól-
nie z Alanem Łyszczarczykiem 
(obecnie Tauron Podhale Nowy 
Targ), Brettem McKenzie’em (Re
-Plast Unia Oświęcim) i Taylo-
rem Dohertym (Comarch Cra-
covia). Następnie 24- letni 
obrońca przeniósł się do Nor-
folk Admirals.

Marek Biro (194 cm, 95 kg), 
to z kolei wychowanek HC Bań-
ska Bystrzyca i reprezentant 
młodzieżowych zespołów Sło-
wacji. Przez większą część swojej 
kariery występował w ekstrali-
dze w zespołach HC Bańska By-
strzyca, HC Kosice, HK Dukla 
Trencin i HK 37 Piestany. W naj-
wyższej klasie rozgrywkowej ro-
zegrał 406 meczów, w których 
trafiał 19 razy i zanotował 61 
asyst. W swoim CV ma również 

grę w lidze EBEL i kanadyjskiej 
OHL. 32- letni zawodnik ostat-
ni sezon spędził w zespole Bań-
skiej Bystrzycy.

– Naszym celem było wzmoc-
nienie formacji defensywnej, 
dlatego już od kilku tygodni in-
tensywnie poszukiwaliśmy za-
wodników o określonym profilu 
i charakterystyce. Potrzebowali-
śmy silnych, sprawdzonych, ale 
przede wszystkim graczy, któ-
rzy wniosą jakość do zespołu, 
a nie będą tylko jego uzupełnie-
niem. Mocną stroną naszych no-
wych zawodników są bez wątpie-
nia doskonałe warunki fizyczne, 
a dodatkowym atutem Marka jest 
mocne uderzenie z dystansu i gra 
w osłabieniach –  mówi Krzysz-
tof Woźniak, prezes Tyski Sport 
SA Mk ●

transferowa ofensywa w Tychach. 

mistrz się zbroi

speŁniŁo się MarZenie 
tyskich lekkoatletów 
– prace prZy budowie 
areny ZostaŁy 
ZakońcZone i obiekt 
prZekaZany ZostaŁ 
sportowcoM. wypada 
Jedynie żaŁować, 
że MaMy cZas 
epideMii i narodoweJ 
kwarantanny, 
bowieM oddanie 
stadionu Z pewnością 
uświetniŁyby Zawody, 
Mityng, cZy Może 
wiZyta któreJś 
Z gwiaZd „króloweJ 
sportu”. a na pewno 
Jego otwarcie staŁoby 
się spotkanieM 
lekkoatletycZnych 
pokoleń, ZwiąZanych 
Z tyskiMi klubaMi.

Na Arenie przy ul. Edukacji lek-
koatleci mają do dyspozycji 400-
metrową bieżnię z sześcioma 
torami, rów z wodą do biegów 
z przeszkodami, skocznie do sko-
ku w dal i trójskoku, skocznię 
do skoków wzwyż, dwie skocz-
nie do skoków o tyczce, a także 

rzutnię do pchnięcia kulą, rzutu 
oszczepem oraz rzutu dyskiem 
i młotem. Jest tutaj także teren 
rozgrzewkowy (dwustronna bież-
nia o długości 60 m, dwustronna 
skocznia do skoku w dal i trójsko-
ku oraz rzutnia do pchnięcia kulą), 
trybuny na 500 miejsc oraz stano-
wisko dla sędziów i komentatorów. 
Obiekt jest ogrodzony i objęty ca-
łodobowym monitoringiem.

To kolejny duży obiekt spor-
towy w mieście. Kilkanaście lat 
temu oddano Halę Sportową przy 
al. Piłsudskiego, zagospodarowu-
jąc część niszczejącego budynku, 
zmodernizowano Stadion Zimo-
wy, a w lipcu 2015 roku oddano 
do użytku Stadion Miejski. Bra-
kowało jednak obiektu lekkoat-
letycznego. Dlatego w listopadzie 
2014 roku władze miasta złożyły 
do Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki wniosek o ujęcie w Planie Wie-
loletnim (w ramach Programu in-
westycji o szczególnym znaczeniu 
dla sportu), „Budowy areny lekko-
atletycznej w Tychach”. Rok później 
ministerstwo poinformowało o uję-
ciu tego zadania w planie, a w 2016 
r podjęło decyzję o przyznaniu do-
finansowania. W marcu 2019 roku 

podpisano umowę z wykonawcą – 
firmą „Gretasport” z Dąbrowy Gór-
niczej. Koszt inwestycji to prawie 
15,3 miliona złotych, z czego 6 mln 
zł wyniosło dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu.

– Tyska Arena jest obiektem 
lekkoatletycznym kategorii IVa, 
co oznacza, że spełnia wymagania 
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki oraz Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Federacji Lekkoat-
letycznych IAAF – mówi Hanna 
Skoczylas, zastępca prezydenta 
Tychów ds. zrównoważonego roz-
woju. – Dzięki temu na stadionie 
będą mogły rozgrywać się m.in. 
oficjalne zawody lekkoatletyczne, 
zawody rangi młodzieżowych mi-
strzostw Polski, oraz mityngi mię-
dzynarodowe.

Obiektem będzie zarządzał 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, który określił zasady korzy-
stania z Areny. Na obiekcie w jed-
nym czasie nie będą odbywały się 
treningi lekkoatletyczne i piłkar-

skie. Z obiektu mogą korzystać 
grupy zorganizowane zgodnie 
z harmonogramem, w obecno-
ści trenera, nauczyciela lub in-
struktora.

– Pierwszeństwo korzysta-
nia z obiektu będzie miała sek-
cja lekkoatletyczna, następnie 
kluby piłkarskie, grupy szkolne 
i osoby indywidualne. Młodzież 
do lat 10 może na obiekcie prze-
bywać jedynie pod opieką oso-
by dorosłej. Informacje o dostęp-
ności obiektu i o tym, w jakich 
godzinach będą odbywały się 
zawody czy zajęcia, będziemy 
publikowali na stronie interne-
towej MOSIR-u oraz na tablicy 
informacyjnej przy arenie – wy-
jaśnia Marcin Staniczek, dyrek-
tor MOSiR.

Jeśli na obiekcie nie będą od-
bywały się zawody czy trenin-
gi, w godzinach funkcjonowania 
Areny (od 7 do 21) każdy będzie 
mógł wejść na stadion, by pobie-
gać na profesjonalnej bieżni. Ci, 
którzy na nowym obiekcie tre-
nować będą indywidualnie, będą 
mogli korzystać z toalet tymcza-
sowych przy boisku ze sztuczną 
nawierzchnią, a podczas zawo-
dów oddane zostaną do dyspo-
zycji także toalety, znajdują-
ce się na Stadionie Miejskim. 
W planach jest budowa w po-
bliżu obiektu lekkoatletycznego 
(między boiskiem ze sztuczną tra-
wą, a kortami tenisowymi), boi-
ska piłkarskiego z naturalną na-
wierzchnią oraz toaletami.
lesZek sobieraJ ●

LekkoaTLeTyCZNa aReNa GoToWa
Jeśli nie będą odbywaŁy się Zawody cZy treningi, KażDy BęDZIe MóGł WeJŚć I POBIeGać.

W ostatnim w tym roku spotkaniu pierwszoligowym 
koszykarze GKS Tychy pokonali na wyjeździe groź-
ny zespół Rawplug Sokoła Łańcut 87:82.

Podopieczni trenera Tomasza Jagiełki wygra-
li pierwsze trzy kwarty i przed ostatnią odsłoną 
prowadzili 60:51. W czwartej kwarcie gospoda-
rze bardzo chcieli odrobić stratę, ale GKS kontro-

lował wynik i ostatecznie zachował 5-punktową 
przewagę do ostatniej syreny.
RaWPlUg SOkół łańcUt 82:87 (12:14, 20:25, 
19:21, 31:27).
gkS: Śpica 21, Kędel 16, Trubacz 16, Stryjewski 8, 
Mąkowski 8, Karpacz 7, Grochowski 6, Woronie-
cki 5. ww ●

wyjazdowa wygrana koszykarzy.

dobry koniec roku

Arena lekkoatletyczna przy ul. Edukacji będzie dostępna także dla biegaczy-amatorów.

Nowe nabytki GKS Tychy: Brycen Martin i Marek Biro
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niebaweM ukaże się 
książka autobiograFicZna 
(oraZ audiobook 
i ebook) tyskiego 
biZnesMena i biegacZa 
Jana podowskiego „bieg 
do wolności”. Zawodnik, 
a poteM kierownik sekcJi 
lekkieJ atletyki gks tychy, 
biZnesMen, byŁ JednyM 
Z pierwsZych tysZan, 
którZy ukońcZyli dystans 
ironMana.

Reprezentował Polskę m.in. 
na kilku mistrzostwach świata 
w Ironmanie, m.in. w Clearwa-
ter i trzykrotnie na Hawajach, 
startował w zawodach Ironma-
na w Zurychu, Monaco, St. Cro-
ix i innych oraz w terenowym 
triathlonie czyli Xterra. Ukończył 
kilkanaście zagranicznych biegów 
maratońskich, m.in. w Berlinie, 
Rzymie, Paryżu, Nowym Jorku, 
Rotterdamie, Londynie, Wied-
niu. Mieliśmy okazję przeczytać 
skrypt przygotowywanej do dru-
ku książki i porozmawiać z au-
torem.

Twoje Tychy:  „Dziś jest ten dzień, 
w którym chcę rozpocząć pisanie 
mojej biografii” – czytamy 
we wstępie. Po prostu któregoś 
dnia siadł pan za stołem i zaczął 
pisać?
jaN PODOWSki: – To pewne 
uproszczenie, bo wcześniej były 
fragmenty, notatki, jakieś zapiski. 
Przez kilka lat to poprawiałem, 
dopisywałem, zmieniałem... 
Początkowo miała to być książka 
dla moich synów, z którymi 
chciałem się podzielić swoimi 
życiowymi doświadczeniami. 
Ale jesienią ubiegłego roku 
rzeczywiście przyszedł dzień, 
że postanowiłem poukładać 
to wszystko i napisać ostateczną 

wersję. Wydanie książki było 
moim postanowieniem na 2020 
rok. Ale gdy ją skończyłem, do-
szedłem do wniosku, że będzie 
to moja… pierwsza książka. Jest 
tyle rzeczy, o których chciałbym 
napisać. Obecna kończy się 
na 2006 roku, na starcie w mi-
strzostwach świata Ironmana 
w Clearwater na Florydzie. 
To było moje wielkie marzenie. 
A z marzeniami jest tak, 
że to nie one się spełniają, ale 
się je spełnia. Minęło 14 lat 
i tyle się zdarzyło, że wystarczy 
na kolejną książkę. Te publikacje 
to jednak tylko część moich 
planów. Piszę o moich doświad-
czeniach – sukcesach i błędach, 
jakie popełniłem w biznesie. 
A musiałem je popełnić, bo nikt 
mnie tego nie nauczył. Moim 
marzeniem i życiowym celem 
jest stworzenie, może na zasadzie 
fundacji, Akademii Edukacji 
Finansowej dla dzieci i młodzie-
ży. Nas nikt nie uczył jak działać 
w biznesie – od czego zacząć, 
jak sobie radzić z problemami, 
na co zwracać uwagę, czego 
unikać.

We wstępie czytamy: „Pisząc tę 
książkę, chcę pomóc wszystkim, 
którzy wykorzystując swoją 
szansę, mogli przejść na drugą 
stronę – z pogoni za wszystkim, 
czyli tak zwanego »wyścigu 
szczurów« do niezależności 
finansowej. Jeśli chociaż 
jedna osoba skorzysta 
z moich doświadczeń, uznam, 
że wypełniłem swoją misję”. Jaka 
jest zatem pana najważniejsza 
rada?
– Być otwartym na wyzwania, 
próbować, nie zrażać się niczym, 
walczyć. Tego właśnie uczy 
zarówno biznes, jak i sport. 
Tytuł „Bieg do wolności” nie 

ma rzecz jasna nic wspólnego 
z polityką. Chodzi o wolność 
życiową – wolność wyboru, 
niezależność w podejmowaniu 
decyzji, wyzbycie się niepotrzeb-
nych ograniczeń i o wolność 
finansową.

Jeden z najważniejszych 
rozdziałów pana biografii 
poświęcony jest wyjazdowi 
do Niemiec. Decyzja trudna, 
ale dzięki niej spełnił się pana 
„amerykański sen” – od życia 
na zasiłku do prezesa polskiej 
Thermy, swego czasu jednej 
z największych firm branży 
budowlanej w Tychach i regionie.
– Wyjechałem, jak większość, 
żeby szukać swojej szansy. 
Miałem 23 lata, pracowałem 
w tyskim Przedsiębiorstwie 
Ciężkiego Sprzętu Budowlanego 
Budownictwa Węglowego, 
potem na kopalni, głównie po to, 
by uniknąć wojska i równocześ-
nie byłem kierownikiem sekcji 
lekkoatletycznej GKS Tychy. 
Były to czasy, kiedy wiele osób 
wyjeżdżało za chlebem, więc 
i ja postanowiłem wyjechać 
zwłaszcza, że miałem już dwójkę 
dzieci i trzeba było utrzymać 
rodzinę. W Niemczech trafiłem 
do obozu dla przesiedleńców 
i początki faktycznie nie były 
łatwe. Zacząłem też grać 
w piłkę w małym klubie i choć 
z techniką było kiepsko, byłem 
wysportowany, szybki, biegałem 
za dwóch. Starałem się o pracę 
w pobliskiej Thermie, ale bez 
skutku, więc znalazłem zatrud-
nienie w firmie produkującej 
sprzęt elektroniczny. Mieszkali-
śmy w małym miasteczku i jak 
się okazało, naprzeciwko był 
dom rodzinny szefa Thermy. 
Często bywał u swojej matki i tak 
się poznaliśmy, a że polecił mnie 
też kolega z drużyny, w końcu 
dostałem pracę w Thermie. 
Najpierw zakładałem uszczelki 
do okien, potem pracowałem 
na innych stanowiskach, coraz 
lepiej mówiłem po niemiecku 
i szybko awansowałem. Pewnie 
do dziś tam bym pracował, 
gdyby któregoś wieczoru nie 
podszedł do mnie w restauracji 
wspomniany dyrektor firmy 
i powiedział: „Johan, zbudujesz 
fabrykę okien w Polsce, koło 
Katowic”... I wydając to polece-
nie, podpisał się na podkładce 
do piwa. Po jakimś czasie po-
stanowiłem wrócić do Tychów, 
z błogosławieństwem dyrek-
tora i pożyczką na rozkręcenie 
interesu. To był skok na głęboką 
wodę, bo na biznesie w ogóle 
się nie znałem, a na produkcji 
okien tyle, co nauczyłem się 
w Niemczech. A tu kierowałem 
dużą firmą, byłem odpowiedzial-
ny za załogę… Niewiele osób 
wierzyło w to przedsięwzięcie. 
Zainwestowaliśmy 300 tys. zł, 
a po jakimś czasie kapitał wzrósł 
do 3 mln zł. No i wyprodukowa-
liśmy milion okien!

Dwa razy zaczynał pan przygodę 
ze sportem. Na początku był GKS, 
treningi, starty w mistrzostwach 
Śląska, itd., a powrót do sportu 
po latach można streścić krótko: 
„od grubasa do Ironmana”.
– Doszedłem do momentu, 
w którym musiałem coś ze sobą 
zrobić. Praca na okrągło, stres, 
wyjazdy, spotkania, targi, spowo-
dowały, że przytyłem, zacząłem 
mieć problemy ze zdrowiem. 
I któregoś dnia razem z moim 
szefem produkcji Grzegorzem 
Masnym spotkaliśmy Mariana 
Pielota, który biegał w barwach 
klubu 40-latek Tychy. Zaczęliśmy 
chodzić na treningu. Byłem 
w tak kiepskiej kondycji, że wlo-
kłem się na końcu naszej grupy. 
Ale się zawziąłem. Zacząłem 
biegać 1997 roku, zrzuciłem 
25 kilogramów i w 1999 r 
pobiegłem pierwszy maraton 
w Berlinie. Potem był Rzym, 
Koszyce, itd.

Decyzję o starcie w mistrzostwach 
świata na najtrudniejszym 
wówczas dystansie Ironmana, 
podjął pan w momencie, kiedy 
spiętrzyły się problemy firmy.
– Poświęciłem temu w książce 
sporo miejsca, bo rzeczywiście 
była to dla mnie wyjątkowa 
sytuacja. Spowolnienie w gospo-
darce, zmniejszenie zamówień, 
przeciąganie terminów płatności, 
fatalne „pomysły” znajomego 
związane z fakturowaniem 
i wreszcie postępowanie CBŚ, 

prokuratury… Sprawy ciągnęły 
się miesiącami. W tym czasie 
jednak cały czas startowałem 
w różnych zawodach, ale po-
trzebowałem nowego wyzwania. 
I tak pojawił się triathlon 
i Ironman.

Nie był pan pierwszym 
tyszaninem, który ukończył 
klasycznego Ironmana, czyli 
3,86 km pływania, 180,2 km jazdy 
na rowerze i 42,195 km, czyli 
dystans maratoński biegu.
– Z tego, co się orientuję, 
pierwszym był Jurek Plewniak, 
potem Marek Pawlak. Można 
powiedzieć, że byłem jednym 
z pierwszych. Tyskich Iromanów 
jest teraz znacznie więcej 
i co roku przybywa, wielu ma za-
liczone „połówki” Ironmena 
oraz inne konkurencje – ultra, 
cross itd.

Przytacza pan sporo różnych 
przypowieści i anegdot, ale też 
kilka tytułów książek, które były 
ważne w pana życiu. Która była 
najważniejsza?
– Zdecydowanie „Kto zabrał 
mój ser” Spencera Johnsona. 
Cienka książeczka, a właściwie 
przypowieść alegoryczna 
z czterema bohaterami: 
Pędziwiatr, Nos, Bojek i Zastałek. 
To właśnie my jesteśmy, nasze 
charaktery. Zdałem sobie sprawę, 
że w pewnym momencie życia 
znalazłem się blisko tej ostatniej 
postaci. Po prostu utknąłem, 

wiele spraw waliło mi się 
na głowę, a ja nie potrafiłem 
ruszyć z miejsca. Przeczytanie 
tej książki spowodowało 
refleksję, swoiste oczyszczenie. 
Zrozumiałem, że za to co mnie 
spotyka, nie odpowiadają inni 
tylko ja, bo ja podjąłem takie 
a nie inne decyzje. I że w sobie 
muszę znaleźć siłę, by to prze-
zwyciężyć. Pojawił się nowy 
cel – wspomniany wcześniej 
start w mistrzostwach świata 
na dystansach Iromana i nowy 
biznes. To był mój „Nowy Ser”.

Pan i grupa pana znajomych-
biegaczy, triathlonistów 
to amatorzy-profesjonaliści. 
Bardzo poważnie traktuje pan 
sport, bardziej na serio niż 
w młodości.
– Sport zawsze był mi bliski, 
szczególnie bieganie. To dla 
mnie najlepszy sposób na prob-
lemy czy złe samopoczucie. Idę 
do lasu, biegam i wszystko mija. 
Może nie wyglądam imponująco, 
nie mam sylwetki sportowca, 
ale to tylko pozory, o czym 
mogli się nie raz przekonać moi 
rywale. To bieganie, wydolność 
organizmu jest już we mnie 
– czasami mniejsza, czasami, 
zwłaszcza przed zawodami – 
wysoka. Dlatego zawsze wracam 
do biegania, bo z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć jedno: 
bieganie uratowało mi życie.
roZMawiaŁ:
lesZek sobieraJ ●

MaRZeNia się Nie spełNiają, 
MaRZeNia się spełNia
„bieg do wolności” – auTOBIOGRaFIa BIZNeSMeNa, MaRaTOńCZyKa I TRIaTHLONISTy JaNa PODOWSKIeGO

Można powiedzieć, że byłem jednym z pierwszych tyskich 
Iromanów – mówi przedsiębiorca i sportowiec.

Jan Podowski.
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organiZowany od 1948 
roku wyścig pokoJu, 
byŁ prZeZ kilka 
dZiesięcioleci Jedną 
Z naJwięksZych iMpreZ 
sportowych „oboZu 
socJalistycZnego”. 
kolarska rywaliZacJa 
na trasach MiędZy 
warsZawą, berlineM 
i pragą wprZęgnięta 
ZostaŁa Jednak 
w politycZno–
ideologicZną Machinę, 
a propagandowe 
wysiŁki ówcZesnych 
wŁadZ i Mediów MiaŁy 
udowodnić wyżsZość 
sportu aMatorskiego 
nad ZawodowyM 
i w eFekcie socJaliZMu 
nad kapitaliZMeM.

O Wyścigu Pokoju, który two-
rzył historię i legendę polskiego 
kolarstwa można opowiadać za-
wsze, ale pretekstem do zaprosze-
nia w środku zimy red. Henryka 
Grzonki, dziennikarza Polskiego 
Radia Katowice, specjalizującego 
się w sporcie żużlowym i właś-
nie kolarstwie, jest zorganizowa-
na w Muzeum Miejskim wystawa 
„To idzie młodość. Życie sporto-
we na placu budowy socjalizmu”. 
Z uwagi na obostrzenia sanitarne, 
zwiedzanie wystawy nie jest obec-
nie możliwe. Dlatego spotkanie 
zatytułowane „Wszyscy na start! 
Dwa oblicza Wyścigu Pokoju”, 
które prowadził kierownik Tyskiej 
Galerii Sportu Piotr Zawadzki, od-
było się online.

Na początku wspomniano o pa-
miętnej edycji wyścigu w 1986 roku, 
kiedy doszło do wybuchu w elek-
trowni w Czarnobylu, a wyścig 
miał się rozpocząć w Kijowie. Pol-
scy zawodnicy, podobnie, jak kilka 
innych ekip, początkowo odmówili 
startu, jednak ostatecznie pojecha-
li, bojąc się konsekwencji.

Wyścig w cieniu wybuchu
– Relacjonowałem trzy ostatnie 
Wyścigi Pokoju czasów realnego 
socjalizmu i 10 edycji w czasach, 
kiedy impreza ta organizowana 
była po przemianach ustrojowych 
w Europie Wschodniej – opowia-
dał Henryk Grzonka. – Wyścig 
w 1986 rozegrano, choć w okro-
jonej obsadzie. Reprezentację 
Polski trenował wtedy Ryszard 
Szurkowski, ówczesny bezpartyj-

ny poseł na Sejm. Myślę, że miał 
wiele do stracenia. Chciał pozo-
stać trenerem reprezentacji i gdyby 
kolarze nie pojechali do Kijowa, 
różnie się to mogło dla niego i za-
wodników skończyć. Tymczasem 
po dwóch latach wraz z zawodni-
kami mógł się cieszyć z olimpij-
skiego medalu... Ta edycja wyści-
gu stanowi czarną plamę w historii 
imprezy i gdyby nie to, można 
by mówić, że już w tamtym czasie 
zaczęła się wyzwalać z ideologicz-
nego balastu.

Zaczynano pochodem
Majowy Wyścig Pokoju rozgry-
wano w przepięknej wiosennej 
scenerii.

– Dlaczego w maju? Ano dlate-
go, że początkowo wyścig zaczy-
nał się… pochodem pierwszoma-
jowym. Potem odstąpiono do tego, 
ale maj pozostał. Tymczasem maj 
to dopiero początek sezonu i my-
ślę, że właśnie przez Wyścig Po-
koju przez wiele lat naszym ko-
larzom nie udawało się osiągać 
sukcesów na mistrzostwach świa-
ta, które organizowano we wrześ-
niu. Po prostu szczyt formy szyko-
wano na maj, a nie na jesień.

Po siermiężnych latach stali-
nizmu, w Wyścigu Pokoju coraz 
więcej pojawiało się sportu, ry-
walizacji, a coraz mniej polityki. 
W latach 80. znikały przynajmniej 
na etapach w Polsce trybuny ho-
norowe na mecie z dostojnikami 
partyjnymi, zrezygnowano z fini-
szów na stadionach, a kiedyś peł-
ne stadiony z trybuną honorową 
stanowiły normę.

– Ale pamiętam, że podczas 
zakończenia wyścigu w Berlinie, 
w 1988 roku, na trybunie był Erich 
Honecker, ówczesny przywódcza 
niemieckich komunistów. Patrzyli-
śmy na to trochę jak na egzotyczny 
cyrk, bo w Polsce już tego nie oglą-
daliśmy. Ale niesprawiedliwe jest 
twierdzenie, że wyścig służył wy-
łącznie propagandzie. Nie dla kola-
rzy, dla trenerów. Dla nich to była 
prawdziwa rywalizacja sportowa, 
która porywała tysiące kibiców – 
mocne ściganie bez polityki. W pe-
letonie działy się rzecz jasna różne 
rzeczy, tworzyły się układy, „spół-
dzielnie”, itd. Na przykład podczas 
jednego z etapów polscy i radziec-
cy kolarze zawarli układ, że dzi-
siaj nie ma ścigania, nie ma rwa-
nia peletonu. Kapitanem polskiej 
drużyny był Tadeusz Mytnik, zna-

ny ze specyficznego poczucia hu-
moru mistrz jazdy na czas. Tym-
czasem tuż po starcie kilka akcji 
rosyjskich kolarzy zaczęło rwać 
peleton. Mytnik się wkurzył, od-
jechał na czoło peletonu i przy-
spieszył. Kiedy dojechał do mety, 
podszedł do niego Aleksandr Gu-
sjatnikow i powiedział: „Tadeusz, 
my cię przepraszamy, to się więcej 
nie powtórzy”.

Zyga, Zyga, Zyga!
Rozmowa była przeplatana frag-
mentami relacji z wyścigów i zdję-
ciami. Henryk Grzonka przybli-
żył też pracę dziennikarzy podczas 
wyścigów. Mówił o relacjonowaniu 
etapów, w tym m.in. o słynnej rela-
cji Bogdana Tuszyńskiego z etapu, 
który wygrał Zygmunt Hanusik.

– Okrzyk „Zyga, Zyga, Zyga”… 
powtarzał wielokrotnie z taką into-
nacją, że radiosłuchacze po prostu 
wiedzieli, co się dzieje na ostatnich 
metrach etapu. Dziś, kiedy mamy 
telefonię bezprzewodową trudno 
sobie wyobrazić, że w tamtych cza-
sach robiono na żywo relacje z tra-
sy… z lasu, z jakiegoś pustkowia, 
przez które przejeżdżali kolarze. 
Nie było to łatwe, dopiero potem 

pojawiły się możliwości technicz-
ne. Można powiedzieć, że prestiż 
Wyścigu Pokoju przyspieszał pew-
ne rozwiązania i nie wiem, czy gdy-
by nie takie imprezy, technika prze-
kazu radiowego rozwinęłaby się tak 
szybko. Wszyscy pamiętają relacje 
ze słynnego helikoptera, ale wkrót-
ce potem technicy wpadli na inny 
pomysł. W wyścigu jechały cztery 
wozy „R” jak radio. W R1 jechała 
np. ekipa NRD, R2 – czeska, R3 – 
polska, a R4 był wozem międzyna-
rodowym, z którego te trzy ekipy 
nadawały meldunki. Odbywało się 
to w ten sposób, że sygnał radiowy 
z mikrofonu wysyłano z urządzeń 
w bagażniku do małego samolotu, 
który krążył nad peletonem. W ra-
zie złej pogody samolot nie starto-
wał i oczywiście nie było meldun-
ku z trasy. Jeśli leciał, przejmował 
sygnał, wzmacniał go i przekazy-
wał do najbliższej stacji wzmac-
niakowej, a stamtąd kierowano go 
do studia w Warszawie. Nie mie-
liśmy jednak tzw. zwrotnej, czyli 
relacjonujący nie wiedział, kiedy 
wywołano go na antenę. Dlatego 
zawsze rano ustalaliśmy czas na ze-
garkach co do sekundy. Umawia-
liśmy się na relację o godzinie 14, 
jednak o tej godzinie nie słyszałem 
ze studia, że mam mówić, że jestem 
na antenie, tylko rozpoczynałem 
relacje w „ciemno”, bez możliwo-
ści sprawdzenia czy ktoś mnie sły-
szy czy nie...

po upadku bloku
Mówiono także o wielkich gwiaz-
dach peletonu Wyścigu Pokoju, 
trenerach, a także o egzotycznych 
kolarzach z dalekich stron świa-
ta, o drużynie Polonii francuskiej, 
która startowała jako team z Jea-
nem Stablińskim, późniejszym mi-
strzem świata zawodowców. Swego 
czasu Wyścig Pokoju gościł czoło-
we amatorskie zespoły z Europy 
Zachodniej – przyjeżdżali kolarze 
u progu swoich wielkich karier, 
którzy potem zostawali mistrza-
mi zawodowego peletonu. Hen-
ryk Grzonka mówił także o losach 

majowej imprezy po upadku bloku 
wschodniego, kiedy następowała 
profesjonalizacja kolarstwa i odej-
ście od amatorstwa i kiedy wyścig 
stopniowo tracił na znaczeniu.

– Wyścig Pokoju przetrwał 
w Czechach i początkowo orga-
nizowano go tylko w tym kraju. 
Potem dołączyła Polska i myślę, 
że znów odżyły wspomnienia – 
mety w miastach etapowych i przy 
trasie oglądały tłumy. W Polsce or-
ganizował go Ryszard Szurkowski. 
Zaczynał skromnie od dwóch eta-
pów, potem ich przybywało, wresz-
cie do imprezy dołączyła federacja 
kolarska zjednoczonych Niemiec 
i wyścig pojawił się na niemieckich 
trasach. Zaczęły jeździć grupy za-
wodowe, ale to z kolei spowodowa-
ło, że potrzebne były coraz większe 
fundusze… Ostatnią edycję impre-
zy zorganizowano w 2006 roku. 
Kiedyś red. Bogdan Tuszyński tłu-
macząc popularność Wyścigu Po-

koju stwierdził, że stanowił on po-
wrót do przedwojennego Tour 
de Pologne, kiedy wielka impre-
za, z wielkimi sportowcami, przy-
jeżdżała do miasteczek, wsi, osad. 
Następowała mobilizacja miejsco-
wych władz i mieszkańców. To oży-
wiało monotonię życia, wyzwalało 
inicjatywy i konieczne inwestycje, 
np. drogowe. Tak naprawdę Wy-
ścig Pokoju nikomu nie zaszkodził, 
a przez wiele lat napędzał polskie 
kolarstwo, bo wtedy polskie klu-
by nie narzekały na brak młodzie-
ży chętnej do trenowania. Dodam, 
że Wyścig Pokoju nadal organizo-
wany jest w Czechach jako wyścig 
dla juniorów.

Takie to było ściganie i takie 
czasy, o których opowiada wysta-
wa „To idzie młodość. Życie spor-
towe na placu budowy socjalizmu”. 
Warto ją zobaczyć, oczywiście po 
zniesieniu obostrzeń.
lesZek sobieraJ  ●

ZiMoWą poRą o MajoWyM ŚCiGaNiu
MuZeuM MieJskie gościŁo ostatnio red. henryka grZonkę, DZIeNNIKaRZa POLSKIeGO RaDIa KaTOWICe, KTóRy OPOWIaDał O DWóCH OBLICZaCH SZTaNDaROWeJ IMPReZy 
CZaSóW SOCJaLIZMu – WyŚCIGu POKOJu.

O Wyścigu Pokoju w Muzeum Miejskim online opowiadał red. Henryk Grzonka.

Kolarze przed startem honorowym do etapu Wyścigu Pokoju ze Stalinogrodu do Wrocławia (1956).
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Jednym z bohaterów majowych wyścigów był 
przed laty „nasz” Zygmunt Hanusik.
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koZiorożec 22.Xii-19.i
W 2021 roku będziesz miał wyjątkowo dobre 
perspektywy na przyszłość, niewykluczona propo-
zycja awansu. Dla Twojego związku uczuciowego 
będzie to również bardzo korzystny czas. Staraj 
się jednak odnaleźć wewnętrzną równowagę 
między czuciem a myśleniem. Znajdziesz szczęście 
dzięki pokazywaniu swojej osobowości i byciu dla 
innych wielkodusznym.

wodnik 20.i-18.ii
Nadchodzący rok sprzyja pochopnym dzia-
łaniom i modnym trendom, postaraj się tego 
unikać. W pracy może zajść zmiana, która zburzy 
Twój dotychczasowy plan zajęć. Finanse ure-
gulują się wraz z nadejściem wiosny. W relacji 
ze swoim partnerem poczujesz się pewnie i bez-
piecznie. uważaj jedynie, by nie stać się ofiarą 
swoich własnych negatywnych myśli. Postaw 
na optymizm.

ryby 19.ii-20.iii
Radą na 2021 rok dla Ciebie jest to, abyś zaczął 
doceniać uroki życia i zawsze starał spełniać swoje 
marzenia. Przed Tobą czas, w którym poczujesz, 
że los Ci sprzyja i Twoje plany zakończą się sukce-
sem. Do partnera będziesz podchodził z większym 
dystansem, co pozytywnie wpłynie na wasze rela-
cje. Nie staraj się żyć przeszłością i zaplanuj swój 
osobisty rozwój na nadchodzący rok.

baran 21.iii-20.iV
W nadchodzącym roku poczujesz potrzebę niesie-
nia pomocy innym. Nie daj się przy tym wykorzy-
stywać i rozważ mądre pomaganie. Jeżeli chodzi 
o Twój związek uczuciowy, to będzie on teraz 
pełen zmysłowości oraz pełnego zaufania. Kariera 
zawodowa zejdzie na drugi plan, zrozumiesz, 
że szczęście jest zupełnie w innym miejscu. W po-
dejmowaniu ważnych decyzji kieruj się intuicją.

byk 21.iV-21.V
W nowym roku zdecydowanie zaznaczysz granice 
swojej przestrzeni osobistej w bliskiej relacji. 
W pracy będziesz miał doskonałe możliwości 
rozwoju, pozostań zatem oryginalny i skupiony 
na swoich planach. Zdrowie i kondycja fizyczna 
dopiszą, a podróż, o której od dawna marzyłeś, 
dojdzie do skutku. Przed Tobą wiele pięknych 
chwil i przygód. Gotówka będzie lała się na Twoje 
konto strumieniami.

bliźnięta 22.V-20.Vi
2021 rok będzie dla Ciebie rokiem zmian. W związ-
ku przejdziecie z partnerem na nowy etap relacji. 
Kariera zawodowa otworzy przed Tobą bogate 
perspektywy na przyszłość. Wszelkie kwestie 
finansowe nareszcie zostaną rozwiązane. Dobry 
czas na ogarnięcie dawnych spraw urzędowych. 
Pod koniec roku zadbaj o zdrowie i bądź ostrożny 
za kierownicą.

rak 21.Vi-22.Vii
Rozpoczniesz nowy rok z przytupem. Wszystko 
nagle zacznie się układać, a pieniądze na koncie 
będą się pojawiać znikąd. Twoja aura przyciągnie 
do Ciebie same pozytywne osoby, niewykluczo-
ne, że w tym roku poznasz miłość swojego życia. 
Na zdrowie nie będziesz narzekać, a przejście na die-
tę sprawi, że odmłodniejesz przynajmniej o kilka lat.

lew 23.Vii-22.Viii
W nadchodzącym roku pamiętaj o sile spokoju 
i życzliwości. Nie będzie to łatwy czas, gdyż Twoje 
plany mogą ulec zmianie. unikaj ludzi, którzy 
mają na Ciebie negatywny wpływ. Zadbaj o swoją 
kondycję psychiczną i fizyczną. Jeżeli chodzi o fi-
nanse, to nie musisz się niczym martwić, postaraj 
się jednak nie obciążać swojego konta kredytami. 
W miłości stagnacja, nareszcie zrozumiesz, co jest 
w życiu ważne.

panna 23.Viii-22.iX
Odnajdziesz teraz szczęście dzięki swojej rozwadze, 
dokładności i pracowitości. To będzie zdecydowa-
nie bardzo dobry rok dla Ciebie. W Twoim związku 
uczuciowym zajdą pozytywne zmiany, a panująca 
w nim atmosfera znacznie się ożywi. W pracy pojawi 
się możliwość zawarcia korzystnych umów, a per-
spektywy na przyszłość będą bardzo obiecujące. 
Na brak gotówki też nie będziesz narzekać.

waga 23.iX-23.X
Nadchodzący rok nie będzie dla Ciebie łaskawy. 
Wszelkie niedomknięte sprawy będą się teraz uak-
tywniać. Na chwilę stracisz grunt pod nogami. Nie 
rób biznesów, z ludźmi, których dobrze nie znasz. 
Jedynie życie rodzinne pozostanie bez zmian i tam 
właśnie szukaj spokoju i ukojenia. Zdrowie nadal 
będzie szwankowało, ale mimo wszystko doceniaj 
codzienne dary losu.

skorpion 24.X-21.Xi
Jeżeli myślisz o zmianie miejsca zamieszkania, 
to koniecznie zrób to w nadchodzącym roku. 
Gwiazdy będą Ci sprzyjać w podejmowaniu dłu-
goterminowych decyzji. Będzie to rok wyjazdów, 
podróży i spotkań towarzyskich. Na Twojej drodze 
pojawi się osoba, która wywróci Ci świat do góry 
nogami. W drugim kwartale roku spodziewaj się 
przypływu gotówki.

strZelec 22.Xi-21.Xii
Twoje plany będą się realizowały bez większego wy-
siłku. W pracy możesz otrzymać propozycję, która 
sprawi Ci wiele radości i satysfakcji finansowej. Dla 
Twojego związku uczuciowego będzie to radosny 
czas. Będziesz się czuć przy partnerze komfortowo 
i szczęśliwie. Znajdziesz szczęście będąc wiernym 
swoim zasadom i przekonaniom. Zadbaj o kondycję 
fizyczną, a problemy zdrowotne znikną.
 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

horoskoP na caŁy rok 2021

co wypada, a cZego pod 
żadnyM poZoreM robić nie 
należy podcZas świątecZneJ 
kolacJi, cZy święty MikoŁaJ 
Może Mieć w brZuchu 
sZuFlady, Jak wygląda boże 
narodZenie w prZybytku 
roZrywki i cZy praca Jest 
ważnieJsZa od rodZinnych 
świąt? odpowiedZi na te 
FrapuJące pytania udZielą 
MalarZe, którZy uwielbiali 
sZokować i wywoŁywać 
skandale: ZoFia stryJeńska, 
salVador dali i edVard 
Munch. ale nie tylko. 
ZacZnieMy od Vincenta Van 
gogha.

Zwiał z pracy na święta
O Vincencie van Goghu wszyscy wszystko wie-
dzą. W końcu dziś to jeden z najpopularniej-
szych i najbardziej rozpoznawalnych artystów; 
niemalże celebryta. Jest bohaterem wielu ksią-
żek, kasowych filmów, a w jego role wcielali się 
znakomici aktorzy jak choćby Kirk Douglas czy 
Willem Dafoe. Historię o uchu, które to rzekomo 
malarz sam sobie odciął, zna niemal każdy, ale 
mało kto wie, że przez pewien czas w życiu Vin-
centa od sztuki ważniejsza była religia. Głownie 
za sprawą ojca pastora, w którego ślady młody 
van Gogh zamierzał pójść. To nie powinno dzi-
wić, bo w rodzinie van Goghów zostawało się 
albo pastorami, albo marszandami. Z tych po-
wodów, nim Vincent poczuł duchowe powoła-
nie, pracował w paryskim oddziale galerii sztu-
ki Goupil & Cie. Jak co roku, dla osób żyjących 
z handlu okres przed świętami Bożego Narodze-
nia był to szczególny czas. Handel kwitł, a zamoż-
ni klienci ustawiali się w kolejkach, chcąc kupić 
prezenty dla najbliższych. I właśnie wówczas, 
gdy potrzebna była każda para rąk, nasz młody 
sprzedawca obrazów, samowolnie opuścił miej-
sce pracy i… wrócił do domu na święta. Oczywi-
ście, kiedy w styczniu stanął w drzwiach galerii, 
z miejsca otrzymał wypowiedzenie. Co ważne, 
już nigdy później nie był w stanie utrzymać się 
sam. Być może, gdyby – jak na sumiennego pra-

cownika przystało – grzecznie pakował obrazy 
w świąteczne prezenty, świat nigdy nie poznałby 
Vincenta van Gogha malarza. Dokonał wyboru – 
wolał zasiąść wspólnie z rodziną do świątecznej 
kolacji. A jak wiadomo, w czasie posiłku obo-
wiązuje pewien ceremoniał.

Niezbędnik przedświąteczny
Jeśli nie wiecie jak zachować się podczas świą-
tecznej kolacji, koniecznie skorzystajcie z vade-
mecum Zofii Stryjeńskiej. Ta genialna polska ma-
larka słynęła bowiem nie tylko z zamaszystego 
pędzla, ale też z lekkiego pióra i celnego dow-
cipu. Oto, co nam radzi w swoim świątecznym 
niezbędniku:
„1.Trzeba nabierać nie za wiele, a przy tym ostroż-
nie, żeby nie zachlapać komuś obok ubrania lub 
nie wywalić wszystkiego na ziemię.
2. Przy jedzeniu naturalnie nie trzeba mlaskać, 
albo kości zawzięcie ogryzać i rozrzucać, nie 
kruszyć chleba wokół talerza, nie paprać obrusa, 
nie chlapać na stół, nie robić wokół siebie nie-

chlujstwa, nie dławić się z łakomstwa, krztusić się 
i charkać, prychać jak zwierzę przy korycie, tylko 
estetycznie i umiarkowanie zjeść ile potrzeba.
3. Dmuchanie zupy, herbaty, chlipanie łyżką jak 
i oblizywanie łyżki jest niedozwolone w elegan-
ckim świecie.
4. W trakcie kolacji nie trzeba siedzieć jak mumia 
lub ponuro z gębą w talerzu, lecz rozmawiać coś 
niecoś z sąsiadami choćby.
5. W rozmowie z ludźmi nie upierać się zawzięcie 
przy swoim zdaniu i zbijać pogląd drugiego, albo 
opis słowem »nieprawda« choćby nawet i była 
nieprawda.
6. Lekki flirt zawsze należy do dobrego tonu”.

A gdy dorośli będą flirtować, dzieci dobiorą się 
do prezentów. Te przynosi Dzieciątko, albo Świę-
ty Mikołaj. Byle nie taki, jak ten z surrealistycz-
nych pocztówek.

Makabryczny Mikołaj
Ogromny Święty Mikołaj siedzi zakopany 
w śnieżnej zaspie. Ma białą brodę, jest ubrany 
w czerwony strój i uśmiecha się wesoło – jak 
to Mikołaj. Niby wszystko się zgadza, zwłasz-
cza że ten sympatyczny staruszek zwraca się 
do chłopca w niebieskim ubranku i wręcza mu 
prezent. Rzecz w tym, że nie wyciąga go z prze-
pastnego worka, a ze swojego równie przepast-
nego brzucha, z którego wystają… dwie szufla-
dy! Tak kontrowersyjny wizerunek ulubionego 
świętego wszystkich dzieci, mógł stworzyć tylko 
szalony Hiszpan z sumiastym wąsem i ego wiel-
kości Pałacu Kultury – Salvador Dali, mistrz sur-
realizmu. Makabryczny Mikołaj powstał na zle-
cenie firmy Hallmark. Jej założyciel Joyce Clyde 
Hall, wpadł na pomysł, by szerzyć sztukę wysoką 
wśród gawiedzi. Kluczem do sukcesu miały być 
okolicznościowe kartki świąteczne. Niemniej, 
gdy Joyce Clyde zobaczył gotowe projekty Salva-
dora, złapał się za głowę. Bo cóż to za koszmarny 
Mikołaj, dlaczego jest tak wielki, i po co z jego 
brzucha sterczą te przeklęte szuflady? W jednej 
z nich piętrzyły się stopione zegary (ulubiony te-
mat Dalego), a w drugiej przycupnął mały, biały 
króliczek. Czyżby był to ten słynny Biały Królik, 
który oprowadzał Alicję po Krainie Czarów? Być 
może, tylko jak to wszystko się ma do bożonaro-
dzeniowej atmosfery? Nie wiadomo. Wiadomo 

natomiast, że właściciel zorganizował huczne 
przekazanie projektów Dalego do stałej kolekcji 
dzieł Hallmarku, a zaraz po imprezie kazał ukryć 
upiornego Mikołaja w szafie. Pod kluczem. Jed-
nak to i tak nic w porównaniu z tym, co zrobił 
Edvard Munch. Autor słynnego „Krzyku” nama-
lował bowiem obraz pod tytułem „Boże Naro-
dzenie w burdelu”.

Nieidealne święta
Specjalistki od płatnej miłości zdążyły już ozdo-
bić choinkę i założyć najlepsze ubrania. Teraz le-
nią się, palą, czytają i czekają. Być może za chwi-
lę w drzwiach pojawi się strudzony wędrowiec. 
Klient. Podobno jeden śpi na stole. Kto wie, czy 
to przypadkiem nie sam artysta? W końcu, zda-
rzyło się, że gdy kariera Muncha pikowała w dół, 
to szukał on ukojenia dla skołatanych nerwów 
właśnie w przybytku rozrywki. Owszem, nie są 
to idealne święta, a sam obraz wywołuje miesza-
ne uczucia, jednak mimo to, spróbujmy spojrzeć 
na niego nieco inaczej. W tej obskurnej scenerii 
wydarzyło się bowiem coś wzruszającego. Prosty-
tutki ubrały choinkę. Jak widać Boże Narodzenie 
zmiękcza serca ludzi, bez względu na to, jak prze-
rażająca jest ich praca.

Pamiętajmy o tym, gdy już za niedługo przeła-
miemy się opłatkiem i całą rodziną zasiądziemy 
przy świątecznym stole. Tej chwili refleksji z całe-
go serca życzę wszystkim Czytelnikom tygodnika 
„Twoje Tychy”. Wesołych i zdrowych Świąt!
agniesZka kiJas ●

dawno temu w sztuce (228)CoRaZ BLiŻej ŚWięTa

Makabryczny Mikołaj z pocztówek Salvadora Dali.

„Boże Narodzenie w burdelu” - najbardziej 
okrutny i wzruszający świąteczny obraz. 
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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.
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świąteczna krzyżówka z hasŁem
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