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każdy ma swoje boże narodzenie
Świąteczne tradycje i zwyczaje różnią się  
w zależności od miejsca, z którego przybyli tyszanie.

im gorzej tym... lepiej
Marek Suslik opowiada o swojej 
motocyklowej wyprawie na Syberię.

Święta w pRL
Na wiadomość o statkach z kubańskimi  
pomarańczami czekała cała przedświąteczna Polska.8 2111
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16 gRudnia, 
w 40. Rocznicę 
pacyfikacji kwk 
„wujek”, na osiedLu 
a pRzed LaMpą 
góRniczą uczczono 
paMięć dziewięciu 
stRajkujących 
góRników 
zastRzeLonych pRzez 
MiLicję. uRoczystoŚci 
zoRganizowane pRzez 
Miejskie centRuM 
kuLtuRy RozpoczęŁy 
się od pieŚni jacka 
kaczMaRskiego „MuRy”. 
wzięLi w nich udziaŁ 
pRzedstawicieLe wŁadz 
Miasta, uczniowie 
szkóŁ MunduRowych, 
haRceRze, duchowni, 
koMbatanci, kibice 
gks tychy oRaz 
Mieszkańcy.

Podczas uroczystości zebrani 
odśpiewali hymn Narodowy, na-
stępnie przybliżono wydarzenia 
sprzed czterdziestu lat przygo-
towane przez Agnieszkę Ociepę
-Weiss.

rys historyczny
13 grudnia 1981 roku w Polsce 
został wprowadzony stan wojen-
ny. W nocy rozpoczęła się akcja 
aresztowań działaczy opozycyj-
nych. W radiu i telewizji emito-
wano przemówienie Wojciecha 
Jaruzelskiego. Generał ogłosił 
przejęcie władzy przez Wojskową 
Radę Ocalenia Narodowego.

Wprowadzono godzinę mili-
cyjną, a na wyjazdy poza miej-
sce zamieszkania potrzebna była 
przepustka. W całym kraju odcię-
to łączność telefoniczną, wprowa-
dzono cenzurę korespondencji, 
zawieszono działalność wszyst-
kich związków zawodowych 
oraz większości organizacji spo-
łecznych. Zmilitaryzowano po-
nad 120 największych zakładów 
pracy, całą komunikację, teleko-
munikację, energetykę, górni-
ctwo i porty. Wśród zakładów, 

których pracownicy przystąpi-
li wówczas do strajku były także 
Fabryka Samochodów Małolitra-
żowych w Tychach i Zakłady Me-
chanizacji Budownictwa ZREMB. 
Pod powierzchnią ziemi strajko-
wali górnicy kopalń „Ziemowit” 
w Lędzinach i „Piast” w Bieru-
niu Nowym. Górnicy z „Ziemo-
wita” wyjechali na powierzchnię 
24 grudnia, górnicy z „Piasta” 
strajkowali najdłużej, bo aż do 28 
grudnia.

Wielu pracowników kopal-
ni „Ziemowit” w Lędzinach 
mieszkało w Tychach na osied-
lu A. Dawniej o zawodzie wielu 
mieszkańców tego osiedla przy-
pominała jego druga nazwa – 
Osiedle Górnicze, a także duża 
lampa górnicza, ustawiona tu-
taj, przed wjazdem do osied-
la od strony wschodniej. Odno-
wiona lampa górnicza stanęła 
w 2009 roku. W jej dolnej czę-
ści znajduje się informacja o wy-
darzeniach z grudnia 1981 roku 
i 9 górnikach, którzy zginęli pod-
czas pacyfikacji w kopalni „Wu-
jek”, do której doszło 16 grudnia 
40 lat temu.

wspomnienia i przemowy
Obecny podczas uroczystości ks. 
Marcin Konieczny z Ewangelicko
-Augsburskiej parafii św. Piotra 
i Pawła w Tychach odczytał wspo-
mnienia Eryka Gnidy ojca zamor-
dowanego górnika: „Przyjechał 
z pracy do domu 15 grudnia, 
aby oddać żonie pieniądze. „Gel-
dtag” na Śląsku to rzecz święta, 
żona musi otrzymać pieniądze 
w terminie. Zaznaczył jednak, 
że musi zaraz wracać, bo na ko-
palni trwa strajk okupacyjny i nie 
wolno w ogóle wychodzić za bra-
mę kopalni. On przeskoczył par-
kan i tylko tak może wrócić. Prze-
skakiwanie parkanów jest – jak 
widać – modne nie tylko na Wy-
brzeżu. Wrócił do kopalni, straj-
kował dalej.

Mieszkaliśmy z żoną w Ty-
chach. Nie przeczuwaliśmy na-
wet, że w rodzinie mojego syna 

dzieję coś źle. Synowa, nie do-
czekawszy powrotu męża do 17 
grudnia rano, pojechała do kopal-
ni. Tam dowiedziała się, że w wy-
niku strzałów oddanych przez 
ZOMO jej mąż, a nasz syn, Joa-
chim Gnida, znajduje się w szpi-
talu w Katowicach-Ochojcu. Po-
jechaliśmy wszyscy do szpitala. 
Syn leżał nieprzytomny, a pod-
łączony do różnej aparatury me-
dycznej momentami wyglądał 
jak martwy. Byliśmy przerażeni. 
Na sali było jeszcze dwóch ran-
nych górników. Syn, nie odzy-
skawszy przytomności, zmarł 2 
stycznia 1982 roku. Za trzy dni 
miałby 29 lat. Zamiast uroczysto-
ści urodzinowych, 5 stycznia zło-
żyliśmy go do grobu na wieczny 
spoczynek. Dwie daty, jakże bli-
skie w rachunku, a jakże dalekie 
w treści! ”.

Głos również zabrał poseł Mi-
chał Gramatyka. – Bardzo się 
cieszę, że dzisiejsze spotkanie 
rozpoczęło się od pieśni Jacka 
Kaczmarskiego. Jest to interpre-
tacja wcześniej powstałego utwo-
ru katalońskiego poety Lluísa 
Llacha. Pomimo tego, że Kacz-

marski napisał utwór praktycz-
nie od nowa, jest jeden element, 
który te pieśni łączy. W polskiej 
wersji podmiot liryczny zostaje 
sam, zaś w katalońskiej jest roz-
czarowany tym, co przynosi re-
wolucja. Parę dni temu mówiłem 
w sejmie o miejscu, w którym 
aktualnie się znajdujemy i że ty-
szanie w każdą rocznicę pacyfi-
kacji „Wujka” spotykają się tutaj. 
Tamte tragiczne w skutkach wy-
darzenia były walką o wolność. 
Wolność, którą mamy dzisiaj. 
Cieszmy się nią – mówił poseł 
Gramatyka.

Po modlitwie w intencji gór-
ników delegacje złożyły kwia-
ty. Wśród nich znaleźli się m.in. 
przedstawiciele władz miasta (za-
stępca prezydenta Tychów Maciej 
Gramatyka i wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Rafał Żelazny), 
klubu radnych klubu prezyden-
ta Andrzeja Dziuby, poseł Michał 
Gramatyka, przedstawiciele kom-
batantów „Solidarności” i przed-
stawiciele kibiców. Podczas skła-
dania wiązanek grupa tyskich 
kibiców odpaliła race i skando-
wała hasła „Cześć i chwała boha-

terom”. Minutą ciszy upamiętnio-
no pamięć górników przy muzyce 
z pieśni: „Śpij kolego w ciemnym 
grobie, niech się Polska przyśni 
Tobie”

Na zakończenie głos zabrał za-
stępca prezydenta Tychów Ma-
ciej Gramatyka. – Kiedy w 2017 
roku odsłanialiśmy tę tablicę pa-
miątkową, to nie było tak wielu 
uczestników tego wydarzenia. 
Wierzyliśmy w to, że powinni-
śmy upamiętnić również w Ty-
chach zamordowanych górników. 

Wtedy niewielu z nas pamiętało 
o tym, że jeden z nich wychował 
się w naszym mieście. Mam taką 
refleksję, że po czterdziestu la-
tach poodkrywamy historię tych 
górników, czego przykładem jest 
tablica upamiętniająca m.in. Jo-
achima Gnidę w SP nr 14, którą 
13 grudnia br. odsłoniliśmy. Te-
raz to są konkretne osoby, które 
można zobaczyć na zdjęciach. Li-
czę na to, że dzięki ich poświęce-
niu ta historia nigdy się nie po-
wtórzy. kaMiL peszat ●

Pamięci dziewięciu z „wujka”
w tychach uczono ZAMORDOWANych GóRNIKóW.  

kondolencje

Pamięć zabitych górników uczcili m.in. przedstawiciele władz Tychów.
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Ogłoszenie
o przyjęciu przez Radę Miasta Tychy Uchwały Nr XXXI/605/21 z dnia 

30 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla 
obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami 

administracyjnymi miasta Tychy – etap II.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późn. zm.), informuję o przyjęciu przez 
Radę Miasta Tychy Uchwałą Nr XXXI/605/21 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2021 r., 
dokumentu pn.:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICĄ BESKIDZKĄ, RZEKĄ GOSTYNKĄ ORAZ GRANICAMI 

ADMINISTRACYJNYMI MIASTA TYCHY 
– ETAP II.

Z treścią planu miejscowego oraz:
a) uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

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

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

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

realizacji postanowień planu miejscowego.

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

/-/mgr Igor Śmietański
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej

komunikat

w tychach w ostatniM 
tygodniu odbyŁy 
się Liczne akcje 
chaRytatywne, w tyM 
V tyska wigiLia dLa 
potRzebujących pod 
patRonateM pRezydenta 
tychów andRzeja 
dziuby, ii wigiLia dLa 
tych oRganizowana 
pRzez Radnego 
kRzysztofa kRóLa 
oRaz akcja MikoŁaj 
i supeRbohateRowie.

Piąta Tyska Wigilia dla Potrze-
bujących odbyła się w minioną 
sobotę, 18 grudnia na parkingu 
przed Zespołem Szkół Muzycz-
nych, gdzie rozstawiono namioty 
Inicjatywy Tyskiej, organizatora 
przedsięwzięcia, i rozdawano po-
trawy potrzebującym. – W tym 
roku zamówiliśmy ponad 400 ze-
stawów w restauracji Stadionova 
oraz w Kolorowym Talerzu. Nie-
stety, podobnie jak w roku po-
przednim, ze względu na pande-
mię, nie mogliśmy przygotować 
miejsca do spożywania posiłków, 
w zamian przygotowaliśmy pacz-
ki z wigilijnymi potrawami i sło-
dyczami – tłumaczy Sławomir 
Sobociński z Inicjatywy Tyskiej. 
– Przez ostatnie tygodnie trwała 
zbiórka, podczas której mieszkań-
cy mogli ofiarować datki, z któ-
rych sfinansowaliśmy tegorocz-
ną Wigilię. Do akcji przyłączyła 
się również straż miejska, z któ-
rą wspólnie zbieraliśmy ciepłe 
ubrania, które także dzisiaj roz-
dajemy. Podziękowania należą 
się również tyskim strażakom, 
którzy zapatrzyli potrzebujących 
w ciepłe koce – dodaje Sławomir 
Sobociński.

wigilia ponad podziałami
W ramach II Wigilii dla Tych, 
z inicjatywy radnego Krzysztofa 
Króla, od listopada trwała zbiór-
ka przedmiotów na aukcję i same 
aukcje, z których dochód prze-
znaczony został na zakup wigilij-
nych posiłków. W sumie 30 ofia-
rowanych przedmiotów (m.in. 
koszulka z autografem Rober-
ta Lewandowskiego, śniadanie 
z prezydentem miasta Tychy, wi-

zyta w Senacie i kawa z marszałek 
Gabrielą Morawską-Stanecką, pił-
ka z autografem Marcina Gortata, 
koszulka z autografem Mariusza 
Czerkawskiego) udało się sprze-
dać za 70 tys. zł z czego 40 tys. zł 
przeznaczono za zakup 400 ze-
stawów posiłków wigilijnych, po-
zostałe 30 tys. zł radny Król chce 
przeznaczyć na laptopy dla potrze-
bujących uczniów. – W tym roku 
spotkaliśmy się z wielką hojnością 
tyszan – chwali organizator akcji. 
– Są to prywatne wpłaty, licytacje 
na profilu przygotowane przez 
Tyskie Szpilki i inne darowizny. 
Śniadanie z prezydentem wylicy-
towano za 7 tys. i tu ciekawa hi-
storia – osoba, która zajęła dru-
gie miejsce, choć nie wygrała i tak 
wpłaciła pieniądze. Prezydent An-
drzej Dziuba zaprosił na śniadanie 
obu licytujących. Podobna sytua-
cja była z autografem Roberta Le-
wandowskiego, dostaliśmy za nie-
go 9 tys. zł, ponieważ zwycięzca 
dał 5 tys. zł, ale drugi licytujący 
też wpłacił 4 tys. zł. Za te środki 
przygotujemy wykwintne kolacje 
wigilijne w Restauracji Stadionova 
oraz Kolorowy Talerz. Dania trafią 
do zgłoszonych potrzebujących, 
ale również do Noclegowni Miej-
skiej w Tychach – dodaje Krzysz-
tof Król.

– W tym roku ze względu 
na pandemię organizujemy świę-
ta tylko dla mieszkańców nocle-
gowni – tłumaczy Iwona Rogal-
ska dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. – Aktualnie 
w ośrodku przebywa około 40 
osób i dzięki V Tyskiej Wigilii 
dla Potrzebujących oraz II Wigi-
lii dla Tych te osoby będą miały 
wspaniałe święta. Bardzo dzięku-
jemy za pomoc – dodaje.

II Wigilia dla Tych przygoto-
wana została przez ok. 50 osób, 
w akcje zaangażowały się wszyst-
kie kluby radnych naszego mia-
sta. – Na finał akcji chciałbym 
zaprosić wszystkich darczyńców 
i wolontariuszy do restauracji Sta-
dionova 24 grudnia o godzinie 10 
– zaprasza Krzysztof Król.

mikołaj i superbohaterowie
Akcję co roku (od 2016 r.) pro-
wadzi Klub Sportowy Ronin. 

– Po wcześniejszym rozeznaniu 
środowiskowym zbieramy rzeczy 
potrzebne dla konkretnych rodzin 
i seniorów. Są to głównie artykuły 
spożywcze, specjalistyczne środ-
ki pielęgnacyjne i pomoce edu-
kacyjne – mówi Sebastian Szut, 
który wciela się w rolę Świętego 
Mikołaja. Jako Superbohaterowie 
w strojach Supermana i Spider-
mana paczki rozwożą Jakub Wite-
cki i Radosław Galant – hokeiści 
GKS Tychy.

W tym roku do ekipy Superbo-
haterów dołączył Batman (Olek 
Czopko – zawodnik muaythai/ki-
ckboxingu KS Ronin) i Flash (Mi-
kołaj Szut). – Skupiamy się głow-
nie na wsparciu dla dzieciaków: 
opłacamy im zajęcia sportowe czy 
edukacyjne, kupujemy biurka czy 
łóżeczka – dodaje Sebastian Szut. 
kaMiL peszat ●

W minionym tygodniu z Komen-
dą Miejską Policji w Tychach po-
żegnał się jej dotychczasowy ko-
mendant, mł. insp. Arkadiusz 
Konowalski, któremu – rozkazem 
nadinsp. Romana Rabsztyna, sze-
fa komendy wojewódzkiej – po-
wierzono obowiązki komendanta 
znacznie większej jednostki, Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kato-
wicach. Inspektor Konowalski 
pełnił funkcję szefa tyskiej poli-
cji od kwietnia 2020 roku.

Kierowanie Komendą Miejską 
Policji w naszym mieście powie-
rzono z dniem 17 grudnia br. mł. 
insp. Romanowi Fitrzykowi, któ-
ry dotychczas był zastępcą ko-
mendanta miejskiego w Mysło-
wicach.

Roman Fitrzyk pełni służbę 
w policji od 1991 roku. Jest ab-
solwentem Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie oraz Akade-
mii Świętokrzyskiej w Kielcach. 
Przez większość swojej dotych-
czasowej służby w policji zwią-

zany był z Komendą Miejską Po-
licji w Jastrzębiu Zdroju, gdzie 
piastował m.in. funkcję zastęp-
cy, a potem naczelnika Wydzia-
łu Ruchu Drogowego, a od 2015 
do 2017 roku był I zastępcą ko-

mendanta miejskiego w tym 
mieście. 16 lutego 2017 r. został 
powołany na stanowisko I za-
stępcy komendanta Komendy 
Miejskiej Policji w Mysłowi-
cach. ww ●

podczas ostatniej 
w tyM Roku sesji 
Rady Miasta, któRa 
odbyŁa się 16 gRudnia, 
gŁosowano M.in. nad 
dwoMa pRojektaMi 
uchwaŁ – wieLoLetniej 
pRognozy finansowej 
Miasta tychy na Lata 
2022–2032 oRaz w spRawie 
budżetu Miasta tychy 
na 2022 Rok. obie 
uchwaŁy Rada Miasta 
pRzyjęŁa jednogŁoŚnie.

– Zmiany narzucone samorzą-
dom w ramach Polskiego Ładu 
spowodowały, że konstrukcja 
budżetu miasta na 2022 rok oraz 
prognozy finansowej na lata 
2022–2032 były dużym wyzwa-

niem – powiedział prezydent Ty-
chów, Andrzej Dziuba.

Dochody w 2022 roku zaplano-
wano w kwocie 882 mln zł, zaś wy-
datki w kwocie 1.033 mln zł. De-
ficyt budżetu wyniesie 151 mln zł 
i zostanie pokryty planowanymi 
przychodami z kredytu w kwocie 
114 mln zł oraz wolnymi środkami 
z lat ubiegłych w kwocie 37 mln zł. 
W planie rozchodów ujęto spła-
tę kredytów i pożyczek oraz wy-
kup obligacji w łącznej kwocie 30 
mln zł, która w całości zostanie sfi-
nansowana przychodami z tytułu 
wolnych środków.

– Dziękuję radnym za przyjęcie 
budżetu na kolejny rok – stwier-
dził prezydent Andrzej Dziuba. 
– Dziękuję za konstruktywne po-
dejście oraz troskę o utrzymanie 

jakości życia naszych mieszkań-
ców na dobrym poziomie. Zro-
bimy wszystko, by mieszkańcy 
nie odczuli problemów, z jakimi 
borykają się samorządy, choć sy-
tuacja z roku na rok jest faktycz-
nie coraz trudniejsza. Miniony 
rok był trudny. Znaczne obni-
żenie dochodów własnych z ty-
tułu udziału w podatku docho-
dowym od osób fizycznych PIT, 
podwyższenie płacy minimalnej 
do 3.010 zł brutto, inflacja i zna-
czące podwyżki cen energii prze-
łożyły się na możliwości inwe-
stycyjne miasta. Zaplanowanie 
na rok 2022 i lata następne dużej 
części inwestycji było możliwe tyl-
ko dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym, zarówno zwrotnym 
jak i bezzwrotnym. Ls ●

wigilie dla 
Potrzebujących
setki tyszan OTRZyMAły Lub OTRZyMAją ŚWIąTEcZNą KOLAcję.

V Tyska Wigilia dla potrzebujących to 400 posiłków, które trafiły do tyszan.
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trudNy budżet
Radni jednogŁoŚnie ZA uchWAłą buDżETOWą NA 2022 ROK.

zmiany w śląskiej policji.

Nowy komeNdaNt w tychach

Dotychczasowy i obecny komendanci tyskiej policji 
– Arkadiusz Konowalski (z lewej) i Roman Fitrzyk.
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drodzy czytelNicy!
NastęPNy Numer 
„twoich tychów” 

ukaże się już w Nowym 
roku. szukajcie Nas 

we wtorek, 
4 styczNia 2022.

5|21 gRudnia 2021www.tychy.pl twoje tychyNasze tychy



reklama

6 | 21 gRudnia 2021 www.tychy.pltwoje tychy Nasze tychy



TYSKI Informator SamorządowY Nr 42/706

7|21 gRudnia 2021www.tychy.pl twoje tychy

DODATEK WYDAWANY I FINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA TYCHY  ADRES REDAKCJI:   43-100 Tychy   ·   al. Niepodległości 49   ·   tel. 32 776 39 16   ·   e-mail: redakcja@umtychy.pl 



Rodziny Mają swoje 
wŁasne wigiLijne 
i Świąteczne tRadycje. 
waRto je pieLęgnować, 
bo – podobnie jak 
bożonaRodzeniowego 
pRzesŁania – nie kupiMy 
jej w żadnyM skLepie 
i za żadną cenę.

Ile jest rodzin – tyle tradycji 
związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Można powiedzieć, 
że nigdzie nie ma takich samych 
świąt, chociaż wspólnymi, prze-
kazywanymi z pokolenia na po-
kolenie polskimi bożonarodze-
niowymi zwyczajami, są m.in. 
łamanie się opłatkiem, dwana-
ście potraw podczas kolacji wi-
gilijnej, pozostawianie wolnego 
miejsca przy stole czy śpiewanie 
kolęd. Jednak każdy, każda rodzi-
na ma swoją małą, własną wigilij-
ną czy świąteczną tradycję. Warto 
ją pielęgnować, bo – podobnie jak 
bożonarodzeniowego przesłania 
– nie kupimy jej w żadnym skle-
pie i za żadną cenę.

W Tychach, historycznie i kul-
turowo przynależących do Ziemi 
Pszczyńskiej, tradycje regionalne 
nadal są żywe, jednak wraz z bu-
dową tzw. nowego miasta, przy-
bywający tu za pracą i mieszka-
niem przywozili ze sobą własne 
zwyczaje, potrawy, sposób ubie-
rania choinek czy obdarowywa-
nia się prezentami.

dwa talerze z opłatkami
Pani Halina przyjechała do Ty-
chów z Lubelszczyzny.

– Tradycji świat i Wigilii pil-
nowała mama – wspomina. – 
Musiało być sianko na stole, 
a w kącie snopek zboża, robiony 
już latem na okoliczność świąt. 
W Wigilię był post, a gdy dziecia-
ki były głodne zanim się rozpo-
częła Wigilia, mama robiła kluski 
czyli makaron z makiem – z na-
szej mąki i jajek – a potem ciasto 
kroiła w paski. Na białym obrusie 
ustawialiśmy dwa talerze z opłat-
kami – jeden dla domowników 
i drugi, na którym wokół opłat-
ka ułożone były kromki chleba. 
Ten drugi talerz i siano zanosi-

liśmy rano do obory zwierzętom 
i każde dostawało po kawałku. 
Jeśli chodzi o potrawy wigilijne, 
to był m.in. czerwony barszcz 
z uszkami i karp. Po kolacji śpie-
waliśmy kolędy, potem szliśmy 
na pasterkę. Oczywiście czeka-
liśmy na paczkę od św. Mikoła-
ja, choć były to prezenty symbo-
liczne – jakaś książeczka lub coś 
do ubrania. Na święta nie wyda-
wało się dużo pieniędzy, bo żyło 
się skromnie. Dodam, iż przed 
świętami było u nas świniobicie, 
co zabezpieczało rodzinę w jedze-
nie aż do wiosny.

ozdoby od pokoleń
Rodzice Marii przyjechali do Ty-
chów z Mazowsza. W jej domu 
kontynuuje się tradycje, które 
przekazywane były od kilku po-
koleń.

– Choinkę zawsze ozdabiamy 
zabawkami i łańcuchami wykona-
nymi przez dzieci, także tymi, któ-
re zrobili jako dzieci nasi rodzice, 
a później my. Tych ozdób przyby-

wa, bo są już tutaj i te, wykonane 
przez nasze dzieci. To taka nasza 
tradycja. Przed kolacją wigilijną, 
najmłodsze dziecko, które umie 
czytać, czyta Pismo Święte. Pre-
zenty przynosi święty Mikołaj, ale 
przed ich otrzymaniem śpiewa-
my kolędy i gramy na instrumen-
tach. Z uwagi na to, że w rodzinie 
są małe dzieci, po zjedzonej ko-
lacji, wszyscy szukamy Mikoła-
ja, wychodzimy do lasu, ogrodu. 
W tym czasie, starsi członkowie 
rodziny kładą prezenty pod cho-
inką lub na tarasie.

w czułowie
– Wigilię zaczynamy rano 
od sprzątania kuchni – opowia-
da Teresa z Czułowa. – Na piec 
nastawiamy potrawy, które gotują 
się bardzo wolno. W jadalni przy-
gotowujemy stół, dzieci ubierają 
choinkę. Na stole kładziemy bia-
ły obrus, który ozdabiamy gałąz-
kami świerka. Pod obrus dajemy 
odrobinę siana, a przed kolacją 
na stole pojawiają się kolejno 

chleb, makówki, kapusta z grzyba-
mi, ryba, pierogi z sosem grzybo-
wym, barszcz czerwony z uszka-
mi, kompot z suszonych owoców, 
owoce, orzechy, ciastka i pierni-
ki. Przed kolacją składamy sobie 
życzenia. Nie pamiętam jakichś 
specjalnych zwyczajów, zawsze 
na kolacji było u nas dużo osób, 
zjeżdżała się cała rodzina.

karp na słodko
– Wychowałam się w rodzinie 
wojskowej w woj. dolnośląskim 
– mówi pani Alicja. – Nasza ro-
dzina liczyła siedem osób. Jako 
dzieci radowaliśmy się z nad-
chodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia nie tylko dlatego, że bę-
dzie choinka i prezenty, ale też, 
że będą dostawy pomarańczy 
i cytryn. Jak wszyscy, przygoto-
wywaliśmy sianko pod białym 
obrusem, opłatki, na kolację po-
dawane były kluski z makiem 
i bakaliami, które zawsze słod-
ko smakowały, podobnie, jak 
karp, który także podawany był 
na słodko z rodzynkami i na któ-
rego czekało się z utęsknieniem 
przez cały rok.

kto przynosi prezenty?
Dzieci jednakowo cieszą się 
z prezentów, bez względu na to, 
kto je przynosi. Symbolizujące 
narodzonego Jezusa Dzieciątko 
obdarowuje prezentami na Gór-
nym Śląsku, Gwiazdor w Wiel-
kopolsce, na Kaszubach, Kuja-
wach i Ziemi Lubuskiej, Aniołek 
w Małopolsce i na Podkarpaciu, 
a także na Śląsku Cieszyńskim, 
Gwiazdka – na Dolnym Śląsku 
i na Opolszczyźnie, a na wscho-
dzie Polski – Dziadek Mróz. Ten 
ostatni utożsamiany jest z ko-
munistycznym odpowiednikiem 
Świętego Mikołaja, jak się jednak 
okazuje, jest postacią o wiele star-
szą niż komunizm, bo wywodzi 
się ze wschodniosłowiańskiego 
folkloru.

opowieść wigilijna
Ilekroć pan Andrzej, siada 
do kolacji wigilijnej, we wspo-
mnieniach przywołuje Wigilię 
z opowiadania jego ojca Ignace-
go, który spędził święta w łagrze 

na Syberii, właściwie na Sybirze. 
Wyjaśnijmy, iż choć w języku ro-
syjskim Sibir oznacza po prostu 
Syberię, w polskim rozumieniu 
jest to pojęcie znacznie szersze 
niż Syberia. Oznacza tereny znaj-
dujące się pod władaniem Rosji 
lub Związku Sowieckiego, na któ-
re wywożono polskich zesłańców. 
Sybir stał się symbolem polskie-
go cierpienia, bólu, śmierci, tęsk-
noty i może oczywiście oznaczać 
tereny geograficznej Syberii, ale 
nie musi.

– Ojciec często przy stole wi-
gilijnym wspominał i opowia-
dał dzieciom i wnukom o Wi-
gilii, którą spędził na zesłaniu. 
Postanowiono urządzić kolację 
wspólnie – ze współmieszkańca-
mi baraku. Na warunki, w jakich 
przyszło im żyć, stół był przygoto-
wany – żartobliwie mówiąc – na-
wet obficie. Gospodynie zadbały 
o to, aby z obiadu „zaoszczędzić” 
trochę zupki jęczmiennej, a za-
miast opłatka na stole znalazł się 
kiepsko upieczony chleb razowy 
– mówi pan Andrzej.

Początkowo nastrój tej wigilii 
daleki był od radosnego. Niektó-
re osoby siedzące przy stole pła-
kały – z tęsknoty i beznadziejno-
ści losu. Gdy stwierdzili, że płacz 
nic nie pomoże, uspokoili się 
i wówczas składano sobie życze-
nia i śpiewano kolędy. Milicjanci 
i funkcjonariusze NKWD chodzi-
li po korytarzu nadsłuchując czy 
coś się nie dzieje, ale nie reagowa-
li. Podobne uroczystości odbywa-
ły się w innych barakach. W Boże 
Narodzenie wszyscy skoro świt 
wyruszyli do pracy, bo nie było 
tam świętowania.

– Wigilia i święta na Sybirze 
dawały poczucie jedności z oj-
czyzną i mimo wszystko nadzieję 
powrotu do domu. Dzisiaj w Ty-
chach spędzam święta w gronie 
bardzo licznej rodziny, na stole są 
tradycyjne potrawy, jednak każ-
da osoba, która wchodzi do rodzi-
ny, przynosi namiastkę tradycji 
ze swojego gniazda rodzinnego. 
To wspaniałe, że w tych wyjątko-
wych grudniowych dniach moż-
na wszystko i wszystkich połączyć 
przy dużym stole i przy wspól-
nym świętowaniu.

Są ludzie, dla których trady-
cja to rzecz święta, ale jak mówi 
pan Andrzej, to się zmienia. Kie-
dyś prezenty przynosił Mikołaj, 
Gwiazdka, Aniołek, albo Dzie-
ciątko, a dziś dzieci mówią, że… 
Gemini lub internet.

wróżby
Pani Edyta do Tychów przepro-
wadziła się lata temu z Mikołowa. 
Niby blisko, ale pewnie i ta Wigi-
lia różni się od innych.

– Na kolację były dwie zupy – 
rybna z głów karpia z lanym cia-
stem oraz grzybowa z suszonych 
grzybów z grzankami. Do tego 
ziemniaki z wody, kapusta z su-
szonymi grzybami, karp smażo-
ny, śledzie, owoce, kołocz. Na sto-
le stały krzyż i świece, pod obrus 
dawano siano. Przed kolacją ktoś 
z rodziny czytał Ewangelię św. 
Łukasza i odmawialiśmy modli-
twę. Potem tata częstował opłat-
kiem i składaliśmy sobie życzenia. 
Po kolacji wszyscy siedzieliśmy 
do końca, bo nikt nie mógł odejść 
od stołu sam.

Jak się okazuje nie był to jedy-
ny przesąd czy wróżba wigilijna. 
Pani Edyta mówi, że ojciec wró-
żył z orzechów włoskich jak będą 
wyglądały kolejne kwartały nowe-
go roku. Jeśli orzech był zepsu-
ty, oznaczało to problemy zdro-
wotne lub chorobę. Gaszono też 
płomień świecy. Gdy dym szedł 
w górę, wróżył dobrze, jeśli skrę-
cał w stronę drzwi, wróżył odej-
ście kogoś z rodziny…

co to jest socielnik?
W tyskim kalejdoskopie świą-
tecznym nie powinno zabraknąć 
tradycyjnych potraw z zagranicy. 
O ukraińskich świętach opowia-
da znana i popularna piosenkarka 
Raisa Misztela.

– Wigilia to po rosyjsku So-
cielnik. Obchodzony jest 6 stycz-
nia, natomiast Boże Narodze-
nie – 7 stycznia. Niestety, od lat 
za najważniejsze święto w Rosji 
i na Ukrainie jest uważany Nowy 
Rok, więc i prezenty również daje 
się tutaj tego dnia pod choinkę. 
Kiedy w 1979 roku przyjecha-
łam z byłego ZSRR do Polski nie 
wiedziałam nic Świętach Bożego 
Narodzenia, jednak od razu by-
łam nimi zachwycona, dla mnie 
to było coś nadzwyczajnego, pięk-
nego. Wigilia to dla całej mojej 
rodziny najpiękniejsze święto pod 
słońcem. Jednak do tych polskich 
zwyczajów i potraw wniosłam tro-
szeczkę ukraińskiej tradycji. Jest 
u nas zawsze 12 dań, trochę pol-
skich i trochę ukraińskich: sałatka 
pod kożuchem – to ulubione da-
nie mojej córki Reginy, bez niego 
nie ma Wigilii, sałatka po żydow-
sku, bliny z czerwonym kawio-
rem, grzanki ze szprotkami, śledź 
z jabłkami, bakłażan zapiekany 
z pomidorami, grzyby, zupa ryb-
na, no i oczywiście zawsze królu-
je karp zapiekany w piekarniku. 
Oczywiście jest też deser i różne 
smakołyki. Przy stole zbiera się 
cała rodzina i zaczynamy, kiedy 
pojawia się pierwsza gwiazdka 
na niebie. Po kolacji rozpakowu-
jemy prezenty, które znajdujemy 
pod choinką.
Leszek sobieRaj ●

PS. Pani Urszuli Polubiec z Tyskiej 
Rady Seniorów dziękuję za pomoc 
przy zbieraniu materiału.

każdy ma swoje boże NarodzeNie
choć wieLe wigiLijnych zwyczajów MaMy wspóLnych, TO jEDNAK W POSZcZEGóLNych MIEjScAch POLSKI, A NAWET RODZINAch WIDAć PEWNE RóżNIcE.

W różnych zakątkach kraju na stołach wigilijnych znaleźć można różne potrawy, ale zawsze winno ich być dwanaście.

Nie tylko choinka, ale i świąteczna dekoracja stołu jest ważnym elementem bożonarodzeniowej atmosfery.

fre
eim

ag
es

.co
m

ar
c.

8 | 21 gRudnia 2021 www.tychy.pltwoje tychy Nasze tychy



reklama

niewyczeRpany jest 
wpRost doRobek 
LiteRatuRy dziecięcej 
i popuLaRnej, 
dotyczącej Świąt 
bożego naRodzenia 
i każdy Rok pRzynosi 
nowe pozycje. pRobLeM 
jednak zaczyna 
się w chwiLi, kiedy 
MówiMy o wieLkiej 
LiteRatuRze. tutaj 
pozycji odnoszących się 
bezpoŚRednio do Świąt 
jest stosunkowo 
niewieLe.

Na cztery sposoby
Filolog i literaturoznawcza, 
prof. Dariusz Kulesza z Wydzia-
łu Filologicznego Uniwersyte-
tu w Białymstoku w wywiadzie, 
którego udzielił Marcie Gawinie 
(www.uwb.edu.pl) potwierdza, 
że pisarze i poeci niechętnie się-
gają po temat bożonarodzeniowy, 
gdyż wydaje się być on nieodpo-
wiedni do przedsięwzięć wysoko-
literackich. Jego zdaniem powo-
dy są co najmniej dwa. Pierwszy: 
najcenniejsze dla literatury jest to, 
co dotyczy jej samej. A skoro tak 
– powód drugi: po co angażować 

się w temat podejmowany przez 
amatorów, realizowany najczęś-
ciej w konwencji ludowej i senty-
mentalnej? Prof. Kulesza pokusił 
się o swoiste usystematyzowanie 
sposobów pisania o Świętach Bo-
żego Narodzenia.

– Najważniejsze z nich są cztery: 
religijny, magiczny, odwołujący się 
do „Opowieści wigilijnej” Dickensa 
i... kalendarzowy – twierdzi. – Boże 
Narodzenie to nie tylko cezura wy-
znaczająca początek naszej ery, ale 
także wracająca każdego roku, wy-
jątkowa data w kalendarzu. Rok się 
kończy, a jeśli chcemy podsumo-

wać to, co się wydarzyło, a przy-
najmniej zamknąć mijające dwa-
naście miesięcy, Boże Narodzenie 
odgrywa w tym przedsięwzięciu 
istotną rolę. Jest taki słynny tekst 
Kazimierza Wyki o problemach 
czasowości w „Chłopach” Włady-
sława Reymonta. Znakomity litera-
turoznawca przywołał w nim wy-
brane święta kościelne, by pokazać, 
że społeczność wsi Lipce żyje we-
dług kalendarza liturgicznego, re-
ligijnego, kościelnego. „Opowieść 
wigilijną” możemy natomiast  
uznać za swego rodzaju rekolek-
cje adwentowe i ta dickensow-
ska tradycja jest obecna również 
w polskiej literaturze współczesnej. 
W 2000 roku Olga Tokarczuk, Je-
rzy Pilch i Andrzej Stasiuk popeł-
nili teksty świąteczne, które zostały 
opublikowane w książce „Opowie-
ści wigilijne”. Potem, w kolejnych 
edycjach, dołączyli do nich m.in. 
Marek Bieńczyk i ks. Adam Bo-
niecki. W tym przypadku waż-
niejsze niż celebrowanie Bożego 
Narodzenia jest przeprowadzenie 
rekolekcji, ale nie tyle adwento-
wych, co społecznych.

o wyższości świąt...
Jeśli chodzi o literaturę polską, 
to zdaniem prof. Kuleszy jest ona 
właśnie bardziej z Wielkiej Nocy, 
niż z Bożego Narodzenia.

– Polska literatura ciągle jesz-
cze jest romantyczna – proman-
tyczna. Nasza tożsamość wyrasta 
z doświadczenia krzywdy, męki, 
nadziei na zmartwychwstanie 
i przeświadczenia o tym, że nasza 
ofiara ma znaczenie dla innych. 
To nie tylko kwestia posiadania, 
czy nieposiadania niepodległo-
ści. To jest kwestia radzenia so-
bie z historią. My umiemy sobie 
z nią radzić, gdy celebrujemy klę-
ski i niepowodzenia. Do tego le-
piej nadaje się Wielkanoc.

trzech mistrzów
Jak zaznacza prof. Kulesza, są trzy 
wzorce przedstawiania Bożego 
Narodzenia. Stworzyli je ks. Jan 
Twardowski, Roman Brandstaet-
ter i Ernest Bryll. Choć wielu pol-
skich poetów i pisarzy nawiązuje 
do Bożego Narodzenia, najważ-
niejsza w pisaniu o tym święcie 
wydaje się perspektywa religijna, 
wśród najwybitniejszych twór-
ców niezbyt popularna. A zatem 
dlaczego Twardowski, Brandsta-
etter i Bryll? Zdaniem profesora, 
Boże Narodzenie zapisane według 

nich stanowi z reguły istotną część 
pisarskiego dorobku, ujawniając 
nie tylko postawę wobec święta, 
ale także wobec literatury i świata. 
Dla pierwszego z nich punktem 
odniesienia jest św. Franciszek, 
stąd w wierszach poety dominuje 
prostota i chrześcijańska czystość, 
która niezmiennie, od XII i XIII 
wieku, od czasów św. Francisz-
ka odbudowuje Kościół. Pojawia 
się także doświadczenie tragizmu 
ludzkiego losu.

– Mówi ono o naszej samot-
ności, o miłości, która nie za-
wsze znajduje odpowiedź. Jest 
taki wiersz Twardowskiego „Bóg 
się rodzi, moc truchleje” – nawią-
zujący do słynnej polskiej kolędy. 
Jest w nim coś, co zawsze mnie 
porusza. Nie tylko przywoła-
nie Karpińskiego i nie tylko to, 
że Bóg się rodzi w nędzy. Witają 
go nie dziennikarze, nie dygnita-
rze, nie politycy, ale zwykli ludzie. 
I co – czy świat się z tego powo-
du zawalił? Nie. Świat się dzięki 
temu wyprostował. Bo co może 
być ważniejsze z punktu widzenia 
godności człowieka, niż świado-
mość, że Bóg nim się stał, że wcie-
lenie się dokonało. My myślimy 
o Bożym Narodzeniu z perspek-
tywy padania na kolana i słusznie. 
Ale ta perspektywa prostowania 
się również jest niezmiernie waż-
na – twierdzi prof. Kulesza.

Z kolei dla Romana Brandstaet-
tera w „Pieśni o moim Chrystusie” 
i powieści „Jezus z Nazarethu”, naj-
ważniejszy jest kontekst biblijny, 
zwłaszcza Stary Testament. W jego 
przypadku patrzenie na Boże Na-
rodzenie to suma doświadczenia 
dwóch testamentów, tradycji ży-
dowskiej i chrześcijańskiej. Na-
tomiast utwory Ernesta Brylla 
wyrastają z religijno-narodowe-

go, wręcz polsko-religijnego pi-
sania o Bożym Narodzeniu, bo-
wiem Polacy „anektowali” Boże 
Narodzenie na swój własny spo-
sób. Kilka wierszy Brylla o Bożym 
Narodzeniu pojawiło się w tomiku 
„A kto się odda w radość”, a po-
tem był wielki spektakl „Kolęda 
Nocka”, który miał swoją premierę 
po sierpniu roku 80, a przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego.

– Co pamiętamy ze spektaklu 
„Kolęda Nocka”? Przede wszyst-
kim „Psalm stojących w kolejce”, 
który fantastycznie wykonywała 
Krystyna Prońko. Tu już nie cho-
dzi o Boże Narodzenie, tu cho-
dzi o nasze narodzenie. To jest ten 
rzadki moment, kiedy my, Pola-
cy w sposób czytelny i wiarygod-
ny wstajemy z kolan. To karna-
wał solidarności i wolności, której 
się doświadcza. Kosztem Bożego 
Narodzenia? Zapewne większość 
z nas odpowie, że przy udzia-
le Bożego Narodzenia, ale nie 
mam prawa rozstrzygać tej kwe-
stii – mówi prof. Kulesza.

jak na jarmarku
Na drugim brzegu tego samego 
bożonarodzeniowego nurtu jest 
twórczość popkulturowa, za-
równo literacka, jak i filmowa, 
która eksploatuje temat Bożego 
Narodzenia do granic możliwo-
ści. Tysiące publikacji dla dzieci 
i młodzieży, baśnie, powieści kry-
minalne, romanse, mnóstwo fil-
mów począwszy od największych 
hitów, jak „Kevin sam w domu” 
i „To tylko miłość” po tegorocz-
ne produkcje. Na samej tylko 
platformie Netflix naliczyliśmy 
w tym roku aż 18 propozycji fil-
mów, które traktują o Świętach 
Bożego Narodzenia.
Leszek sobieRaj ●

święta – religia, magia i… kaleNdarz
wedŁug pRof. daRiusza kuLeszy Są TRZy WZORcE PRZEDSTAWIANIA bOżEGO NARODZENIA W POLSKIEj LITERATuRZE: 
KS. jANA TWARDOWSKIEGO, ROMANA bRANDSTAETTERA I ERNESTA bRyLLA.

Okładka „Opowieści wigilijnej” Dickensa, autorstwa Anna Garcii.

Profesor Dariusz Kulesza.
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podczas 4-godzinnego 
patRoLu odwiedziLiŚMy 
osieM Miejsc, gdzie 
pRzebywają bezdoMni, 
z czego dwie wizyty 
byŁy inteRwencjaMi. 
na sŁużbie 
towaRzyszyLiŚMy 
stRażnikowi MaRcinowi 
paździoRek oRaz 
staRszeMu stRażnikowi 
baRtŁoMiejowi 
kosieRkiewiczowi.

Spotykamy się o godz. 8, już 
po odprawie strażników. Uda-
jemy się pod wiadukt kolejowy 
pod ul. Mikołowską. Bezdomni 
koczujący zaraz obok noclegow-
ni? – Nie wszystkim odpowiadają 
zasady, które obowiązują w ośrod-
ku – tłumaczy strażnik Marcin. 
– Głównym problemem jest za-
kaz spożywania alkoholu na tere-
nie noclegowni – dodaje. Pytany 
o inne przyczyny ucina temat. Jesz-
cze tego samego dnia dowiedzieli-
śmy się od innych koczowników, 
że w noclegowni panuje hierar-
chia i coś na wzór wojskowej fali. 
Nowi mieszkańcy muszą wkupić 
się w łaski już urzędujących, a nie 
zawsze odbywa się to dobrowol-
nie. Dlatego część osób decydu-
je się na koczowniczy tryb życia. 
I dla alkoholu oczywiście.

koce i ciepła odzież
Zanim jeszcze opuściliśmy radio-
wóz, strażnicy zarzucają na plecy 
wielkie i wypchane wory oraz tor-
bę medyczną, gdyż nieraz okazuje 
się, że trzeba komuś udzielić po-
mocy. – Od dwóch lat doglądam 
bezdomnych – tłumaczy strażnik 
Marcin. – Znajomi o tym wiedzą 
i często przynoszą odzież, koce 
czy produkty pierwszej potrze-
by. W przypadku ostatniej zbiór-
ki, z pomocą ruszył także portal 
112Tychy, dzięki któremu trafi-
liśmy z apelem do mieszkańców 
miasta. Przez ostatnie parę dni 
otrzymaliśmy worki wypełnione 
przede wszystkim kocami i in-

nymi nakryciami, ciepłą odzieżą 
obuwiem, czy żywnością.

Tym razem nie zastaliśmy ni-
kogo. Koczowisko wygląda bar-
dziej jak małe wysypisko śmieci. 
– To jest główny problem z bez-
domnymi – mówi strażnik Mar-
cin. – Większość, gdziekolwiek się 
pojawi, robi wokół siebie niesa-
mowity śmietnik. Często załatwia-
ją swoje potrzeby w najbliższej 
okolicy i o ile koczują pod mo-
stem, raczej są niewidoczni. Prob-
lem pojawia się zimą, gdy zajmują 
klatki schodowe, strychy czy piw-
nice. Wtedy mieszkańcy dzwonią 
z interwencjami – dodaje. Zosta-
wiamy worki z odzieżą na miejscu 
i się oddalamy. – O tej porze bez-
domni są zazwyczaj na swoich „re-
jonach” – tłumaczy strażnik Bar-
tek. – Każdy ma swój, gdzie zbiera 
złom, puszki i butelki. To jest ich 
główne źródło utrzymania, dlate-
go zaciekle bronią swoich rewirów 
– tłumaczy.

Dostajemy wezwanie na ul. 
Zgrzebnioka, gdzie na klatce śpi 
bezdomny. Po drodze strażnicy 
w ciemno zgadują, po kogo jadą. 
Przez lata poznali wszystkich ty-
skich bezdomnych z imienia, na-
zwiska i pseudonimu. – Zdziwił-

by się pan, ale ja znam nawet ich 
pesele na pamięć – śmieje się 
strażnik Marcin.

Prawo to za mało
Po otwarciu drzwi klatki scho-
dowej zgłoszenie potwierdza 
straszny smród. Strażnicy trosz-
kę się ze mnie nabijają, bo im 
przychodzi pracować w o wiele 
gorszych warunkach. Bezdom-
ni moczą się we śnie, załatwiają 
swoje inne potrzeby w spodnie, 
często są zarobaczeni i miewają 
wszystkie choroby świata. – Tak 
to wygląda, niezbyt ładnie – rzu-
ca jeden ze strażników. Przy wej-
ściu do piwnicy śpi bezdomny. 
Od razu go rozpoznają, to jeden 
z braci, o których rozmawia-
li w radiowozie. – Jest trzeźwy, 
zatem jedyne co możemy zro-
bić, to zaproponować odwózkę 
na noclegownię, ale wiem, że od-
mówi. Prosimy więc, by nie spał 
na klatce, bo to przeszkadza 
mieszkańcom – tłumaczy straż-
nik Marcin. Strażnicy chwilę roz-
mawiają z bezdomnym, wypytu-
ją, co mu potrzeba. Wręczają koc 
odzież i kilka papierosów z pry-
watnych zasobów. Bezdomny 
oddala się.

– To trochę taka syzyfowa pra-
ca, mieszkańcy dzwonią, wy przy-
jeżdżacie, przeganiacie delikwenta, 
on zaś idzie spać do innej klatki. 
I tak w kółko Macieju – zauwa-
żam, ale bardziej pytam. – Tak 
to mniej więcej wygląda – odpo-
wiada strażnik Marcin. – Mężczy-
zna, przebywający na klatce, ani 
nie łamie prawa, ani nie kwalifi-
kuje się do przewiezienia do izby 
wytrzeźwień. W obowiązującym 
systemie prawnym brakuje pod-
staw do usunięcia osoby bezdom-
nej z uwagi na sam fakt jej prze-
bywania w określonym miejscu. 
Tylko w sytuacji gdy zachowanie 
lub stan osoby bezdomnej zagra-
ża zdrowiu lub życiu jej lub in-
nych osób, można ją siłą usunąć 
z klatki lub korytarza i odtrans-
portować np. do izby wytrzeźwień. 
Ja jednak widzę głębszy sens na-
szych interwencji. Przede wszyst-
kim mamy bezpośredni kontakt 
z bezdomnym. Wypytujemy go 
o stan zdrowia i jego potrzeby. 
Dzięki tym interwencjom może-
my lepiej dopasować naszą po-
moc. Może to zabrzmi dziwnie, 
ale po prostu podczas takich in-
terwencji czy zwykłych wizyt zbie-
ramy zamówienia na buty, czap-

ki, rękawiczki, opatrunki, sztućce 
i inne przedmioty pierwszej po-
trzeby – wylicza. – Zaraz pojedzie-
my odebrać łóżko polowe – do-
daje strażnik Bartek. – W jednym 
z bloków na innym osiedlu w piw-
nicy zamieszkał bezdomny. Bardzo 
czysty, na jego obecność nie uskar-
żają się mieszkańcy. Dotychczas 
spał na ziemi. Razem z Marcinem 
rozpowiadaliśmy, że potrzebujemy 
łózka polowego i... otrzymaliśmy 
takie od naszego starego „klienta”, 
który sam kiedyś był bezdomnym, 
ale wyszedł z tego na prostą.

mieszkaniec altany śmietnikowej
Po drodze otrzymujemy zgłosze-
nie, że są problemy z bezdomnym 
w altanie przy ul. Kubicy. Straż-
nicy wiedzą doskonale do kogo 
jadą. W śmietniku mieszka bez-
domny, zaś jego obecność prze-
szkadza pracownikom w odbiorze 
odpadów. Między kontenerami 
porozwieszane są ciuchy na wie-
szakach oraz przedmioty pierw-
szej potrzeby. Koniec końców 
mieszkaniec śmietnika spakował 
się do wózka dziecięcego i opuścił 
altanę. Powtarza się procedura. 
– Co u ciebie? Potrzebujesz cze-
goś? Może spodnie se nowe weź, 
te masz już mocno sfatygowane. 
Masz też kurtkę i maseczki. Faj-
kę byś jeszcze chciał, ty to jesteś. 
Masz i nie pakuj się w kłopoty. 
Do zobaczenia.

Możemy udać się na oś. P, 
gdzie czeka na nas kolejny bez-
domny. – Znam go osobiście 
od lat – opowiada strażnik Bar-
tek. – Żył z partnerką, której po-
magał w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, ale kobieta zmarła, 
a on stał się z dnia na dzień bez-
domnym i bezrobotnym. Lubi 
piwo wypić, ale nigdy go nie wi-
działem zataczającego się. Ak-
tualnie zajmuje pomieszczenie 
w piwnicy. Dba o porządek woko-
ło siebie, a dodatkowo pełni rolę 
stróża, bo jak coś zginie z piwnicy, 
to będzie na niego, zatem w jego 
najlepszym interesie jest, aby nic 

z piwnicy nie zginęło – opowia-
da. Na miejscu już nas wyczeku-
je mieszkaniec piwnicy. Strażnicy 
wyciągają łóżko polowe i wypeł-
nione worki, które transportuje-
my do pomieszczenia. Moja obec-
ność z aparatem mocno peszy 
mieszkańca, ale i tak nie potrafi 
powstrzymać uśmiechu i chyba 
nawet łzy. Po krótkiej rozmowie 
strażnicy wracają do radiowozu 
biedniejsi o kilka złotych i papie-
rosy. Minęła około godzina patro-
lu strażników miejskich.

Na naszej trasie widnieją jesz-
cze: pustostan, zamieszkała przy-
czepa reklamowa, budowa klasz-
toru franciszkańskiego oraz 
cmentarz. Gdy nie zastajemy ko-
czowników, zostawiamy rzeczy 
w umówionym miejscu i jedzie-
my dalej. Jeden „obóz”, który od-
wiedzamy, wyróżnia się. Jest pro-
wizoryczna kuchnia polowa, stół, 
baniaki z wodą, posłania, a nawet 
radio. – Niedawno się przenieśli-
śmy – mówi jeden z koczowników. 
– Staramy się nie rzucać w oczy, 
bo ludzie zaczynają do nas zaglą-
dać. Zazwyczaj dzieci z ciekawo-
ści lub by porzucać w nas kamie-
niami – żali się. Gdy wypytujemy 
o genezę bezdomności, słyszymy 
te same elementy co wcześniej. 
Problemy z alkoholem, kłopo-
ty finansowe, zniszczone rela-
cje, rozwód, śmierć żony – to kil-
ka klocków, z których budują się 
wszystkie te historie.

– To nie jest łatwe zadanie – 
mówi strażnik Marcin. – Nie 
można do niego podchodzić, jak 
do innej pracy, o której zapomi-
nasz, gdy kończy się zmiana. Bez-
domni zaczepiają nas, gdy jeste-
śmy na mieście z rodziną. Często 
przychodzą z jakimiś problemami, 
wówczas kontaktujemy się z kole-
gami na służbie, by jak najszybciej 
je rozwiązać. Bycie strażnikiem 
traktuję bardziej jako powołanie 
niż sposób zarobienia na życie. 
Bez takiego podejścia bardzo ła-
two jest się wypalić w kilka tygo-
dni. kaMiL peszat ●

Razem z przewodnicząca rady 
miasta Barbarą Konieczną oraz 
Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Wartogłowca przygotowaliśmy 
przepisy na potrawy, których nie 
może zabraknąć podczas tego-
rocznych świąt.

sernik przewodniczącej
– Święta Bożego Narodzenia to dla 
każdego z nas wyjątkowy i ma-
giczny czas w roku. Czas w któ-
rym oczekujemy narodzin Jezusa 
Chrystusa. Od kilku lat przejęłam  
pałeczkę po mamie, która skupia-
ła wszystkich członków rodziny 
u siebie w domu rodzinnym. Teraz 
ja mam ich wszystkich na głowie 
– żartuje przewodnicząca Rady 
Miasta Barbara Konieczna. – 
Kiedy pierwsza gwiazdka pojawi 
się na niebie, to najstarsza osoba 
rozpoczyna modlitwę i dzieli opła-
tek. Oczywiście na stole, oprócz 
potraw wigilijnych, nie może za-
braknąć dodatkowego nakrycia 
stołu dla zagubionego wędrow-
ca. Zgodnie z tradycją na Wigilii 

mamy 12 dań – zupa grzybowa 
z łazankami, barszcz czerwony, 
karp smażony, ryba w galarecie, 
ryba po grecku, pierogi, krokiety, 
kapusta z grochem, śledź w sosie 
musztardowym, kompot z suszu, 
kutia i oczywiście mój ulubiony 
sernik, na którego przepisem się 
dzielę.
SkłaDNiki: 1 kg twarogu z wia-
derka, 1 kg twarogu półtłustego, 
10 dkg masła, 25 dkg cukru, 2 
opakowania cukru waniliowego, 
15 jajek (dużych), 60 gram mąki 
ziemniaczanej, 1 budyń śmietan-
kowy i masa czekoladowa (może 
być kupna).

Zmiksować masło z cukrem 
i cukrem waniliowym, dodając 
stopniowo po jednym żółtko, na-
stępne dodać ser, mąkę i budyń. 
Ubić białka na sztywną masę i de-
likatnie wymieszać z masą sero-
wą. Włożyć do blachy na papierze 
do pieczenia. Piec w nagrzanym 
piekarniku około 80 minut w tem-
peraturze 180 stopni. Wyłączyć 
piekarnik i dać serników tro-

chę odpocząć przy uchylonych 
drzwiczkach piekarnika. Masę cze-
koladową wymieszać i rozsmaro-
wać na wystudzonym serniku.

gospodynie z wartogłowca
Koło Gospodyń Wiejskich z War-
togłowca zaprosiło nas na spot-
kanie opłatkowe, a znając zami-
łowanie pań do gotowania, nie 
omieszkaliśmy zapytać o autor-
skie wigilijne przepisy. – Co roku 
spotykamy się przed świętami, 
by połamać się opłatkiem, zło-
żyć sobie życzenia i obdarować 
prezentami – mówi Gertruda Ma-
chulec. – Tradycją jest również 
nasz udział w pasterce, na którą 
udajemy się ubrane w tradycyjne 
stroje. Zapraszam na nią wszyst-
kich mieszkańców Wartogłowca 
– dodaje, przekazując nam trzy 
świąteczne przepisy.

kutia ukraińska po śląsku pani 
róży
SkłaDNiki: 10 dkg pszenicy 
na kutię, 10 dkg maku, 1/2 li-

tra mleka, 10 dkg masła, 10 dkg 
miodu, bakalie. Pszenicę gotu-
jemy w wodzie (trzeba ją dusić, 
ciągle podlewać wodą, aż bę-
dzie miękka, a woda odparu-
je). Ma być tak miękka jak ryż 
na sypko. Trwa to co najmniej 
trzy godziny. Mak traktujemy 
tak samo, tylko że gotujemy 
go w mleku, jeszcze dłużej niż 
pszenicę. W trakcie gotowania 
można go podlewać wodą, a nie 
mlekiem. Później dwu-, trzykrot-
nie trzeba go zemleć. W misce 
zmieszać przygotowaną pszeni-
cę, mak, bakalie, miód. Można 
dodać trochę startej skórki z cy-
tryny, także trochę soku z cytry-
ny (żeby było lekko kwaskowe). 
Następnie wstawić do lodówki. 
Podawać schłodzone.

moczka
SkłaDNiki: 1/2 piernika, 
1 szklanka cukru, bakalie/orze-
chy, 1/4 masła, łyżka mąki, tab-
liczka gorzkiej czekolady, szczyp-
ta soli, cytryna

Piernik zalać wodą, aby go za-
kryć – odstawić na całą noc. Na-
stępnie gotować i zblendować, 
dodać cukier i dalej gotować. 
Według uznania dodać bakalie. 
Z masła i mąki zrobić zasmażkę 
i dodać do gotującego się piernika 
razem z czekoladą, cytryną i solą. 
Podawać na drugi dzień.

Pasztet z gęsi
Upiec całą gęś, dodać do piecze-
nia 1 kg karczku, ½ kg boczku 
wędzonego surowego, 2 cebule, 

3 główki czosnku, sól, pieprz, 
majeranek. Wszystko upiec 
do miękkości. Mielimy trzy-
krotnie, dodajemy 2 całe jajka, 
bułkę moczoną w mleku wcześ-
niej zmieloną. Jak masa wyjdzie 
za tęga, można dodać wody. 
Ewentualnie można podzielić 
masę na dwie części i do jednej 
dodać żurawinę, do drugiej su-
szone śliwki. Wkładamy do fo-
remek i pieczemy 45 min. w 170 
stopniach.
kaMiL peszat ●

przepisy wigilijne i świąteczne potrawy

Palce lizać!

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wartogłowca 
podczas spotkania opłatkowego.
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codzieNNość z bezdomNością
RepoRteR „twoich tychów” ucZESTNIcZył W PATROLu STRAży MIEjSKIEj W TychAch. 

Niektórzy bezdomni potrafią się całkiem wygodnie urządzić np. w piwnicy bloku.
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reklama

leszek sobieraj
l.sobieraj@twojetychy.pl

Lata ReaLnego 
socjaLizMu, czyLi jak 
Mówią niektóRzy „czasy 
sŁusznie Minione”, nie 
spRzyjaŁy wystawneMu 
Świętowaniu, caŁej tej 
koMeRcyjnej otoczce, 
któRa dziŚ zawŁadnęŁa 
większoŚcią z nas. 
pRobLeMy związane 
gŁównie z bRakieM… 
wszystkiego 
spRawiaŁy, że poLskie 
Rodziny skupiaŁy 
się na zdobywaniu 
Różnych pRoduktów, 
na tyM, by zReaLizować 
powszechne wówczas 
kaRtki Lub na poLowaniu 
na coŚ, co Można byŁo 
ofiaRować koMuŚ 
na pRezent. cieszyLiŚMy 
się dRobiazgaMi, 
aLe RzeczywistoŚć 
skRzeczaŁa…

sprzedaż wiązana
W związki z brakami w zaopa-
trzeniu, do codziennego języka 
trafiły takie określenia, jak „li-
sta kolejkowa”, „stacz kolejkowy”, 
„sprzedaż wiązana” (zakup jedne-
go atrakcyjnego towaru łączono 
z zakupem innego, nieatrakcyj-
nego dla klienta, bez obniżania 
cen obu towarów). Oczywiście 
niemal wszystko było reglamen-
towane. W dziejach PRL rozróż-
nia się trzy „okresy kartkowe”. 
Pierwszy od zakończenia wojny 
do 1950 r, drugi – od 1951 do 1953 
r i trzeci – od 1976 do 1989 r. Ten 
ostatni rozpoczął się od kartek 
na cukier, potem system kartko-
wy rozszerzono na mięso, wyroby 
mięsne, masło, mąkę, ryż i kasze, 
a w kolejnym etapie – na czeko-
ladę, alkohol, benzynę, wreszcie 
na pieluchy, watę masło, proszek 
do prania, a nawet buty. Z kolei 
pokwitowanie ze skupu makulatu-
ry uprawniało do odbioru papieru 
toaletowego wg przelicznika: kilo-
gram makulatury – jedna rolka.

jadą cytrusy
W podporządkowanej jednej par-
tii mediach – TVP, Polskim Radiu 
i rzecz jasna w prasie – informo-
wano, iż rząd stara się jak może, 
by na święta zwiększyć dostawy 

towarów. Informowano, iż do pol-
skich portów przybijają kolejne 
statki, np. „Snow Flower” przy-
wiózł z Kolumbii banany, „Sie-
miatycze” i „Estebogen” – cytry-
ny, „Olkusz” – soki pomarańczowe 
i cytrynowe. W przedświątecznym 
tygodniu zapowiadany był statek 
„Oświęcim” z tonami rodzynek, 
a w ładowniach „Contilibana” 
były suszone figi. Statki zawijały 
do portów jeden za drugim.

Skoro mowa o cytrusach, to 
przysłowiowe wręcz stały się po-
marańcze kubańskie, coś w rodza-
ju „wyrobu czekoladopodobnego”. 
W latach 80. Kuba stała się jed-
nym z głównym dostawców cy-
trusów do Polski, także dlatego, że 
Kubańczycy zgodzili się rozliczać 
je w… węglu. Pomarańcze z Kuby 
były jakby niedojrzałe – zielone, 
kwaśne, włókniste, ale w sklepach 
(i przed nimi) i tak ustawiały się 
po nie długie kolejki.

sklepy czynne godzinę dłużej
Tygodnik „Echo” co roku za-
mieszczał rubrykę „Handel i 
usługi w okresie świątecznym”. W 
grudniu 1980 roku, a więc kilka 
miesięcy po powstaniu Solidar-
ności i rok przed ogłoszeniem 
stanu wojennego, w jednym z nu-
merów czytamy, iż Wydział Han-
dlu i Usług Urzędu Miejskiego w 
Tychach wydał zarządzenie, by od 
19 do 22 grudnia sklepy z artyku-
łami przemysłowymi i spożyw-
czymi pracowały o godzinę dłużej 
niż do tej pory. W Wigilię Super-
sam w części spożywczej miał być 

czynny w godzinach 8-16. Tego 
dnia sklepy z art. przemysłowymi 
były nieczynne, z wyjątkiem Ce-
pelii, Rzemieślnika, Jubilera przy 
pl. ZBOWiD. Ustalono świątecz-
ne dyżury dla… lokali gastrono-
micznych – w Wigilię miały dy-
żurować „Kaskada”, „Słoneczna”, 
„Paprotka”, bar „Koniczynka” 
i „Przystań”, a pierwszego dnia 
świąt – m.in. „Mimoza”, „Kame-
ralna”, „Agawa”, Teatralna”, „Ma-
leńka” oraz bary: „Sasanka”, „Pyr-
lik” i „Unibar”.

będą problemy
W grudniu 1980 roku Wigilia 
była w środę, więc pisano o tym, 
że dostawy towarów mogą oka-
zać się niewystarczające z uwagi 
na to, że dla większości Polaków 
święta trwać będą bardzo długo, 
czyli 4 dni. Tymczasem zwraca-
no uwagę, że od dłuższego czasu 
występowały „ogromne wykupy 
artykułów żywnościowych”. In-
formowano, iż mimo zwiększo-
nych dostaw wielu produktów, 
półki w sklepach nadal świeciły 
pustkami.

spisana kolejka po… bony
Aby ułatwić zakupy i równo, 
„socjalistycznie” podzielić naj-
bardziej poszukiwane towary, 
władze wielu miast wprowadzi-
ły przed świętami jednorazowe 
bony na zakup „wyższych gatun-
ków mięsa, wędlin oraz masła”. 
Ustalono, że każdemu przysługuje 
jednorazowy bon: 80 dkg wędzo-
nek (szynka, baleron, polędwica), 

50 dkg mięsa (schab środkowy, 
karkowy, wieprzowina bez kości) 
oraz 25 dkg masła.

Bony wydawano tylko na do-
wody osobiste, ale idąc po bon, 
nie wszyscy zabierali dokumen-
ty ze sobą. Prasa odnotowała taki 
oto dialog (uwaga to nie jest skecz 
kabaretowy!):

Staruszka I: Kto to zarządził, że 
trzeba okazywać dowody? Kartki 
na cukier można było dostać na 
odcinek renty. Nikt nas nie infor-
mował, że teraz trzeba przynieść 
dowody.

Urzędniczka: Przecież my 
wszystkich nie znamy, a to są 
duże pieniądze. Każda kartka ma 
wartość 150 zł. Musi pani wrócić 
po dowód.

Staruszka I: Ale można było 
wywiesić ogłoszenia na klatkach 
w blokach, że potrzebny jest do-
wód...

Staruszka II: Takiego bałaganu 
jeszcze nie widziałam. Jak wczo-
raj stałam po śledzie, to kolejka 
była spisana. Każdy wiedział, kto 
za kim stoi i dobrze się stało.

Emeryt I: Każdy chce kupić jak 
najszybciej. Wiadomo, że szynki, 
polędwicy później nie będzie.

Emeryt II: Jakby zaczęli wyda-
wać bony tydzień temu, to by nie 
było tego tłumu, a tak zwalili 
wszystko na administrację i są za-
dowoleni.

kilo karpia – 100 zł
Jak święta to oczywiście karpie. 
W latach powojennych karp był 
rybą… luksusową. Któryś z mi-
nistrów wymyślił hasło: „karp 
na każdym wigilijnym polskim 
stole” i zarządził tworzenie sieci 
Państwowych Gospodarstw Ry-
backich. Rozpoczęło się zary-
bianie stawów na wielką skalę. 
Mimo to, co roku ustawiały się 
gigantyczne kolejki po karpie. 
Zatrudnieni w zakładach pracy 
i instytucjach na ogół otrzymy-
wali przydziały na karpia w miej-
scach pracy, jednak gdy w sklepie 
towaru zabrakło, urządzano „ko-
lejkową loterię” lub dzielono rybę 
na części, że każdy mógł dostać 
przynajmniej kawałek.

Karpie kupowało się wtedy, 
kiedy „rzucono” je do sklepów 
i po odstaniu w kolejce, trzeba 
było szybko wracać do domu, 
bo zakupiona ryba jeszcze żyła. 
A że do Wigilii było nieraz kil-

ka dni, nieodłącznym elemen-
tem „świeckiej tradycji świątecz-
nej” PRL były wanny pełne wody 
z pływającymi karpiami. Uciechę 
miały dzieci, bo bawiły się z ryba-
mi, a poza tym, aż do Wigilii nie 
musiały się myć.

Tyszan na ogół zaopatry-
wał Pszczyński Zakład Ryba-
cki. W 1980 roku kilogram kar-
pia kosztował ok. 100 złotych, ale 
jak mówił kierownik zakładu re-
porterowi „Echa”: przy takich ce-
nach do produkcji karpia trzeba 
było dokładać.

Paczek nie będzie
Jedno z grudniowych wydań 
„Echa” przynosi informację 
o kontroli zaopatrzenia skle-
pu znajdującego się przy FSM. 
Otóż kontrolujący „stwierdzili 
na zapleczu sklepu galanterię 
czekoladową w ilości 500 kg, 
jak również czekolady w ilości 
2.000 sztuk. Dostawa tych arty-
kułów przeznaczona była na za-
opatrzenie paczek świątecznych 
dla dzieci tyskich zakładów pra-
cy”. Tymczasem, mimo iż paczki 
przygotowano za zgodą Urzędu 
Wojewódzkiego, a zamówie-
nia znajdowały się w Gminnej 
Spółdzielni Tychy, „osoby kon-
trolujące poleciły kierownicz-
ce placówki wydać cały towar 
do jednorazowej sprzedaży”. 
I w ten sposób „dzieci pracow-
ników tyskich zakładów nie 
otrzymały paczek ze słodyczami, 
które stanowiły zawsze najmil-
szą niespodziankę na gwiazdko-
wych imprezach organizowanych 
przez tyskie zakłady pracy”.

miliony paczek
Wydarzeniem w rodzinach 
były paczki na święta przesy-
łane przez krewnych z zagrani-
cy. A po wprowadzeniu stanu 
wojennego, lawinowo moż-
na powiedzieć, ruszyła pomoc 
z zagranicy. Do Polski trafiały 
paczki z krajów zachodniej Eu-
ropy, USA, Kanady, a nawet Au-
stralii. Przesyłano m.in. cukier, 
margarynę, mleko w proszku, 
proszek do prania, leki, papie-
rosy. Jak się szacuje, iż w tym 
czasie do Polski trafiło od kil-
ku, nawet do trzydziestu milio-
nów paczek! Najwięcej jednak 
było z Niemiec. Co prawda ko-
munistyczna propaganda, któ-
rej echa nadal pobrzmiewają, 
przez długie lata przekonywa-
ła, że Niemcy (oczywiście ci 
z RFN) to rewanżyści, czekają-
cy tylko na okazję, by odzyskać 
Wrocław czy Gdańsk, Polacy 
szybko przekonali się, że w tym 
kraju mieszkają tysiące ludzi do-
brej woli.

Święta w PRL były skromne 
lub bardzo skromne, jak mówio-
no były to „święta spod lady”. Jed-
nak mimo wszystko wielu star-
szych Polaków z pewną nostalgią 
wraca do tamtych czasów. Para-
doksalnie – im bardziej wła-
dza starała się budować model 
państwa świeckiego, ogranicza-
jąc wpływ kościoła i religii, tym 
bardziej polskie rodziny kultywo-
wały wielopokoleniowe tradycje 
i zwyczaje, zwracając się wówczas 
ku temu, co stanowi istotę świąt 
– religijnego przeżywania Boże-
go Narodzenia. ●

święta w Prl 
bRaki w zaopatRzeniu, kaRtki, koLejki po… WSZySTKO, KubAńSKIE POMARAńcZE, PAcZKI Z ZAGRANIcy…

Żywe choinki były w PRL towarem równie deficytowym, jak i wszystko inne.

W latach 80. polskie rodziny musiały urządzić święta 
z tego, co można było kupić na kartki…
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Lokalne koło stowarzyszenia 
Młodzi Demokraci działa w Ty-

chach od ponad roku. Organizacja 
zrzesza osoby w wieku od 13. do 
30. roku życia, które mają poglądy 
centrowe, liberalne, socjalliberal-
ne i demokratyczne.

Tyską grupę tworzą młodzi ludzie, 
często organizujący lub angażu-
jący się w różnego rodzaju akcje 
charytatywne i/lub społeczne. 
W minionym roku wspierali m.in. 
przygotowanie Szlachetnej Pacz-
ki, kilkukrotnie sprzątali okoliczne 
lasy, zorganizowali Europejski Ty-
dzień Mózgu. Młodzi Demokraci 

zabierali głos w ważnych spra-
wach dotyczących miasta, jak na 
przykład zmiana trasy autobusu 
linii 254 czy rozszerzenie stref par-
kowania hulajnóg elektrycznych. 
Przewodniczącym koła jest Miłosz 
Warchoł – organizator Strajku 
Uczniowskiego z 2019 roku, były 
przewodniczący kilku Rad Mło-
dzieżowych, absolwent Warszaw-
skiej Akademii Młodych Liderów. 

Stowarzyszenie jest otwarte na 
współpracę z mieszkańcami Ty-
chów. W każdej sprawie można 
pisać na adres:

demokracitychy@gmail.com. 

W październiku br. z inicjaty-
wy Klubu Radnych Koalicji 

Obywatelskiej Rada Miasta zde-
cydowała, że Miasto Tychy opra-
cuje i wdroży program wsparcia 
leczenia niepłodności metodą in 
vitro. Zgodnie z podjętą uchwałą 
program z programu będą mogli 
skorzystać mieszkańcy Tychów, 
a będzie on obowiązywał w la-
tach 2022-2025.

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) niepłodność uzna-
wana jest za chorobę społeczną. 
Szacuje się, że w przypadku około 
2% osób zmagających się z tym 
problemem jedyną skuteczną 
metodą leczenia jest zapłodnienie 
pozaustrojowe (in vitro).

Biorąc pod uwagę liczbę miesz-
kańców naszego miasta pro-
gnozuje się, że wsparcia może 
potrzebować co najmniej 100 
par. Uchwała zakłada, że wła-
śnie tyle osób będzie mogło 
skorzystać z programu. Prze-
widywane dofinansowanie 
wyniesie 10 000 zł do jednej 
procedury zapłodnienia poza-
ustrojowego. Szacunkowy koszt 
realizacji programu w okresie 3 
lat to około 1 mln zł.

Do 2016 r. procedura in vitro 
była świadczeniem, którego 
koszt pokrywało Ministerstwo 
Zdrowia. Obecny rząd zawiesił 
jednak finansowanie progra-
mu.

Członkowie i sympatycy tyskie-
go koła Platformy Obywatel-

skiej wraz z Młodymi Demokrata-
mi z Tychów kolejny raz włączyli 
się w akcję Szlachetna Paczka.

W tym roku paczka została przy-
gotowana dla 71-letniej pani 
Anny z Tychów, która choruje na 
POChP (przewlekła obturacyjna 
choroba płuc). Pani Anna jest 
objęta domową opieką tlenową, 
a kilka miesięcy temu na jej płucu 
wykryto guz. 

W paczce dla Pani Anny znalazły 
się m.in. żywność, środki czysto-
ści, garnki, prześcieradła, pod-
kłady na łóżko, ręczniki, płyta CD 
z muzyką Zbigniewa Wodeckie-
go, książki o tematyce historycz-
nej oraz ulubione jej ukochane 
słodycze Kasztanki.

Wiosną dla pani Anny zostanie 
wypożyczony przenośny kon-
centrator tlenu, dzięki któremu 
będzie mogła spełnić swoje ma-
rzenie o wychodzeniu na spacery.

reklama
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Rada Osiedla Paprocany zapra-
sza na „Koncerty kolęd” w wy-
konaniu Jerzego „Jorgusia” Mo-
skały. Koncerty odbędą się 
w żywiej stajence o. Franciszka-
nów, na placu będącego w bu-

dowie kościoła i klasztoru Fran-
ciszka i Klary (ul. Paprocańska 
– Przemysłowa). Posłuchać i po-
śpiewać kolędy razem z J. Mo-
skałą będzie można 2 i 6 stycz-
nia, od godz. 18.30. Ls ●

Jak brzmi połączenie muzyki kla-
sycznej i elektronicznej – niezwy-
kle! Taki właśnie jest trap violin 
style – rodzaj muzyki upowszech-
nianej prze tyski duet SIDOR x 
S-AGE, który właśnie wydał swój 
debiutancki album z 14 kompo-
zycjami własnymi oraz interpre-
tacjami wybitnych dzieł muzyki 
klasycznej i nie tylko. Powsta-
nie płyty umożliwił Tyski Bank 
Kultury – program grantowy dla 
lokalnych artystów prowadzony 

przez Miejskie Centrum Kultury 
w Tychach.

Pełna energii i świeżości – taka 
jest debiutancka płyta duetu SI-
DOR x S-AGE, który tworzą ka-
meralista i skrzypek AUKSO Or-
kiestry Kameralnej Miasta Tychy 
Marcin Sidor oraz reżyser dźwię-
ku i producent muzyczny Szymon 
Herbuś, odpowiedzialny za elek-
troniczną część tej muzycznej 
fuzji. Usłyszymy tu kompozy-
cje Chopina, Vivaldiego, Bacha, 

Beethovena, ale nie pozostawia 
też w tyle światowych przebojów 
i tak obok mistrzów wieków ubie-
głych usłyszeć możemy tyską in-
terpretację bondowskiego „Sky-
fall”. Na płycie nie brakuje też 
kompozycji własnych tyszan.

Nowy produkt wypuścił tak-
że Sebastian Riedel, lider zespo-
łu Cree i syn jednego z najbar-
dziej znanych tyszan, Ryszarda 
Riedla. Najnowsza płyta artysty 
– „Kolęda” to zbiór kolęd i pa-
storałek nagranych przez jedne-
go z najbardziej znanych i cenio-
nych przedstawicieli nurtu blues 
rock w Polsce. Album zawiera 
dziewięć klimatycznych, aku-

stycznych kompozycji. Kilka 
z nich to znane wszystkim kolędy 
w nowych aranżacjach, a pozosta-
łe utwory to premierowe nagrania 
z doskonałymi tekstami Mirosła-
wa Bochenka.

Płyta, w limitowanym nakła-
dzie, wydana została w gustow-
nej formie kartonowego digipa-
cka, z rozchylanymi skrzydełkami 
i kilkunastostronicową książeczką 
z tekstami oraz licznymi zdjęcia-
mi. W środku każdej z płyt znaj-
duje się drobna niespodzianka. 
Ponadto do każdego egzempla-
rza płyty dołożona jest karta świą-
teczna z odręcznym autografem 
Sebastiana Riedla. ww ●

Mateusz kRzyżowski, 
niezwykLe uzdoLniony 
MŁody pianista 
z tychów, zwyciężyŁ 
w MiędzynaRodowyM 
konkuRsie MŁodych 
pianistów „aRtuR 
Rubinstein in MeMoRiaM” 
w bydgoszczy.

Podczas konkursu jury przesłu-
chało 29 pianistów z 12 krajów 
świata. Do finału zakwalifiko-
wano szóstkę, w tym trzech pia-
nistów z Polski. Tyszanin okazał 
się bezkonkurencyjny, zdobywa-
jąc również nagrodę za najlepsze 
wykonanie utworu Karola Szyma-
nowskiego, Nagrodę Chopinow-
ską oraz nagrodę dyrektora kon-
kursu im. Ewy Stąporek-Pospiech 
za najlepsze wykonanie koncertu 
z orkiestrą.

To jeden z najważniejszych 
polskich konkursów muzyczny 
dla młodych pianistów. Honoro-
wym przewodniczącym konkur-
su jest Ewa Rubinstein – córka 
wielkiego pianisty. W przeszłości 
objawiały się tu niesamowite ta-
lenty – pianiści, którzy przez wie-
le lat nagrywali dla znaczących 
wytwórni płytowych czy zdoby-
wali najwyższe lokaty na Kon-
kursie Chopinowskim w Warsza-
wie. Konkurs organizowany jest 
od 1993 roku przez Państwowy 
Zespół Szkół Muzycznych im. 
Artura Rubinsteina w Bydgosz-
czy i Towarzystwo Mozartowskie 
w Bydgoszczy. Występy finałowe 
pianistów odbyły się w Filhar-
monii Pomorskiej im. Ignacego 

Jana. Pianistom akompaniowa-
ła Polska Orkiestra Sinfonia Iu-
ventus.

O tyskim pianiście pisali-
śmy już wielokrotnie, przy oka-

zji Nagród Prezydenta Miasta 
Tychy, którą otrzymał Mateusz 
w kategorii kultura, czy podczas 
październikowego XVIII Mię-
dzynarodowego Konkursu im. 

Fryderyka Chopina, w którym 
wirtuoz znalazł się wśród półfi-
nalistów, co było jednym z naj-
większych osiągnięć pianisty.
kaMiL peszat ●

tRadycyjnie, wRaz 
z kończącyM się RokieM 
kaLendaRzowyM, 
popRosiLiŚMy 
uRszuLę poLubiec, 
pRzewodniczącą 
tyskiej Rady 
senioRów ii kadencji 
o podsuMować 
Mijających dwunastu 
Miesięcy pRacy.

– W związku z pandemią i okre-
sowym zamknięciem w domu, 
które poznaliśmy pod nową dla 
nas nazwą „lockdown”, prze-
nieśliśmy się do nowej formy 
komunikowania i porozumie-
wania się – mówi szefowa TRS. 
– Tym narzędziem stał się tele-
fon z nieograniczoną możliwoś-
cią funkcji. Wykorzystaliśmy 
tę możliwość i w ślad za Śląską 
Radą ds. Seniorów, uruchomi-
liśmy nasze tyskie, senioralne 
poradnictwo w najróżniejszych 
sprawach. Czasem osoby dzwo-
niły, aby móc z kimś porozma-
wiać i nie oszaleć. A czasem 
były to prośby o pomoc czasem 
w bardzo trudnych sprawach. 
Muszę powiedzieć, że do dnia 
dzisiejszego trwają rozmowy na-
szej „senioralnej linii”. Są to już 
jednak rozmowy spokojniejsze 
i w innych sprawach – informuje 
Urszula Polubiec.

– Organizacje pozarządowe 
z którymi najczęściej współpra-
cujemy np. IB Polska, przy któ-
rym działa Klub Seniora Platy-
na, Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, Centrum Usług Spo-
łecznościowych rozpoczęły dla 
swoich klubowiczów i słucha-
czy internetowe spotkania, wy-
kłady i warsztaty. Bardzo pomo-
gło nam to, że w 2017 roku Tyska 
Rada Seniorów wraz z uczniami 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 
uruchomiła kurs komputerowy, 
który dał nam podstawy obsługi 
komputera. Wówczas nie mogli-
śmy przewidzieć, jak przydatne 
będą te zajęcia dziś, gdy naszym 
życiem zaczął rządzić komputer 
i telefon.

– Jako Tyska Rada Seniorów 
staraliśmy się funkcjonować 
w pandemicznych warunkach 
jak najaktywniej – kontynuuje 
przewodnicząca TRS. – Byliśmy 
zapraszani na warsztaty edu-
kacyjne on-line, inicjowaliśmy 
działania przez platformy inter-
netowe, ankietowaliśmy grupę 
seniorów nt. polityki senioral-
nej. Zawiesiliśmy okresowo po-
siedzenia wszystkich członków 
ale uczestniczyliśmy w „aka-
demii lidera”, szkoleniu o pla-
nowaniu działań społecznych, 
o zasadach opieki nad osobami 
starszymi z demencją, zaprojek-

towaliśmy działania pomocowe, 
nagrywaliśmy podcasty i filmi-
ki promujące senioralną aktyw-
ność. Nie zmarnowaliśmy tego 
czasu, bo zdobywaliśmy lub po-
głębialiśmy wiedzę, którą wyko-
rzystujemy w partycypacji spo-
łecznej i relacjach ze wszystkimi 
niemal środowiskami senioral-
nymi, samorządowymi i tzw. 
trzeciego sektora.

W momencie poluzowania 
obostrzeń, tyscy seniorzy przy-
stąpili do organizacji IV Senio-
riady. – Niestety, musiała się ona 
odbyć z ograniczeniami i z za-
chowaniem bezpieczeństwa co-
vidowego, ale była i my byliśmy. 
Seniorzy wyszli z domów i cie-
szyli się z możliwości spotkania 
i integrowania się – zapewnia U. 
Polubiec.

– W nowej siedzibie Tyskiej 
Rady Seniorów na Edukacji 11, 
do której zdążyliśmy się prze-
nieść z ul. Barona, odmrozili-
śmy tzw. dyżury konsultacyj-
ne w każdy wtorek od 16 do 18. 
Seniorzy zwracają się z różnymi 
sprawami i potrzebami. Cza-
sem musimy pomóc z porząd-
kowaniem licznych dokumen-
tów, w których starsze osoby się 
gubią czy pomóc w formułowa-
niu urzędowych pism. Pomaga-
my w sprawach prostych, nie wy-
magających wsparcia instytucji, 
do których w razie konieczności 
przekierowujemy. Bywa, że se-
niorzy kontaktują się w sprawach 
dotyczących przestrzeni miasta, 
skarg na różne nierzetelne po-
stępowania względem seniorów, 
utrudnienia w egzystencji, inter-
wencji w sprawie linii autobuso-
wych, rozkładów na przystan-
kach czy ciągłego braku ławek 
dla niepełnosprawnych. W miarę 
możliwości, naszej wiedzy i kom-
petencji staramy się pomagać, 
podejmować tematy i zagadnie-
nia – dodaje.

– Dzięki organizacjom poza-
rządowym zorganizowaliśmy dla 
naszych tyskich seniorów spot-
kanie z psychologiem i informa-
tykiem. Często bywamy w róż-
nych środowiskach senioralnych 
i obserwujemy straty, jakie po-
nieśliśmy przez pandemię, utratę 
licznych wspólnych znajomych, 
zubożenie w naszej mentalno-
ści czy brak chęci do aktywno-
ści, do edukowania i działania. 
Nie ma złotego środka i lekar-
stwa. Musimy, po prostu musi-
my się otwierać, uczestniczyć 
i odbudowywać nasze relacje. 
Korzystajmy ze wszelkich moż-
liwości jakie stwarza nam Samo-
rząd Miasta Tychy, liczne orga-
nizacje pozarządowe, biblioteki, 
środowiska senioralne, nasze pa-
rafie i my sami... 
ww ●

rozegrał koNkureNcję 
tyszanin zdobyŁ najważniejsze nagRody W MIęDZyNARODOWyM KONKuRSIE DLA PIANISTóW.

Dyrektor artystyczny konkursu Jan Popis (z lewej) wręcza dyplom 
Mateuszowi Krzyżowskiemu, laureatowi I nagrody głównej.
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fuzja muzyki klasycznej i elektroniki i kolędy bluesmana.

„tyskie” Płyty Pod choiNkę

Święta u Franciszkanów.

Jorguś w staJeNce

Nie zmarNowaliśmy 
czasu...
pRzewodnicząca tRs O DZIAłANIAch W MIjAjącyM 
ROKu.

Stało się już tradycją, że od po-
czątku Świąt Bożego Narodzenia 
aż do końca stycznia parafia bł. 
Karoliny Kózkówny organizuje 
cykl koncertów kolędowych. Nie 
inaczej będzie i tej zimy.

– Rozpoczynamy już w Boże 
Narodzenie (25 grudnia o godz. 
16) koncertem kolędowym Hen-
ryka Czicha z zespołu Universe, 
a kończymy 30 stycznia o godz. 
18 występem Eleni – mówi ks. 
prob. Józef Szklorz. – Pomiędzy 
tymi datami będziemy gościć 
w naszej świątyni jeszcze m.in. 
zespół Carrantuohill (26.12 
o godz. 18), Grzegorza Polocz-
ka, Katarzynę Piwnik i Bartosa 
(2.01 godz. 18), Chór „Harfa” 
z Imielina (16.01 godz. 16) i ze-
spół Śląsk (20.01 godz. 19). Bę-

dzie też koncertował nasz para-
fialny chór „Laudate Dominum” 
(23.01 godz. 16), a w niedzielę, 
9 stycznia tradycyjnie w naszym 
kościele zostaną zainaugurowa-
ne Tyskie Wieczory Kolędowe. 
O godz. 18 festiwal zostanie ofi-
cjalnie rozpoczęty, po czym ko-
lędy zaśpiewa znakomity ze-
spół Camerata Silesia – dodaje 
ks. Szklorz.

Wszystkie koncerty będą trans-
mitowane w TV Karolina na Yo-
uTube.

Tradycyjnie też na terenie 
farskich ogrodów od 25 do 31 
grudnia odwiedzać można żywą 
szopkę, która otwarta będzie 
w niedziele i święta od godz. 
8 do 21, a w tygodniu w godz. 
8-19. ww ●

na żywo i na youTube.

karoliNa kolęduJe

Korzystając z czasu przedświątecznego, pragnę podziękować 
za wyrazy życzliwości i wszystkim Państwu złożyć serdeczne 
życzenia:

Niech magiczna noc Wigilii Bożego Narodzenia 
przyniesie spokój, radość, tak potrzebne zdrowie 

i szczęście we wszystkim. Niech otacza nas rodzina 
i ludzie z życzliwością i dobrocią. W Nowym Roku 2022 

wszelkiej pomyślności i pięknych planów na dalsze życie

życzą Przewodnicząca TRS II kadencji wraz z koleżankami i kole-
gami, członkami Tyskiej Rady Seniorów.
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niedawno ukazaŁa 
się książka „wojny 
wikingów” autoRstwa 
tyszanina daMiana 
fieRLi – nauczycieLa 
histoRii, pisaRza, 
spoŁecznika oRaz 
MiŁoŚnika wikingów. 
jest to Świetnie 
wydana pRopozycja 
dLa MiŁoŚników 
histoRii. wydawnictwo 
ofeRuje szeReg 
zdjęć, RepRodukcji 
obRazów, szkiców oRaz 
Map, pokazujących 
RzeczywistoŚć od Viii 
do Xi wieku.

„Twoje Tychy”: Do kogo 
adresowana jest ta książka, 
do laików czy osób, które chcą 
ugruntować swoją wiedzę 
na temat wikingów?
DamiaN FieRla: – Książka 
skierowana jest zarówno do lai-
ków jak i do osób posiadających 
już pewną wiedzę na temat wi-
kingów i okresu zwanego „epoką 
wikingów”. Dla tych pierwszych 
będzie to możliwość uporządko-
wania informacji, jakie zapewne 
posiadają po lekturze artykułów 
prasowych czy po obejrzeniu 
dość popularnych ostatnio 
filmów, czy to dokumentalnych, 
czy fabularnych. Tym, którzy już 
od dłuższego czasu interesują 
się tematem, „Wojny wikingów” 

dadzą możliwość pogłębienia 
wiedzy. Mówiąc krótko, 
w „Wojnach wikingów” każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Krążą pogłoski, że Mieszko I mógł 
być wikingiem. Ile w tym jest 
prawdy?
– Istnieją trzy główne hipo-
tezy dotyczące pochodzenia 
pierwszych władców z dynastii 
Piastów. Jedni twierdzą, że był 
wikingiem i – tak jak Ruryk 
na Rusi – wraz ze swą wikińską 
drużyną stworzył państwo 
polskie. Inni uważają, iż Mieszko 
był przedstawicielem, czy też 
potomkiem kasty rządzącej 
w Państwie Wielkomorawskim, 
które upadło na początku X 
wieku i swym terytorium obej-
mowało także tereny należące 
później do państwa Polan, tj. 
Śląsk i Małopolskę. Najbardziej 
prawdopodobna jest jednak 
teoria, iż Mieszko wywodził 
się z rodzimej kasty rządzącej, 
a wikingowie byli jedynie częścią 
jego wojsk najemnych w tzw. 
drużynie książęcej. Wyko-
rzystywanie skandynawskich 
najemników było wówczas dość 
często spotykane. Wikingowie 
służyli nie tylko władcom Polski, 
ale również władcom Czech i ce-
sarzom bizantyjskim. Odgrywali 
również rolę broni psychologicz-
nej. Złą sławą cieszyli się w całej 
Europie, Afryce Północnej i Azji. 

Często uważano ich za wysłan-
ników piekieł, demony, a nawet 
wilkołaki.

Dość często zaznacza Pan, że jest 
polskim patriotą, skąd zatem tak 
żywe zainteresowanie wikingami? 
Czy możemy liczyć na opracowanie 
historii Słowian?
– Historia Skandynawii jest moją 
pasją. W „Wojnach wikingów” 
wiele miejsca poświęciłem ich 
kontaktom ze Słowianami, 
a były one bardzo ożywione. 
Wikingowie mieli olbrzymi 
wpływ nie tylko na kształtowanie 
się państwowości naszych 
wschodnich sąsiadów. Jak 
wiemy, zjednoczenie wszystkich 
plemion nad Dniestrem, Dnie-
prem i Wołgą – co dało początek 
Rusi Kijowskiej – zawdzięczamy 
wikingom, potomkom Ruryka 
i jego Waregów. To oni tworzyli 
najwyższą warstwę społeczną 
nowego państwa, zwanego 
na początku Gardariki, czyli 
Krajem Grodów. Ze Słowianami 
Zachodnimi, czyli między inny-
mi z naszymi przodkami, było 
trochę inaczej. Władcy Polan, 
szczególnie po opanowaniu 
ujścia Odry, odgrywali bardzo 
dużą rolę w światowym handlu 
niewolnikami, co było podstawą 
gospodarki władców skandy-
nawskich i stało się wkrótce 
podstawą gospodarki Mieszka 
I i Bolesława Chrobrego. Odra 

spełniała wówczas rolę jednej 
z głównych dróg handlowych, 
a u jej ujścia mieścił się jeden 
z ważniejszych w ówczesnym 
świecie grodów – Wolin, zwany 
przez wikingów Jomsborgiem. 
Handel niewolnikami, ale 
również skórami zwierząt, 
kłami morsów i miodem, był 
głównym czynnikiem, który 
doprowadził do wzrostu potęgi 
państwa pierwszych Piastów. 
Kontakty handlowe przerodziły 
się z czasem w ścisłe kontakty 
polityczne. Córka Mieszka 
I – Świętosława, zwana przez 
wikingów Sygrydą – została żoną 
króla Szwecji, a po jego śmierci 
żoną króla Danii, Norwegii 
i Anglii. Jej potomkowie rządzili 
całą północą Europy. Wpływ 
wikingów na naszą wczesną 
historię, jak i wpływ naszych 
przodków na wczesną historię 
Skandynawii jest bardzo duży. 
Zapewne jedna z najbliższych 
książek będzie poświęcona 
głównie Słowianom.

Jak wyglądała i ile trwała praca 
nad książką?
– Praca nad książką trwała 
półtora roku. To nie tylko 
czytanie i tłumaczenie sag, 
roczników i pamiętników, 
ale również opracowywanie 
map i wybór odpowiednich 
ilustracji. Także niezwykle 
udana sesja zdjęciowa. Oprócz 
pisania to także wielotygodnio-
wa współpraca z grafikiem, 
rysownikiem map, fotografem 
i plastykiem rysującym postacie 
Słowian, wikingów, Anglosasów, 
Celtów i Bizantyjczyków. Trzeba 
było również dokonać selekcji 
informacji, które chciałoby się 
przekazać czytelnikowi. Książka 
nie może mieć kilku tysięcy 
stron. I to chyba jest najtrud-
niejsze. Dylemat, co zostawić 
w tekście, co usunąć, mam 
do dzisiaj.

Siedem z jedenastu rozdziałów 
ma w tytułach słowo „wojna”. 
To znak czasów, o których książka 
traktuje czy cecha typowa dla 
wikingów?
– I jedno i drugie. Opisywany 
okres, tj. od końca VIII do poło-
wy XI wieku, to okres ciągłych 
wojen, nie tylko tych, w których 
brali udział piraci z Północy. 
Jednakże tam, gdzie pojawiali się 
wikingowie, Normanowie czy 
Waregowie – jak ich w różnych 
częściach Europy nazywano – 
wojny przybierały niezwykle 
okrutny charakter. Podczas 
wypraw wojennych miesz-
kańcy Skandynawii zadziwiali 
bezwzględnością wszystkich 
mieszkańców kontynentu. Opisy 
krążące na dworach europejskich 
władców, mówiące o piciu przez 
wojów z Północy krwi poległych 
w boju, o stosowaniu rytuału 
„krwawego orła” na wziętych 
do niewoli, polegającego 
na zawieszeniu płuc żyjącego 
wciąż skazańca na odrąbanych 

od kręgosłupa żebrach, 
wywoływały paniczny strach 
przez Duńczykami, Norwegami 
i Szwedami.

Planuje Pan kolejną książkę 
skupiającą się na kulturze, 
wierzeniach i obyczajach 
wikingów?
– Tak. Wkrótce zaczynam 
pracę nad „Życiem codziennym 
wikingów”. Temat bardzo mało 

rozpowszechniony wśród 
czytelników książek historycz-
nych, a równie fascynujący jak 
wojny, podboje czy pałacowe 
przewroty. Mało kto wie, jak 
wikingowie mieszkali, co jedli, 
jak ubierali się na co dzień, 
jak wyglądał wikiński ślub? Ile 
rzeczy im zawdzięczamy? Ile 
od nich przejęliśmy, nie mając 
teraz o tym pojęcia.
RozMawiaŁ: kaMiL peszat ●

o brutalNych Piratach 
ze skaNdyNawii
RozMowa z daMianeM fieRLą, TySKIM MIłOŚNIKIEM hISTORII, AuTOREM ŚWIEżO WyDANEj KSIążKI O WIKINGAch.

Okładka nowej książki Damiana Fierli „Wojny Wikingów”. 

W sesji zdjęciowej do książki wzięła udział także rodzina autora.  
Na zdjęciu od lewej: Damian Fierla, żona Ludmiła i syn Ragnar.
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WeekeND Na jaRmaRkufLash

Od piątku do niedzieli (17-19 grudnia) tysiące tyszan – mimo 
nie zawsze sprzyjającej aury – wzięło udział w trzynastej edycji 
Tyskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Organizator, Miejskie 
centrum Kultury, przygotował wiele atrakcji dla całych rodzin, a 
wśród nich niedzielny fireshow „Mikołaj w opałach”.  ww ●
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MaRek susLik znany 
jako MaRco pL czy też 
white woLf odebRaŁ 
ostatnio wyRóżnienie 
w kategoRii „wyczyn” 
podczas gaLi koLosy 
2021. juRy nagRodziŁo 
tyszanina za „udane 
zaadaptowanie 
siebie i spRzętu 
do ekstReMaLnych 
teMpeRatuR i waRunków 
sybeRyjskiej ziMy”.

Marek Suslik przystosował swo-
ją towarzyszkę drogi – Elzę, czy-
li motocykl Honda XL 600 LM 
do srogiej zimy, montując między 
innymi narty po bokach jedno-
śladu i wyruszył w najzimniejsze 
miejsce na ziemi – Jakuck w pół-
nocnej Rosji.

Plan zakładał przejechanie pra-
wie 11 tysięcy kilometrów zimą 
z Tychów na drugi kraniec Azji 
w mrozie dochodzącym do –50 
stopni Celsjusza. Po miesiącu 
zdobył Jakuck, w którym zakoń-
czył swą podróż. Nie była to jego 
pierwsza zimowa wyprawa mo-
tocyklem, we wcześniejszych la-
tach odbył trasy, które upewniły 
go, że taka aktywność jest możli-
wa. Miał „przyjemność” zimą po-
jechać m.in. na Nordkapp, czyli 
najbardziej wysunięty na północ 
punkt Europy.

„Twoje Tychy”: – Marku, 
kto normalny jedzie tysiące 
kilometrów do Jakucka i to zimą 
na motorze? Po co robi się takie 
rzeczy?
Marek Suslik: – Nie pojechałem, 
żeby coś zdobyć. W sumie 
to do dziś się zastanawiam, 
co mnie ciągnie na takie 
wyprawy. Myślę, że bardziej 
zasadnym pytaniem jest 
dlaczego wyruszam, niż po co... 
Dlaczego zatem? Bo lubię. 
Sprawia mi przyjemność 
wystawianie się na coraz gorsze 
warunki i marznięcie. Testowa-
nie swoich granic... Motocykle 
to był mój konik od dziecka. 
W mojej rodzinie zaintereso-
wanie tym środkiem transportu 
jest dziedziczne. Pierwsze 
zdjęcie na motocyklu zrobiono 
mi gdy miałem 5 miesięcy. 

Mam je do dziś. Zaczynałem 
od motorynki, którą szybko za-
mieniłem na Ogara 200 czy MZ. 
Dorastałem wśród motocykli, 
na których starałem się jeździć 
cały rok. To był po prostu mój 
naturalny środek transportu. 
Gdy dorosłem, kupiłem sobie 
pierwszy motocykl enduro, 
zacząłem przesuwać granicę. 
Zacząłem jeździć po bezdrożach 
oraz w coraz gorszych warun-
kach. Jednak wciąż jeździłem 
„wokoło komina”, po okolicz-
nych lasach czy polach. W zimę 
udawałem się w kilkugodzinne 
trasy. Głupio to zabrzmi, ale 
czerpałem ogromną satysfakcję 
z tego marznięcia.

Kiedy postanowiłeś ruszyć 
w dalsza trasę?
– Pierwszym większym wyjaz-
dem, który wymagał większego 
samozaparcia i przełamania 
się był niemiecki zlot motocy-
klowy Elefantentreffen. Zlot 
odbywa się w górach niedaleko 
Monachium, gdzie temperatury 
sięgają –20 stopni Celsjusza. 
Tam zawsze były grube zimy. 
Trafiłem na temperatury 
–28 stopni. To było pierwsze 
większe wyzwanie, jakie 
sam sobie postawiłem. Trasa 
z Tychów wyniosła ok. 800 km. 
Tam odkryłem „zmoty” czyli 
maszyny, które są przerabiane 
tylko i wyłącznie do ciężkich 
zimowych warunków. Takie 
konstrukcje często przezna-
czone są na jeden sezon lub 
jedną wyprawę, podczas której 
motocykl po prostu niszczeje. 
Zobaczyłem konstrukcje żyw-
cem wyjęte z planu zdjęciowego 
filmu postapokaliptycznego. 
Wtedy zrozumiałem, że to jest 
środowisko dla mnie – im 
bardziej nieprzyjazne i nieprze-
jezdne, tym lepsze. Testowanie 
siebie i wystawianie swojego 
organizmu na próbę stało się 
nieodłącznym elementem 
mojego życia.

To twoje zaparcie w końcu zostało 
docenione. Kolos to najważniejsza 
w kraju nagroda dla podróżnika.
– Bardzo się cieszę, że Kolosa, 
którego otrzymałem, przyznano 

mi w kategorii Wyczyn. 
Nominację dostałem również 
w kategorii Podróże. Muszę 
przyznać, że same nominacje 
były dla mnie nagrodą. To jest 
przedsięwzięcie niekomercyjne 
i nie można zapłacić, aby 
znaleźć się wśród nominowa-
nych. Osoby, które wcześniej 
otrzymały Kolosa są dla mnie 
prawdziwymi autorytetami... 
I nagle ja otrzymuję wyróżnienie 
za swój wyczyn. Trudno mi było 
w to uwierzyć. Tym większa była 
moja radość.

Co jest dla Ciebie największym 
wyzwaniem podczas tak 
karkołomnego wyczynu?
– Podczas wyjazdów pokonuję 
przede wszystkim ograniczenia 
psychiczne, fizyczne ale 
i sprzętowe. To jest kluczowe 
i z tego mam ogromną satys-
fakcję. Na co dzień zmagałem 
się z temperaturą –50 stopni. 
Cała wyprawa trwała ponad 
miesiąc. Im dalej, tym miałem 
do czynienia z coraz gorszymi 
warunkami. Jak startowałem 
spod „Żyrafy” to temperatura 
była siedem na plusie. Pod 
koniec 1,5 miesięcznej podróży 
podczas ostatnich dni termo-
metr pokazywał –60 stopni.

Twój wyczyn śledziło w jednej 
chwili ponad 70 tys. widzów...
– Ludzie wkręcili się w moją 
podróż jak w serial. Dzięki 
aparaturze, którą miałem 
ze sobą, mogli obserwować gdzie 
jestem, ile kilometrów przeje-
chałem, z jaką prędkością i przy 
jakiej temperaturze. Codziennie 
dostałem wiadomości od ludzi 
z całego świata, miałem z nimi 
stały kontakt. W pewnym 
momencie zrozumiałem, 
że to już nie tylko moja podróż 
i mam ze sobą, jak to się mówi 
w żargonie piłkarskim, dwuna-
stego zawodnika. Każdy postój 
spotykał się z pytaniami o mój 
stan zdrowia. Po prostu czułem, 
że mam za sobą potężną grupę 
życzliwych mi osób.

Ile spałeś dziennie? Dało się 
w ogóle wyspać w takich 
warunkach?

– Tyle o ile. Spałem 
po 5-6 godzin. Wydawałoby się, 
że po całym dniu na ekstremal-
nym zimnie trochę ciepła uśpi 
każdego. Tak to nie działa. Gdy 
przychodziło mi spać, musiałem 
odciąć się od rzeczywistości. 
Pomagała w tym muzyka, 
której słuchałem. Starałem się 
też naturalnie wybudzać. Nie 
miałem ustawionego budzika, 
bo po prostu często byłem tak 
zmęczony, że ze zmęczenia 
nie mogłem zasnąć. Brzmi 
to dziwnie, ale tak było. Gdy już 
zasnąłem, zależało mi na tym, 
aby organizm wypoczął na tyle, 
na ile uzna za potrzebne.

Jak wyglądają przygotowania 
do takiej wyprawy?
– Bardzo prosto – po prostu 
jeżdżę na motorze cały rok i nie 
chodzę ciepło ubrany. Staram 
się ciągle swoje ciało wystawiać 
na ekspozycję. Poza tym, to też 
może zabrzmieć dziwnie, ale 
staram się przed wyprawą 
przeziębić się. Swoje wyprawy 
rozpoczynam zawsze w styczniu, 
co związane jest z tym, że chcę 
spędzić święta z rodziną. Może 
to brzmi drastycznie, ale liczę 
się z tym, że to mogą być moje 
ostatnie z nimi święta.

Co zatem jest najbardziej 
niebezpieczne w Twoich 
wyprawach?
– Tym razem były to TIR-y. 
O ile ja mogę zniwelować 
niebezpieczeństwo, dbając o swój 
stan zdrowia i stan techniczny 
pojazdu, o tyle nie mam 
wpływu na zachowanie 
innych użytkowników drogi. 
W zderzeniu z samochodem nie 
mam żadnych szans. W drodze 
do Jakucka widziałem wiele 
samochodów w rowie. Traktuję 
je jako potencjalne pociski. 
Poza tym w pewnym momencie 
przestałem mijać osobowe samo-
chody i znalazłem się na trasie, 
którą pokonują tylko i wyłącznie 
samochody towarowe. Z pozycji 
kierowcy TIR-a motocyklista 
jest niezauważalny. Warto 
też pamiętać, że tam nikt się 
mnie nie spodziewał. Dość 
często kierowcy jadą środkiem 
drogi, gdyż wiedzą, że ruch jest 
znikomy, a ewentualne inne 

pojazdy będą widoczne z daleka. 
Mały motocykl to coś, czego nikt 
nie bierze pod uwagę. Stąd każdy 
TIR to dla mnie potencjalne 
zagrożenie. Te jeżdżą często 
w konwojach. Tam po prostu nie 
jeździ się samemu ze względu 
na śmiertelne temperatury. 
W momencie, gdy się zatrzymasz 
z powodu awarii i jesteś sam 
– giniesz. Nie ma lawety czy po-
mocy technicznej. W razie gdy 
ciężarówka odmawia posłuszeń-
stwa, zostawiasz ją i zabierasz 
się z kolegami z konwoju. Tak 
to wygląda. Zatem gdy mijam 
pierwszego TIR-a, zasypuje mnie 
mała lawina śnieżnego kurzu, 
widoczność spada praktycznie 
do zera, a za nim jadą kolejne, 
które nie widzą mnie, a ja często 
nie widzę ich, a nawet nie mam 
pojęcia ile ich jest. W takich 
warunkach bardzo łatwo 
o tragiczny wypadek.

Miałeś moment, w których chciałeś 
odpuścić? Dotknąłeś swojej 
granicy?
– Mam ją cały czas przed sobą. 
Zrobiłem w życiu ponad 35 
tys. km zimą. Mogę przyznać, 
że nie miałem jeszcze sytuacji 
tak kryzysowej, abym zawrócił. 
Od strony technicznej nic mnie 
nie zaskoczyło. Oczywiście 
cierpiałem odmrożenia kończyn 
i do dziś mam problem z palcem 

u dłoni. To, co mnie jednak 
zaskoczyło, to jakuckie dzikie 
konie. Potrafią całymi stadami 
spać na drodze. Stąd podróż 
nocą jest wielce niewskazana. 
Trudny był też moment, gdy 
przejeżdżałem przez rzekę 
Lenę. Zamarza, dzięki czemu 
jeżdżą po niej blisko stutonowe 
ciężarówki. Temperatura spada 
do –70 stopni. Jest takie zjawisko 
zaobserwowane wśród narciarzy, 
że buty pod wpływem tempera-
tury się kurczą. Tam zaobserwo-
wałem to samo z moim kaskiem. 
Jakby mi ktoś go zacisnął na szyi. 
Jak wchodziłem do baru to mu-
siałem poczekać, aż plastik się 
rozszerzy, trzaskając przy tym. 
Ściągałem kombinezon, który 
mogłem postawić na sztywno 
przy grzejniku i patrzyłem jak 
powoli dosłownie spływa.

O czym myślisz podczas podróży?
– O wszystkim i to kilka razy. 
W podroży mam mnóstwo 
czasu na myślenie. Przemyślałem 
swoje życie zawodowe, swoje 
życie prywatne, swoje miejsce 
na ziemi. Ja już przemyślałem 
przemyślane rzeczy. Ale faktycz-
nie często pojawia się to pytanie 
w mojej głowie – czy warto 
tak ryzykować? Skoro planuję 
kolejne podróże to odpowiedź 
jest oczywista.
kaMiL peszat ●

im gorzej tym… lePiej
RozMowa z MaRkieM susLikieM, TySZANINEM, KTóRy OTRZyMAł WyRóżNIENIE PODcZAS GALI KOLOSóW.

Marek Suslik z Kolosem i zdjęciem Elzy.
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Tyszanin był długo oklaskiwany podczas gali Kolosów.
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„Twoje Tychy”: Na temat pana 
twórczości można by napisać 
książkę. Czy pana życie również 
było bogate w wydarzenia? 
Zacznijmy od dzieciństwa.
– Urodziłem się w Katowicach 
w 1954 roku. Ojciec Mieczysław 
był wtedy podoficerem wojska, 
mama Czesława pracowała 
jako maszynistka w jednostce 
wojskowej. Po przyjściu na świat 
brata i mnie zajęła się naszym 
wychowaniem. Były to ciągle 
ciężkie powojenne czasy. 
Po zawirowaniach związanych 
z rezygnacją ojca z pracy 
w wojsku i zmianą miejsca 
zamieszkania wylądowaliśmy 
na Opolszczyźnie u dziadków 
– rodziców mamy. Dziadek 
Stefan urodzony na Wołyniu, 
jako poddany cesarza walczył 
na froncie włoskim I wojny. 
Po ucieczce z niewoli przedostał 
się do Francji, był żołnierzem 
gen. Hallera i Piłsudskiego, 
ranny, odznaczony krzyżem 
wojennym, uczestnik wojny bol-
szewickiej. W lutym 1940 roku 
został zesłany z babcią i ósemką 
dzieci, jako jedna z pierwszych 
polskich rodzin na Syberię 
w rejon Wołogdy, gdzie przeżyli 
tragedię syberyjskich łagrów. 
Po pakcie Sikorski-Majski 
i tułaczce do Uzbekistanu, nie 
dostawszy się do Armii Andersa, 
dziadek zaciągnął się do II Armii 
Wojska Polskiego. Szlak bojowy 
zakończył pod Budziszynem 

w maju 1945 roku. Po demobi-
lizacji dostał nakaz osiedlenia 
się na Ziemiach Odzyskanych 
w Dytmarowie koło Prudnika 
na Opolszczyźnie. Babcia 
z czwórką dzieci (bo dwoje 
zmarło, a dwoje starszych 
walczyło na froncie) wróciła 
do Polski w czerwcu 1946 roku, 
po długiej tułaczce z pustyni 
Kizył-Kum w Uzbekistanie. Syn 
Janek, 14-letni chłopak pozo-
stawiony umierający w śniegach 
Syberii... powrócił jako żołnierz 
I Armii, zdobywca Berlina. 
Córka Władysława dostała się 
do Brygady im. Bohaterów 
Westerplatte I Armii Wojska 
Polskiego. M.in. na podstawie 
prowadzonych z nią rozmów-
wywiadów o jej przygodach 
wojennych, autor scenariusza 
Janusz Przymanowski kon-
struował postać Lidki w filmie 
„Czterej pancerni i pies”. Dziadek 
wykształcił jak mógł wszystkie 
dzieci, gromadząc po wojnie 
największą bibliotekę w okolicy, 
z której i ja potajemnie ko-
rzystałem. Z niej wykradałem 
sienkiewiczowską Trylogię 
i książki Kraszewskiego w wieku 
8-10 lat. Wcześniej rodzice 
zapisali mnie do przedszkola, ale 
często z niego uciekałem. Życie 
na wsi było ciekawsze niż sie-
dzenie w zamknięciu. Nie bałem 
się ciężkich prac polowych jak 
żniwa czy wykopki. Pasaliśmy 
też krowy, paliliśmy ogniska nad 

którymi gotowaliśmy sobie zupę, 
czy piekliśmy ziemniaki. Mieli-
śmy dużo swobody jeszcze przed 
pójściem do szkoły. Zakamarki 
gospodarstwa, rzeka i dziadkowy 
las to była nasza wolność. 
Obdarzano nas niebywałym za-
ufaniem. Prowadziliśmy zabawy 
w wojnę z odnajdywaną bronią 
i rozbrajaniem niezliczonej ilości 
pocisków, sprzedawaliśmy miej-
scowemu kowalowi znajdowane 
bagnety po 5 zł (równowartość 
dziesięciu bułek w sklepie), 
pływaliśmy w rzece wpław 
i w balii, kąpaliśmy w niej konia 
i jeździliśmy na oklep. Bawiliśmy 
się w Indian, sami robiliśmy łuki 
i strzały. Potrafiliśmy zrobić jako 
6–7-latkowie wiele rzeczy, z któ-
rymi na pewno nie poradziliby 
sobie dzisiaj 16–latkowie. Dotąd 
ze szczegółami pamiętam te 
niezwykle inspirujące i ciekawe 
czasy. Taka to moja „rzeka 
dzieciństwa”.

Ale w końcu trzeba było iść 
do szkoły. Nie bał się pan nowych 
obowiązków i zamknięcia 
w murach?
– Szkołę podstawową rozpoczą-
łem w wieku 7 lat w Dytmaro-
wie. Dotąd pamiętam nazwisko 
swojej pierwszej nauczycielki. 
Pani Ułaszewska roniła łzy gdy 
opuszczałem wiejską szkołę w II 
klasie; rodzice dostali mieszkanie 
w Prudniku i tam chodziłem 
aż do ósmej klasy. Lubiłem się 

uczyć, pociągała mnie ciekawość 
świata, więc nie miałem specjal-
nych problemów w przyswajaniu 
wiedzy. Wśród rówieśników 
zawsze byłem chyba jednym 
z lepszych uczniów. Po szkole 
często jeździłem z rodzicami 
do dziadków pomagać im 
w pracach polowych. W szkole 
uczestniczyłem we wszystkich 
dostępnych kółkach zaintereso-
wań. Wśród nich modelarskie, 
techniczne i sportowe. W VIII 
klasie reprezentowałem szkołę 
w zawodach sportowych w kilku 
dyscyplinach.

Jako zdolny, aktywny uczeń nie 
miał pan pewnie problemów 
z dostaniem się do szkoły średniej?
– Nie przypominam ich sobie. 
Po zdaniu egzaminów wstępnych 
rozpocząłem naukę w LO im. 
Adama Mickiewicza w Prudni-
ku. I tutaj nauka nie sprawiała 
mi specjalnych trudności. 
Ponieważ od najmłodszych lat 
dużo czytałem, bardzo dobrze 
radziłem sobie z większością 
przedmiotów. Udzielałem się też 
w kółku teatralnym. Występo-
waliśmy na różnych akademiach 
szkolnych. Od III klasy liceum 
zacząłem grać w siatkówkę 
w okręgowej lidze juniorów 
w klubie Pogoń Prudnik. Wyjeż-
dżaliśmy na rozgrywki po całym 
województwie. Honorarium 
za mecz wyjazdowy stanowiła 
tabliczka czekolady. Jak tylko 
znalazłem wolną chwilę, ciągle 
odwiedzałem na wsi dziadków, 
przede wszystkim jak chorowali, 
aby im pomagać. Do matury 
specjalnie się nie przygotowy-
wałem, bo nauka to był pewien 
proces i jak się uczeń przykładał, 
to był na bieżąco. Zdałem 
bez problemu i otrzymałem 
świadectwo dojrzałości.

Ale na pewno miał pan 
problem z wyborem studiów, 
z którym spotykają się zdolni 
nieukierunkowani maturzyści.
– Ha, ha, nie miałem szczegól-
nego pomysłu na studia, zresztą 
w domu się nie przelewało 
i rodzice zakładali, że to brat 
podejmie studia, a ja pójdę 
do pracy. Mimo to postanowiłem 
złożyć papiery na polonistykę 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Opolu i równolegle na Akade-

mię Sztuk Pięknych w Krakowie, 
bo tam były egzaminy wcześniej. 
I dostałem się, będąc nawet 
liderem egzaminu, bo podobno 
zadecydowała „realistyczna 
poprawność rysunku i nieska-
żona świeżość autora”. Posta-
nowiłem studiować i na siebie 
zapracować.

Skąd ten pomysł z ASP, przecież 
w szkole nie wykazywał pan 
szczególnego zainteresowania 
plastyką. Przecież to sport był 
pana pasją od VIII klasy szkoły 
podstawowej i osiągał pan sukcesy 
w tej dziedzinie.
– W tamtych czasach sport 
nie był jeszcze upragnio-
nym sposobem na życie. 
Przeglądaliśmy z kolegami 
przed maturą informatory 
o studiach wyższych. Oprócz 
polonistyki zostały mi jedne 
studia, które miały wcześniejszy 
termin egzaminu wstępnego. 
Być może siedziało to we mnie 
od dzieciństwa, wieczorami 
nie było co robić, więc mama 
namawiała mnie do rysowania. 
W wiejskich zimowych warun-
kach to był sposób na nudę. 
I coś mi z tego zostało. Jak się 
dowiedziałem, że na ASP trzeba 
przygotować teczkę z rysunkami, 
to ją zrobiłem. Została oceniona 
jako „autentyk” czyli „nie 
skażona” nauczaniem rysunku. 
Z kolei rysunek egzaminacyjny 
wzbudził sensację wśród ponad 
setki kandydatów na studia 
i wyróżniony został przez egza-
minatorów. Rysowaliśmy panią 
Zosię, ubraną w bieli, o siwych 
włosach, białych bucikach 
i białych perełkach na szyi. Był 
to mój pierwszy rysunek węglem 
i na dużym kartonie. Dzięki 
niemu, mimo dwugodzinnego 
spóźnienia na egzamin z historii 
sztuki, dostałem się na studia 
z drugiego miejsca na liście. 
Niestety, to wcześniejsze 
nieprzygotowanie plastyczne 
długo było dla mnie problemem 
na początku studiów. Zacząłem 
mocno odbiegać poziomem 
od kolegów, którzy ukończyli 
liceum plastyczne lub chodzili 
na kursy przygotowawcze.
Dość szybko pojawił się jednak 
ważniejszy problem do poko-
nania. Na świecie pojawić się 
miał mój syn. Ożeniłem się 

w połowie drugiego semestru 
i odtąd trzeba było podejmować 
decyzje za troje. Rozpocząłem 
równoległą pracę w zespole 
profesorów uczelni – projekto-
waliśmy na rzecz powstającej 
Huty Katowice i rozwijającej się 
Dąbrowy Górniczej. Zdarzało 
się, że wieczorem wsiadałem 
w pociąg do Prudnika, jechałem 
do żony i synka, by rano być 
z powrotem na uczelni. Czasem 
oni przyjeżdżali do mnie, wtedy 
przemycałem ich do akademika. 
Od II semestru miałem już 
stypendium naukowe. Na IV 
roku dostałem także stypendium 
fundowane z Katowickiej 
Fabryki Mebli. Trzeba było sobie 
w życiu jakoś radzić. Studiowa-
łem i pracowałem i udało mi się 
ukończyć studia w terminie 
z oceną bardzo dobrą. Dość 
szybko otrzymałem propozycję 
zostania asystentem w pracowni 
litografii, co przyjąłem z radoś-
cią, równolegle pełniąc funkcję 
plastyka miejskiego w Dąbrowie 
Górniczej.

A jak się znalazł pan w Tychach? 
Mieszka i tworzy pan tutaj 
od ponad 40 lat. Czy to był 
przypadek czy świadomy wybór?
– Nie ma w życiu przypadków. 
Miałem odpracować stypendium 
fundowane, ale Katowicka 
Fabryka Mebli nie potrafiła 
sprostać warunkom umowy 
w sprawie mieszkania, które 
udało mi się uzyskać w Tychach, 
a stypendium refundował 
Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej, gdzie podjąłem pracę. 
Były to czasy upadku starego 
systemu. W 1981 roku prezydent 
miasta Tychy Jerzy Świerad 
zaproponował mi podjęcie 
pracy na stanowisku plastyka 
miejskiego. Zrezygnowałem 
wtedy z uciążliwych dojazdów 
do Dąbrowy Górniczej... ale 
pracy w Urzędzie Miejskim 
w Tychach już nie podjąłem. 
Marzyło mi się zostać artystą 
niezależnym. Był to rok totalnej 
katastrofy ekonomicznej (ów-
czesny premier Edward Babiuch 
wydał nawet zakaz zlecania prac 
artystom plastykom w instytu-
cjach państwowych). Niedługo 
jednak zacząłem przyjmować 
różne zlecenia m.in. na potrzeby 
Targów Poznańskich, Targów 

„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

dla życia i sztuki Nie ma emerytury

leCH kOWalCZYk, lat 67, tyszanin od 1978 roku; żona jolanta, syn Tomasz, synowa Aleksandra 
i wnuczka Amelia.
Studiował na Katowickim Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, uczeń prof. Adama hoffmana, dyplom pod 
kierunkiem prof. Tadeusza Grabowskiego oraz prof. Romana Nowotarskiego w 1978 r., asystent prof. Sta-
nisława Gawrona w pracowni litografii. Za swoje prace otrzymał wiele wyróżnień i nagród, m m.in. 
w konkursach na rysunek ZPAP w Katowicach. W latach 1978-1981 plastyk miejski w Dąbrowie Gór-
niczej. Miał indywidualne wystawy w kraju i za granicą. W 1979 otrzymał stypendium Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Malarz, grafik, dizajner. jest autorem scenografii, wydawnictw edytorskich oraz wystaw 
okolicznościowych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Tychach (1986- 2014). Pracował 
także dla Targów Poznańskich i Katowickich, browarów Tyskich oraz dla Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej SA czy Fabryk jonson controls i Adient w Tychach, oraz wielu innych firm w aglomeracji 
śląskiej. Zaprojektował około 90 znaków firmowych, m.in. dla MOSiR-ów w Zabrzu i bieruniu, dla firmy 
EPO-Trans, browarów Tyskich. Pełnił także funkcje m.in.: członka zarządu Tyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego, yacht Klubu Polski w Tychach, czy Forum Przedsiębiorców i Menadżerów. W latach 1998-2000 
był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Tychy. Szukając artystycznych inspiracji wspinał 
się po górach, od Tatr po Andy i himalaje.
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„jeŚLi chcesz być nadzieją pRzyszŁoŚci Musisz pRzejąć pochodnię od swojego dziadka i babci” – powiedziaŁ papież fRanciszek podczas Światowych dni MŁo-
dzieży w poLsce w Lipcu 2016 Roku. na ŁaMach echa w Latach 2016-2018 ukazywaŁy się wywiady z senioRkaMi i senioRaMi z cykLu „babciu, dziadku opowiedz 
swoiM wnuczętoM”. powstaŁa z nich książka, któRa ukazaŁa się we wRzeŚniu 2019 Roku. wywiady cieszyŁy się dużą popuLaRnoŚcią nie tyLko wŚRód Ludzi staR-
szych, sięgaLi po nie MŁodzi odkRywając w nich Różne ciekawe, czasaMi histoRyczne Rzeczy. na pRoŚbę tyskiej Rady senioRów wRacaMy do RozMów z tyski-
Mi senioRaMi tyM RazeM na ŁaMach tygodnika „twoje tychy” w nadziei, że będą one wspaRcieM na te tRudne czasy pandeMii koRonawiRusa, któRe kiedyŚ Miną.

Lech Kowalczyk wśród latynoskich dzieci w czasie przygody w Andach.
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„babciu, dziadku, opowiedz swoiM wnuczętoM”

dla życia i sztuki Nie ma emerytury

Katowickich i naszego miasta. 
Pracowałem dla Teatru Małego, 
który funkcjonował jako Dom 
Kultury FSM, dla Urzędu Miej-
skiego. Wykonywałem dużo prac 
dla Filharmonii Śląskiej i Opery 
Śląskiej. Robiłem handlowe aran-
żacje wystawiennicze na targach 
w Poznaniu, Katowicach, 
Moskwie, Pekinie, Sofii, Plovdiv, 
Dreźnie czy Lipsku. Byłem 
jednym z pierwszych w mieście, 
który zaczął pracować na po-
trzeby rozwijającej się reklamy. 
Ważnym okresem w moim życiu 
zawodowym była długoletnia 
współpraca z Browarami Tyski-
mi, dla których zaprojektowałem 
logo, etykiety, kształty kufli, 
grafikę na samochodach, hale 
namiotowe, reklamę zewnętrzną, 
a nawet kilkudziesięciometrowy 
balon. Praca zarobkowa projek-
towa przeplatała się nieustannie 
z pracą artystyczną. Zacząłem 
dostawać pierwsze nagrody 
w konkursach ZPAP, w tym dwie 
pierwsze nagrody równorzędne 
w 1982 roku. Zacząłem wysyłać 
prace na konkursy zagraniczne. 
W 1989 r. moje prace zostały za-
prezentowane w Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Kyoto. Przyszły 
pierwsze zakupy moich obrazów, 
rysunków, grafik. Muzeum 
Śląskie w Bytomiu zakupiło 
grafiki, Ambasada Szwajcarii 
w Jugosławii zakupiła rysunek. 
Po transformacji ustrojowej 
nagabywany przez grono moich 
przyjaciół, także artystów, zało-
żyłem w 1991 roku firmę KO-
LART, aby móc ich zatrudniać. 
Od I edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Gitarowego „Śląska 
Jesień Gitarowa”, czyli od 1986 
roku wykonywałem wszystkie 
scenografie, oprawy plastyczne 
i reklamowe, druki i scenografie 
na potrzeby festiwalu. Jestem 
autorem większości plakatów 
w jego ponad 30-letniej historii. 
W 2005 roku zaprojektowaliśmy 
i wykonaliśmy z synem wystawę 
„100 lat z życia miasta. Tychy 

i tyszanie w XX wieku” w nowo 
powstającym Muzeum Miejskim.

Jest Pan w wieku emerytalnym, 
ale ciągle „na chodzie”. I nie nudzi 
się.
– Oczywiście. Dla życia i sztuki 
nie ma emerytury. Nigdy nie 
rozumiałem pojęcia nuda. 
Zawsze myślę na wiele lat 
do przodu. Drobne potknięcia 
nie mają dla mnie specjalnego 
znaczenia. Mam już szkice 
nowych programów twórczych, 
opanowane plany wędrówek 
wysokogórskich, eskapad 
rowerowych i ciągle rysuję, 
maluję, mam wystawy swoich 
prac. Ostatnia, „Andyjski 
kobierzec” w Miejskiej Galerii 
Sztuki „Obok” była wyjątkowa. 
Najpierw zaistniała w internecie, 
by otworzyć się w lutym br. 
na żywo po roku lockdownu 
z powodu pandemii. Zgroma-
dziła ogromną ilość widzów – 
tyszan, którzy mogli się spotkać 
z prawdziwą wystawą i twórcą 
oraz porozmawiać o sztuce. 
Wystawa pojechała potem 
do Oświęcimia i Suwałk. Jeżdżę 
na rowerze, ze szkicownikiem 
w ręku zaglądam w nadwi-
ślańskie ostępy, wspinam się 
po górach w poszukiwaniu 
artystycznych inspiracji. Włóczę 
się po Tatrach, Karkonoszach 
i Alpach, byłem w marokańskim 
Atlasie Wysokim i na Saharze, 
na Kaukazie, w peruwiańskich 
Andach i Himalajach Nepalu. 
W planie mam kolejne wystawy 
i… założenie własnej galerii 
artystycznej.

A co w życiu zdaniem pana jest 
najważniejsze?
– Może powtarzając za Schopen-
hauerem – „dopóki jest w nas 
wola bycia, mamy pragnienia 
i pasje”, może za Zaratustrą: 
człowiek tyle jest wart ile innemu 
przekaże? Ale w tym wszystkim 
najważniejsza jest rodzina, która 
trzyma się razem. Jest funda-

mentem, na którym można się 
oprzeć. Razem z żoną i synem 
prowadzimy firmę i jakoś 
sobie radzimy, a ja znajduję czas 
na twórczość artystyczną. Dobre 
życie takim jest, by oprócz cięż-
kiej „harówki” odnaleźć w nim 
również przyjemności. Dla mnie 
jest to sprawdzanie siebie w eks-
tremalnych sytuacjach. Od lat 
80. ubiegłego wieku po początki 
obecnego, moją pasją było 
żeglarstwo. Po wyleczeniu 
chorego kręgosłupa zacząłem 
chodzić po górach, coraz 
to wyższych. Zrobiłem zimowy 
kurs wspinaczkowy w Tatrach, 
by zaraz potem wejść na Mont 
Blanc i samotnie wspiąć się 
na Matterhorn, a później na wie-
le szwajcarskich 4-tysięczników. 
Przewędrowałem z przyjacielem 
pięciotysięczne przełęcze 
w Himalajach i andyjską Białą 
Kordylierę, wszedłem samotnie 
na pięciotysięczny Kazbek. 
Dzięki pomocy przyjaciół opa-
nowałem przed sześćdziesiątką 
dość dobrze narciarstwo po al-
pejskich stokach. Dla każdego 
człowieka ważne są pasje. Ich 
rozwijanie sprawia, że otwieramy 
przed sobą równoległy świat 
ważnej dla artystów wyobraźni 
i życie staje się radośniejsze 
– nawet w trudnych czasach. 
Dosyć napatrzyłem się w świecie 
na ludzką biedę, by doceniać 
swoje miejsce w życiu i nigdy 
nie narzekam na przeciwności 
losu. Ciągle wierzę w ludzi, więc 
moja artystyczna wyobraźnia 
przezwycięża wolę niedoskona-
łego świata.
Jeśli mogę, chciałbym zakończyć 
fragmentem mojego wiersza 
z „Andyjskiego kobierca”:
...Wieczny niewolnik
Szczęśliwym będąc
Głoduje wiecznie
Chrystusa czcząc
Jutra niepewny
Świętuje...
RozMawiaŁa:
danuta wenceL ●

Bohater z wnuczką Amelką na górskim szlaku.
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czy sPółdzielNia 
może?
Jestem mieszkanką budynku 
przy ul. de Gaulle’a. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Oskard” wywiesiła 
na klatkach wiadomość, 
że w związku z bałaganem 
w altanie ze śmieciami możliwe 
jest podwyższenie cen wywózki 
śmieci o prawie 100%. Osobiście 
śmieci segreguję i chciałaby 
zapytać czy spółdzielnie mają 
prawo podwyższać mi opłatę.
ODPOWiaDa aNtONi ZaZa-
kOWNY kieROWNik ReFeRa-
tu GOSPODaRki ODPaDami 
kOmuNalNYmi:

– Postępowania związane z nie-
poprawnym segregowaniem od-
padów, które prowadzimy w opar-
ciu o zapisy wynikające z Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, dotyczą zarząd-

ców nieruchomości. Ci z kolei 
koszty te przerzucają na miesz-
kańców zabudowy wielorodzin-
nej. Stawka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
obecnie wynosi 26 zł miesięcznie 
za osobę przy selektywnej zbiór-
ce odpadów komunalnych. Jeżeli 
jednak firma odbierająca odpady 
stwierdzi brak właściwej segrega-
cji i dopełni jednocześnie obo-
wiązków spoczywających na niej, 
wówczas wydajemy decyzję, któ-
ra wspomnianą opłatę podwyż-
sza o 100% za miesiąc, w którym 
nieprawidłowości w gromadze-
niu odpadów komunalnych mia-
ły miejsce. Czym są wspomniane 
nieprawidłowości? Każdym przy-
padkiem, w którym odbiorca za-
uważy, że w danym pojemniku 
znajdują się odpady innej frak-
cji. Na przykład szkło w pojemni-
ku na papier, tworzywa sztuczne 
w pojemniku na odpady biode-

gradowalne czy butelki w pojem-
niku na odpady pozostałe po se-
gregacji. Ten ostatni pojemnik 
przysparza najwięcej problemów. 
Wciąż pokutuje pojęcie „pojem-
nika na odpad zmieszany”, które 
absolutnie nie powinno być trak-
towane dosłownie, ponieważ su-
geruje, że można w nim umiesz-
czać odpady, których np. nie 
chciało nam się posegregować. 
Faktycznie czarne pojemniki 
są przeznaczone tylko i wyłącz-
nie na odpady „pozostałe po se-
gregacji”, czyli takie, których nie 
można było umieścić w koszach 
na tworzywa sztuczne i metale, 
szkło, papier i biodegradowalne. 
Do nich powinny trafiać m.in. 
mięso i nabiał, kości, mokry lub 
zabrudzony papier, zużyte mate-
riały higieniczne, w tym pieluchy 
jednorazowe, żwirek z kuwet dla 
zwierząt, potłuczone szyby i lu-
stra czy tekstylia. kp ●

czyteLnicy pytają

PO śląSku O śląSkufLash

W sobotę, 11.12 mieszkańcy Paprocan mieli okazję spotkać się ze Stefanią Dyduch, wideoblogerką, 
konferansjerką, autorką scenariuszy, znawczynią Śląska i kultury naszego regionu.
Podczas spotkania zatytułowanego „Śląska moda i obyczaje czyli co ma kiełbaśnica do motyki”, 
zorganizowanego przez Rada Osiedla Paprocany w sali Domu Przyjęć Mirabelle, Stefania Dyduch 
zaprezentowała m.in. śląskie stroje. Ls ●
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„Faceci facetom” to nowa akcja 
ponad podziałami terytorialnymi 
-akcja metropolitalna, która połą-
czyła miasta w słusznej sprawie. Cel 
był jeden: pomoc potrzebującym 
mężczyznom z regionu. W Tychach 
akcję koordynował Michał Kasper-
czyk, radny Miasta Tychy.

Efekt zbiórki zaskoczył wszyst-
kich. W akcję włączyli się nie tyl-
ko mieszkańcy, ale wiele prywat-

nych firm, które zaoferowały 
pomoc i swoje produkty. Tym 
samym dzięki pełnej mobilizacji 
i zrozumieniu dary trafiły m.in. 
do Przytuliska dla mężczyzn św. 
Brata Alberta w Zabrzu oraz noc-
legowni dla bezdomnych męż-
czyzn w Rudzie Śląskiej.

– Zbieraliśmy dary przez kilka 
tygodni. Zebrane produkty po-
mogą szczególnie w trudnym zi-

mowym okresie przetrwać wie-
lu mężczyznom, którzy znaleźli 
się na życiowym zakręcie. Oprócz 
produktów spożywczych i ubrań 
znalazło się wiele rzeczy, które 
wspomogą również ośrodki. Za-
liczyć do nich można m.in. myj-
ki ciśnieniowe, pościel, kołdry czy 
czajniki i sprzęt AGD – mówi Mi-
chał Kasperczyk koordynator ak-
cji w Tychach. kp ●

tyszanie wzięli udział w metropolitalnej akcji  charytatywnej.

Faceci Facetom
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ogłoszeNia drobNe
teL. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

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  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
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  Miejskie Centrum Kultury Urbanowice 
ul. Przejazdowa 8

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  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 Groszek ul. Wspólna 63

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
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

kaRieRa/edukacja

auto:

AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO! NAJLEPIEJ 
ZAPŁACĘ! 603 578 739

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     

Sprzątanie PIWNIC domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel. 691 577 335
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Elektryk. Tel. 504 877 825

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304 
Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
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. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223
Remonty dachów – papa. Tel. 505 015 176
Płytkowanie, malowanie, sufity podwie-
szane, hydraulika. Tel. 668 651 688

Restauracja KAMELEON organizuje ko-
munie, stypy, przyjęcia okolicznościowe 
Tel: 668 478 046
Malowanie, gładź, płytki TANIO 662 503 
474

finanse:

POŻYCZKI-SZYBKO Z KOMORNIKIEM 
32/260-00-33, 516-516-611, Pośred-
nik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

pRaca:

Zatrudnię pracownika, najlepiej rencista 
lub emeryt (mężczyzna do 55 lat) Tel: 
666 865 777
Zatrudnię do sprzątania. Tel. 501 429 
259.
Agencja Ochrony zatrudni rencistów, 
emerytów do pracy w Tychach i najbliższej 
okolicy na stanowisku: pracownik ochrony. 
Wymagamy: niekaralności, dyspozycyjno-
ści, umiejętności współpracy w zespole. 
Oferujemy: elastyczny grafik, stałe miej-
sce pracy, gwarantujemy wynagrodzenie 
wypłacone do 10 dnia każdego miesiąca. 
Więcej informacji pod nr tel. 32 219-25-57

nieRuchoMoŚci:
KUPIĘ

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

Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości.  Szybka i bezpieczna 
sprzedaż.  BN VOTUM: 501 503 735.

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
Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. 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

SPRZEDAM
Tychy os. K, M - 4, 63.0 m2, 1 piętro, cena 
385000zł, BN FUBI 509041910. 
Sprzedam mieszkanie Tychy – centrum. 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 42 m2, 
IV piętro z balkonem + piwnica. Po re-
moncie, wyposażone, ładne i nowoczes-
ne. Niska zabudowa. Cena – 269 000 zł.  
Tel: 501 503 735.
Sprzedam działkę mieszkaniowo-usłu-
gową w Bieruniu Nowym. Powierzchnia  
5155 m2. Cena tylko - 90 zł. /m2. Tylko w 
BN VOTUM. Tel: 501 503 735.
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Sprzedam mieszkanie Tychy – os. F.  M-4, 
3 pokoje z kuchnią - 45,60 m2 z balkonem 
+ piwnica. Po remoncie - wyposażone i 
umeblowane, ładne i nowoczesne, świeżo 
odmalowane. Do wprowadzenia się. Ni-
ska zabudowa, IV piętro. Cena – 288 000 
zł. Tylko w BN VOTUM. Tel: 501 503 735.

WYNAJMĘ

Do wynajęcia garaż os. Z tel: 604 
293 345
Wynajmę mieszkanie - 2 pokoje, 3p. 
Os. C tel: 604 142 328
Garaż do wynajęcia na os. A i na Skalnej 
tel.: 731 548 494
Garaż do wynajęcia Tel: 731 548 494
Tychy centrum -  M-3, 42 m2, wyposa-
żone. Czynsz najmu 1600 zł.  + media + 
kaucja.  BN VOTUM. Tel: 501 503 735.
Tychy ul. Ciasna – M-2, 36 m2, umeblo-
wane i wyposażone. Czynsz najmu 1350 
zł.  + media  + kaucja. BN VOTUM. Tel; 
501 503 735.
Wynajmę 2 pok. z kuchnią II p. Na os. N 
tel. 666 865 777

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Kupię działkę okolice Katwice, Tychy, Mi-
kołów , Bielsko, Pszczyna, Wola i inne oko-
lice miejscowościach tel 696-493-977

Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną 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
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  
Nowa inwestycja!!! na sprzedaż mieszka-
nia 1,2,3 pokojowe z balkonem i windą 
już od 5400 m2 tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż mieszkanie w nowym bu-
downictwie stan deweloperski 2 pokoje 
42 m2 235.200 zł tel. 733-476-805 www.
ihn.com.pl
Na sprzedaż Tychy apartamenty nowe bu-
downictwo-stan deweloperski 455.000 zł 
tel. 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż apartament Katowice-Bry-
nów z garażem wysoki standard 3 po-
koje 467.000 zł tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Na wynajem Tychy os Z 48 m2 cena 
1650zł+media+kaucja tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl
Tychy Dom w zabudowie bliźniaczej 179 
m2 duża działka 710.000 zł tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Dom w zabudowie szeregowej Mysłowice 
pow 119 m2 cena 469.000 zł 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Tychy pow 840 m2 
media cena 326.760 zł tel. 504- 476-805 
www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Mysłowice-Koszto-
wy pow. 1293 m2, media przy działce 
265.000 zł 886-309-197 www.ihn.com.pl
Na sprzedaż działka Łaziska ul. Wierzo-
wa pow. 1428 m2 II linia zabudowy cena 
265.000 zł 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
Do wynajęcia Tychy lokal pow 80 m2 par-
ter  tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal Bieruń przy głównej 
ulicy, parter,duże witryny o.pow. 80 m2 
cena 2000 zł/ mce tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl
Do wynajęcia Tychy lokal biurowy od 
25m-148 m2  tel. 886-309-197 www.
ihn.com.pl

Do wynajęcia Tychy lokale/magazyny pow 
95 m2, 148 m2, cena od 18 zł/m2 tel 886-
309-196 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia lokal  po generalnym re-
moncie idealny na kancelarię, przychod-
nie lekarską cena 3000 zł tel. 504- 476-
805 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 pow 144 m2 i 500 m2 od 15 zł 
m2 tanie ogrzewanie, zadzwoń i zapytaj o 
szczegóły 733- 476-805 www.ihn.com.pl
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733-476-805 www.ihn.com.pl

Tychy oś W, M-4,66,2 m2,3 piętro, cena 
470000 zł VIPART 501 396 663
Chorzów M-3,37,4m2,4 piętro, cena 
185000 zł VIPART 501 396 663
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, 150m2. cena 
640000 zł VIPART 501 396 663
Lachowice, Dom,160m2, działka 592m2 
cena 349000 zł, VIPART 501 396 663
Tychy Mąkołowiec-nowy dom, pow 
136m2/550m2, cena 750000 zł VIPART 
501 396 663
Ogrodzienie, działka bud/leś., pow. 
3378m2, cena 55000 zł VIPART 509 733 
966
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170 m2, cena 221900 zł VIPART 509 733 966
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
69000 zł VIPART 509 733 966
Goczałkowice Zdrój, działka 1500 m2,cena 
100000zł VIPART 790 855 188
Tychy  Wygorzele, działka, pow. 1277m2, 
cena 217900zł  VIPART 790 855 188
Tychy  Glinka , działka, pow. 874m2, cena 
460zł/m2  VIPART 501 396 663
Tychy  ul. Krótka , działka, pow. 1717m2, 
cena 447zł/m2  VIPART 501 396 663

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Tychy, os. H, 32,2 m2, wysoki parter, niski 
blok, 2 pokoje, po generalnym remon-
cie. cena 245.000 zł, 731 713 110 www.
ASTON.com.pl
Tychy os.T, 2 niezależne pokoje z osobną 
kuchnią i balkonem 48,6m2, 8 piętro, do 
remontu. Cena 259 000zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, os. N, 16 piętro, 49,9 m2, 2 poko-
je, po remoncie, 2 balkony, zapierający 
dech widok, cena 290.000 zł, 731 713 100 
www.ASTON.com.pl

Tychy, os. B 54,4 m2, PARTER, niski ocie-
plony blok, bardzo jasne 2 ustawne po-
koje z możliwością przerobienia na 3, 
oddzielna kuchnia z oknem, duże możli-
wości aranżacyjne, cena 330.000 zł, 731 
713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. R, ul. Reymonta, 3 piętro, 61 m2, 
3 pokoje, balkon, cena 365.000 zł, 731 713 
100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. K, 62,2 m2, 4 piętro, niski blok, 
3 pokoje, w tym przestronny duży salon, 
oddzielna kuchnia, balkon, cena 365.000 
zł, 731 713 110 www.ASTON.com.pl
Tychy, ul. Orzeszkowej, do sprzedaży 3 po-
koje na parterze, 69 m2 z tarasem 12 m2 i 
ogródkiem 40 m2, dodatkowo garaż bla-
szany 2-stanowiskowy w cenie, cena 469 
000 zł www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, ul. Orzeszkowej, do sprzedaży 
mieszkanie 3 pokoje 69 m2 + lokal usłu-
gowy 69 m2 (połączone drzwiami) na 
parterze niskiego bloku, z tarasem 24 m2 i 
ogródkiem 80 m2, cena 889 000 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Mąkołowiec ul. Kolibrów działka 
797 m2, działka nie jest budowlana – te-
reny zielone, blisko lasu, cena 79.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Miedźna Frydek działka 1051 m2, super 
miejsce, blisko lasu, cena 89.335 zł www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Piasek k. Pszczyny, ul. Myśliwska, do 
sprzedaży działka 1331 m2, cena 199 000 
zł, www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Mąkołowiec działka 2350 m2, dział-
ka nie jest budowlana – tereny zielone, 
blisko lasu, cena 235.000 zł www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Tychy Balbina, dom wolnostojący do ka-
pitalnego remontu, pow. 180 m2, działka 
885 m2, cena 700.000 zł www.ASTON.
com.pl 731-713-100
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie zago-
spodarowania 12MWU z dopuszczeniem 
lokali użytkowych, cena 999.000 zł www.
ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy ul. Harcerska, budynek mieszkalno-
usługowy z garażem podziemnym, całko-
wita pow. 536 m2, parking zewnętrzny na 
11 samochodów, podjazd dla inwalidów, 
cena 2 100 000 zł, www.ASTON.com.pl 
519-595-674
Tychy, ul. Orzeszkowej, do sprzedaży lo-
kal usługowy 69 m2 na parterze niskiego 
bloku, z tarasem 12 m2 i ogródkiem 40 
m2, cena 420 000 zł www.ASTON.com.
pl 519-595-674
Tychy, Pasaż Jerzy, do wynajęcia lokal 
usługowo-handlowy o pow. 40 m2 plus 
dodatkowo antresola, czynsz 1300 zł + 
media www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy ul. Oświęcimska/Czarna do wyna-
jęcia działka 500 m2, czynsz 1500 zł/mc. 
Istnieje możliwość postawienia biura i 
wtedy czynsz 2500 zł/mc www.ASTON.
com.pl 731-713-100

Mikołów Rynek lokal na parterze 120 m2, 
czynsz 7500 zł/mc www.ASTON.com.pl 
731-713-100
Tychy os. P, do wynajęcia mieszkanie w 
nowym bloku z windą, komfortowe 2 po-
koje, 47 m2 z komórką lok., czynsz 2200 zł 
(łącznie z CO, internetem i tel. UPC) + me-
dia www.ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Żwaków, do wynajęcia 3 pokoje, 74 
m2 z ogródkiem, parter domu jednoro-
dzinnego, czynsz 1700 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
DLA NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz 
mieszkanie, które chcesz sprzedać 
ZAPRASZAMY do kontaktu INDOMO: 
508 063 856
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów De-
veloperskich w Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.info.
pl oraz www.facebook.com/indomotychy
SPRZEDŻ Mieszkań i Apartamentów 
Developerskich w Katowicach, Mi-
kołowie i Tychach– INDOMO tel. 508 
063 856 szczegóły na www.indomo.
info.pl oraz www.facebook.com/in-
domotychy
Nowe Działki budowlane – Bojszowy 
Nowe – pow. ok. 1000m2 – cena:150 zł/
m2 - INDOMO tel. 508 063 856 szczegóły 
na www.indomo.info.pl oraz www.fa-
cebook.com/indomotychy
NOWOCZESNY APARTAMENT W TY-
CHACH GOTOWY DO ZAMIESZKA-
NIA – pow. 106m2 + ogródek + 
dwa miejsca parkingowe pod bu-
dynkiem. Osiedle nowych domów 
jednorodzinnych. Tychy Paprocany 
-INDOMO tel. 508 063 856 szcze-
góły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy 

zdRowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/2272402 
lub 48 889 935 290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

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

kupię / spRzedaM:

Kupię monety „PRL”, medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam monety „PRL”, medale, odzna-
czenia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335

SPRZEDAM - Płytę gazową cztero-palni-
kową NOWĄ, kryształy białe, maszyna 
do szycia, wieszaki drewniane na ubrania 
Tel. 688 756 191

Tanio sprzedam komodę, rogówkę, 2 
fotele, biurko, 2 stoliki, meblościankę i 
telewizor Panasonic starego typu za dar-
mo oddam. Własny transport Tel: 728 
829 023

Karp żywy lub patroszony pod zamó-
wienie Tel. 503 432 981

inne:

Pani 67 lat, szuka wysokiego i samot-
nego Pana w odpowiednim wieku 
z Tychów lub okolic tel: 739 143 869
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W ostatnim w tym roku meczu 
I ligi koszykarzy zespół GKS Ty-
chy mierzył się na wyjeździe z jed-
ną z czołowych drużyn na tym 
szczeblu rozgrywek, Górnikiem 
Trans.eu Wałbrzych.

Jak się okazało, było to bardzo 
wyrównane i zacięte spotkanie. 
Po pierwszej kwarcie nieznacznie 
prowadzili gospodarze (22:19), 
ale w drugiej tyszanie zdołali od-
robić stratę i na przerwę zespoły 
schodziły remisując 38:38.

Podobny przebieg miała druga 
połowa meczu. Po trzeciej kwarcie 
wałbrzyszanie prowadzili dwoma 
punktami (58:56), ale końcówka 
regulaminowego czasu należała 

do podopiecznych Tomasza Ja-
giełki i po czterech kwartach mie-
liśmy remis 77:77. O rozdziale 
punktów musiała zatem decydo-
wać dogrywka, czyli dodatkowe 
pięć minut rywalizacji. Zwycięsko 
wyszli z niej koszykarze Górnika, 
którzy w dogrywce wykazali wię-
cej zimnej krwi i wygrali ją 15:8, 
a cały mecz 92:85.
GóRNik tRaNS.eu Wał-
BRZYCH – GkS tYCHY 92:85 
(22:19, 16:19, 20:18, 19:21, d. 
15:8).
GkS: Wieloch 16, Mąkowski 15, 
Koperski 13, Krajewski 12, Stan-
kowski 10, Diduszko 8, Trubacz 8, 
Tyszka 2, Chodukiewicz 1.

Po tym zwycięstwie wałbrzy-
szanie wskoczyli na pierwsze 
miejsce w tabeli, ale tylko dlate-
go, że mają o jeden mecz roze-
grany więcej niż kolejne w tabeli 
zespoły Sokoła Łańcut, Kotwicy 
Kołobrzeg i czwartego GKS Ty-
chy. I właśnie bezpośredni sąsiad 
w tabeli – Kotwica Kołobrzeg – 
będzie kolejnym rywalem druży-
ny Tomasza Jagiełki. Spotkanie 
zostanie rozegrane już w przy-
szłym roku: 2 stycznia o godz. 
18 w hali sportowej przy ul. Pił-
sudskiego.

Dobre wiadomości napłynęły 
w ostatnich dniach do zawodni-
ka GKS Łukasza Diduszki, który 

został MVP listopada całej Su-
zuki I Ligi. To był bardzo dobry 
miesiąc dla GKS, który wszystkie 
5 listopadowych meczów wygrał, 
a Diduszko mocno się do tego 
przyłożył, zaliczając 12,8 pkt, 6,8 
zbiórek, 2,6 asyst i 2,0 przechwy-
tów na mecz. ww ●

czoŁówka tabeLi i Ligi
1. Wałbrzych 16 28 12:4
2. łańcut 15 28 13:2
3. Kotwica 15 27 12:3
4. GkS tychy 15 26 11:4
5. AZS Pol. Op. 15 25 10:5
6. WKK Wrocław 15 23 8:7
7. AZS II Lublin 15 23 8:7
8. AZS Kraków 15 23 8:7

piŁkaRze gks tychy 
pieRwszą, jesienną 
częŚć sezonu 2021/22 
zakończyLi na szóstyM 
Miejscu w tabeLi i Ligi. 
teRaz, do 11 stycznia 
odpoczywają, 
po czyM Rozpoczną 
pRzygotowania 
do Rundy wiosennej.

– Przerwa zimowa u tyskich 
piłkarzy potrwa do 11 stycznia, 
kiedy to ponownie spotkają się 
na wspólnych zajęciach. W trakcie 
blisko miesięcznej przerwy będzie 
czas i na odpoczynek połączony 
z regeneracją, ale też oczywiście 
na realizację indywidualnych roz-
pisek treningowych, które zawod-
nicy otrzymali od sztabu szkole-
niowego – informuje Krzysztof 
Trzosek, rzecznik klubu.

W trakcie przygotowań do run-
dy wiosennej tyszanie rozegrają sie-
dem meczów sparingowych, m.in. 
z przedstawicielami czeskiej II ligi 
– SFC Opava i Fotbal Trzyniec. 
Pięć spotkań kontrolnych odbę-
dzie się na sztucznym boisku przy 
Stadionie Miejskim w Tychach.

Trójkolorowi formę do wio-
sennych spotkań będą szlifować 
na własnych obiektach, a także – 
już po raz trzeci – w pobliskim 
Ustroniu. Zimowy obóz w Beski-
dzie Śląskim potrwa od 30 stycz-
nia do 4 lutego.

Plan przygotowań GKS Tychy 
do rundy wiosennej szczegółowo 
wygląda tak:
11 StYCZNia – pierwszy trening 
po urlopach

22 StYCZNia, godz. 12:00 – spa-
ring z LKS Goczałkowice-Zdrój 
(Tychy)
29 StYCZNia – sparing (wolny 
termin)
30 StYCZNia – 4 luteGO 
– zgrupowanie w Ustroniu
2 luteGO, godz. 11:00 – sparing 
z GKS Jastrzębie (Ustroń)
5 luteGO – sparing z Puszczą 
Niepołomice (Tychy)
12 luteGO, godz. 12:00 – spa-
ring z SFC Opava (Czechy, II liga, 
Opava)
18 luteGO – sparingi z Hutni-
kiem Kraków i Fotbal Trzyniec 
(Czechy, II liga) – Tychy

Rozgrywki ligowe tyszanie 
wznowią w ostatni weekend lu-
tego meczem 21. kolejki z Pod-

beskidziem Bielsko-Biała na włas-
nym stadionie.

Tymczasem sztab szkoleniowy 
i zarząd Klubu Piłkarskiego GKS 
Tychy dokonał analizy zakończo-
nej niedawno pierwszej części se-
zonu 2021/22 i podjął kilka decyzji 
personalnych. Wolną rękę w po-
szukiwaniu nowych klubów, co in-
nymi słowy oznacza wystawienie 
na listę transferową, otrzymało 
siedmiu piłkarzy: Kacper Dana, 
Marcel Stefaniak, Sebastian Steble-
cki, Kacper Piątek, Michał Staniu-
cha oraz Damian Nowak. W przy-
padku Kacpra Janiaka tyski klub 
jest zainteresowany skróceniem 
wypożyczenia z Bruk-Betu Ter-
maliki Nieciecza, które obowiązuje 
do 30 czerwca 2022 roku. ww ●

27-letni Tomáš Fučík został no-
wym bramkarzem GKS Tychy. 
Czech wcześniej grał już w PHL, 
broniąc barw JKH GKS Jastrzębie 
i Lotosu Gdańsk. Kontrakt z ty-
skim klubem  podpisał do końca 
sezonu.

– Kiedy pojawiła się ofer-
ta z Tychów, długo się nad nią 
nie zastanawiałem – powiedział. 
– Mamy bardzo blisko do Pol-

ski, z Gdańska pochodzi moja 
dziewczyna i zawsze czułem się 
tutaj dobrze. GKS Tychy jest czo-
łowym klubem w Polsce i cieszę 
się, że będę teraz jego częścią.

Fučík jest wychowankiem klu-
bu Horacka Slavia Trebíc, a potem 
był zawodnikiem Dukli Jihlawa, 
HC Energie Karlowe Wary oraz 
Orli Znojmo. Na swoim koncie 
ma również występy w angielskim 

Hull Pirates i słowackim MsHK 
Żylina. W tym sezonie reprezen-
tował barwy czeskiego pierwszo-
ligowca, AZ Havirzow.

W Polsce grał w JKH GKS 
Jastrzębie i Lotosie Gdańsk, 
w tym drugim klubie, w sezonie 
2019/20, zanotował skuteczność 
ponad 93 proc. i był wtedy naj-
lepszym bramkarzem w całej li-
dze. Ls ●

To będzie ostatni w tym roku 
spacer po Stadionie Miejskim 
i wystawie „Sportowa strona 
miasta. Historia. Wydarzenia. Mi-
strzowie”, ale spacer wyjątkowy, 
bo w wieczornej scenerii.

Tyska Galeria Sportu oddział 
Muzeum Miejskiego zaprasza 29 
grudnia o godz. 18 do odwie-
dzenia Stadionu Miejskiego. 
Będzie okazja poznać jego za-
kamarki (m.in. strefa VIP, loża 
prezydencka, sala konferencji 
prasowych i zaplecze technicz-
ne) zwykle niedostępne dla ki-
biców, które wieczorem będą 
się prezentowały jeszcze efek-
towniej.

W Tyskiej Galerii Spor-
tu można będzie się zapoznać 
z multimedialną wystawą zwią-
zaną z największymi sukcesami 
tyskich sportowców, obejrzeć 
liczne pamiątki i trofea, m.in. 
kajakarki Karoliny Naji, któ-
ra na Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio zdobyła srebrny i brą-
zowy medal.

Wstęp wolny. Zbiórka przed 
wejściem głównym na Stadion 
Miejski Tychy, ul. Baziowa. 
Zwiedzanie prowadzi Kamil Haj-
duk. Zapisy (liczba uczestników 
ograniczona): tel. 515-717-430, 
e-mail: k.hajduk@tgs.tychy.pl. 
Ls ●

tyska galeria sportu zaprasza.

wieczorNy stadioN
koszykarze gks Tychy przegrali drugi mecz z rzędu.

decydowała dogrywka

siódemka wystawioNa
jest pLan pRzygotowań GKS DO RuNDy WIOSENNEj W I LIDZE.

drużyna hokejowa z nowym bramkarzem.

tomáš Fučík w gks

Tomáš Fučík i Krzysztof Woźniak, prezes Tyskiego Sportu SA
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Czy Sebastiana Stebleckiego (w środku) zobaczymy 
wiosną w koszulce z emblematem GKS?
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aLfabet tgs
p jak jerzy pawłowski
tRZeBa POCHWalić ROZtROPNOść óWCZeSNYCH SZe-
FóW HOkejOWeGO GkS-u tYCHY. jeRZY PaWłOWSki 
Nie ZaliCZYł „WejśCia SmOka”. PReZeSi jeDNak CieRP-
liWie CZekali, POZWOlili ROZWiNąć Się tReNeROWi 
i DRużYNie.

Dla Pawłowskiego była to pierwsza samodzielna praca szkole-
niowa w dorosłym hokeju. On też musiał zapłacić frycowe, po-
nieść porażki, wyciągnąć z nich wnioski. W efekcie GKS sięgnął 
po pierwszy w historii klubu tytuł wicemistrza Polski.

72-letni dziś Pawłowski pochodzi z Opola i w tamtejszej Gwar-
dii, a potem w Odrze, uczył się gry w hokeja. jako senior wystę-
pował w unii Oświęcim (1970-79), w tym klubie jeszcze w trakcie 
kariery sportowej zajął się szkoleniem młodzieży. W 1979 roku był 
asystentem kolejnych trenerów najlepszego wtedy w lidze Za-
głębia. Klub z Sosnowca w tym czasie pięciokrotnie był mistrzem 
kraju (1980-83,1985) oraz raz wicemistrzem (1984).

Szkoleniowcy potencjał Pawłowskiego został doceniony w Ty-
chach i właśnie w połowie 1985 roku z GKS nadeszła oferta… 
Konkretnie, w imieniu kierownictwa klubu, złożył ją kierownik 
sekcji Roman Piegza. Pawłowski przyjął propozycję. Raz, że po-
stanowił popracować samodzielnie na swoje nazwisko, dwa 
– Zagłębie odwlekało decyzje co do perspektyw dalszej pracy 
szkoleniowca.

Okazało się, że Zagłębie popadło w długotrwały kryzys i wię-
cej mistrzowskich tytułów już nie zdobyło. A trener w Tychach 
odniósł największy sukces w dotychczasowej historii tyskiego 
klubu – wicemistrzostwo kraju.

Nie od razu było jednak pięknie… Kiedy pod koniec 1985 roku 
GKS Tychy spadł na przedostatnie miejsce w tabeli, tyskie „Echo” 
panikowało: „już w ub. sezonie widać było, że tyski hokej chyli 
się ku upadkowi”.

W 1986 i 1987 roku GKS zajmował piąte miejsce w ligowych 
rozgrywkach. Oczekiwania kibiców i prezesów były większe, ale 
w drużynie następowała w tym okresie zmiana pokoleniowa. Ka-
pitan GKS henryk Gruth wyjechał na roczny kontrakt do Szwajca-
rii, odeszło kilku innych podstawowych zawodników z józefem 
chrząstkiem na czele. Pawłowski zawsze lubił pracować z młodzie-
żą, teraz na dodatek nie miał wyjścia, więc zaczął ją wprowadzać 
do składu. u Pawłowskiego zadebiutował w seniorskiej drużynie 
GKS 16-letni Mariusz czerkawski, późniejsza gwiazda NhL.

Spokojny styl pracy szkoleniowca odpowiadał młodzieży. – 
Treningi były u niego bardzo ciekawe. Miał dobre podejście 
do młodych. Szanował nas, ale trzymał dyscyplinę – wspomina 
czołowy napastnik GKS janusz Gurazda, który u Pawłowskiego 
także debiutował w lidze.

W sezonie 1987/88 GKS dorobił się naprawdę mocnej ka-
dry. Wrócił Gruth, w życiowej formie był snajper Adam Worwa, 
pięknie rozwinął się talent Mirosława copiji, kilku innych graczy 
też wzniosło się na wyżyny. Trener Pawłowski szanował zdanie 
liderów drużyny, ale też potrafił forsować swoje schematy gry. 
Może nie wszystkim to pasowało, ale wszyscy solidarnie ciągnęli 
wózek w tę sama stronę. Opłaciło się, bo GKS awansował do fi-
nału ligowych rozgrywek. Z Polonią bytom nikt wtedy nie miał 
szans, więc srebro – historyczny sukces – wywołało w Tychach 
olbrzymią radość. Zaraz po końcowej syrenie ostatniego meczu 
sezonu tyscy kibice wbiegli na taflę Stadionu Zimowego i wspól-
nie z zawodnikami świętowali wicemistrzostwo.

Niestety, czas sukcesu w Tychach okazał się krótki. Po 1989 roku 
kopalnia wypowiedziała etaty hokeistom i trenerom. Pawłowski 
zdecydował się na odejście z GKS-u i rozpoczął pracę jako nauczy-
ciel w Mysłowicach. hokeja oczywiście nie porzucił. W kolejnych 
latach zajmował się głównie szkoleniem młodzieży, m.in. w ja-
nowie i Sosnowcu, a także w reprezentacji Polski.

Z Pawłowskim kilka lat temu długo rozmawiałem na lodowisku 
w Sosnowcu. Zaimponował mi otwartością i rzeczowym podej-
ściem do wielu tematów. Wydaje mi się, że to był idealny trener 
na tamte czasy tyskiego hokeja. Na koniec spotkania przyznał 
mi się: – A wie pan, że praca w Tychach kosztowała mnie tyle 
nerwów i zdrowia, że z tego powodu rzuciłem wtedy palenie…
piotR zawadzki, tyska gaLeRia spoRtu ●

Trener Jerzy Pawłowski (z lewej) i masażysta GKS Eugeniusz Kurzawa.
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hokeista gks tychy 
szyMon MaRzec 
pRzygodę ze spoRteM 
zaczynaŁ od dwóch 
dyscypLin – Rugby 
i hokeja. po skończeniu 
LiceuM MusiaŁ jednak 
dokonać wyboRu 
i zdecydowaŁ się 
na hokej. niedawno 
ukazaŁa się książka 
agathy Rae (joanna 
bogusŁawska) „poLki 
i poLacy w pRacy” 
i szyMon MaRzec 
znaLazŁ się gRonie 
ponad 80 osób, któRe 
opowiadają o swoich 
zawodach, o tyM 
dLaczego je wybRaLi, 
jak wygLąda ich 
codzienna pRacy, jakie 
są jej bLaski i cienie. 
opowieŚci te potRafią 
być zaskakujące, 
nieszabLonowe, często 
buRzą nasze steReotypy 
o danej pRofesji. 
po spotkaniu z autoRką 
książki w tyskiej gaLeRii 
spoRtu, popRosiLiŚMy 
hokeistę gks o kRótką 
RozMowę.

„Twoje Tychy”: To pana debiut 
w roli bohatera książki. Jak to się 
stało, że znalazł się pan wśród 
osób występujących w publikacji?
Szymon Marzec: – Kiedy grałem 
w barwach Stoczniowca, podczas 
jednego ze spotkań z kibicami 
pani Joanna zapytała, czy nie 
zgodziłbym się opowiedzieć 
o mojej pracy. Przedstawiła 
w zarysie jak to ma wyglądać 
i bardzo mnie zaciekawiła. 
Przyznam, że propozycja trochę 
mnie zaskoczyła, ale ostatecznie 
postanowiłem spróbować.

W książce mówi pan o początkach 
swojej kariery, SMS w Sosnowcu, 
grze w Stoczniowcu i o pierwszym 
kontrakcie za „śmieszne 
pieniądze”...
– Trafiłem na czas sporych 
perturbacji w gdańskim hokeju. 
Powstał wtedy projekt powołania 
nowego klubu, bo chciano się 
odciąć od starego Stoczniowca 
i prezesa Kosteckiego, który jest 
zarządcą hali lodowej. Nowy 
klub ruszył, ale okazało się, 
że nie da się uniezależnić od tego 
człowieka. Tak robił pod górkę, 
że w końcu dano za wygraną. 
Po szkole wróciłem do Gdańska 
i prezes złożył mi propozycję 
podpisania pierwszego profe-

sjonalnego kontraktu na... 5 lat. 
Stwierdził, że pewnie w spędzę 
je w Gdańsku. A wysokość 
kontraktu była rzeczywiście 
śmieszna – 800 złotych... Razem 
z tatą stwierdziliśmy, że trzeba 
szukać innego klubu, tym 
bardziej, że nie było żadnej 
gwarancji, że prezes dotrzyma 
słowa i że sytuacja w Stoczniow-
cu zmieni się na lepsze. Grałem 
jeden sezon bez kontraktu, 
a po roku drużyna się rozpadła.

Jest pan w szczęśliwej sytuacji, 
bo robi pan to, co lubi.
– To prawda, od dziecka gram 
w hokeja i robię to, co sprawia 
mi przyjemność, a od jakiegoś 
czasu dostaję za to pieniądze. 
Z drugiej strony nie jest to łatwy 
kawałek chleba, pomijając fakt, 
że trzeba solidnie pracować, 
bo weryfikacja umiejętności 
i dyspozycji następuje bardzo 
szybko, to jeszcze sportowiec 
musi być przygotowany na częste 
zmiany miejsca zamieszkania 
i pamiętać, że kariera sportowa 
to tylko krótki okres w jego 
życiu.

Niewiele jest zawodów, których 
przedstawiciele po wykonanej 
pracy, nie mogą... zasnąć w nocy, 
o czym pan mówi w książce.
– Adrenalina i emocje jakie 
są po meczach – i to właściwie 
niezależnie od tego czy się 
przegrywa czy wygrywa – 
są takie, że często po prostu nie 
mogę zasnąć. Oczywiście lepiej 
jest, jeśli jestem po zwycięstwie, 
bo emocje i samopoczucie 
są wtedy znacznie lepsze. 
Jednak do godziny 2-3 trudno 
o sen. Poza tym praca hokeisty 
nie kończy się z ostatnim 
gwizdkiem trenera po treningu 
czy z ostatnią syreną po meczu. 

To po prostu styl życia, bo jeśli 
ktoś decyduje się na to, by zostać 
zawodowym sportowcem, musi 
się temu w pełni podporząd-
kować i zdawać sobie sprawę, 
że wszystko co robi może mieć 
wpływ na dyspozycję i na to, jak 
wykonuje swoją pracę.

Ale czy to nie jest frustrujące 
dla sportowca reprezentującego 
gry zespołowe, że nawet jeśli 
zawodnik dobrze wykona pracę, 
zagra znakomicie, to drużyna 
nie odnosi sukcesu? Poczucie 
satysfakcji z dobrze wykonanej 
pracy pojawia się dopiero wtedy, 
gdy cały zespół osiągnie cel.
– Taki jest urok sportów zespoło-
wych. Ty zależysz od innych, 
inni od ciebie, moja dyspozycja 
może wpływać na dyspozycję 
innych, jeden może napędzać 
drugiego, dodawać animuszu, 
albo wręcz przeciwnie. 
To naprawdę jest tak, że tutaj 
jeden odpowiada za wszystkich, 
a wszyscy za jednego. Najlepiej 
więc jeśli drużyna to zgrany 
kolektyw – jak jest dobrze to się 
cieszymy, jak gorzej, to znajduje-
my w innych oparcie.

Jak wygląda dzień pracy hokeisty?
– To zależy czy jest to dzień 
meczowy czy inny. Jeśli dzień 
meczowy to w zasadzie 
na lodowisku spędzamy 
większość czasu. Najpierw jest 
rozjazd, na który trzeba przyjść 
co najmniej godzinę wcześniej, 
po zajęciach na lodzie spotyka-
my się na analizie taktycznej, 
potem mamy chwilę na obiad, 
odpoczynek i na lodowisku 
trzeba być dwie godziny przed 
meczem, a po meczu regenera-
cja, bieg, rozciąganie i powrót 
do domu w zasadzie w nocy. 
A w normalny dzień jest jeden 
albo dwa treningi dziennie. 
Zajęcia na lodzie trwają 1,5 
godziny, ale trzeba przyjść dwie 
godziny wcześniej, by przygoto-
wać i poprawić sprzęt. Czasami 
są spotkania z trenerem. Musimy 
też dbać, by utrzymać formę, 
odpowiednio się odżywiać, itd. 
Kariera sportowa trwa do ok. 35. 
roku życia, jeśli oczywiście 
wcześniej nie zdarzy się jakaś 
poważniejsza kontuzja. Trzeba 
więc myśleć o przyszłości coś 
robić w tym kierunku.

Pracę zawodową reguluje prawo 
pracy, jest Kodeks pracy, różne 
ustawy, układy zbiorowe, itd. Jak 
to jest w przypadku hokeisty?

– Tutaj w zasadzie wszystko 
regulują kontrakty. Przeważnie 
jest tak, że klub może bardzo 
dużo, a zawodnik niewiele. 
Myślę, że w piłce nożnej wygląda 
to nieco lepiej… Jakiś czas 
temu powstało Stowarzyszenie 
Zawodników Hokeja na Lodzie 
i nasza sytuacja się poprawiła, 
ale nie jest to jeszcze to, czego 
byśmy, jako zawodnicy, chcieli.

Wspominał pan o pierwszym 
kontrakcie. W zakładzie pracy 
mniej więcej wiadomo, ile kto 
zarabia. Czy w drużynie znacie 
wysokość kontraktów innych 
zawodników?
– Nie, nie rozmawiamy o tym. 
Z własnego doświadczenia 
wiem, że wychowankowie, 
zwłaszcza ci z najkrótszym 
stażem, mają najniższe stawki. 
Kontrakty określają zarówno 
wielkość wynagrodzenia, na-
zwijmy to pensji, ale jest w nich 
zazwyczaj zapisana również 
wysokość premii. Hokeiści 
jednak nie podpisują dłuższych 
kontraktów, bo nie ma z tego 
wymiernych korzyści. Lepiej 
podpisać umowę na jeden 
sezon, a jeśli był dobry, wtedy 
negocjować wyższy kontrakt 
lub premię. W trakcie sezonu 
korekt do kontraktów raczej 
się nie stosuje, w każdym razie 
nie słyszałem, by za dobrą grę 
komuś podnieśli kwotę. Prędzej 
jest obniżka… Parafrazując 
znane powiedzenie – na ile 
się ktoś dogadał, tyle mu się 
należy.

Co jest najtrudniejsze w zawodzie 
hokeisty?
– Aby dobrze wykonywać 
każdy zawód, trzeba posiąść 
pewne umiejętności i doskonalić 
je przez cały czas. W przy-
padku hokeisty myślę, że jest 
to umiejętność jazdy na łyżwach 
i gra kijem. To są elementy, bez 
opanowania których po prostu 
nie da się grać, a im lepiej się 
je opanuje, tym się jest lepszym 
w hokejowym zawodzie. Hokej 
to najszybszy drużynowy sport 
na świecie i podczas meczu 
nie ma czasu się zastanawiać 
nad techniką. Patrząc z boku, 
w piłce nożnej jest łatwiej, 
bo zazwyczaj jest tak, że bierzesz 
piłkę i naśladujesz innych. 
W hokeju trzeba opanować 
jazdę na łyżwach, grę kijem, 
zgrać to razem, by ręce nie robiły 
czegoś innego niż nogi, a do tego 
umiejętność gry ciałem. Potem 
pojawia się taktyka, zgranie się 
z kolegami, itd. W hokeju jest 
wiele niuansów i jeśli chodzi 
o przepisy, jest to dość skompli-
kowany sport. Jeśli jakaś osoba 
pierwszy raz zawita na mecz, 
może mieć problem, by nadążyć 
za tym co się dzieje.

Sportowa kariera trwa krótko. 
W wieku 30 lat pewnie już myśli 
się co dalej?
– Tak, choć o ile poziom 
sportowy i zdrowie pozwolą, 
to chciałbym grać jak najdłużej. 
Ale razem z żoną myślimy 
o przyszłości, chcemy otworzyć 
własny biznes, jednak za wcześ-
nie, by zdradzać szczegóły.
Leszek sobieRaj ●

hokeista w Pracy
zawodnik gks tychy szyMon MaRzec ZOSTAł jEDNyM Z bOhATERóW KSIążKI AGAThy RAE.

Szymon Marzec w pracy.

Hokeista GKS wraz z autorką książki, Agathą Rae.

zd
jęc

ia:
 To

m
as

z G
on

sio
r

28 | 21 gRudnia 2021 www.tychy.plsporttwoje tychy



od kiLku Lat nazwisko 
dawida wiekieRy pojawia 
się w Rankingach 
najLepszych poLskich 
pŁywaków w Różnych 
kategoRiach wiekowych, 
coRaz częŚciej wŚRód 
senioRów. niedawno, 
podczas gRudniowych 
MistRzostw poLski 
zawodnik Mkp wodnik 
29 tychy potwieRdziŁ 
swój wieLki taLent, kiLka 
Razy stając na podiuM 
w gRonie najLepszych 
poLskich pŁywaków. 
19-Letni tyszanin nie 
Ma sobie Równych 
na 200 M styLeM 
kLasycznyM, bowieM 
po zŁoto na tyM 
dystansie sięgaŁ już 
jako junioR i teRaz, 
kiedy foRMaLnie jest 
MŁodzieżowceM – także 
wŚRód senioRów.

Łącznie z bydgoskich mistrzostw 
Polski przywiózł 7 medali: 
na 100 m stylem klasycznym: 
58,5 – rekord Śląska i tytuły wi-
cemistrza Polski seniorów oraz 
mistrzostwo Polski młodzie-
żowców; na 200 m stylem kla-
sycznym: 2.06,7 – rekord Śląska 
i dwa tytuły mistrza Polski senio-
rów i mistrza Polski młodzieżow-
ców; na 50 m stylem klasycznym: 
27,1 – brązowy medal mistrzostw 
Polski młodzieżowców; na 200 m 
stylem zmiennym: 1.58,9 – brązo-
wy medal MP seniorów i srebrny 
medal MP młodzieżowców.

Dawida Wiekierę i jego tre-
nera Marka Mroza poprosiliśmy 
o rozmowę.

„Twoje Tychy”: Twój występ 
i wynik na MP dla nikogo chyba 
nie był zaskoczeniem, biorąc pod 
uwagę ostatnie lata i wyniki 
letnich MP 2021, gdzie także 
zdobywałeś medale seniorskie. Jak 
to jest startować w roli faworyta, 
np. na 200 m?
DaWiD WiekieRa: – Nigdy 
nie postrzegam siebie jako 
faworyta, po prostu przyjeżdżam 
na zawody i staram się popłynąć 
jak najlepiej. Zawody to zawsze 

pewna loteria, bo wiele rzeczy 
może się zdarzyć. Poza tym, 
w tym roku po raz pierwszy 
startuję w kategorii młodzieżow-
ców, czyli w kategorii od 19 lat. 
Myślę, że podczas mistrzostw 
Polski w Bydgoszczy bardziej 
ja zaskoczyłem rywali niż oni 
mnie. Przypuszczałem, że dobrze 
popłynę na 200 m, tymczasem 
udało mi się poprawić rekordy 
życiowe na każdym dystansie 
na jakim startowałem i do tego 
jeszcze poprawić rekordy 
Śląska. Przed zawodami czasy 
na treningach były obiecujące, 
ale nie sądziłem, że pójdzie 
mi tak dobrze. Takich wyników, 
jak na zawodach, raczej nie robi 
się podczas treningów. Zawody 
to zawsze dodatkowa mobili-
zacja, spora porcja adrenaliny 
i chęć bycia lepszym od rywali.
maRek mRóZ: – Wynik 
na 200 m stylem klasycznym 
nie jest dla nas niespodzianką, 
ale na 200 m stylem zmiennym 
już tak. Warto też zwrócić 
uwagę, że jest to pierwszy medal 
mistrzostw Polski Dawida, zano-
towany nie w stylu klasycznym. 
To pewne zaskoczenie rywali, 
o którym mówił Dawid mogło 
wynikać stąd, że od letnich 
mistrzostw Polski seniorów tylko 
dwukrotne startował na 200 m, 
bo po prostu czekaliśmy na gru-
dniowe MP. Było w tym też 
trochę kalkulacji, taktyki, bo nie 
chcieliśmy pokazać rywalom 
i ich trenerom w jakiej dyspo-
zycji jest Dawid i jaki czas może 
osiągnąć na 200 m klasycznym.

Jak zatem przebiegały 
przygotowania do startu 
w Bydgoszczy?
maRek mRóZ: – Mistrzostwa 
Polski w Bydgoszczy były dla nas 
najważniejszą imprezą w drugim 
półroczu i przygotowania 
do nich rozpoczęliśmy sierpnio-
wym obozem wstępnym. Praca 
na pełnych obrotach ruszyła 
od września. W przypadku Da-
wida skupiliśmy się na dłuższych 
dystansach, głównie na 200 m 
i jak widać udało się potrzymać 
nie tylko dobrą dyspozycję 
z lata, ale osiągnąć jeszcze lepszy 

wynik, czego dowodem jest 
rekord Śląska. To dobry progno-
styk na przyszły sezon. W tym 
czasie zwiększyliśmy objętość 
treningową, Dawid trenował też 
elementy innych stylów.

A kolejne obostrzenia, lockdowny 
nie powodowały perturbacji?
maRek mRóZ: – Nie, można 
powiedzieć, że wręcz przeciwnie. 
W ubiegłym roku po wprowa-
dzeniu lockdownu nie pływali-
śmy do maja, ale trenowaliśmy, 
jak kto mógł. Sezon został 
przedłużony – ważne zawody 
odbywały się na jesień. To była 
duża kumulacja i pływacy, w tym 
Dawid, który startował w Polsce 
i w Szwajcarii, odczuwali już 
zmęczenie sezonem. W tym 
roku jednak nie mieliśmy przerw 
w zajęciach na pływalni – w sytu-
acji lockdownu, kiedy mogli 
trenować tylko pływacy i skocz-
kowie do wody z licencjami, 
obiekt w Tychach był do naszej 
dyspozycji. Oczywiście tak nie 
było na wszystkich basenach 
i z tego co mówili inni trenerzy, 
zdarzały kłopoty z dostępem 
do pływalni. Na szczęście 
w Tychach respektowano nasze 
licencje i zarówno władze miasta, 
jak i dyrekcja MOSiR stworzyli 
nam optymalne warunki do tre-
ningów. Efekty tego widać...

Dawid, startujesz w ważnych 
zawodach, mistrzostwach Polski 
od wielu lat. Masz jeszcze tremę 
przed startem?
DaWiD WiekieRa: – Nie, 
to jest raczej pewne podekscyto-
wanie, mobilizacja. Jeszcze kilka 
lat temu był stres, kiedy miałem 
rywalizować ze starszymi 
zawodnikami. Dlatego w czasie 
przygotowań miałem spotkania 
i rozmowy dotyczące przygoto-
wania mentalnego, pracowałem 
z psychologiem. Teraz zamiast 
stresu pojawia się większa presja 
na wynik, jednak z tym dobrze 
sobie radzę i nie mam proble-
mów. Może dlatego, że jestem 
starszy i wiem, na co mnie stać. 
Oczywiście do końca wszyst-
kiego nie da się przewidzieć, nie 
wiadomo jak popłyną rywale, 

czy nie przytrafi się jakiś błąd, 
ale na to nie ma się wpływu. 
Zawodnik może tylko popłynąć 
najlepiej jak tylko w danej chwili 
potrafi.

Było tak, że każdy następny start 
w Bydgoszczy cię mobilizował?
DaWiD WiekieRa: – Tak. 
Najpierw popłynąłem na 100 m 
klasycznym i już czułem, że będą 
to dobre zawody, zresztą po-
prawiłem życiówkę, a że 200 m 
klasycznym trenowaliśmy znacz-
nie więcej, miałem nadzieje 
na złoto. Latem na 200 m żabką 
także były dwa złote medale 
– w młodzieżowcach i seniorach, 
a na 100 m – złoto w młodzie-
żowcach i srebro w seniorach.
maRek mRóZ: – Podczas 
zawodów finał A jest zare-
zerwowany dla zawodników 
z najlepszymi czasami, bez 
względu na wiek. Po prostu 
jego zwycięzca jest najlepszym 
pływakiem w Polsce. Do finału 
A zazwyczaj awansuje 2-3 mło-
dzieżowców czy juniorów. Jeśli 
jest trójka, wszyscy z automatu 
mają medale w swoich katego-
riach wiekowych, a w zależności 
od zajętego miejsca w finale 
A – takiego będą one koloru. 
Jeśli np. w finale A płynie 
tylko dwóch młodzieżowców, 
to wiadomo, że jeden zdobędzie 
złoto, drugi srebro, a brąz mło-
dzieżowców otrzyma zawodnik 
z najlepszym czasem w finale B.

Ile tygodniowo trenowałeś przed 
startem w mistrzostwach Polski?
DaWiD WiekieRa: – Codzien-
nie po dwa treningi. To już 
prawie… zawodowstwo.

W październiku rozpocząłeś 
studia. Jak godzisz treningi 
i starty z nauką?
DaWiD WiekieRa: – Jestem 
na pierwszym roku na Wy-
dziale Inżynierii Środowiska 
i Energetyki Politechniki Śląskiej. 
Jest trudniej niż wcześniej, 
gdyż dojeżdżam na zajęcia 
niemal codziennie, bo na ćwi-
czeniach obecność jest obo-
wiązkowa. Dzięki przychylności 
dziekana mam pozwolenie 

na indywidualny tok studiów 
i nieobecności związane z zawo-
dami mam usprawiedliwione. 
Nic mnie natomiast nie zwalnia 
od zaliczania poszczególnych 
partii materiału. Myślę jednak, 
że mój wybór studiów był dobry 
i na razie nie mam żadnych 
problemów.

Na AWF-ie byłoby pewnie łatwiej 
pogodzić treningi na tym poziomie 
z nauką.
DaWiD WiekieRa: – Być 
może, jednak studiuję to, 
co mnie interesuje, bo uważam, 
że to przyszłościowy zawód, 
a do końca nie jestem prze-
konany, czy chciałbym swoją 
przyszłość wiązać ze sportem. 
W każdym razie ukończenie 
takich studiów niczego 
przede mną nie zamyka, a wręcz 
przeciwnie – otwiera. Jeśli 
kiedyś postanowiłbym pracować 
w sporcie, możliwości jest 
wiele. Poza tym nie chciałbym 
zmieniać klubu, a przy podjęciu 
studiów na AWF tak by się stało.

Byłeś kadrze Polski juniorów. 
Teraz nie ma… trenera kadry.
DaWiD WiekieRa: – Wszyscy 
czekamy na ogłoszenie nazwiska 
nowego szkoleniowca, co ma na-
stąpić po 31 grudnia, bo oferty 
przyjmowane są do końca roku. 
Dopiero potem poznamy zasady 
powoływania do kadry i kryteria, 
którymi będzie się kierował 
nowy trener.
maRek mRóZ: – Mam nadzie-
ję, że teraz reguły powoływania 
do kadry będą czyste i kla-
rowne, a oczekiwania te wiążę 
z nazwiskiem Otylii Jędrzejczak, 
nowej prezes Polskiego Związku 
Pływackiego. Do tej pory 
różnie z tym bywało, kryteria 
były niejasne, nie było systemu 
powoływania do reprezentacji 
czy sztafet. Nie potrafiono 
dopilnować pewnych spraw, 
czego dowodem jest, że jako 
jedyny kraj źle zgłosiliśmy 
sztafety na Igrzyska Olimpijskie 
do Tokio. Sytuacja ta była, 
delikatnie mówiąc, wyjątkowo 
denerwująca i deprymująca dla 
sportowców i trenerów.

Silne zagraniczne ośrodki 
pływackie, w tym głównie uczelnie 
amerykańskie, nadal oferują 
pływakom dobre warunki. Miałeś 
takie propozycje?
DaWiD WiekieRa: – Tak, 
nawet kilka, ale nie rozważałem 
ich poważnie, bo taki wyjazd 
to nie dla mnie. Oczywiście, 
stwarzają one nowe szanse, jed-
nak wyjazd na co najmniej kilka 
lat wiąże się z całkowitą zmianą 
życia, warunków, środowiska, 
itd. Poza tym nie zawsze pobyt 
i możliwość treningów w USA 
wiąże się z osiąganiem wysokich 
wyników.

A jak spędzisz święta?
DaWiD WiekieRa: – W domu, 
z rodziną.

Pewnie trener zalecił dietę?
DaWiD WiekieRa: – Dietę 
mam przez cały rok, więc w Wi-
gilię nie będę sobie odmawiał. 
Najbardziej lubię zupę grzybową 
z uszkami i pierogi. Zresztą 
to dzień, w którym wszystko 
smakuje wyjątkowo, a dań 
i smaków jest mnóstwo.

A co chciałbyś dostać pod choinkę?
DaWiD WiekieRa: – Trudno 
powiedzieć… Właściwie 
wszystko mam. No, może nowy 
strój startowy. Ale to niemały 
wydatek, bo jakieś 1200 złotych.

Kiedy wznawiacie treningi?
maRek mRóZ: – Zaraz 
po świętach. W kwietniu będą 
zawody z okazji 100-lecia 
Polskiego Związku Pływackiego, 
a w maju – mistrzostwa Polski, 
a do tego trzy imprezy Pucharu 
Polski, gdzie Dawid będzie wal-
czył o minima na Uniwersjadę 
i mistrzostwa Europy seniorów. 
W tym drugim przypadku 
powinien na 200 m st. klasycz-
nym popłynąć o 12 setnych 
szybciej. Z kolej minimum 
na mistrzostwa świata ustalone 
jest na poziomie minimum, jakie 
obowiązywało przed Olimpiadą 
w Tokio. To są nasze cele. Czasu 
jest jeszcze trochę, ale nie można 
niczego zaniedbać.
Leszek sobieRaj ●

wodNy świat dawida wiekiery
dietę MaM pRzez caŁy Rok, WIęc W WIGILIę NIE bęDę SObIE ODMAWIAł. MuSZę jEDNAK PAMIęTAć, żE ZARAZ PO ŚWIęTAch ZAcZyNAM MOcNE TRENINGI.

Tyski mistrz wraz z trenerem Markiem Mrozem.

Dawid Wiekiera.
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zaadoPtuJ mNie  

trio

RM

w tyM Miejscu, 
we wspóŁpRacy 
z woLontaRiuszaMi 
tyskiego schRoniska 
dLa zwieRząt pRe-
zentujeMy czwoRo-
nogi, któRe czekają 
na swoich nowych 
wŁaŚcicieLi. spójRz-
cie na nich ciepŁo 
i otwóRzcie swoje 
seRca i doMy.

TRIO to najsmutniejszy kot w ty-
skim schronisku. Ma najmniejsze 
szanse na adopcję. Ucieka przed 
człowiekiem, nie lubi towarzy-
stwa innych kotów. W deszczowy 
dzień woli moknąć w samotności, 
niż schować się w ciepłej Kociar-
ni. Jest piękną, burą, pręgowaną 
kotką. Może ktoś ją skrzywdził? 
A może czuje się bezwartościo-
wa? Ma amputowaną przednią 
łapkę, ale jest zwinna i szybka. 
W tej chwili Trio czeka na stery-

lizację. Być może po niej zamknie 
się jeszcze bardziej. Nie znamy jej 
wieku, jednak jej smutek obser-
wujemy w schronisku od ponad 
pół roku. Wspaniale byłoby, gdy-
by koteczka trafiła do ludzi spo-
kojnych, znających kocią natu-
rę. Trio przebywa w Miejskim 
Schronisku dla Zwierząt w Ty-
chach. RM ●

CO WiemY O kOCie:

Płeć: kotka
NR eWiDeNCYjNY: 2794
NR teleFONu W SPRaWie 
aDOPCji: 605897607

WięCej Na WWW.kultuRa.tYCHY.Pl

25 gRudnia, sobota
godz. 16 – WIEcZORy KOLęDOWE w parafii 
bł. Karoliny: henryk czich, lider zespołu univer-
se (kościół ł. Karoliny, ul. Tischnera 50)

26 gRudnia, niedziela
godz. 18 – WIEcZORy KOLęDOWE w parafii 
bł. Karoliny: zespół carrantuohill (kościół bł. Ka-
roliny, ul. Tischnera 50)

27 gRudnia, poniedziałek
godz. 19 – jubILEuSZ TEATRu T.c.R. – „X” – 
spektakl i pokaz filmu (Teatr Mały, ul. hlonda 1)

28 gRudnia, wtorek
godz. 17 i 19.45 – „KIEDy KOTA NIE MA…” 
– spektakl komediowy Teatru capitol (Teatr 
Mały, ul. hlonda 1)

29 gRudnia, środa
godz. 18 – POZNAj STADION Miejski i Tyską 
Galerię Sportu – wieczorne kameralne zwie-
dzanie (Tyska Galeria Sportu, ul. Edukacji 7)

31 gRudnia, piątek
godz. 19 – SyLWESTER W TEATRZE: „W co się 
bawić” – koncert utworów A. Osieckiej, W. Mły-
narskiego, M. Grechuty, j. Przybory i j. Kofty 
(Teatr Mały, ul. hlonda 1)

2 stycznia, niedziela
godz. 18 – WIEcZORy KOLęDOWE w parafii bł. 
Karoliny: Grzeorz Poloczek, Katarzyna Piwczyk 
oraz bartos (kościół ł. Karoliny, ul. Tischnera 50)
godz. 18 – WIELKA GALA jOhANN STRAuSS 
ShOW – koncert Royal Strauss Orchestra i soli-
stów (Teatr Mały, ul. hlonda 1)
godz. 18.30 – KONcERT KOLęD w wykonaniu 
jerzego „jorgusia” Moskały (klasztor franciszka-
nów, ul. Paprocańska/Przemysłowa)

horoskoP
stRzeLec 22.Xi-21.Xii
W domu nie zrobisz wiele podczas 
przedświątecznych przygotowań, ale 
przynajmniej Twoje wesołe opowieści poprawią 
wszystkim nastrój. Przy wigilijnym stole wszystkie 
oczy będą skierowane na ciebie, więc uważaj 
na to, co mówisz!

kozioRożec 22.Xii-19.i
jeszcze przed samymi świętami, gdy myślami 
będziesz już pod pachnącą choinką, pojawią się 
w pracy nowe wyzwania. jednak nie zaczynaj 
niczego przed gwiazdką, bo tylko stracisz czas. 
Tak naprawdę rozkręcisz się dopiero po bożym 
Narodzeniu.

wodnik 20.i-18.ii
Spodziewaj się dużej premii i wielu prezentów 
pod choinką! Zima za oknem nie będzie ci 
straszna, gdyż w końcu uwierzysz, że marzenia 
się spełniają. Doskonale poradzisz sobie i z pracą, 
i ze świątecznymi porządkami.

Ryby 19.ii-20.iii
W tym roku niewiele obchodzić cię będą święta. 
Większość trudnych spraw uda ci się załatwić 
jeszcze przed Wigilią, resztą zajmiesz się później. 
Z drugą połową szybciej dogadasz się w łóżku niż 
przy wigilijnym stole.

baRan 21.iii-20.iV
Tak wiele będzie się teraz działo, że nie nadążysz 
ze sprzątaniem! Zakupy, przygotowania, 
dekoracje, nowe meble, wymiana lodówki lub 
pralki to za dużo! Na szczęście mimo nawału 
pracy i obowiązków nie stracisz dobrego 
humoru.

byk 21.iV-21.V
Gwiazdy sprawią, że im bliżej świąt, tym 
lepiej będziesz się czuł. jeśli nie radzisz sobie 
z przedświątecznymi przygotowaniami, 
zaangażuj w nie całą rodzinę. W noc sylwestrową 
oprócz dobrej zabawy spodziewaj się miłej 
niespodzianki!

bLiźnięta 22.V-20.Vi
Przed świętami postanowisz bardziej zadbać 
o dom. Zaszalejesz na zakupach, ale pilnuj się 
przy świątecznym stole! Między Tobą a partnerem 
chwilami może być naprawdę gorąco! Sylwester 
zapowiada się raczej spokojnie i bezstresowo.

Rak 21.Vi-22.Vii
Nie poddawaj się świątecznemu lenistwu, 
bo właśnie teraz możesz najwięcej zdziałać. Gdy 
inni myślą o wigilijnym stole, Ty zmobilizuj siły 
a osiągniesz spektakularne sukcesy! uwierz, 
że cuda się zdarzają – także w miłości.

Lew 23.Vii-22.Viii
będziesz mieć głowę na karku, nie grozi ci 
więc, że zrujnujemy się kupując prezenty. Świąt 
na pewno nie spędzisz samotnie, ale uważaj, żeby 
nie przesadzić z alkoholem. W Sylwestra swoim 
wyglądem rzucisz wszystkich na kolana!

panna 23.Viii-22.iX
by przygotować idealne święta, narzucisz 
sobie mordercze tempo. jeśli przyjmujesz 
gości w Wigilię, postarasz się, aby uroczystość 
była na najwyższym poziomie. będzie cię 
to kosztowało sporo nerwów i jeszcze więcej 
pieniędzy, ale finał przejdzie Twoje oczekiwania!

waga 23.iX-23.X
Tuż przed świętami możesz poczuć się przepraco-
wany i przeciążony, głównie psychicznie. Odpuść 
trochę! Nie lubisz wydawać pieniędzy i święta naj-
chętniej zorganizowałbyś po najniższych kosztach, 
ale tym razem nawet ograniczone zakupy mocno 
uszczuplą Twój budżet. Nie przejmuj się tym, 
bo pieniądze są na horyzoncie!

skoRpion 24.X-21.Xi
Świąteczna atmosfera podziała jak balsam 
na Twoją duszę. Przed świętami szef przemówi 
ludzkim głosem i możesz spodziewać się podwyżki. 
Największą przyjemność sprawią ci teraz zakupy. 
Zaszalejesz kupując bliskim prezenty!
 WRóżka aDRaSteja tel. 692 893 871

31 gRudnia, godz. 19 syLwesteR 
w teatRze: „w co się bawić” 
– konceRt utwoRów a. osieckiej, 
w. MŁynaRskiego, M. gRechuty, 
j. pRzyboRy i j. kofty, teatR MaŁy

26 gRudnia, godz. 18 wieczoRy 
koLędowe: zespóŁ caRRantuohiLL 
(koŚcióŁ bŁ. kaRoLiny 
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wiślNa i hoża
Wiślna – ta krakowska ulica za-
wsze będzie mi się kojarzyła z re-
dakcją „Tygodnika Powszechne-
go”. Mała tabliczka na budynku, 
ciemna sień, schody nie wzbu-
dzające zaufania. A kiedy się już 
pierwszy raz weszło – zaskocze-
nie. Niewielkie pomieszczenia, 
redaktorzy ukryci za przepierze-
niami.

To w tej redakcji Jerzy Pilch 
tak naprawdę rozpoczął karierę, 
to w „Tygodniku” zaistniał jako 
felietonista. Na słynnej ostatniej 
stronie, od której wielu z nas za-
czynało czytanie gazety. Któż 
wcześniej tam nie pisał, wystar-
czy podać tylko dwa nazwiska: 
Słonimski, Kisielewski.

Od początku Jerzy Pilch moc-
no zaznaczył w „TP” swoją obec-
ność. To wokół niego gromadzi-
li się młodsi koledzy z redakcji, 
a starsi z uśmiechem na ustach 
czytali felietony. Legendarny re-
daktor naczelny, Jerzy Turowicz 
z kartką, na której był nowy felie-
ton, podchodził i mówił: „Znowu 
będzie samobójstwo”. I bez prze-
sady, można powiedzieć, że miał 
racje.

Witold Bereś, kolega redak-
cyjny, napisał „swoją” opowieść 
o Jerzym Pilchu. Tytuł znamien-
ny: „Pilchu. Na rogu Wiślnej 
i Hożej”. To nie jest biogra-
fia w ścisłym słowa tego zna-
czeniu. Owszem, mamy pisane 
poszczególne etapy życia Pilcha, 
ale są one poparte, wzbogacone 
o teksty, w większości niezna-
ne. Jest coś znamiennego w tym, 
że Jerzy Pilch, urodzony w Wi-

śle, całe życie opowiadający, 
piszący o tym mieście, znacz-
ną część życia spędził na ulicy 
Wiślnej. Wisła była dla niego 
schronieniem, wyznacznikiem 
myślenia o życiu.

Bereś buduje swoją historię Pil-
cha. Owszem, znamy Pilcha jako 
zagorzałego kibica, fana Cra-
covii, wielbiciela kobiet. Ta fa-
scynacja była zresztą obustron-
na. Wszystkie kobiety mniej lub 
bardziej były nim zafascynowane. 
Nie wszystkie jednak wytrzymy-
wały jego prawie codzienną kon-
kurentkę – alkohol.

Warszawa, czas „Polityki”. 
Do dzisiaj najbardziej opinio-
twórczego pisma. Ulica Hoża, 
kolejne miejsce, gdzie Pilch też 
stworzył swój świat. Z jednej stro-
ny zamknięty, z drugiej jakże bar-
wny. Bereś pokazuje nam Pilcha 
z tych dwóch stron, tych dwóch 
światów. jan MazuRkiewicz ●

witold bereś
„Pilchu. Na rogu wiślnej i hożej”.

wydawnictwo wielka litera.

z Mojej póŁki
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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.

Hasło z krzyżówki nr 734: JARMARK BOŻONARODZENIOWY 

krzyżówka świąteczNa sudoku
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