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Zbliżają się  
radosne  
Święta Bożego  
Narodzenia

Rozświetlone choinki i dekora-
cje zdobiące nasze ulice, place 
witryny sklepowe, a wkrótce 
i okna oraz nasze mieszkania 
zwiastują nam to, że zbliżają 
się radosne Święta Bożego Na-
rodzenia. W tę pełną swoiste-
go uroku scenerię wprowadza 
nas przede wszystkim lektura 
Ewangelii św. Łukasza, który 
w drugim rozdziale daje nam 
opis faktu narodzenia Chry-
stusa. W tym opisie można wy-
różnić jakby kilka etapów dają-
cych obraz tego największego 
w historii ludzkości wydarzenia, 
w którym jest zawarta prawda 
wiary o tym, że Syn Boży przyjął 
naszą ludzką naturę, zjednoczył 
ją ze swoją Boską naturą i jako 
obiecany i oczekiwany Mesjasz 
– Zbawiciel świata narodził się 
z Maryi Dziewicy jako prawdzi-
wy Bóg – Człowiek. W ewan-
gelicznym zapisie najpierw 
jesteśmy świadkami tego jak 
w czasie spisu ludności w mie-
ście Dawidowym, którym było 
Betlejem, pochodzący z rodu 
Dawida Józef i Maryja szukali 
i nie znaleźli miejsca w domach 
swoich krewnych. Kiedy nie 
znalazło się dla nich miejsce 
wśród ludzi, wtedy Józef odna-
lazł miejsce w grocie poza mia-
stem, która była używana jako 
schronienie przed deszczem dla 
pasterzy i ich trzody. Tradycja 
przekazuje nam, że w tej gro-
cie znaleźli wołu i osła, które 
wtedy nie wyszły na pastwisko. 
W tej grocie św. Józef przygo-
tował z siana posłanie dla Ma-
ryi i w takiej scenerii Maryja 
urodziła Dzieciątko, o którym 
przez zapowiedź Archanioła 
Gabriela daną Maryi i Józefowi 
jeszcze w Nazaret wiedzieli, że 
jest Synem Najwyższego – obie-
canym Zbawicielem Świata. 
Potem Anioł z nieba zwiastował 
pasterzom tę radosną wieść, 
że w Betlejem narodził się im 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz 

Pan, którego odnajdą jako 
Dzieciątko owinięte w pieluszki 
i złożone w żłobie. Radość pa-
sterzy, którzy uwierzyli i znaleź-
li w grocie betlejemskiej Jezusa 
z Jego matką Maryją i opieku-
nem świętym Józefem opromie-
nia radosny śpiew Aniołów: 
„Chwała na wysokości Bogu 
a na ziemi pokój ludziom dobrej 
woli”. Ten ewangeliczny opis 
Narodzenia Pańskiego z ewan-
gelii św. Łukasza jest uboga-
cony opisem z ewangelii św. 
Mateusza ukazującym pokłon 
trzech Mędrców ze wschodu, 
których gwiazda betlejemska 
przyprowadziła do Jezusa by 
z wiarą oddali Mu hołd i zło-
żyli dary: kadzidło jako Bogu, 
złoto jako królowi i mirrę jako 
człowiekowi. W scenerię Bo-
żego Narodzenia niechlubnie 
wpisuje się też postać Heroda, 
który zachłanny o swoją władzę 
traktuje narodzenie Mesjasza 
jako narodzenie konkurenta 
do swojego tronu i nakazu-
je zabić wszystkich chłopców 
w Betlejem, których czcimy jako 
Młodzianków – pierwszych mę-
czenników oddających życie dla 
Chrystusa. Ten gniew połączo-
ny z głupotą Heroda spowodo-
wał, że Święta Rodzina musiała 
uciekać i do śmierci Heroda 
przebywać w Egipcie, skąd po-
tem mogła wrócić do normalne-
go życia rodzinnego w Nazaret. 
Tak w skrócie w świetle opisów 
ewangelicznych wygląda hi-
storia Narodzenia Pańskiego, 
która stała się natchnieniem 
całej pięknej, mimo zimowej 
pory w naszym regionie, pełnej 
ciepła tradycji religijnej wy-
rażającej się w śpiewie kolęd, 
wystawianych i wyśpiewanych 
pastorałkach, i całej rozświe-
tlonej scenerii tych bliskich na-
szemu sercu Świąt ubogaconej 
przeżyciem a może i rzewnym 
wspomnieniem rodzinnej i na-
rodowej tradycji.

Pochylenie się na nowo nad tre-
ścią ewangelicznego przesłania 
ukazującą nam prawdę o Bo-
żym Narodzeniu obfituje bogac-
twem treści bliskich naszemu 
życiu. Jedną z nich jest odkrycie 
prawdy o potrzebie wdzięcz-
ności Bogu za wszelkie dobro, 
którym obdarza człowieka, do-
bro którego najwyższym stop-
niem jest prawda, że Syn Boży, 
Bóg prawdziwy stał się człowie-
kiem, jednym z nas, umacniając 
wartość naszego człowieczeń-
stwa, ale równocześnie przyjął 
wszystkie niedostatki naszej 
ludzkiej natury: „…wszedł mię-
dzy lud ukochany dzieląc z nim 
trudy i znoje…”. Ta prawda jest 
nam dziś bardzo bliska kiedy 
obserwujemy nasze życie, które 
usiłuje zdeformować krzykliwa 
propaganda egoistycznej pre-
tensjonalności do wszystkiego 
i do wszystkich nieraz kosztem 
najmniejszego wysiłku. Kie-
dy człowiekowi wydaje się, że 
prawie wszystko mu się należy, 
że wszystkiego od innych może 
żądać, że nawet i odwieczne 
prawo Boże do życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci może 
być zmienione według czysto 
ludzkiego „widzi mi się…”, 
kiedy nie szanuje się żadnego 
autorytetu, szczególnie mo-
ralnego, takiego jak autorytet 
rodziców, nauczycieli w szkole, 
autorytetu Władzy i Kościoła, 
kiedy w imię wolności preferu-
je się samowolę we wszystkich 
dziedzinach życia osobiste-
go, rodzinnego i społecznego, 
wtedy możemy stanąć na nie-
bezpiecznej krawędzi za którą 
kryje się postawa człowieka, 
którego egoistyczna znieczuli-
ca zniszczy wszelką wrażliwość 
na drugiego człowieka, na jego 
problemy i niedostatki, a życie 
i społeczeństwo może stać się 
środowiskiem egoistycznych, 
bezdusznych jednostek dą-
żących do zdobycia li – tylko 
uważanych za wyłącznie swoje 
wartości bez względu na drugą 
osobę. Taka postawa prowadzi 
w końcu do tego, że w życiu 
zabraknie miejsca i dla Pana 
Boga – Stwórcy wszystkiego. 
W tym miejscu warto przyto-
czyć słowa jednej z kolęd: „Nie 
było miejsca dla Ciebie w Betle-
jem w żadnej zagrodzie i naro-
dziłeś się Jezu w stajni, w ubó-
stwie i w chłodzie… 

A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle 
łez, jęków katuszy. Bo nie ma 
miejsca dla Ciebie w niejednej 
człowieczej duszy”.

Szanowni Czytelnicy tego sło-
wa! Pozwólcie w tym miejscu na 
osobiste wspomnienie jeszcze 
z lat szkolnych, chociaż to było 
już prawie pół wieku temu, to 
jest w moim sercu ciągle aktu-
alne. Otóż, chyba to było w kla-
sie piątej jedna, już wtedy star-
sza wiekiem nauczycielka dała 
nam jako zadanie opisać, lub 
narysować jeden z ciekawszych 
domów, lub obiektów stojących 
na naszej drodze z domu do 
szkoły. Zadanie wydawało się 
bardzo proste, ale pamiętam, 
że aby je wykonać trzeba było 
kilka razy przejść się tą drogą, 
którą się codziennie nieraz kil-
ka razy chodziło, by odkryć że 
w naszej robotniczej miejscowo-
ści na przedmieściach Katowic 
nie wszystkie domy są jednako-
we, a nawet niektóre mają cie-
kawsze fasady, z których jedną 
każdy z uczniów próbował udol-
nie, lub mniej udolnie opisać 
lub narysować. Przytaczając 
to wspomnienie pragnę jego 
myśl zastosować i odnieść do 
bogatej w różnorodność treści 
nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Dziś w świetle tego 
co już tu napisałem chcę zwró-
cić naszą uwagę na to, że Boże 
Narodzenie to Święta wielkiej 
wdzięczności Bogu i ludziom. 
Już kiedyś w tym miejscu przy-
taczałem pełne wdzięczności 
słowa księdza biskupa pomoc-
niczego – seniora z Łowicza, 
ks. Biskupa poety, Józefa Za-
witkowskiego, który napisał: 
„Dziękuję Ci Jezu, że narodziłeś 
się w stajence do której mogli 
przyjść prości pasterze, każdy, 
nawet najbiedniejszy, a nawet 
grzeszny człowiek, do której 
mogę wejść nawet ja. Gdybyś 
narodził się w królewskim pa-
łacu, straże nie dopuściłyby nas 
do Ciebie. Ty jednak przyszedłeś 
do każdego człowieka…”. Świę-
ta Bożego Narodzenia uczą nas 
wdzięczności najpierw za to, że 
On nam się narodził by nas zba-
wić, a potem za wszelkie dobro, 
za życie na tym pięknym świe-
cie. Pan Jezus urodził się w sta-
jence, dziś powiedzielibyśmy na 
łonie przyrody, wśród zwierząt, 
Bożych stworzeń. 

cd. na str. 4.
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Magia Świąt

Święta Bożego  
Narodzenia to czas 
magiczny – wszystko 
wówczas się zmienia 
niczym za dotknię-
ciem czarodziejskiej 
różdżki. 
Świat nagle milknie, spowi-
ja go biała, miękka pierzy-
na, czas zdaje się zwalniać,  
a my wraz z nim. W oknach 
rozbłyskują migotliwe 
światełka z pięknie ustro-
jonych choinek, kuchnie 
wypełniają się smakowity-
mi zapachami, a stoły od-
świętnie ubrane w zieleń, 
czerwień i złoto czekają na 

przybycie naszych najbliż-
szych. Te detale i nasze tra-
dycje to właśnie magia.

Boże Narodzenie należy do 
najpiękniejszych, najbardziej 
urokliwych i kolorowych 
świąt w całym roku. Święta 
te urzekają niezwykłą atmos-
ferą. Kojąco oddziałujące 
oświetlone lampkami cho-

inek, ulice połyskujące kolo-
rowymi ozdobami z witryn 
sklepów wyglądające boga-
to przyozdobione choinki 
i zewsząd dobiegające śpie-
wy kolęd. Magii tego czasu 
ulegają wszyscy, bo w nie-
typowy sposób wpływają na 
ludzi. Czynią nas lepszymi, 
stajemy się bardziej wyrozu-
miali i otwarci na bliźnich. 
Jest to czas spokoju, wyci-
szenia i godzenia się. Łagod-
na muzyka w radiu, kolędy 
wszystko to wprowadza nas 
w stan pewnej hipnozy. 

Jednakże przed nami jesz-
cze gorący czas przygo-
towań w sklepach robi się 
coraz tłoczniej, w domach 
uprawiamy gimnastykę przy 
sprzątaniu. Intensywne przy-
gotowania poprzedzające 
Boże Narodzenie przypomi-
nają nam, że rok nieubłaga-
nie dobiega końca. 

Nie zapominajmy, w całej tej 
gonitwie przedświątecznej, 
że najważniejsze to właśnie 
jest bycie razem, wspólnie 
spędzony czas, który tak nie-
ubłaganie szybko mija. 

Rzeczy materialne może-
my kupić cały rok ale czasu 
z najbliższymi ani nie ku-
pimy, ani nie nadrobimy. 
Dlatego zwolnijcie tempo 
bieganiny stańcie na chwilę 
jak obserwator i zobaczcie 
czego potrzebują Wasi naj-
bliżsi. Może i oni zatracili 
się w tym pędzącym życiu 
i tak mimochodem wszyscy 
mieszkamy razem ale tak na-
prawdę żyjemy obok siebie. 

Nasze rozmowy często ogra-
niczają się do zdawkowych 
pytań co w pracy, co w szko-
le, jakie oceny, co zrobić do 
jedzenia. A brakuje chęci, 
czasu by zapytać jak minął ci 
dzień, co ciekawego cię dziś 
spotkało, dlaczego jesteś 
smutny, chodź usiądź poga-
dajmy. Jakże często nawet 
nie zauważamy, że wokół 
nas są nasi sąsiedzi, którym 
nie mówimy dzień dobry 
z uśmiechem na twarzy, a to 
taki mały gest, który przyno-
si wiele radości. 

Życie nasze zmieniła dostęp-
na technologia zamykając 
nas w domu i cyberprze-
strzeni, ale my ludzie potrze-
bujemy drugiego człowieka, 
żywego człowieka, żeby być 
szczęśliwymi, radosnymi 
i to nie tylko od Święta, ale 
cały rok. Bo wtedy jesteśmy 
szczęśliwi, czujemy się ko-
chani. 

Tego Wam życzę by MA-
GIA ŚWIĄT była z Wami 
cały rok, by podobny na-
strój trwał nieustannie. Ży-
czę również by nie zabrakło 
białego, śnieżnego puchu, 
który otuli Was w ten świą-
teczny magiczny czas. ■
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Barbórce według tradycji  
górniczej towarzyszą huczne 
obchody

Szczęść Wam Boże, 
górnicy!

Już po raz 9. w Spółdzielni 
Mieszkaniowej ROW zor-
ganizowaliśmy osiedlową 
Barbórkę dla mieszkańców 
naszych zasobów, wśród 
których spore grono stano-
wią górnicy czynni i ci, któ-
rzy już cieszą się zasłużoną 
emeryturą, a także ich ro-
dziny. 

Z myślą o nich zadbaliśmy, 
by ten dzień był uroczysty. 
Jak co roku uroczystość 
rozpoczęliśmy mszą św. 
w Kościele pw. św. Alberta 
na osiedlu XXX-lecia. Pod-
czas mszy św. wystąpiły dla 
górników dzieci w strojach 

ludowych ze szkoły Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolic-
kich, które pięknie śpiewały 
i recytowały wiersze. Dla 
uczestników uroczystości, 
którzy świętują rok w rok 
osiedlową Barbórkę była to 
nie lada niespodzianka, że 
dzieci przyłączyły się do tej 
tradycji i wspólnych obcho-
dów górniczego święta. Spra-
wujący mszę ksiądz Janusz 
Badura wyraził wdzięczność 
górnikom za ich trud i ciężką 
pracę, błogosławił im i pole-
cił opiece ich patronce, świę-
tej Barbarze. Po mszy spod 
kościoła w asyście Miejskiej 
Orkiestry Dętej ruszył uro-

cd. ze str. 2

Święty Franciszek przytaczany 
przez papieża Franciszka w en-
cyklice o ochronie naturalne-
go środowiska: „Lodato Si…” 
znany jest z tego, że w 1223 
roku w miejscowości Greccio 
we Włoszech zbudował pierw-
szą stajenkę. w której w żłóbku 
umieścił małego chłopczyka 
otoczonego rodzicami, oraz 
żywe zwierzątka wołu, osiołka, 
owieczki i inne i w tej scenerii 
sprawowano pasterkę. 

Od tego czasu OO. Franciszka-
nie budują w swoich kościołach 
piękne okazałe stajenki (jed-
ną z największych w Europie 
i w Świecie możemy podziwiać 
w Bazylice OO. Franciszkanów 
w Katowicach – Panewnikach). 
Wspominam o tym mówiąc 
o wdzięczności. Trzeba umieć 
Bogu dziękować za cały świat 
za otaczającą nas przyrodę, 
życiodajną zieleń, za te Boże 
stworzenia którymi są śpiewa-
jące ptaszki, gruchające pod 
oknami rano gołąbki – prze-

cież betonową pustynią byłyby 
nasze osiedla bez ich śpiewu, 
oraz bez ich obecności. Dlatego 
pomagajmy im przetrwać szcze-
gólnie w trudnym dla nich zimo-
wym czasie, chrońmy ich i na-
sze naturalne środowisko, które 
jest darem Bożym dla nas, do 
czego również we wspomnianej 
encyklice zachęca nas papież 
Franciszek, a Nowonarodzo-
ny Pan Jezus (jak śpiewamy) 
„nie pogardził stajni żłobem”. 
W te Święta Bożego Narodze-
nia dziękujmy Bogu za wszelkie 
otaczające nas dobro, ale rów-
nież dostrzegajmy dobro ota-
czających nas ludzi. Kończy się 
kolejny rok naszego życia. Ile 
dobrych i zaangażowanych lu-
dzi spotkaliśmy w naszym życiu. 
Przeżywaliśmy w tym roku 95 
lecie naszej Spółdzielni Miesz-
kaniowej ROW w Wodzisławiu 
Śląskim – „95 lat razem” to 
wielki hymn wdzięczności dla 
tych którzy troszczą się o to 
by „pod wspólnym dachem” 
jak najlepiej się nam żyło, lu-
dzi zatroskanych w gremiach 

Zarządu i w wielorakich służ-
bach administracji jak i tych 
spełniających swe codzienne 
zadania mające na celu utrzy-
manie, upiększanie i sprawne 
funkcjonowanie naszych do-
mów i mieszkań. Naszym dzięk-
czynieniem obejmujemy Ojców 
naszych miast, nowo wybrane 
władze samorządowe i wszyst-
kich troszczących się o upięk-
szanie naszej wodzisławskiej 
ziemi, której piękno też jest 
darem samego Boga. Święta 
Bożego Narodzenia to Świę-
ta wdzięczności, która jednak 
zobowiązuje do włączenia się 
w tworzenie wspólnego dobra 
z równoczesnym wystrzega-
niem się li – tylko konsump-
cyjnej postawy samych żądań 
bez osobistego zaangażowania 
się i wysiłku w tworzenie tegoż 
wspólnego dobra.

Moi drodzy! Znów nadchodzi 
piękny wigilijny wieczór a po-
tem nad naszą ziemią rozlegnie 
się głos bicia dzwonów zwia-
stujących nam Święta Bożego 

Narodzenia. Gdy weźmiemy do 
ręki wigilijny opłatek by przeła-
mać się z najbliższymi i złożyć 
sobie świąteczne życzenia obej-
mijmy tym życzliwym i pełnym 
wdzięczności gestem wszystkich 
ludzi dobrej woli, nie zapo-
mnijmy o chorych, samotnych, 
będących poza domem rodzin-
nym. Życzmy sobie by Nowo-
narodzony Jezus dał nam na 
nowo odczuć że jesteśmy jedną 
rodziną. Ta wdzięczna i życzli-
wa miłość niech też towarzyszy 
nam gdy pełni ufności wejdzie-
my w Nowy 2020 rok. 

PODNIEŚ RĘKĘ BOŻE 
DZIECIĘ BŁOGOSŁAW OJ-

CZYZNĘ MIŁĄ. W DOBRYCH 
RADACH W DOBRYM BYCIE 

WSPIERAJ JEJ SIŁĘ SWĄ 
SIŁĄ. DOM NASZ I MAJĘT-
NOŚĆ CAŁĄ I WSZYSTKIE 

WIOSKI Z MIASTAMI. 
A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STA-

ŁO I MIESZKAŁO MIĘDZY 
NAMI.

 Ks. Józef Moczygęba.
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czysty pochód osiedlowymi 
ulicami na spotkanie barbór-
kowe. Po przybyciu na miej-
sce i zajęciu miejsc przez 
biesiadników zgodnie z gór-
niczą tradycją, wybrano bar-
bórkowe prezydium w skład 
którego weszli ksiądz pro-
boszcz Janusz Badura, prezes 
SM ROW Jan Grabowiecki 
i prezydent Wodzisławia Ślą-
skiego Mieczysław Kieca.

Szacowne prezydium powi-
tało wszystkich uczestników 
i życzyło udanej biesiady. 
Uczestnicy gościny racząc 
się poczęstunkiem słucha-
li występu przygotowanego 
przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 10 wypełnio-
nego górniczymi pieśniami 
i wierszami. Muzycznie, 
a przede wszystkim bardzo 
wesoło było na występie ar-
tysty kabaretowego Krzysz-
tofa Respondka. Artysta 
występujący na co dzień 
w Kabarecie Rak przygoto-
wał wiązankę wesołych pio-
senek pod melodie znanych 

utworów, np. „Kaj się po-
dzioły tamte barbórki, kożdy 
górnikiym wtedy chcioł być. 
Żymła, oplerek, krupniok, 
ogórki; setka, kwaretka, 
chciało się żyć”, a Krzysztof 
Respondek prócz śpiewu sy-
pał dowcipami jak z rękawa. 

Biesiadnicy świetnie się ba-
wili, chętnie włączali się do 
wspólnego śpiewu. Na ko-
niec świąteczne życzenia 
złożył biesiadnikom prezes 
spółdzielni, a ksiądz wszyst-
kich pobłogosławił.

Drodzy Górnicy, z tego 
miejsca pragniemy raz jesz-
cze złożyć Wam najserdecz-
niejsze życzenia barbórko-
we. Zapewniamy Was, że 
w naszej spółdzielni, która 
przecież od lat zapewnia 
dach nad głowom kolej-
nym pokoleniom górników, 
i która górnikom tak wiele 
zawdzięcza, zawsze będzie-
my o Was pamiętać i dobrze 
Wam życzyć! ■
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„Święty rozdawał prezenty”

Prezenty, gry i tań-
ce – za nami wesołe 
spotkanie z Mikoła-
jem, Panią Mikołajo-
wą i elfami

Takich odwiedzin mali 
mieszkańcy naszych osiedli 
dawno nie przeżyli. W piątek 
6 grudnia pomimo silnego 
wiatru na plac przy fontannie 
na osiedlu xxx-lecia przyje-
chał gość z dalekiej północy 
– MIKOŁAJ z Panią Mikoła-

jową oraz wesołymi pomoc-
nikami elfami. W ten zimny 
grudniowy dzień Mikołaja 
przywitały dzieci i włączyły 
się do wspólnej zabawy z roz-
tańczonymi elfami. Święty 
przywiózł ze sobą, a jakże, 
prezenty, które z przyjemno-

ścią rozdawał dzieciom szep-
cząc każdemu coś do uszka. 
I tu ku naszemu zaskoczeniu 
z dozą dystansu do naszego 
Świętego podchodziły star-
sze dzieci i młodzież, które 
niby nie wierzą w Mikołaja 
ale w ten wyjątkowy dzień 

udzieliła się im magia świąt 
i chcieli posłuchać co Miko-
łaj ma im do powiedzenia.

Przy dźwiękach świątecz-
nej muzyki ochoczo Mikołaj 
włączył się do wspólnej zaba-
wy z dziećmi.
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Wybuchy śmiechu i radość 
towarzyszyła dzieciom pod-
czas konkursów skakania 
w workach, chodzenie po 
równoważni a także ćwi-
czenia na refleks, kiedy 
tańczący musieli zastygnąć 
w bezruchu po wyłączeniu 
muzyki. 

Atrakcje nie pozostawiały 
nikogo obojętnym czy to ma-
luszki czy prawie młodzież, 
każdy ochoczo z dziecięcym 
błyskiem w oku przyłączał 
się do zabawy. Dla każdego 

było więc coś miłego. Nikt 
się nie nudził. W czasie tego 
cudownego choć wietrznego 
południa Prezes Spółdzielni 
Jan Grabowiecki przyniósł 
95 kolorowych balonów, któ-
re wspólnie z dziećmi wypu-
ścili w niebo.

Dźwięki piosenek, głosy za-
bawy niosły się między blo-
kami ściągając spore grono 
dzieci i ich rodziców, czy też 
dziadków. Wszyscy bardzo 
się cieszyli i na pewno długo 
będą pamiętać tę zabawę. ■
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Śląska Wielka Nagroda 
Budownictwa  
dla naszej spółdzielni
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ROW znalazła się w gronie laureatów nagrody 
Śląska Wielka Nagroda Budownictwa wręczanej przez Śląską 
Izbę Budownictwa. Nagrodę odebrał prezes Jan Grabowiecki 
podczas uroczystej XXII Gali Budownictwa w Operze Śląskiej 
w Bytomiu.

XXII Gala Budownictwa od-
była się 18 października. Jej 
organizatorami byli Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa i Śląska Izba 
Budownictwa. 

Coroczna uroczystość ma 
na celu uhonorowanie osób 
działających w branży bu-
dowlanej. Polską Izbę Inży-
nierów Budownictwa repre-
zentował prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Kledyński, prezes 
PIIB. Gospodarzami spo-
tkania byli Roman Karwow-
ski – przewodniczący Rady 
Śląskiej OIIB oraz Mariusz 
Czyszek – prezydent Śląskiej 
Izby Budownictwa.

W gali wzięli udział parla-
mentarzyści, władze samo-
rządowe miast i powiatów 
regionu, władze samorzą-
dów zawodowych, uczelni 

wyższych, stowarzyszeń 
naukowo-technicznych oraz 
przedstawiciele krajowych 
i regionalnych organizacji 
pozarządowych budownic-
twa. 

W uroczystości licznie 
uczestniczyli także przed-
stawiciele okręgowych izb 
inżynierów budownictwa. 
Podczas gali wręczono na-
grody w kilku kategoriach. 

Jako pierwszych uhonorowa-
no laureatów Śląskiej Wiel-
kiej Nagrody Budownictwa. 

W tym zaszczytnym gro-
nie znalazła się Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ROW, która 
– jak to zostało powiedziane 
na scenie – została wyróż-
niona za profesjonalne za-
rządzanie nieruchomościami 
oraz organizowanie kom-
pleksowych remontów i mo-
dernizacji w okresie 95-le-
cia działalności spółdzielni. 
Nagrodę odebrał osobiście 
prezes Spółdzielni Jan Gra-
bowiecki.

Jako spółdzielnia jesteśmy 
niesamowicie szczęśliwi 
z nagrody przyznanej przez 
tak zaszczytne gremia jak 
Śląska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa i Ślą-
ska Izba Budownictwa. To 
podsumowanie całoroczne-
go wkładu pracy zarówno 
po stronie Rady Nadzorczej, 
Rad Osiedlowych, Zarządu 
oraz pracowników naszej 
Spółdzielni. ■

Prezes Jan Grabowiecki wśród laureatów Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa
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W nieużywanej  
pralni pan Henryk  
urządził stolarnię

Z drewna wyczarowuje skrzy-
neczki, ozdoby czy choinki.  
Tylko ręcznie.

Wie pan, całe zawodowe 
życie pracowałem w meta-
lu. Ale to jest brudna robo-
ta, oczy wysiadają. Kiedy 
przeszedłem na emeryturę, 
powiedziałem sobie „dosyć 
metalu” – mówi Henryk 
Turkiewicz z Osiedla XXX
-lecia PRL, emerytowany 
ślusarz, a od kilku lat sto-
larz-samouk, który w swo-
im warsztacie spędza całe 
dnie tworząc drewniane, 
bardzo gustowne cudeńka.

Pana Henryka odwiedza-
my w jego mieszkaniu na 
10-tym piętrze, w którym 
żyje z małżonką. Dziarsko 
się wita. Nie powiedzieliby-
śmy, że jest mężczyzną po 
siedemdziesiątce. Ale tak 
widocznie jest, że jak ktoś 
jest aktywny, ma cel w życiu 
i jest zadowolony z tego, co 
robi, to się lepiej trzyma.

Tyle pierwsze wrażenie, bo 
powód naszego spotkania 
jest zgoła inny – tworzenie 
gustownych rzeczy z drew-
na. Wiedząc o wizycie pan 
Henryk przygotował kilka 
swoich dzieł. To kwietniki, 
skrzyneczki, karmnik, czy 
choinki. Są bardzo ładne, 
bez przesadnych zdobień. 
Głównie białe. Projektant 
powiedziałby, że bliżej im 

do mebli ze Skandynawii, 
niż do cepelii, co jest kom-
plementem. – Ktoś mnie się 
już nieraz pytał: „A skąd ty 
masz takie wzory? Czy masz 
książkę?” Nic nie mam, 
żadnej książki! To wszyst-
ko z głowy! – mówi Hen-
ryk Turkiewicz. I dodaje: – 
Mało tego, to wszystko jest 
robione ręcznie, bez prądu. 
Ręcznie wycinam, szlifuję, 
kleję – opowiada. Aż trudno 
nam uwierzyć, że tak równe, 
regularne kształty uzyskał 
bez wspierania się precyzyj-

nymi elektronicznymi urzą-
dzeniami. Widać, że mamy 
do czynienia z prawdziwym 
mistrzem, którego zdolności 
poparte są wieloletnim do-
świadczeniem.

Henryk Turkiewicz z dumą 
prezentuje najnowszy wy-
rób – choinkę w kolorach 
beżowym i białym. Opo-
wiada, że początkowo chciał 
nakleić biały pasek sklejki 
jako pień, ale wydało mu 
się to monotonne. Dlatego 
postanowił pasek pociąć na 
romby. Oglądając efekt koń-
cowy szybko dochodzimy 
do wniosku, że tak jest cie-
kawiej. Ale Henryk Turkie-
wicz nie przywiązuje jedy-
nie wagi do wyglądu swoich 
wyrobów. Dba również o to, 
by były praktyczne. Dlatego 
dla przykładu w podłodze 
karmnika wywiercił otwo-
ry. – Wie pan, jak napada 
deszcz, to woda zostanie i je-
dzenie dla ptaków się znisz-
czy. A tak to woda spłynie 
– mówi pokazując palcem 
cztery małe otworki w każ-
dym z rogów karmnika. 

Inne cudeńko – drewniana 
skrzyneczka niewiele więk-
sza od ściennego gniazdka. 
Pan Henryk wymyślił, że 
fajnie byłoby z niej stworzyć 

lampkę połączoną ze świecz-
nikiem. Demonstruje swój 
wynalazek. Na spód wkła-
da kupioną w sklepie płaską 
lampkę ledową na baterie. 
Kupił ją w markecie za parę 
złotych. – To taka lampka, 
którą można przymocować 
np. u dołu szafki kuchennej, 
żeby świeciła na blat – wy-
jaśnia. Nad lampką, pomię-
dzy deseczkami umieszcza 
dociętą płytkę z białego 
plastiku, a na górę kładzie 
świeczkę. Całość działa, jest 
efektowna i nie do kupienia 
w żadnym sklepie. Wodzi-
sławianin tworzy swoje dzie-
ła w warsztacie, który zbudo-
wał w nieużywanej suszarni 
w piwnicy. Jest wdzięczny 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
ROW za udostępnienie po-
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mieszczenia. Jak mówi, i tak 
było nieużywane, w dodatku 
pełno było w nim różnych 
gratów. Suszarnia nie miała 
drzwi, więc przez lata lo-
katorzy znosili tam niepo-
trzebne przedmioty. A „za 
komuny” składowali tam 
np. ziemniaki. Pan Henryk 
wysprzątał pomieszczenie, 
wstawił drzwi i stworzył 
sobie stolarnię. Nie używa 
elektrycznych narzędzi, więc 
wie, że majsterkując nikomu 
nie przeszkadza. A spędza 
w swoim drewnianym króle-
stwie całe dnie. Wstaje skoro 
świt, bo jak mówi, nie potrafi 
spać. Zamyka się w w warsz-
tacie po śniadaniu. Potem 

przychodzi na obiad. Po 
obiedzie wraca do warszta-
tu. Około 17.00 przychodzi 
na kawę i znów zaszywa się 
wśród desek. „Szychtę” koń-
czy wieczorem wracając na 
kolację i program informa-
cyjny w TV.

 – Ja robię swoje, żona swoje 
i jest dobrze. Przynajmniej 
się nie kłócimy – śmieje się 
wodzisławianin, a małżonka 
mu wtóruje. Drewnem pan 
Henryk interesował się od 
młodości. Naprzeciw szko-
ły był zakład stolarski, do 
którego czasem zaglądał. 
Z drewnianych odpadów 
układał różne kompozy-

cje. Ale zawodowo związał 
się z metalem. Pracował 
jako ślusarz w Brzeszczach. 
W domu też pracował w me-
talu, tworzył m.in. kute bra-
my, przęsła. Prawdziwa zło-
ta rączka. Był tak dobrym 
fachowcem, że nawet jak 
przeszedł na emeryturę miał 
propozycję pracy. Tylko, że 
z metalem nie chciał już mieć 
nic do czynienia. Sprzęty 
sprzedał. – To brudna robota, 
oczy „wysiadają” – wspomi-
na. A że siedzieć spokojnie 
w domu nie potrafił, wrócił 
do zainteresowań z młodo-
ści – do stolarki. Materiały 
w dużej mierze zbiera, cza-
sem kupuje. Jak mówi, lu-

dzie różne rzeczy wyrzucają. 
– Na przykład tę choinkę to 
zrobiłem z płyty, którą daje 
się z tyłu mebli – mówi. – 
Jak widzę, że ktoś coś niesie, 
to patrzę i już widzę, co bym 
z tego zrobił. Pytam, czy to 
na śmietnik i jeśli tak, to bio-
rę – opowiada.

Swoje wyroby w głównej 
mierze rozdaje, bliskim, cza-
sem znajomym, sąsiadom. 
Bywa, że ludzie składają za-
mówienia na konkretne wy-
roby jego wielkiej wyobraźni 
i sprawnych rąk. ■

Czujka dymu  
i czadu uratuje 
Ci życie.  
Zamontuj ją 
w mieszkaniu
Nasza Spółdzielnia włącza się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyj-
nej prowadzonej pod patronatem Państwowej Straży Pożarnej pod nazwą „Czujka na 
straży Twojego bezpieczeństwa”. 

Kampania ma na celu poprawę naszego bezpieczeństwa 
zamieszkiwania poprzez korzystanie z dostępnych na 
rynku czujek dymu oraz czujek czadu. 

Czujka wykryje to, czego sami nie wyczujemy. 
Czujki czadu wykrywają obecność trującego tlenku węgla, 
którego ewentualne pojawienie się nie jesteśmy w stanie roz-
poznać żadnym zmysłem ponieważ jest bezbarwny, bezwon-
ny i bez smaku. 

Instaluj czujkę zgodnie z instrukcją
Korzystając jednak z czujki tlenku węgla należy szczegóło-
wo zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi aby ją właści-
wie zabudować, zagwarantować jej ciągłą sprawność i umieć 
reagować na ewentualnie pojawiające się sygnały z czujki. 
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Nie zawsze bowiem sygnał czujki jest wywołany obecnością 
tlenku węgla. Brak tej wiedzy powoduje, że nawet w sytuacji 
sygnalizacji wyczerpania się baterii czujki, wzywamy nie-
potrzebnie Straż Pożarną. 

Czujka alarmuje – natychmiast działaj
Oczywiście jeżeli czujka sygnalizuje pojawienie się tlenku 
węgla, należy natychmiast wyłączyć urządzenia gazowe, 
otworzyć okna w celu przewietrzenia lokalu i wyjść z loka-
lu wzywając Straż Pożarną. W każdej sytuacji sygnalizacji 
czujki, jeżeli mamy wątpliwości należy wezwać Straż Po-
żarną. Mając na uwadze bezpieczeństwo zamieszkiwania, 
polecamy szczegółowe zapoznanie się z materiałami infor-
macyjnymi kampanii zamieszczonymi na stronie interne-

towej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wodzisławiu Śląskim, wpisując https://www.straz.gov.
pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego
-bezpieczenstwa/idn:37158 

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem  
węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest 
niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych 
i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do stan-

dardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku 
z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 
• Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj 

przeglądy techniczne przewodów kominowych.
• Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie 

z instrukcją producenta.
• Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
• Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
• W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź po-

prawność działania wentylacji, nowe okna są najczę-
ściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

• Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty 
głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy 
zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast 
przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz 
i zasięgnij porady lekarskiej.
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Ból głowy 
z choinką

W wielu domach 
zdobienie choinki 
traktuje się jako  
najważniejsze,  
najbardziej widoczne 
świadectwo  
zbliżających się  
świąt Bożego  
Narodzenia. 

Oczywiście, są też potra-
wy, kolędy, ale to właśnie 
choinka jest tym najbar-
dziej charakterystycznym 
elementem, który odróżnia 
Gwiazdkę od wszystkich 
innych świąt w roku.

I choć choinka jest obec-
na praktycznie w każdym 
domu, to podejście do 
jej strojenia bywa różne. 
Po pierwsze – kto stroi. 
W jednych domach zajmuje 
się tym tylko głowa rodziny, 
czyli ojciec. Gdzie indziej 
mama. Bywa, że pomagają 
im dzieci. I takie wspólne 
ubieranie wydaje się naj-
lepsze. Zacieśnia rodzinne 
więzi. Jasne, bywa, że ma-
luchom jakaś ozdoba spad-
nie i się potłucze, ale to nie 
powinno być powodem do 
stresów. Czasami rola taty 
sprowadza się do ustawienia 

choinki i rozwieszenia lam-
pek, a zdobienie przypada 
mamie i dzieciom. Czasem 
dzieciom się nie chce, ale to  
robią zdopingowane słowa-
mi mamy „Bo ci Dzieciątko 
nic pod tę choinkę nie przy-
niesie”.

Druga kwestia – jak się stroi. 
Są domy, w których dekoro-
wanie choinki odbywa się 
według ściśle ustalonego od 
lat porządku, np. że małe 
bombki, ozdoby się u góry, 
pozostałe na niższych gałąz-
kach. Zwraca się też uwagę 
na równomierne rozmiesz-
czenie świecidełek. Kiedy 
zdobią również dzieci, o taką 
precyzję jest trudno. W jed-
nych domach pokazuje się 
im dokładnie, gdzie co ma 
wisieć. One to robią, ale ucie-
chy wielkiej nie mają. Warto 
pamiętać, że to właśnie spon-

taniczność bywa kreatywna 
i daje więcej radości. 

Trzecia kwestia – czym się 
stroi. Tutaj możemy mieć 
dylemat. Korzystać z tego, 
co mamy? Dołożyć coś no-
wego? A może kompletnie 
zmienić szatę naszej choinki, 
bo np. odmieniliśmy w ostat-
nim roku umeblowanie po-
koju, albo przemalowaliśmy 
na inny kolor? Inspiracji mo-
żemy szukać w trendach, bo 
ozdoby świąteczne, podob-
nie jak i inne elementy deko-
racji wnętrz ulegają modzie. 
Prześledziliśmy najnowsze 
trendy i wyobraźcie sobie, że 
na Gwiazdkę 2019 dekorato-
rzy proponują ciemne kolory 
jak granat, kobalt, szmaragd, 
butelkową zieleń czy samą 
czerń. Tak jest, czerń. To nie 
tylko kolor żałoby. To kolor 
elegancji i tajemniczości.

Projektanci przekonują, że 
wymienione barwy dosko-
nale komponują się z zielenią 
choinki, a także z innymi 
kolorami. Jeśli posiadamy 
już ozdoby białe, czerwone, 
srebrne, a przede wszystkim 
złote – będziemy w stanie 
stworzyć piękną, a zarazem 
oryginalną choinkę. Ciemne 
ozdoby będą świetnie wy-
glądać zwłaszcza w jasnych 
pomieszczeniach.

Jeśli zdecydujemy się na 
nowe kolory, to proponujemy 
pobawić się w dekorowa-
nie i np. wybrać do zdobie-
nia część ozdób rezygnując 
z niektórych kolorów. Nie-
wykorzystanych świcidełek 
absolutnie nie wyrzucajmy. 
Przecież moda się zmienia. 
Modne zestawy kolorystycz-
ne to np. złoty-czerwony; 
biały-szary-srebrny; złoty-
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Piernik domowy  
wg Bożeny Dykiel

Podstawowym składnikiem  
tradycyjnej świątecznej potrawy  
– moczki – jest piernik.

Ważne, aby był to piernik doskonałej jakości, dlatego sporo gospodyń zaopatruje się 
w to ciasto u zaufanego piekarza, czy cukiernika. Ale piernik to również przepyszne 
ciasto do jedzenia jako deser. 

Proponujemy Wam przygotowanie do-
mowego piernika wg przepisu Bożeny 
Dykiel, znanej aktorki, która świetnie 
gotuje. Przepis zamieściła w swojej 
książce „Moje sekrety kulinarne, czyli 
jak robić, żeby się nie narobić”.

Składniki:
• 0,5 litra miodu
• 40 dkg mąki
• 10 dag masła

• płaska łyżka cukru
• 2 jajka
• łyżeczka sody oczyszczonej
• łyżeczka przyprawy do piernika
• tarta bułka do posypania formy

Sposób wyrobienia:
Miód utrzeć z cukrem i masłem, wbić 
jajka, wsypać przyprawę, sodę i mąkę, 
cały czas ucierając, aż do połączenia 

wszystkich składników. Formę wysma-
rować masłem i wysypać bułką tartą, 
wylać na nią masło i wstawić do gorą-
cego piekarnika. 

Piec około 45 minut w temp. 180 stopni. 
Po ostudzeniu polukrować pamiętając, 
że prawdziwego mistrza kuchni pozna-
je się m.in. po umiejętności przyozdo-
bienia piernika. ■

czarny-granatowy-szma-
ragdowy; zieleń-biel-złoto. 
Warto pamiętać, że złoty 
kolor pasuje do każdego in-
nego, więc zestawienie z nim 
innych barw będzie idealnie 
współgrać. Pamiętajmy też, 
że ważną rolę odgrywają 
lampki. Jeśli mamy lamp-
ki jednokolorowe, np. białe, 
złote, czerwone, to łatwiej 
zestawić je z ozdobami, niż 
lampki różnokolorowe.

Oczywiście, bywają sy-
tuacje, kiedy dzieci rów-
nież chcą mieć swój udział 
w dekorowaniu i przygotują 
ozdoby w przedszkolu, na 
lekcjach plastyki czy róż-
nego rodzaju kółkach zain-
teresowań. Nawet jeśli nie 
będą do końca pasować ko-
lorystycznie do wybranego 

zestawu barw, pozwólmy im 
je zawiesić. Będą przeszczę-
śliwe. 

Przegląd trendów zakończ-
my na czymś, co może nam 
się wydawać dziwne. Na 
minimalizmie. Zamiast 
eleganckich, błyszczących 
ozdób ze złota, czerwieni, 
czy zieleni używa się tu lek-
kich, ażurowych ozdób, ta-
kich jak gwiazdki, aniołki, 
dzwoneczki i inne zawieszki. 
Najczęściej wykonywane są 
z metalu, ale można znaleźć 
także drewniane czy plecio-
ne. Można również dołożyć 
tu własnoręcznie robione 
pierniczki czy inne ciastka, 
które sprawią, że choinka 
będzie pięknie pachnieć ko-
rzeniami, cynamonem lub 
pomarańczą.

I jeszcze tytułem uzupeł-
nienia. Tradycyjnym kolo-
rem choinki jest zielony. Ale 
w sprzedaży są również cho-
inki białe, które ładnie koja-
rzą się z drzewkiem obsypa-
nym śnieżnym puchem. Tutaj 
dopiero możemy poszaleć, 
bo na białym pięknie zazna-

czają się ozdoby w każdym 
kolorze. Chyba, że chcemy 
choinkę w surowym, skan-
dynawskim stylu, wówczas 
ubierzmy ją w ozdoby białe, 
szare i srebrne. ■

Fot. Archiwum autorki/Studio AR Andrzej Ring
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