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NOWA STRONA INTERNETOWA

Z

przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że ruszyła nowa strona
internetowa poświęcona Kostuchnie.
Jak głosi nagłówek strony: „Kostuchna –
Najpiękniejsza dzielnica Katowic” jest dla
nas wszystkich wyzwaniem do którego z
konsekwencją mamy zamiar dążyć.
Powstające jak grzyby po deszczu, coraz to
nowe enklawy domów mieszkalnych, a co
za tym idzie, nowoczesna infrastruktura
każą nam wierzyć, że już w niedalekiej
przyszłości Kostuchna stanie się miejscem
na wskroś nowoczesnym i przyjaznym
mieszkańcom.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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GIMNAZJUM NR 18

WYDANIE
BEZPŁATNE

Kostuchniańskie ślady

P

rzed sześciu laty zakończył ziemski
żywot i odszedł do domu Ojca,
Papież Jan Paweł II.
Biskup Jan Chrapek często zwykł mawiać:
,,Człowiek powinien tak żyć, aby pozostawić trwały ślad swojej obecności na ziemi”.

X Kameralny
Festiwal Piosenki

Poniedziałek 7:50
Do szkoły spieszą uczniowie. Rodzice odprowadzają maluchy do przedszkola, które
mieści się 200 metrów dalej. Z kościoła
wychodzą ci, którzy zaczęli dzień od porannej mszy. Ulicą Wantuły, przy której
znajduje się Gimnazjum nr 18, sporadycznie przejeżdża samochód - nic dziwnego, to
ślepa uliczka.

(Ciąg dalszy na stronie 2)

S

dniu 28 marca 2011 roku w MDK
„Południe” w Kostuchnie odbyły się
przesłuchania Kameralnego Festiwalu Piosenki, który odbywa się już po raz dziesiąty.
Ta okrągła rocznica dowodzi, że udało się
wypracować model imprezy, który został
zaaprobowany przez naszych adresatów. Są
nimi w głównej mierze uczniowie katowickich gimnazjów i szkół średnich. Zawsze
serdecznie ich witamy i zapraszamy do występów, ciesząc się że wieści o naszej imprezie docierają poza granice Katowic.

pis już ruszył.
Po raz pierwszy prowadzony
będzie także przez
Internet a potrwa od
1 kwietnia do 16
czerwca 2011 roku.
Natomiast rachmistrzowie mogą pojawić
się w naszych domach od 8 kwietnia do 30
czerwca, ponadto w tym samym terminie
telefonicznie spis będą przeprowadzać
ankieterzy.
Wśród „wrażliwych” pytań, na które nie
będziemy musieli odpowiadać, są te dotyczące: związków nieformalnych, planowanych dzieci czy niepełnosprawności.

(Ciąg dalszy na stronie 2)

(Ciąg dalszy na stronie 2)

W

SZKOŁA GODNA POLECENIA
Dajemy bezpieczeństwo,
zapewniamy rozrywkę.

Jana Pawła II

W przypadku Jana Pawła II, możemy mówić, że pozostawił po sobie nie ślady, a
całe autostrady.
Kostuchna mała miejscowość, również ma
wydarzenia związane bezpośrednio z Osobą Ojca Świętego. Podczas drugiej pielgrzymki do Polski, która miała miejsce w
1983 roku, 20-tego czerwca, Papież spotyka się z mieszkańcami Katowic na sportowym lotnisku w Muchowcu.

SPORTOWA 18
„Powstańcze Pomniki”
Sztafetowe Biegi Przełajowe
„Powstańcze Pomniki”

O

Piątek 15:00
W szkole już spokojnie. Większość klas
skończyła już lekcje, ale w kilku salach
odbywają się jeszcze zajęcia dodatkowe.

d kilku lat w Kostuchnie,
dla uczczenia rocznicy
wybuchu III Powstania Śląskiego odbywają się
sztafetowe
biegi przełajowe w kategoriach
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tegoroczna, piąta edycja tej imprezy odbędzie się w
dniu 5 maja na terenach obok
Skweru Bł. Stanisława Kubisty.

(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy na stronie 3)

Z okazji
Świąt Wielkanocnych

Życzymy,
aby blask prawdy
o zmartwychwstaniu
rozświetlał wszelkie
mroki codzienności,
a wiara w nowe życie
napełniała wszystkie
serca radością
i pokojem!
Rada Jednostki
Pomocniczej Nr 21
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Jana Pawła II
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Mimo niesprzyjającej pogody: było duszno
i parno, zrywały się burze i ulewne deszcze,
przez kilka godzin ponad dwa miliony
wiernych oczekiwało, aby spotkać się z
Ojcem Świętym. Podczas tego spotkania
Papież dokonał poświęcenia kamieni węgielnych pod budowane kościoły w diecezji
katowickiej. Wśród tych kamieni, był kamień dla naszego nowego kościoła. Kamień
ten można oglądać, gdyż został on wmurowany w ścianę, po prawej stronie przy wejściu do kościoła.
Wydarzeniem, który pozostanie na zawsze
w pamięci wszystkich śpiewaków chóru ,,Słowiczek” będzie koncert, który chór
dał w ogrodach watykańskich na prywatnej
audiencji u Papieża w dniu 13czerwca1991
roku. Fakt ten w ocenie wszystkich uczestników tego koncertu, pozostanie najwięk-

szym wydarzeniem w prawie stuletniej
historii chóru, a pamiątki z tego spotkania
w tych dniach nabiorą wyjątkowej rangi.
Wreszcie 13czerwca 1999 roku, kolejna
pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. W
tym dniu na placu Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, Ojciec Święty beatyfikuje
mieszkańca Kostuchny, ojca Stanisława
Kubistę. Od tego dnia my mieszkańcy Kostuchny mamy swojego orędownika w niebie. W uroczystości beatyfikacyjnej bierze
udział delegacja parafian, gromadząc się
pod okazałym transparentem na którym
wypisano słowa: ,,Kostuchna dziękuje Ojcu
Świętemu za beatyfikację ojca Stanisława
Kubistę”. Pamiątką tego wydarzenia jest
skwer błogosławionego Stanisława Kubisty
i stojący tam obelisk ku jego pamięci.

X Kameralny
Festiwal Piosenki

Warto te wydarzenia przypominać, a wyrazem podziękowania za nie powinna być
codzienna modlitwa o którą prosił Sługa
Boży JAN PAWEŁ II.
Bernard Uszok
(Ciąg dalszy ze strony 1)

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Przez 10 lat zyskaliśmy grono stałych bywalców, którzy corocznie
goszczą w MDK na przesłuchaniach festiwalowych. Ze swojej strony bardzo im wszystkim dziękuję. Pozwolę sobie wymienić nauczycieli, którzy mam nadzieję znani są w Kostuchnie, choć pewnie nikt
oprócz organizatorów festiwalu nie wie o ich wieloletnich i znaczących osiągnięciach. Pierwsza z nich jest pani Lidia Kusek, nauczyciel muzyki w Gimnazjum nr 9 w Katowicach, która obecnie
mieszka w Kostuchnie i gra na organach w naszym kościele, drugą
osobą jest pan Przemysław Urbański, również mieszkaniec Kostuchny, pracuje w gimnazjach w Ligocie i Piotrowicach, a także
współpracuje z MDK współtworząc nową muzyczną grupę Hajna
Band. Oprócz nauczycieli, pozwolę sobie wymienić kilku wykonawców, którzy wielokrotnie gościli na festiwalu i zdobywali na
nim czołowe miejsca, a są mieszkankami naszej dzielnicy: Edyta
Wilk, Gabriela Szojda, Natalia Stabik i Klaudia Śmiłowska.
W tegorocznych przesłuchaniach wzięło udział 48 wykonawców z
Katowic i Mikołowa. Jak co roku obsadzone były wszystkie trzy
kategorie: soliści 12-16 lat, soliści 17-19 i zespoły.
Pomiędzy przesłuchaniami, a koncertem laureatów, który odbędzie
się końcem maja trwają prace w studio nagrań, gdzie laureaci nagrywają płytę CD. Taka forma nagrody stanowi dla młodych wykonawców jest ekscytującym doświadczeniem, które mam nadzieję
zaowocuje w przyszłości mobilizując ich do dalszej pracy nad doskonaleniem warsztatu wokalnego.
Zwieńczeniem festiwalowych przeżyć będzie koncert laureatów
połączony z niespodzianką, którą staramy się przygotować. Mam
nadzieję, że w następnym numerze biuletynu zaproszę czytelników
Biuletynu na to wydarzenie.
Sławomir Jarzyna
Miejski Dom Kultury „Południe” w Kostuchnie zaprasza na spotkanie z Janem Franciszkiem Lewandowskim, historykiem, doktorem nauk humanistycznych, dziennikarzem, publicystą, autorem
najnowszej książki o Wojciechu Korfantym, które odbędzie się:

6 maja 2011 ( piątek) godz. 18:00 - Miejski Dom Kultury
„Południe” w Kostuchnie ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

Udział w spisie jest obowiązkowy – reguluje to
ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań.
W kontekście niefortunnej
wypowiedzi Prezesa PiS,
Jarosława Kaczyńskiego
niezwykle ciekawie zapowiada się wynik odpowiedzi na jedno z pytań dotyczące narodowości Polaków. Wspólną cechą opisującą społeczeństwa, jest przynależność
narodowa lub etniczna, ale także regionalna. Jeśli ktoś czuje przynależność do narodowości śląskiej, będzie mógł zadeklarować tożsamość narodową zgodnie ze swoim przekonaniem. Można zadeklarować poczucie przynależności do więcej niż jednego narodu
bądź grupy etnicznej.
Aby skorzystać ze spisu przez Internet, trzeba będzie wejść na stronę internetową GUS: http://form.spis.gov.pl. Następnie trzeba
wybrać zakładkę formularz elektroniczny. Pierwszym krokiem jest
identyfikacja – podajemy PESEL oraz NIP, a jeśli nie posiadamy
NIP-u, to system prosi o podanie miejsca urodzenia i nazwiska
panieńskiego matki. Dzięki temu otrzymamy login i hasło, które
będą ważne przez dwa tygodnie. Dzięki nim będziemy mogli zalogować się do systemu i wypełnić formularz spisowy. Jeśli ktoś zapomni hasła, będzie musiał skontaktować się z informacją telefoniczną, pod numerem 0 800 800 800.
Spis zostanie przeprowadzony równocześnie jako badanie pełne i
badanie reprezentacyjne, na dwóch rodzajach formularzy.
Badanie pełne składa się z 16 pytań. Natomiast 1/5 Polaków została
wylosowana do badań reprezentacyjnych, ta wersja zawiera 16
pytań jak w badaniu pełnym oraz dodatkowo około 45 pytań szczegółowych — razem, średnio 60 pytań.
W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmujące między innymi
charakterystykę: terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną, a także migracje wewnętrzne i zagraniczne oraz charakterystykę etniczno-kulturową, jak również wzajemne relacje członków
gospodarstwa domowego, rodziny, charakterystykę mieszkań i budynków.
Krzysztof Kukliński
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SZKOŁA GODNA POLECENIA
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Za oknem roztacza się piękny widok na
zielony zagajnik, gdzie do niedawna znajdowało się źródełko, od którego wziął
nazwę działający w gimnazjum Uczniowski
Klub Sportowy. Po szkolnym podwórku
spacerują bażanty, zimą można wśród
drzew wypatrzyć sarny, które przychodzą tu
szukać pożywienia.

Czas na zabawę
Nie każdy dzień jest taki spokojny, ponieważ w szkole przygotowuje się wiele różnorodnych imprez. Samorząd uczniowski
organizuje systematycznie dyskoteki szkolne, zaś grono pedagogiczne dba o to, aby
uczniowie wyjeżdżali do teatru, kina oraz
na wycieczki zarówno rekreacyjne jak i
przedmiotowe.

Wspieramy zdolnych,
pomagamy słabszym
W Gimnazjum nr 18 bardzo dbamy o to,
aby wszyscy uczniowie rozwijali się i osiągali jak najlepsze wyniki. Zdolnym proponujemy udział w wielu nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, w tym organizowanych w ramach funduszu unijnego. Zainteresowani uczą się w czasie tych zajęć języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, a także matematyki. Wykorzystują
przy tym atrakcyjne pomoce dydaktyczne,
jak chociażby tablice interaktywne, których
w szkole jest już 6, a wkrótce przybędą
następne.
Uczniowie uzdolnieni artystyczne mogą
wybrać spośród zajęć teatralnych, rysunku,
fotografii, architektury czy papieroplastyki.
Uczniom, którzy trochę gorzej radzą sobie z
nauką o proponujemy pomoc z wszystkich
przedmiotów. Każdy z nauczycieli prowadzi zajęcia, na których uczniowie mogą
nadrobić zaległości czy powtórzyć materiał.
Także podczas tych zajęć stosujemy atrakcyjne formy nauczania i wykorzystujemy

komputery z dostępem do Internetu, zestawy kina domowego, gdy oglądamy filmy
popularnonaukowe czy adaptacje lektur
szkolnych, oraz tablice interaktywne.
Wszystkie zajęcia organizowane w szkole
są nieodpłatne.

Dbamy o umysł i ciało
Coś dla ciała.
Chlubą naszej szkoły są sportowcy. Od
wielu lat powstają tu klasy sportowe trenująca piłkę nożną, ręczna, siatkową. W tym
roku planujemy utworzenie drużyn piłki
nożnej, siatkowej oraz klasy sportowej o
profilu pływackim. Ponadto uczniowie
mogą trenować lekkoatletykę w ramach
UKS Źródełko. Od pięciu lat szkoła organizuje Biegi Przełajowe Między Powstańczymi Pomnikami, pokazując, że ważny jest
rozwój intelektualny i fizyczny.
Od wielu lat uczniowie naszej szkoły osiągają sukcesy w sporcie. Drużyna piłki ręcznej dziewcząt zdobyła w tym roku pierwsze
miejsce w ( po raz siódmy w ciągu dziewięciu lat). Drużyny piłki siatkowej zarówno
dziewcząt jak i chłopców także osiągają
wysokie wyniki w turniejach. Uczniowie
naszej szkoły mogą się także poszczycić
sukcesami w pływaniu.
Coś dla ducha
Dbając o rozwój fizyczny nie zaniedbujemy
też rozwoju umysłowego i wychowania
młodzieży. Nasi uczniowie biorą udział w
wielu konkursach, w których godnie reprezentują szkołę. Mogą się poszczycić sukcesami z języka niemieckiego, historii, matematyki, języka polskiego. Rozwijają swoje
zainteresowania, realizując wiele projektów
edukacyjnych, np. badają substancje szkodliwe w naszym najbliższym otoczeniu,
wykonują model układu słonecznego, a
nawet zebrali informacje na temat zmian,
jakie zaszły w Kostuchnie w ciągu ostatnich
stu lat i zaprezentowali je podczas dnia
otwartego szkoły. Uczniowie chętnie angażują się w zajęcia pozalekcyjne, biorą
udział w konkursach, co z pewnością pozytywnie wpłynie na ich rozwój i ułatwi start
w dorosłość.
Anna Kuczek

NOWA STRONA
INTERNETOWA
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Ktoś może zapytać, a co z poprzednią stroną internetową?
„Stara” strona (www.kostuchna.boo.pl) będzie tymczasowo funkcjonowała równolegle z nowopowstałą: http://kostuchna.eu

SPORTOWA 18
„Powstańcze Pomniki”
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Organizatorem zawodów jest Uczniowski
Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE.
Sztafety szkół podstawowych składają się z
czterech dziewcząt i czterech chłopców,
biegnących na przemian. Każdy uczestnik
pokonuje odcinek 400m. Szkoły gimnazjalne wystawiają sześcioosobowe sztafety
odrębnie w kategoriach dziewcząt i chłopców. Dziewczęta pokonują dystans 400m,
zaś chłopcy 500m.
Rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00 złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na
grobie Nieznanego Powstańca Śląskiego,
zakończenie poprzedzi apel pod powstańczym obeliskiem, gdzie nastąpi również
wręczenie dyplomów, pucharów i medali
dla najlepszych zespołów.
Patronat nad zawodami objął Prezydent
Miasta Katowice Pan Piotr Uszok.

Dobry występ młodych siatkarek
Drużyna młodziczek UKS ŹRÓDEŁKO
KATOWICE została zaproszona do udziału
w Małym Memoriale Huberta Wagnera,
który odbył się w dniu 26 marca br. w Szopienicach. Nasze dziewczęta zajęły w nim
drugie miejsce za zespołem Olimpii Katowice, a przed zespołami UKS Sokół uraz
UKS 27.

Sukces Pauliny
W miejskim finale Konkursu Wiedzy Pożarniczej pierwsze miejsce zajęła Paulina
Ścierska, uczennica klasy II a Gimnazjum
nr 18 im. Józefa Nowary w Katowicach
Kostuchnie. Wynik, uzyskany przez Paulinę
był najlepszy nie tylko wśród uczestników z
gimnazjów, ale przewyższał także wyniki,
osiągnięte przez uczestników konkursu ze
szkół ponadgimnazjalnych.
Trzymamy kciuki za start Pauliny w finale
wojewódzkim.
Jan Chudy

Chciałbym w tym miejscu podziękować twórcy i wieloletniemu
administratorowi tamtej strony, panu Romanowi Jarczokowi. Praca
jaka została włożona w stworzenie strony, a następnie w pozyskanie materiałów, zwłaszcza tych archiwalnych, starych zdjęć oraz
opracowań związanych z Kostuchną jest tak ogromna, że musi
budzić naszą największą wdzięczność i szacunek dla tego dzieła.
Chcę zaznaczyć, że nowa strona powstała w znacznej mierze na
bazie materiałów przekazanych nam przez Pana Jarczoka, za co w
imieniu naszej Rady oraz mieszkańców dziękujemy.
Twórcą i administratorem nowej strony internetowej jest radny, a
zarazem członek Zespołu ds. Informacji Rady Jednostki Nr 21,
Tomasz Olejniczak.
Życzymy nowemu Webmasterowi wytrwałości w dążeniu do jeszcze pełniejszego przekazu informacji związanych z naszą
„Najpiękniejszą dzielnicą Katowic”.
Jeśli dysponują Państwo ciekawymi materiałami, które można by
opublikować w Internecie, prosimy o ich przesłanie.
Krzysztof Kukliński
Sekretarz Rady Jednostki Pomocniczej 21
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URODZILI SIĘ:
25.V.1881 – Alojzy Kot (zm. 16.IX.1939) działacz społeczny, wice-marszałek Sejmu Śląskiego;
7.V.1930– Horst Bieniek (zm. 7.XII.1990) powieściopisarz, poeta i eseista, publicysta, reżyser filmowy;
31.V.1931 – Bogumił Kobiela (zm. 10.VII.1969) aktor;
21.V.1936 – Günter Blobel, biolog, laureta Nagrody
Nobla;
7.V.1951 – Ireneusz Dudek, muzyk;
14.V.1954 – Jerzy Kawalec „Kawa” (zm. 9.IX.2003)
muzyk;
24.V.1959 – Grażyna Torbicka, prezenterka telewizyjna, konferansjerka;
19.V.1965 – Małgorzata Pieokowska, aktorka;
5.V.1967 – Dariusz Basioski, satyryk, członek kabaretu „Mumio”;
6.V.1972 – Artur Rojek, lider zespołu „Myslovitz”;

ZMARLI:
18.V.1401 – Władysław Opolczyk (ur. 1326.1332)
książę opolski, rudzki, dobrzyoski, inowrocławski,
niemodlioski, strzelecki, karniowski, wielkorządca
Małej Rusi, fundator Jasnej Góry;
7.V.1874 – Józef Szafranek (ur. 18.II.1807) ksiądz
katolicki, działacz społeczny, polityczny i narodowy,
autor i wydawca;
18.V.1884 – Heinrich Robert Göppert (ur. 1800) lekarz, botanik, udowodnił tezę o organicznym pochodzeniu węgla, pradziadek noblistki;
23.V.1988 – Roman Dwornik (ur. 14.II.1913) organista, kompozytor, autor wielu pieśni religijnych (np.
Cóż Ci Jezu damy);
28.V.2003 – Edward Bogusławski (ur. 28.IX.1940)
profesor muzyki, kompozytor;
2.V.1925 – Jan Palisa (ur. 1848) matematyk, astronom, odkrywca grup planetoidów „Oppavia” i
„Silesia”;

ZDARZYŁO SIĘ:
1.V.1842 – próbna jazda parowozu „Silesia” na trasie
Wrocław - Św. Katarzyna;
3.V.1921 – wybuch „III powstania śląskiego”;
12.V.1921 – rozejm ogłoszony przez W. Korfantego;
21-27.V.1921 – walki o Górę Św. Anny;
15.V.1922 – podpisanie w Genewie konwencji w
sprawie Górnego Śląska;
24.V.1945 – powstaje Politechnika Śląska,
22.V.1953 – powstaje zespół „Śląsk”;
9.V.1971 – do użytku zostaje oddany „Spodek”;
22.V.1995 – beatyfikacja Jana Sarkandara w Skoczowie przez Jana Pawła II-go;
V.2002 – Narodowy Spis Powszechny. Ponad 170 tys.
ankietowanych podało narodowośd śląską;

tak chciałabym
zadomowić się w cieple
męskiego głosu
zaprzątać myśli
nieskromnie
zalśnić w krysztale
wzniesionych kielichów
tymczasem
z niecierpliwości
marszczę sukienki
i skórę na czole
w lewym bucie dziura
prawy nie do pary
rośnie obawa
w bałaganie
nie znajdę
Joanna Brychcy

W

dniu 24.03.2011 w Filii
nr 27 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kostuchnie
odbyło się kolejne spotkanie z
Joanną Brychcy, poetką i bibliotekarką pt: „(...) myśli skołtunione
pragnieniami (...).
Ilość przybyłych osób świadczy o
dużym zainteresowaniu poezją
wśród czytelników.

DYŻURY RADNYCH
Rady Jednostki 21
KWIECIEŃ 2011
20.04 — Miejski Dom Kultury

Podczas spotkania pani Joanna
czytała swoje wiersze, które były
przeplatane utworami muzycznymi
w wykonaniu skrzypaczki.
Atmosfera
wieczoru
skłaniała
wszystkich przybyłych gości do
własnych przemyśleń i indywidualnego odbioru przedstawionych
wierszy. Po tej prezentacji uczestnicy spotkania mogli podzielić się
wzajemnie
wrażeniami
jakie
wzbudziły wysłuchane utwory.
Pani Joanna również odpowiadała
na zadawane pytania zgromadzonych gości i w ciekawy sposób opowiadała jak powstają jej wiersze.
Każdy z gości otrzymał na pamiątkę komplet wierszy prezentowanych na wieczorku, można było
również nabyć tomik twórczości
poetki z jej autografem.
Wspaniały poczęstunek jaki otrzymaliśmy w darze na to spotkanie
od państwa Lipów sprawił, iż wszyscy uczestnicy miło spędzili czas.
Składamy ogromne podziękowanie
naszym darczyńcom, którzy już
wielokrotnie nas wspomagali, za
co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych chcemy złożyć
wszystkim naszym czytelnikom
wielu radosnych i szczęśliwych
chwil w gronie rodziny i przyjaciół.
Dorota Gapys

MAJ 2011
4.05 — Biblioteka, Filia 27
18.05 — Miejski Dom Kultury
Zapraszamy w godz. 18:00 — 19:00
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