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WYDANIE
BEZPŁATNE

Królowa sportu czeka
Lekka atletyka nieprzypadkowo nazywana
jest królową sportu. Zarówno łatwość jej
uprawiania, praktycznie w każdych warunkach, różnorodność konkurencji, począwszy od biegów na różnych dystansach poprzez skoki do rzutów, prostota przepisów,
sprawiają, że każdy może się w tej dyscyplinie odnaleźć.
Od dwóch lat istnieje sekcja lekkiej atletyki
przy Uczniowskim Klubie Sportowym ŹRÓDEŁKO KATOWICE. Jej członkowie uzyskują
coraz lepsze wyniki sportowe, plasując się
w ścisłej czołówce katowickich szkół gimnazjalnych. We wrześniu tego roku podpisana została umowa pomiędzy klubami
UKS ŹRÓDEŁKO a AZS AWF Katowice, o
objęciu przez AZS AWF patronatu nad naszą sekcją, polegającym na udostępnieniu
do treningów obiektów i urządzeń oraz
zapewnieniu kontynuacji szkolenia sportowego.
Jeśli jesteś szybki, wytrzymały, silny, chcesz
poprawić stan swojego zdrowia – czekamy
na Ciebie.

w Kostuchnie
egoroczne obchody Święta Niepodległości w Kostuchnie rozpoczęły się
uroczystą Mszą Święta w kościele parafialnym. Msza Święta rozpoczęła się procesjonalnym wejściem krzyża, dziewięciu pocztów sztandarowych, służby liturgicznej i
trzech księży, przy dźwiękach intrady w
wykonaniu orkiestry kopalni Murcki –
Staszic – Boże Dary. Wśród pocztów sztandarowych po raz kolejny zabrakło pocztu
sztandarowego kombatantów, który przez
lata zajmował należne mu honorowe miej-
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(Ciąg dalszy na stronie 3)

GWIAZDKA DLA KAŻDEGO
Koncert Charytatywny

J

uż po raz dziesiąty społeczność
Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary zaprasza na Koncert Charytatywny
„GWIAZDKA DLA KAŻDEGO”. Jak co
roku, celem koncertu jest zdobywanie
funduszy dla najbardziej potrzebujących pomocy. W tym roku organizatorzy postanowili w pierwszej kolejności
wesprzeć Śląskie Dziecięce Hospicjum
Aniołów Stróżów przy Hospicjum Cordis. Również podczas tegorocznego
koncertu, podobnie jak w latach poprzednich, nie zabraknie atrakcji. Będą
występy artystyczne, loteria fantowa
oraz aukcja.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

W

dniach 10 - 11 listopada, w nowo
otwartej hali sportowej Bażantowo
odbył się sportowy weekend. Impreza przez
dwa dni przyciągnęła około 300 sympatyków różnych dyscyplin sportu wraz z rodzinami. W pierwszym dniu głównym punktem programu był 4-godzinny maraton
cyclingu, czyli jazdy na rowerach stacjonarnych. Aż 40 śmiałków, w rytm muzyki i z
asystą instruktorów, pokonało ten zabójczy
dystans. Gratulujemy wszystkim uczestnikom kondycji, a przy okazji okazało się, że
mieli oni okazję wziąć udział w największej
tego typu imprezie w południowej Polsce.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

sce. Widocznie stan zdrowia chorążych nie
pozwalał na uczestnictwo w tegorocznych
uroczystościach.
Mszy Świętej przewodniczył ksiądz infułat
Stanisław Świerczyński w asyście księdza
proboszcza Stanisława i okazjonalnie księdza Tadeusza. Na rozpoczęcie Mszy Świętej ksiądz proboszcz bardzo serdecznie
przywitał wszystkich uczestników, wśród
których był pan Jerzy Ziętek, poseł do Sejmu RP z małżonką.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

EUROPEJSKI TYDZIEŃ
DEMOKRACJI LOKALNEJ
W BIBLIOTECE NR 27
„Chińska cywilizacja.
Życie i prawa człowieka”

D

nia 18 października o godz.18.00 w
Filii nr 27 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostuchnie odbyło się spotkanie
z państwem Alicją i Januszem Murzynowskimi pt. „Chińska cywilizacja. Życie
i prawa człowieka” w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej.
Prowadzący spotkanie przybliżyli przybyłym gościom w krótkim wstępie jak wspaniałym krajem są bardzo ogromne Chiny.
Żadna inna cywilizacja nie była przez tak
długie wieki czynnikiem łączącym społeczeństwo, promieniowała na cały Daleki
Wschód.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Msza Święta była sprawowana w następujących intencjach: za Ojczyznę, za sprawujących władzę w państwie oraz za zmarłych, którzy oddali życie w służbie Ojczyzny. Kazanie wygłosił ksiądz Tadeusz,
koncentrując się na sprawie rozpoczynającego się za parę dni „Drugiego Synodu
archidiecezji śląskiej”. Pod koniec Mszy
Świętej ksiądz infułat poprowadził modlitwę w intencji Ojczyzny. Po błogosławieństwie końcowym, uformował się korowód,
który w rytm marszu przemaszerował pod
pomnik Powstańców z Kostuchny, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości, którą
poprowadził Sławomir Jarzyna.
Otoczenie pomnika było odświętni udekorowana flagami Unii Europejskiej, Polski i
Śląska. Prowadzący po przywitaniu zgromadzonych poprosił orkiestrę o odegranie

MŁODZIEŻ Z GIMNAZJUM 18
POD POMNIKIEM NASZYCH
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

K

iedy w 2002 roku, po odsłonięciu
odbudowanego pomnika-obelisku
Powstańców Śląskich z Kostuchny, powierzono opiekę nad nim Gimnazjum nr 18.
Występujący w imieniu młodzieży ówczesny uczeń gimnazjum Mariusz Baniak powiedział, że pod tym pomnikiem młodzież
będzie uczyć się patriotyzmu, poznawać
historię Śląska i dzielnicy. To zobowiązanie
jest przez okres dziesięciu lat realizowane.
W każdej uroczystości patriotycznej, orga-

nizowanej pod pomnikiem, uczestniczą
zarówno uczniowie jak również nauczyciele Gimnazjum, a także poczet ze szkolnym
sztandarem. Pod tym pomnikiem od sześciu lat w maju odbywa się zakończenie
Sztafetowych
Biegów
Przełajowych
„POWSTAŃCZE POMNIKI”, współorganizowanych przez Gimnazjum nr 18. To miejsce
systematycznie odwiedzane jest przez
poszczególne klasy, zwłaszcza na początku
maja oraz listopada. Nie zabrakło nas również podczas tegorocznej uroczystości
obchodów Święta Niepodległości. Był nasz
sztandar, znicz i kwiaty oraz liczna grupa
uczniów z nauczycielami.
Jan Chudy

postawienia pierwszego pomnika.
Myślę jednak, że byli wśród nich Karol
Stabik, Józef Solik czy Ludwik Kłakus,
należący do elity ówczesnego społeczeństwa Kostuchny.
Tamtą uroczystość zakończyła Msza Święta
sprawowana przez księdza biskupa Gerarda
Bernackiego, który w wygłoszonej homilii
wskazywał na pierwszorzędna rolę rodziny
w tradycji śląskiej, która na bazie wartości
chrześcijańskich kształtowała postawy
patriotyczne i umiłowania Ojczyzny. Kończąc swoje wystąpienie przewodniczący
podziękował za udział w dzisiejszej uroczystości przypominając, że są one kontynuacją takich samych uroczystości, które odbywały się w latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku przy pierwszym pomniku. Następnie delegacje gimnazjum, samorządu i
Związku Górnośląskiego złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów i znicze. Odegrana ,,Rota” zakończyła tegoroczne uroczystości Święta Niepodległości w Kostuchnie. Wszystkim, którzy przygotowali i
uczestniczyli w tegorocznej uroczystość
składam serdeczne Bóg zapłać.
Bernard Uszok

Dzień 11 listopada jest celebrowany w
całej Europie. W większości krajów europejskich jest to dzień refleksji i zadumy
nad wielką tragedią Wielkiej Wojny, która pochłonęła miliony ofiar. W Wielkiej
Brytanii
obchodzi
się
go,
jako
„Remembrance Day”, czyli Dzień Pamięci. W ten dzień o godzinie 11 cześć poległym oddawana jest w formie dwóch
minut ciszy. Każdy z obywateli, o ile ma
sposobność, przystaje na tę chwilę, by
oddać hołd wszystkim, którzy zginęli na
frontach I wojny światowej.
Dla Polaków dzień ten ma charakter
bardziej radosny, jako że jest to przede
wszystkim święto odzyskania niepodległości.

Nasza perspektywa

Foto: Justyna Soja

w Kostuchnie

hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”.
W słowie wprowadzającym do uroczystości
kolega Sławek stwierdził, że między Świętem Niepodległości, a powstaniami śląskimi istnieje duża zbieżność, gdyż dotyczy
ona tego samego problemu życia w wolnym
i niepodległym państwie i nie zmienią tego
próby innej interpretacji powstań śląskich.
Państwo Maria i Stanisław Całowieczne
przy dźwiękach werbli odczytali nazwiska
powstańców umieszczonych na cokole
pomnika. Poproszony o głos Przewodniczący Rady Jednostki Samorządowej w całości
skoncentrował się na wydarzeniu sprzed 10
-ciu lat, kiedy to 17-go listopada 2002 roku
odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświecenia repliki pomnika powstańców
śląskich, mieszkańców Kostuchny. Przypomniał, że odsłonięcia pomnika dokonał
prezydent miasta Katowice pan Piotr Uszok
w asyście pani Bronisława Zupok, reprezentującej rodziny powstańców śląskich,
których nazwiska zostały umieszczone na
cokole pomnika. Wspomniał również, że
historię ufundowania pierwszego, a następne okoliczności powstania jego repliki
przedstawił Grzegorz Chudy, ówczesny
drużynowy harcerzy. Historia nie zachowała w pamięci osób, które były inicjatorami

A jak wygląda 11 listopada z perspektywy Górnego Śląska? W okresie pierwszej wojny światowej Górny Śląsk był
częścią Cesarstwa Niemieckiego. Mała
część górnośląskiej ziemi pozostawała
pod panowaniem Austrii. Naturalną, więc
koleją rzeczy mieszkańcy naszego regionu brali udział w tym konflikcie, jako
żołnierze cesarza Wilhelma II, względnie
Franciszka Józefa.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Niemcy nie pierwszy i nie ostatni raz chętnie sięgali po śląskiego żołnierza, wysyłając go do walki w nieraz bardzo odległe tereny. Pierwszy raz na wielką skalę Ślązacy wzięli udział
w wojnie francusko-pruskiej w 1870 roku. Do dziś w niektórych śląskich domach znaleźć można zdjęcia prapradziadka
w pikielhaubie na ulicach Paryża. Wielka Wojna z lat 19141918 ponownie zmusiła wielu Górnoślązaków do opuszczenia domostw i walki w niemieckim mundurze. Szacuje się, że
ogółem na frontach pierwszej wojny światowej zginęło około
56 tysięcy mieszkańców naszego regionu. Co najmniej drugie
tyle zostało kalekami. Zakończenie wojny rozpoczęło trwający kilka lat okres chaosu i zawirowań na Górnym Śląska.
Ścierały się z sobą intensywnie rożne wizje przyszłości regionu. Wielu marzyło o niezależnym państwie śląskim. Inni, jak
ksiądz Carl Ulitzka, przywódca Katolickiej Partii Ludowej na
Górnym Śląsku, widzieli nasz region połączony z Niemcami.
Jeszcze inni, jak Wojciech Korfanty, czy Konstanty Wolny,
liczyli na silny, autonomiczny Śląsk wewnątrz odrodzonego
państwa polskiego. Niestety projektów tych nie dało się z
sobą pogodzić. Doszło walki, gdzie nie tylko sąsiad z sąsiadem, ale i brat z bratem stawali nieraz po dwóch stronach
barykady przelewając krew. Górny Śląsk został ostatecznie
podzielony, a strony konfliktu uczyniły dużo, by rozbudzony
na gruncie nacjonalistycznym konflikt podsycać.

Górnośląska grusza
Błogosławiony Emil Szramek pisał o Górnym Śląsku, porównując go przepięknie do przygranicznej gruszy, która rodzi
swe owoce na obie strony, nie będąc do końca ani po jednej,
ani po drugiej stronie. W innym miejscu Szramek opisuje
Górny Śląsk, jako węzeł, w którym odwiecznie splatają się
wpływy kultury czeskiej, żydowskiej, niemieckiej i polskiej.
Ten wielki górnośląski patriota apelował, że węzła tego „ nie
ma co rozwiązywać, lecz trzeba go umiejętnie i artystycznie
ująć jako zwornik w strukturze Europy”.
Dzień 11 listopada, radosny, jako święto odzyskania przez
Polskę niepodległości — dla nas, Górnoślązaków powinien
być również dniem refleksji i pamięci. Dniem, w którym zatrzymujemy się na chwilę, by spojrzeć na naszą niełatwą i
bolesną historię.
Aleksander Uszok

GWIAZDKA DLA KAŻDEGO
Koncert Charytatywny

W sobotę również byliśmy świadkami rywalizacji dzieci i młodzieży
we wspinaczce sportowej. Przyozdobiona w dzwony i dzwonki ścianka wspinaczkowa dawała, co jakiś czas sygnał, że zawodnicy zdobywają kolejne wysokości.
Rozdanie nagród i dyplomów w trzech kategoriach wiekowych, dało
dużo radości zwycięzcom, a pokonanym motywację do treningu.

Sobota to również zawody CrossFit. Ta bardzo dynamicznie rozwijająca się konkurencja obnosząca się mianem „The Fittest on the
Earth”, czyli „Najlepsza forma na świecie”. Trzy panie oraz dziesięciu
mężczyzn poddało się morderczej próbie wytrzymałości, wydolności
i siły. Zwyciężczynią wśród kobiet została Ela Loncierz , a wśród mężczyzn Piotr Brzózka.
Ostatnim aktem sobotniego programu były zawody badmintona dla
dzieci i dorosłych. Na profesjonalnych kortach rywalizowało kilkanaście osób, dając możliwość bliższego poznania tego sportu.
Niedziela to przede wszystkim fitnessowy event pod nazwą „Fit
wanted” oraz rywalizacja dorosłych w zawodach wspinaczkowych.
Czołówka prezenterów fitness z Polski, jakimi są Gosia Grzybowska i
Darek Madej przyciągnęła prawie 100 osób. Zajęcia choreograficzne
na stepie, zajęcia dance czy hip hop to wszystko mogliśmy podziwiać podczas 4-godzinnego maratonu. A było, na co popatrzeć.
Słoneczny niedzielny poranek sprawił również, że 10-kilometrowy
trening biegowy z Michałem Lisieńskim czołowym polskim triathlonistą, odbył się w przyjemnej atmosferze.
Podsumowując, impreza przyciągnęła zwolenników aktywnego spędzania czasu z całego Śląska, ale przede wszystkim z okolic południa
Katowic. Cieszy nas, że co raz więcej osób wybiera sport, jako sposób spędzania wolnego czasu, a BAŻANTOWO SPORT jest miejscem
gdzie można zrealizować nasze pasje sportowe.

Królowa sportu czeka

W kawiarence można będzie delektować się domowymi ciastami, będzie
również możliwość zakupienia ciast na
wynos. I na pewno, jak co roku, będzie
radośnie, ciepło i świątecznie. Tegoroczny koncert odbędzie się w dniu 9
grudnia br. w Gimnazjum nr 18 im.
Józefa Nowary przy ul. Jana Wantuły
11, rozpoczęcie o godz. 1600. Wstęp dobrowolne datki, wrzucane do skarbonki. Dokładniejsze informacje, dotyczące koncertu można znaleźć na stronie internetowej Gimnazjum nr 18:
www.gim18kat.host247pl,
zostaną
również zamieszczone na plakatach.

Treningi lekkoatletów odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 15:15 oraz w piątki o
godz. 14:30. Zbiórka w Gimnazjum nr 18 przy
ulicy Jana Wantuły 11.
Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz
rozpocząć naukę w klasie sportowej o profilu
lekka atletyka w Gimnazjum nr 18. Zaś w czasie ferii zarówno zimowych jak i letnich możesz jechać z nami na obóz sportowy. Umożliwimy Ci także udział w zawodach sportowych.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr 600 090 417.

Jan Chudy

Jan Chudy
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ DEMOKRACJI
LOKALNEJ W BIBLIOTECE NR 27
„Chińska cywilizacja. Życie i prawa człowieka”

Kabaret
Młodych
Panów
w Miejskim Domu Kultury
Nie lada gratka, bo już...
14 grudnia 2012 roku w Miejskim
Domu Kultury „Południe”
w Kostuchnie wystąpi
Kabaret Młodych Panów.
Spektakle o 17:30 i 19:30.
Bilety w cenie 45 zł do nabycia w
poniedziałki i piątki
w godz. od 14:15 do 16:00
w naszym MDK.

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Miliard trzysta milionów ludzi tworzy
kraj, który świadom wielkiej przeszłości zapatrzony jest w swą teraźniejszość i zmienia się jak mało miejsc na
świecie. Nasi goście, którzy przybyli
na spotkanie mogli się sami przekonać
jak fascynują krajobrazy tego kraju
oglądając film autorstwa państwa Murzynowskich. Wsparte o Wielki Mur
od północy oraz ciepłe morza i Himalaje na południu niezwykłe Chiny
oczekują na kolejnych odkrywców. Po
wiekach stagnacji, początkowego odizolowania się od reszty świata i późniejszej zależności od Zachodu, Chiny
znów stają się światowym mocarstwem. Ze starożytnej ojczyzny konfucjanizmu i taoizmu Chiny w mgnieniu
oka zmieniają się w nowoczesną potęgę gospodarczą, światowe centrum
biznesu i finansów, także sportu i kultury. Zobaczyliśmy na własne oczy
pradawne cesarstwo – kraj, w którym
wynaleziono proch, kompas i papier oraz odkryliśmy na wskroś nowoczesny ośrodek cywilizacyjny, jakim są
współczesne Chiny.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
ZAPRASZA DO MDK
Dnia 6 grudnia o
godz. 17:00 w
Miejskim Domu
Kultury
„Południe”
w Kostuchnie
ul. Żeleńskiego 83

Pekin i Tybet, odmienna religia przyciągają jak magnes turystów z różnych
zakątków świata. Po zakończonej projekcji filmu uczestnicy spotkania zadawali prowadzącym nurtujące ich pytania. Przy słodkim poczęstunku, o który
zadbali państwo Lipa, zgromadzeni
prowadzili ożywione rozmowy o tym,
co zobaczyli na zaprezentowanym
filmie. Naszym comiesięcznym darczyńcom słodkości serdecznie dziękujemy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne
spotkanie z panem Andrzejem Żakiem (specjalistą w
chińskiej terapii i medycynie tybetańskiej)”, które
odbędzie się w naszej bibliotece dnia 22 listopada o
godz.18.00.
Temat prelekcji:

„Zdrowie na co dzień”

Dorota Gapys

Święty Mikołaj będzie wręczał
dzieciom paczki.
Usługa płatna 5 zł.
Zainteresowanych rodziców prosimy o przyniesienie opisanych
(imię i nazwisko dziecka) paczek
do biura MDK co najmniej 15 minut przed imprezą.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zainteresowanych pod nr
tel. 32/209-47-72.
ZAPRASZAMY
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