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Poniedziałek, 13 grudnia 2010 
Nr 34, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

Nakład kontrolowany 500 szt.
 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

 
Sesja 
 
Kto został nowym 
Przewodniczącym Rady Gminy 
Tworóg? 

STR. 4 
 
 
Prawnik 
Każdemu zdarza się „siedzieć po 
godzinach” w pracy. Czy twój 
pracodawca respektuje przepisy 
Kodeksu pracy? 

STR. 6 
 
 
Kulturalnie 
Były rogale, lampiony i tajemnicze 
skrzaty. Marcinki w Wojsce 2010. 
 

STR. 8 
 
 
TWG Kobieta 
Co zrobić by mąż oddawał ci 
pieniądze? Okazuje się, że 
sposobem na to są wigilijne 
potrawy. 
 

STR. 10 
 

Na bieżąco 
Misiowe urodziny to już tradycja. 
Jak w tym roku wyglądało 
świętowanie? 
 

STR. 13  
 
 
 

ZIMA NIE ZASKOCZYŁA MIKOŁAJA. 
PRZYBYŁ NA CZAS I ZOSTANIE AŻ DO 

SYLWESTRA!!! 

TWG KURIER 
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Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Wybory samorządowe już za nami.  
W 34 numerze TWG Kuriera dowiecie się 
jak wyglądała pierwsza sesja nowej Rady 
Gminy, poznacie także składy nowych 
komisji stałych Rady Gminy oraz przebieg 
ślubów Wójta. 
 

Grudzień to czas świątecznych życzeń  
i przygotowań do zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. Wiele czasu spędzamy 
w kuchni, przygotowując wigilijne potrawy.  
Z nami dowiecie się jakie znaczenie ma 
każda z nich. 

 
Nie zabraknie również innych ciekawych 

tematów oraz relacji z różnych wydarzeń. 
Na ten świąteczny czas życzymy spokoju, 
radości oraz wszelkiej pomyślności. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZGGG..GGGGGGGGG.GGG..s.3 
 
SESJAGGG..GGGG..GGGGGGG.GGG..s.4 
- Ostatnia sesja Rady Gminy V kadencji 
- I sesja nowo wybranej Rady Gminy 
- II sesja Rady Gminy 
 
PRAWNIK�GGG..GGGGGGGGG.GGG..s.6 
- Praca w godzinach nadliczbowych 
 
KULTURALNIEGGGGGGGGGGGGGGGs.7 
- Nobliści śląscy, cz. IX 
- Marcinkowanie w Wojsce 
- Theologia według Szymika 
- Biblioteka poleca 
- Kadrowanie zdjęć 
- TWG Kobieta 
- TWG Poleca 
 
NA BIEŻĄCOGGGGGGGGGG...GGG......s.13 
- Urodziny Pluszowego Misia 
- Dzień Niepodległości na wesoło 
- Z wizytą w Wiśniczach 
- I miejsce w V Festiwalu Gwary Śląskiej 
- Arabeska 2010 
- Andrzejki w Boruszowicach 
- Gimnazjum w Brynku informuje 
- Czerwony dzień w SP Tworóg 
- Godomy po naszymu 

 

Redakcja 
Agata Frączek – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 
Agata Krain – Redaktor terenowy 
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Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 
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Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Piotr Gansiniec, Grażyna Nierychło, Anna Rogala-Goj, Grażyna Skowron, Bożena Szeliga 

Wydawca 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 

Druk 
TextPartner 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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SPROSTOWANIE 
 

W nawiązaniu do artykułu pt. "Marchewkowe 
urodziny" z dnia 8.11.2010r. nr 33 TWG Kuriera str. 8 
informujemy, że pomysłodawcą oraz prowadzącą bal 
z okazji "Urodzin Marchewki" w Gminnym 
Przedszkolu w Tworogu była pani Renata 
Grygierczyk a nie jak opublikowano w/w artykule - 
"Pani Marchewka". 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

Eugeniusz Gwóźdź – Wójt Gminy Tworóg oraz 
radni Komitetu Wyborczego Inicjatywa Obywatelska 
Powiatu Tarnogórskiego składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy oddając głos 
zaufali nam 21.11.2010 r. Obiecujemy, że nie 
zawiedziemy, a dając z siebie wszystko, przyczynimy 
się do tego, że w naszej „Małej Ojczyźnie” będzie 
żyło się jeszcze lepiej, bezpieczniej i dostatniej. 
Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Tworóg. 

  

Aby święta BoŜego Narodzenia, Aby święta BoŜego Narodzenia, Aby święta BoŜego Narodzenia, Aby święta BoŜego Narodzenia,     
były bliskością i spokojem,były bliskością i spokojem,były bliskością i spokojem,były bliskością i spokojem,    

a Nowy Rok a Nowy Rok a Nowy Rok a Nowy Rok ----    dobrym czasem.dobrym czasem.dobrym czasem.dobrym czasem.    
Wszystkiego dobrego w nadchodzącym Wszystkiego dobrego w nadchodzącym Wszystkiego dobrego w nadchodzącym Wszystkiego dobrego w nadchodzącym 
uroczystym czasie świąt oraz na cały uroczystym czasie świąt oraz na cały uroczystym czasie świąt oraz na cały uroczystym czasie świąt oraz na cały 

2011 rok Ŝyczą2011 rok Ŝyczą2011 rok Ŝyczą2011 rok Ŝyczą    
 
  Przewodnicząca   Wójt Gminy Tworóg 
Rady Gminy Tworóg   Eugeniusz Gwóźdź 

    Maria Łukoszek 
 

Wraz z pozostałymi członkami Rady Gminy Tworóg 

oraz pracownikami Urzędu Gminy Tworóg 

R                               E                              K                              L                              A                              M                              A 
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OSTATNIA SESJA RADY 
GMINY V KADENCJI 
 

Sesja odbyta dnia 10 listopada była ostatnim 
spotkaniem radnych wybranych w kadencji 2006-
2010. Obrady były okazją do podsumowań prac 
Rady Gminy, podziękowań i życzeń. Padło wiele 
ciepłych słów, jednak najczęściej dziękowano za 
dobrą współpracę i rzeczową dyskusję radnych ze 
wszystkich sołectw. Jak podkreślił Przewodniczący 
Komisji Budżetowej, Klaudiusz Wieder, choć radni 
spędzili wiele czasu szukając rozwiązań trudnych 
problemów takich jak opłakany stan Przedszkola  
w Kotach w roku 2006, czy brak sali gimnastycznej 
dla dzieci w szkole w Boruszowicach, zawsze 
udawało się wypracować najrozsądniejszą opcję, 
satysfakcjonującą wszystkie strony. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek 
podziękowała Wójtowi Gminy, Eugeniuszowi 
Gwoździowi oraz jego Zastępcy, Teodorowi 
Dramskiemu za dobrą współpracę pomiędzy Radą 
Gminy, a Urzędem Gminy, bez której nie byłoby 
możliwe podejmowanie wielu trudnych decyzji. 
Rada Gminy Kadencji 2006-2010 obradowała 59 
razy, podjęła 589 uchwał. 
 

Niespodziankę dla radnych przygotowały dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Boruszowicach. Podczas 
sesji Dyrektor Szkoły, Danuta Wiśniowska wręczyła 
radnym przepiękne obrazy wykonane przez uczniów 
w podziękowaniu za podjęcie decyzji o budowie sali 
gimnastycznej przy ich szkole. Radny z Boruszowic, 
Piotr Krok, który w ciągu całej kadencji działał na 
rzecz budowy obiektu sportowego w Boruszowicach 
otrzymał wielkie serce, na którym dzieci wypisały 
podziękowania. 

I SESJA NOWO WYBRANEJ 
RADY GMINY 
 

30 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy 
Tworóg kadencji 2010-2014. Nowo wybrani radni 
zebrali się na Sali Posiedzeń Urzędu Gminy by 
uroczyście złożyć ślubowanie. Obrady poprowadziła 
osoba najstarsza spośród radnych – Irena Jonecko. 
Najmłodszy radny Gminy Tworóg, Łukasz Ziob 
odczytał tekst roty: 
 

„Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców” 
 

Po ślubowaniu przystąpiono do wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg.  
W głosowaniu tajnym radni mieli wybrać spośród 
swego grona osobę, która przez najbliższe cztery 
lata będzie prowadzić obrady Rady Gminy i czuwać 
nad organizacją sesji i komisji stałych Rady Gminy. 
Jednogłośnie po raz drugi powierzono tą funkcję 
Marii Łukoszek, radnej z Tworoga (uchwała  
nr 1/I/10). Wybrano również Zastępcę 
Przewodniczącej Rady Gminy. Został nim, także po 
raz kolejny, radny Henryk Chmiel (uchwała nr 2/I/10). 
 

Po wyborach Przewodniczącej i Zastępcy, 
przystąpiono do prac nad składem komisji stałych 
Rady. Po zakończeniu dyskusji podjęto kolejno  
6 uchwał, w których ustalono następujące składy 
komisji: 
 
Komisja Rewizyjna (uchwała nr 3/I/10): 
Adam Lachowicz (Przewodniczący) 
Zofia Rozbicka (Zastępca Przewodniczącego) 
Urszula Zawiślok (Sekretarz) 
Waldemar Profus 
Jarosław Stańko 
 
Komisji Budżetowa(uchwała nr 4/I/10) 
Klaudiusz Wieder (Przewodniczący) 
Zofia Rozbicka (Zastępca Przewodniczącego) 
Piotr Krok (Sekretarz) 
Henryk Chmiel 
Adam Lachowicz 
 
Komisja Komunalna(uchwała nr 5/I/10) 
Waldemar Profus (Przewodniczący) 
Urszula Zawiślok (Zastępca Przewodniczącego) 
Jan Sobania (Sekretarz) 
Irena Jonecko 
Jarosław Stańko 

Foto. Radni Gminy Tworóg Kadencji 2006-2010: 
Przewodnicząca Rady - Maria Łukoszek, Zastępca 

Przewodniczącej Rady Gminy - Henryk Chmiel, Aniela Cieśla 
– Gudowicz, Tomasz Czaja, Bernard Hatlapa, Irena Jonecko, 

Piotr Krok, Adam Lachowicz, Ryszard Pilarski, Waldemar 
Profus, Lucjan Sus, Grzegorz Szotek, Klaudiusz Wieder, 

Urszula Zawiślok, Łukasz Ziob. 
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Komisja ds. Społecznych(uchwała nr 6/I/10): 
Łukasz Ziob (Przewodniczący) 
Danuta Elwart (Zastępca Przewodniczącego) 
Maria Łukoszek 
Eugeniusz Świerzy 
Klaudiusz Wieder 
 
Komisja Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa 
(uchwała nr 7/I/10): 
Piotr Krok (Przewodniczący) 
Łukasz Ziob (Zastępca) 
Janusz Grzesiek (Sekretarz) 
Adam Lachowicz 
Urszula Zawiślok 
 
Komisja Statutowa i Wpisu do Gminnej Księgi 
Zasług (uchwała nr 8/I/10): 
Maria Łukoszek (Przewodnicząca) 
Eugeniusz Świerzy (Zastępca) 
Janusz Grzesiek 
Irena Jonecko 
Jan Sobania 

II SESJA RADY GMINY 
 

6 grudnia na II Sesji Rady Gminy 
(nadzwyczajnej) odbyło się uroczyste ślubowanie 
Wójta Gminy Tworóg. Mieszkańcy gminy w 
głosowaniu 21 listopada wybrali po raz drugi na 
Wójta Gminy Tworóg Eugeniusza Gwoździa. Choć 
nasz Wójt składał już ślubowanie w roku 2006, by 
stało się za dość przepisom, należało ślubowanie 
powtórzyć. 

Wszystkim radnym gratulujemy objęcia mandatu, 
życzymy owocnej pracy i  satysfakcji podejmowania 
decyzji na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. 
 

Foto. Radni kadencji 2010-2014: Maria Łukoszek – 
Przewodnicząca Rady, Henryk Chmiel – Zastępca 

Przewodniczącej, Danuta Elwart, Janusz Grzesiek, Irena 
Jonecko, Piotr Krok, Adam Lachowicz, Waldemar Profus, 
Zofia Rozbicka, Jan Sobania, Jarosław Stańko, Eugeniusz 
Świerzy, Klaudiusz Wieder, Urszula Zawiślok, Łukasz Ziob. 

Foto. W głosowaniu tajnym radni wybierali  
Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg. 

- Obejmując urząd wójta, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, powierzony mi urząd 
sprawować będę dla dobra publicznego  
i pomyślności mieszkańców gminy, Tak mi dopomóż 
Bóg - ślubował. 

 
Rada Gminy uchwaliła również wynagrodzenie 

dla Wójta (uchwała  nr 9/II/10), jego wysokość jest 
taka sama jak dotychczas. 
 

Wójtowi gratulujemy ponownego objęcia 
stanowiska i życzymy wiele zapału do pracy oraz 
nowych pomysłów jak stale rozwijać i upiększać 
naszą gminę. 

 
Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 

KONCERT SYLWESTROWY 
Tradycyjnie w Sylwestra pod Urzędem 

Gminy o godzinie 12.00 odbędzie się koncert 
orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Tworoga.  
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PRACA W GODZINACH 
NADLICZBOWYCH 
 

Trudno określić czy praca w tzw. nadgodzinach 
jest dla pracownika korzystna czy też uciążliwa. 
Często pracownik zostający po godzinach w pracy 
jest zadowolony, gdyż pozwoli mu to zarobić 
dodatkowe, często niemałe pieniądze. Druga strona 
medalu, to mniej czasu dla siebie i dla rodziny.  

Praca w godzinach nadliczbowych to według 
Kodeksu pracy (KP) praca wykonywana ponad 
obowiązujące pracownika normy czasu pracy, 
wynikające z obowiązującego pracownika systemu  
i rozkładu czasu pracy. W przypadku pracownika, 
którego obowiązuje podstawowy system czasu 
pracy, najbardziej popularne w  naszym kraju                      
8 godzin na dobę, w 5 dniowym tygodniu pracy, 
godziny nadliczbowe stanowi czas przepracowany 
ponad 8 godzin w ciągu jednej doby, a także czas 
pracy przekraczający przeciętną normę tygodniową 
w okresie rozliczeniowym, chociażby w ciągu żadnej 
doby nie została przekroczona norma 8 godzin. 
Liczbę godzin nadliczbowych wynikających  
z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej ustala 
się odejmując od liczby godzin rzeczywiście 
przepracowanych przez pracownika w okresie 
rozliczeniowym, liczbę godzin, którą miał obowiązek 
przepracować w tym okresie, stosownie do art. 130 
k.p. Z przepisu tego wynika, że wymiar czasu pracy 
w okresie rozliczeniowym obliczamy mnożąc liczbę 
tygodni w tym okresie przez 40 godzin, dodając do 
tego iloczyn dni pozostałych do końca okresu 
rozliczeniowego i 8 godzin. Należy podkreślić, że 
najczęściej stosowanym w praktyce okresem 
rozliczeniowym jest jeden miesiąc. Przyjmując 
grudzień 2010 r. za okres rozliczeniowy: mamy  
4 pełne tygodnie pracy (po 40 godzin) oraz 3 dni (po 
8 godzin), łącznie 184 godziny pracy. Każda godzina 
przepracowana więcej w miesiącu grudniu jest 
godziną nadliczbową.  
 

Za pracę w godzinach nadliczbowych 
pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie 
oraz dodatek do tego wynagrodzenia, który ma 
rekompensować uciążliwości związane z pracą 
ponad obowiązującą normę.  

 
Dodatek do normalnego wynagrodzenia z tytułu 

pracy w godzinach nadliczbowych wynosi: 
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach 
nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele  
i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 
w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi  
w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 
 

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach 
nadliczbowych przypadających w porze dziennej  
w każdym innym dniu niż wymienione w pkt 1. 
 

Podstawę obliczenia dodatku do wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych stanowi 
wynagrodzenie pracownika wynikające z jego 
osobistego zaszeregowania określonego stawką 
godzinową lub miesięczną (bez dodatków,  
w szczególności funkcyjnego czy stażowego), a jeżeli 
taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony 
przy określaniu warunków wynagrodzenia – 60% 
całego wynagrodzenia. Zamiast wynagrodzenia wraz 
z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych 
może być pracownikowi udzielony czas wolny. Na 
wniosek pracownika złożony na piśmie, pracodawca 
może pracownikowi udzielić, w zamian za 
przepracowane godziny nadliczbowe czasu wolnego 
w tym samym wymiarze. Pracodawca może też sam, 
bez wniosku pracownika, udzielić mu czasu wolnego 
jako rekompensatę za pracę w godzinach 
nadliczbowych. W takim przypadku musi on udzielić 
tego czasu w wymiarze 150% przepracowanych 
godzin nadliczbowych i nie później niż do końca 
okresu rozliczeniowego. Zmniejszenie w związku  
z tym puli przepracowanego czasu nie może 
spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego 
pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu 
pracy. W razie udzielenia pracownikowi czasu 
wolnego w odpowiednim wymiarze za 
przepracowane godziny nadliczbowe, nie przysługuje 
mu dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych. 
 

Należy pamiętać, że przepisy prawa pracy 
pełnią funkcję ochronną, a obowiązujące normy 
czasu pracy są normami maksymalnymi. Praca  
w godzinach nadliczbowych jest ich przekroczeniem 
 i jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych, 
przewidzianych ustawą przypadkach. Zgodnie z art. 
151 § 1 Kodeksu pracy praca w godzinach 
nadliczbowych jest dopuszczalna  w razie: 
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu 
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia 
lub środowiska albo usunięcia awarii, czyli 
nieprzewidzianego uszkodzenia maszyny lub 
urządzenia powodującego przestój w pracy, 
2) szczególnych potrzeb pracodawcy. 
 

Zabronione jest zatrudnianie w godzinach 
nadliczbowych niektórych kategorii pracowników. 
Należy przede wszystkim wymienić: kobiety w ciąży, 
młodocianych, a także rodziców wychowujących 
dziecko do lat 4 bez ich zgody. 

Masz wątpliwości co do swojego czasu pracy – 
napisz do Nas: twgkurier@poczta.fm. 
 

   adwokat Łukasz Frączek 
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NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ. IX  
 

Bez wątpienia możemy być dumni z ilości tak 
wybitnych naukowców, którzy pochodzą z ziemi 
śląskiej. W kolejnej części „noblistów” chcemy 
zaprezentować Johannesa Georga Bednorza, 
który zasłynął jako znakomity fizyk. Warto poznać 
jego losy, tym bardziej, że rzadko który 
naukowiec otrzymuje Nagrodę Nobla w wieku 37 
lat. Co ciekawsze, nasz noblista pochodzi  
z Lublińca. 

W 1986 r. nasz noblista wraz z Karlem Alexem 
Müllerem odkryli najprawdopodobniej całkowicie inny 
typ nadprzewodnictwa. Rok później za to odkrycie 
wysokotemperaturowego (powyżej 35 K) 
nadprzewodnictwa dla tlenku metali (borowo-
lantanowo-miedziowego) otrzymali wspólnie Nagrodę 
Nobla. Tak zacne wyróżnienie wręczył im Król Szwecji - 
Karol XVI Gustaw. Nadprzewodnictwo 
wysokotemperaturowe znalazło wiele zastosowań, 
m.in. w komputerach nowych generacji, zapalniczkach, 
w przemysłowych liniach energetycznych. Ich użycie 
pozwoliło przyczynić się do większej oszczędności 
energii. 
 

Noblista prowadził szereg badań w różnym 
instytutach: Zakładzie Fizyki Doświadczalnej, Zakładzie 
Fizyki Teoretycznej, Zakładzie Fizyki Ciała Stałego  
i Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Natomiast 
aktualnie pracuje w laboratoriach Instytutu IBM 
Research Division w Zurychu, gdzie zajmuje się 
tysiąckrotnym powiększeniem pamięci zewnętrznej 
komputera. Ten wybitny fizyk ma na swoim koncie 120 
publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.  
Jego prace cytowane były kilka tysięcy razy.  
W dorobku naukowca znalazło się także wiele 
wyróżnień. Jest doktorem honoris causa uniwersytetów 
w Salzburgu, Regensburgu, Tbilisi oraz laureatem 
licznych prestiżowych nagród międzynarodowych 
towarzystw i instytucji naukowych.  

 
Noblista otrzymał również tytuł doktora honoris 

causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Władze 
tej uczelni zdecydowały się nadać mu ten zaszczytny 
tytuł, w uznaniu za jego wkład w rozwój fizyki ciała 
stałego. Uroczystość, która  miała miejsce 24 kwietnia 
2007 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach zgromadziła zarówno krąg naukowców, 
jak i przedstawicieli władz – ówczesnego 
przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego 
Piotra Zienc i wojewodę Tomasza Pietrzykowskiego. 
Noblista otrzymał tytuł z rąk rektora Uniwersytetu 
Śląskiego prof. Janusza Janeczka. Takie wyróżnienie 
miało dla niego ogromne znaczenie przez wzgląd na 
jego korzenie śląskie. Bednorz został 34 doktorem 
honoris causa UŚ i trzecim fizykiem w tym gronie. 

KULTURALNIE 

JOHANNES GEORG BEDNORZ 
– PRZEDSTAWICIEL FIZYKI 
EKSPERYMENTALNEJ  
 

Naukowiec przyszedł na świat 16 maja 1950 r.  
w Neuenkirchen (Nadrenia Północna – Westfalia  
w RFN), gdzie w 1945 r. osiedlili się jego rodzice 
wraz z trójką dzieci urodzonych w Lublińcu. Ojciec 
noblisty – Antoni, pracował m.in. jako nauczyciel 
języka niemieckiego i muzyki w Szkole Powszechnej 
w Lublińcu oraz w kopalni Bobrek w Bytomiu. 
Natomiast matka - Elżbieta Antonina Gertruda 
Jeziorowska, jako nauczycielka gry na fortepianie 
próbowała zachęcić swego syna do muzyki 
klasycznej. Pomimo tego, że młody Johanes lubił 
grać na skrzypcach i na trąbce, to bardziej 
fascynowały go nauki ścisłe, zwłaszcza chemia  
i fizyka. Jego zainteresowania rozbudzały przede 
wszystkim eksperymenty. 
 
W 1968 r. rozpoczął studia w dziedzinie chemii  
i mineralogii na Uniwersytecie w Münster. Był bardzo 
pracowitym i zdolnym studentem. Dzięki temu jego 
nauczyciele – prof. Wolfgang Hoffmann oraz dr Horst 
Böhm skierowali bystrego żaka do Instytutu 
Badawczego IBM w Zurychu, gdzie zdobywał 
doświadczenie w dziale fizyki. Po obronie pracy 
dyplomowej, rozpoczął pracę naukową  
w Laboratorium Fizyki Ciała Stałego w Szwajcarskim 
Federalnym Instytucie Technologicznym w Zurychu, 
gdzie następnie się doktoryzował. Od 1983 r. 
naukowiec przystąpił do poszukiwania właściwości 
nadprzewodzących w tlenkach metali. 

 

BAL SYLWESTROWY W GOK 
Wspaniała zabawa przy zespole muzycznych 

„New For You” 
- Kawa + ciasto 
- Dwa ciepłe posiłki 
- Zimna płyta 
Ciepło na sali zapewnione. 
Cena biletu – 300zł od pary 
 
Zapisy w Barze w Tworogu, ul. Zamkowa 1 lub pod 
numerem 32-725-07-73 od godz. 12.00. 
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MARCINKOWANIE W WOJSCE 
 

Stary jak świat zwyczaj obchodów dnia św. 
Marcina od lat cieszy się olbrzymią popularnością 
wśród mieszkańców całego regionu. W naszej 
gminie jest on pielęgnowany już od pięciu lat... 
 

Tradycyjnie 11 listopada mieszkańcy Wojski  
i zgromadzeni goście rozpoczęli święto w kościele 
parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Tłumnie zebrani parafianie wysłuchali kazania ks. 
Piotra Puchały, który przybliżył przesłanie św. Marcina 
o konieczności dzielenia się własnymi dobrami  
z ludźmi potrzebującymi pomocy. - Wszelkie objawy 
solidarności ze słabszymi, są najpiękniejszą formą 
świętowania dzisiejszego dnia – mówił ksiądz Piotr. 
Następnie głos otrzymały dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce. Oprócz pięknego śpiewu, 
zaprezentowały  inscenizację obrazującą żywot św. 
Marcina, połączoną z krótką scenką oddania płaszcza  
żebrakowi. Po gromkich brawach mieszkańcy wyszli 
powitać nadjeżdżającego na koniu św. Marcina. 
Żebrak w podarowanym przez świętego płaszczu 
zasiadł na koniu i poprowadził pochód oświetlony 
lampionami do sali „Pod Różą”, gdzie nastąpiło dalsze 
świętowanie. 
 

Jury postanowiło przyznać dwa pierwsze 
miejsca dla klas II i III SP Wojska. II miejsce zdobyła 
klasa VI a. Nagrodą dla zwycięzców jest wycieczka 
do Rodzinnego Centrum Rozrywki „Alele” w 
Wilkowicach oraz bony na „dzień bez pytania”. Klasa, 
która zajęła drugie miejsce również będzie miała 
możliwość wyjazdu na tą wycieczkę. Dodatkowo 
wśród prac marcinkowych wyróżniono równorzędnie 
przedszkola w Połomii i Wojsce, za które otrzymały 
klocki i gry  interaktywne. Nagrodzona została także 
praca indywidualna Pauliny Meinhardt z rodziną. Za 
udział w konkursie wszyscy otrzymali słodkości. 
Nagrody wręczył Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz 
Gwóźdź wraz z przewodniczącą Rady Gminy Marią 
Łukoszek. Kapituła uczniowska przyznała nagrodę 
„Wielkiego Rogala Marcina dobrych uczynków”, którą 
w tym roku odebrał wójt gminy. 

Po nasyceniu się marcinowym rogalem  
i soczkiem, młodych mieszkańców zapraszał do 
zabawy  teatrzyk „Wielkie Koło” z Będzina. Skrzaty 
zdobyły sympatię dzieci i rozpoczęła się wspólna 
zabawa. Po radosnych pląsach, jak co roku 
odśpiewano „Sto lat..” wszystkim marcinowym 
solenizantom. 
 

Kolejny punkt programu był mocno wyczekiwany 
przez uczniów szkół i przedszkola. Nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego 
życia i działalności św. Marcina. Konkurs został 
zorganizowany przez panią Grażynę Skowron – 
prowadzącą Świetlicę przy SP w Wojsce. W tym roku 
prace wykonywano zbiorowo, z możliwością pomocy 
swoich wychowawczyń, bądź rodziców. Dzieł uczniów 
było sporo, jednakże niezależne jury musiało dokonać 
wyboru i wybrać te najlepsze. 
 

Organizatorzy Dnia świętego Marcina w Wojsce 
składają serdeczne podziękowania za pomoc 
finansową i organizacyjną: Wójtowi Gminy Tworóg 
Panu Eugeniuszowi Gwoździowi, Prezesowi ZUK 
Panu Adamowi Chmielowi, Pani Teresie Chęcińskiej, 
Panu Andrzejowi Dressler, Panu Markowi 
Bożyckiemu z Połomii, Państwu Nowak, strażakom 
OSP w Wojsce oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, aby dzieci miały dużo radości i dobrej 
zabawy.  

 

THEOLOGIA WEDŁUG 
SZYMIKA  
 

To była niezapomniana lekcja teologii. 
Szesnastoosobowa grupa gimnazjalistów  
z pewną nieśmiałością zajęła jedyne wolne 
miejsca na schodach w szczelnie wypełnionej 
auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Przyjechali na za 
zaproszenie ks. prof. Jerzego Szymika, by wziąć 
udział w spotkaniu autorskim promującym jego 
naukową książkę „Theologia Benedicta”. 
 

Spotkanie odbyło się 17 listopada. Uczniom  
z klas III i II (tym, którzy na co dzień uczestniczą w 
zajęciach zespołu teatralnego oraz w warsztatach 
dziennikarskich) towarzyszyły nauczycielki języka 
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polskiego, Anna Rogala-Goj i Eleonora Krywalska.  
 

Dla gimnazjalnej społeczności to wielki zaszczyt  
i wyróżnienie utrzymywać stały kontakt z poetą, 
profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej  
w Watykanie. Dodajmy, Ksiądz profesor patronuje 
organizowanemu od lat w gimnazjum 
Ogólnopolskiemu Konkursowi Literackiemu „To, co 
ważne. Mój głos w sprawie wartości”. Wydarzenie 
miało więc dla uczniów ogromne znaczenie.  

 
- Obawialiśmy się trudnych treści, trochę 

deprymowała nas obecność wielu ważnych 
osobistości, ale nasze obawy okazały się 
nieuzasadnione. Jedno jest pewne - emocji tego 
wieczora nie brakowało. Aura miejsca, wszyscy Ci 
młodzi i starsi, piękna poezja połączona  
z muzyką i śpiewem, a nade wszystko Słowo 
niełatwe, dojmujące, oddane z prostotą, swadą, 
pełnym aluzji humorem, a przecież dotykające 
najgłębszej Prawdy; Słowo-drogowskaz. Cieszymy się 
niezmiernie, że mogliśmy skorzystać z zaproszenia, 
pokazać gimnazjalistom inną rzeczywistość, inny 
wymiar, inną jakość. Na tej przestrzeni zebrali się 
ludzie najróżniejsi, nie tylko ze względu na wiek. To 
Osoba Księdza Profesora skupiła nas we wspólnym 
przeżyciu, w poczuciu wspólnoty i wyższego celu, 
jakim była refleksja nad własnym życiem i miejscem 
Chrystusa w tym życiu. To Osoba Księdza Profesora 
sprawiła, iż czuliśmy się na właściwym miejscu  
z postawą akceptacji, radości, i przekonaniem, że 
takie spotkania z drugim człowiekiem zmieniają życie. 
Potem jeszcze kwiaty, uścisk dłoni profesora, wspólna 
fotografia, długie czekanie w kolejce, by podpisać 
świeżo zakupione, pachnące farbą drukarską książki, 
jeszcze poczęstunek i wreszcie powrót do domu  
w atmosferze radości, uśmiechu. Jak pięknie, że  
i takie chwile można ofiarować młodzieży... nie 
wątpimy, że to spotkanie na długo pozostanie  
w pamięci wszystkich, którzy w nim uczestniczyli – 
relacjonuje Anna Rogala-Goj, nauczyciel Gimnazjum 
w Brynku, sekretarz Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego pod patronatem ks. prof. J. Szymika. 
 

BIBLIOTEKA POLECA 
 

Prezentujemy książkowe nowości w Gminnej 
Bibliotece Publicznej: 
 
- Kamieniarz Lackberg C. 
- Kaznodzieja Lackberg 
- Księżniczka z lodu Lacberg 
- Wielki mistrz Canavan T. 
- Nowicjuszka Canavan 
- Gildia magów Canavan 
- Okaleczona Glass C. 
- Złodziej tożsamości Spindler E. 
- Wampiry wolą szatynki Sparks K. 
- Mamusiu dlaczego? Thomas D. 
- Uprowadzone Lunnon Ch. 
- Ofiara w środku zimy Kalletoft M. 
- Oliwkowa farma Drinkwater C. 
- Być najlepszą Bradford B.T. 
- Kochanice króla Gregoey P. 
- Zbuntowane anioły Bray L. 
- Aranżacje: projektowanie wnętrz San Martin M. 
- Kuchnie i łazienki San Martin M. 
- Zdrowa kuchnia dla dzieci Francis M. 
- Jak wyglądać dziesięć lat młodziej Ortemberg  

 

KADROWANIE ZDJĘĆ 
 

Jedną z istotnych wad współczesnej fotografii 
cyfrowej jest niewątpliwie tempo w jakim zapełniamy 
dyski naszych komputerów tysiącami zdjęć. Co 
gorsza, w większości przypadków tam też kończy się 
ich żywot. A czy wyobrażacie sobie jaką frajdę 
można mieć, wieszając na ścianie własnoręcznie 
wykonany portret kogoś z bliskich, czy wspaniały 
widok „złapany” na wczasach w zamorskich 
krainach?  
 

Na początek warto dokonać krytycznego 
przesiewu naszych zbiorów. Przyjmijmy, że zdjęcia 
nieudane technicznie, czyli poruszone, 
niedoświetlone, prześwietlone, źle skomponowane, 
powinny bezapelacyjnie wylądować w koszu. To boli 
tylko raz,  potem się człowiek przyzwyczajaG  

 
Po drugie – z wielu podobnych ujęć tego 

samego tematu wybieramy tylko jedno najlepsze, 
góra dwa. Reszta – oczywiście do kosza. 

 
Po trzecie – warto to zrobić od razu po 

skopiowaniu zdjęć do komputera. Wiem z własnego 
doświadczenia, co to znaczy zmierzyć się ze zbiorem 
kilku tysięcy zdjęć. To trochę jak perspektywa wejścia 
boso na Mount Everest. 

 
Pozbywanie się nieudanych lub mało 

wartościowych ujęć świetnie wpisuje się w jedną  
z najważniejszych zasad stosowanych w fotografii. 
Otóż należy bezwzględnie odrzucić z obrazu 
wszystko to, co nieistotne. 

Foto. Uczniowie Gimnazjum w Brynku na scenie auli 
Wydziału Teologicznego. 
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Jak widać, wyprostowanie zdjęcia jest możliwe, 
ale zawsze wiąże się z tym utrata części obrazu. 
Kadrowanie w zasadniczy sposób porządkuje kadr. 
Jest podstawowym sposobem na zwiększenie 
czytelności obrazu. A wykonać je możemy  
praktycznie w każdym programie graficznym. 
 

W następnym odcinku pokażemy jak zrobić to  
w dość powszechnie stosowanej i darmowej 
przeglądarce zdjęć – IrfanView. 

Piotr Gansiniec 
 

MAGIA WIGILIJNEGO STOŁU 
 

Wkrótce święta. Zanim jednak w pełni 
pochłoną nas przygotowania do świętowania,  
a domy wypełnią zapachy makówek, pierogów, 
siemieniotki i kapusty z grzybami, zapraszamy do 
krótkiej lektury.  
 

Boże Narodzenie, podobnie jak inne święta 
wpisane w doroczną obrzędowość, swój kształt 
zawdzięczają połączeniu zwyczajów pogańskich  
z chrześcijańskimi. Znajduje to swoje wyraźne 
odbicie m.in. w wigilijnych potrawach. 
Wykorzystywane do ich przygotowania składniki 
nie są przypadkowe. Mało tego, wedle wierzeń 
posiadają magiczna moc. Jaką? 

 
Na świątecznych stołach dominują potrawy 

przygotowane m.in. z maku, grzybów, miodu i ryb. 
Dziś już mało kto pamięta o znaczeniu wigilijnych 
przysmaków. Tymczasem to właśnie w nich tkwi 
istota świąt. Boże Narodzenie w naszym kraju znane 
jest od X w., a początków należy szukać m.in.  
w obchodzonym przez wiele ludów odrodzeniu 
słońca związanym z zimowym przesileniem dnia  
z nocą. Żeby zrozumieć jak powstało święto w znanej 
nam postaci, trzeba przenieść się wiele wieków 
wstecz do czasów naszych przodków, którzy zmianę 
pory roku interpretowali jako efekt działania sił 
nadprzyrodzonych. Moment zimowego przesilenia był 
dla nich wyjątkowo ważny. Z jednej strony w tym 
czasie obserwowali jak cała przyroda umiera,  
z drugiej martwili się, że przyroda już nigdy się nie 
odrodzi. Jedyne co mogli zrobić, to nawiązać kontakt 
z siłami nadprzyrodzonymi i zdobyć ich przychylność. 
Pomagały im w tym różne magiczne atrybuty, wśród 
których pożywienie zajmowało ważne miejsce. 

 
Mak − roślina symbolizująca sen (czyli pozorną 

śmierć), ale również odrodzenie i płodność, a więc to 
na co mieli nadzieję po zakończeniu zimy. Magiczne 
wydawały się również grzyby. Nie są przecież ani 
roślinami, ani zwierzętami, a po zasuszeniu 
zachowują świeżość. Przodkowie podejrzewali, że  
w takim razie muszą mieć coś wspólnego z siłami 
wyższymi, dlatego według wierzeń ułatwiały kontakt 
ze zmarłymi. A skąd na naszych stołach kompot  
z suszu? Domyślamy się, że to również relikt 
prastarych zwyczajów. Zimą nie można przecież 
pójść do sadu i zerwać świeżych owoców, jedynie te 
zasuszone nadają się do przechowywania i jedzenia. 

Jedną z podstawowych czynności, jakie należy 
wykonać jest kadrowanie zdjęcia. Oczywiście 
podczas samego wykonywania zdjęcia też je 
kadrujemy, ale polecam przyjąć technikę robienia 
nieco szerszych ujęć niż wynika to z naszych 
zamierzeń a dokładne docięcie zdjęcia warto 
zostawić na później. Chodzi o to, że na ekranie widać 
znacznie więcej szczegółów niż na wyświetlaczu. 
Ponadto w przypadku prostowania ujęć traci się 
sporo miejsca na brzegach zdjęcia. 
 
A oto przykłady: 

Foto. Przed kadrowaniem. 

Foto. Po kadrowaniu. 

Kolejny przykład: 

Foto. Zdjęcie zbyt mocno pochylone w prawo. 

Foto. Po wyprostowaniu i kadrowaniu. 
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Na koniec dodać łyżkę masła. Po ugotowaniu 
przykryć, aby nie utworzył się kożuch.  
 
ŚLĄSKIE MAKÓWKI 
 
Składniki 
1 kg maku 
2 litry  mleka 
2 łyżki masła  
2 cukry waniliowego 
cukier do smaku 
bułki z poprzedniego dnia 
bakalie – rodzynki, orzechy laskowe, migdały płatki 
 
Sposób przygotowania 
Mak zmielić, w międzyczasie zagotować mleko  
z cukrem, cukrem waniliowym oraz masłem. 
Następnie mak wsypać do mleka i gotować na 
wolnym ogniu 15 minut. W misie porcelanowej 
układać pokrojoną bułkę, posypać bakaliami i zalać 
ciepłą masą makową, czynność powtarzać 
kilkakrotnie, wierzch ozdobić bakaliami. 
 
KAPUSTA Z GROCHEM 
 
Składniki 
1kg grochu całego 
1kg kapusty kiszonej 
3 duże cebule 
tłuszcz – masło lub olej 
przyprawy: sól, pieprz, suszony majeranek i tymianek 
 
Sposób przygotowania: 
Namoczyć groch i ugotować, kapustę kiszoną pokroić 
i także ugotować. Cebulę pokrojoną w kostkę 
obsmażyć na tłuszczu. Połączyć wszystkie składniki, 
dodać trochę masła, przyprawić solą, pieprzem, 
suszonym tymiankiem i majerankiem. 
 
CIASTKA WANILIOWE 
Na wigilijnym stole nie może zabraknąć również 
łakoci. Oprócz makówek i pierników, specjałem 
wigilijnym są także ciastka waniliowe.  
 
Składniki 
30 dag mąki krupczatki 
20 dag masła 
30 dag cukru pudru 
2 jajka 
1 olejek waniliowy 
 
Sposób przygotowania 
Z mąki, masła, 10 dag cukru pudru i surowych żółtek 
przyrządzić kruche ciasto: do mąki dodać masło, 
siekać szerokim nożem, dodać żółtka i przesiany 
cukier, zgnieść wszystko na gładką masę, zawinąć  
w pergamin i wynieść w chłodne miejsce. Z 
pozostałych białek, olejku waniliowego i 20 dag cukru 
pudru utrzeć gęsty lukier. Ciasto wywałkować na 
grubość 1/3 cm, wykrawać kieliszkiem małe krążki. 
Każdy krążek smarować z wierzchu lukrem za 
pomocą noża. Ułożyć na wysmarowanej blasze, 
wstawić do mocno nagrzanego piernika, piec około 
10 minut. Gdy ciastka się upieką i lukier zrumieni na 
jasnozłoty kolor – wyjąć, zdjąć z blachy, póki są 
gorące. Ułożyć jedno koło drugiego, aż wystygną. 
Potem włożyć do blaszanego pudła.  
 

Susz może symbolizować magiczne 
zatrzymanie czasu – z jednej strony owoce nie są już 
żywe, z drugiej wciąż jadalne i w dodatku smaczne. 
Kolejnym cennym składnikiem wigilijnych potraw jest 
oczywiście miód. Złoty płyn kojarzony był  
z niezwykłymi siłami z prostej przyczyny. Wytwarzały 
go pszczoły – zwierzęta w wielu kulturach uznawane 
za święte. Nie ma prawdziwej wieczerzy wigilijnej bez 
ryb. Pojawiają się w świątecznej kuchni, ponieważ  
w ten dzień jadamy tylko postne potrawy. Dzisiaj 
rybie przypisywane jest przede wszystkim znaczenie 
religijne. To symbol zmartwychwstania, obfitości  
i płodności. W wigilijny wieczór trzeba również zjeść 
jabłko, które ma chronić przed bólem gardła oraz 
orzechy na mocne zęby, siemieniotka ma ustrzec 
przed wrzodami i świerzbem, a zjedzenie makówek 
powoduje, że rodzina będzie się trzymać razem. 
Mówi się również, ze tego dnia każda kobieta 
powinna skosztować kaszy – spowoduje to, że mąż 
będzie jej oddawać pieniądzeG 
 
Jak przygotować niektóre z wigilijnych, 
magicznych potraw? Poniżej prezentujemy kilka 
przydatnych i prostych przepisów. Smacznego! 
 
SIEMIENIOTKA 
Siemieniotka lub konopianka to tradycyjna potrawa 
właściwa kuchni śląskiej. Nazwa zupy wywodzi się od 
najważniejszego składnika, czyli od nasion konopi 
(siemienia).  Zupa ma aksamitny słodko-słony smak, 
o lekkim mlecznym posmaku. Dodatkiem 
stosowanym do tego dania jest gotowana kasza 
tatarczana. 
 
Składniki 
30 dag konopi 
1 litr mleka 
3 łyżki mąki 
1-2 łyżki cukru 
1łyżka soli 
1 łyżka masła 
2 ½ litra wody 

 
Sposób przygotowania 
Konopie opłukać i sparzyć wrzącą wodą lub 
zagotować przez moment. Wodę zlać i wlać 2 litry 
przegotowanej ciepłej wody. Gotować ok. 1 godziny. 
Kiedy ziarenka zaczną pękać i widoczna będzie biała 
zawartość nasion, należy wodę ponownie zlać  
i nasiona przecedzić, wsypać je do garnka i wyciskać 
zawartość nasion za pomocą drewnianej pałki  
z płaskim spodem. W trakcie wyciskania wlać 
niewielką ilość gorącej wody z przygotowanych 2,5 
litra wody przeznaczonych do zupy. Wyciśnięte  
z nasion mleczko należy przecedzić przez sito i wlać 
do garnka. Ponownie zalać nasionka niewielką ilością 
wody i dalej wyciskać, zlać uzyskane mleczko do 
poprzednio wyciśniętego. Powtarzać tę czynność 
kilka razy, aby dobrze wygnieść zawartość nasion. 
Zebrane w garnku mleczko z wodą połączyć  
z mlekiem, zagęścić zawiesiną z mąki i wody, dodać 
sól i cukier do smaku, zagotować. W trakcie 
gotowania mieszać, ponieważ zupa łatwo się 
przypala i ucieka z garnka tak jak mleko. 



 12 

MUZYKA: „LOVE SUPPLY” OCEANIA 
 

R'N'B, soul, nowoczesny jazz, reggae - to wszystko stworzyło 
debiutancką płytę Oceanii. Została ona  nagrana w studiach w Nowym Yorku  
i Hamburgu pod koniec 2008 roku. Światową wokalistkę można usłyszeć 
obecnie zarówno na polskich listach przebojów, ale również za granicą. We 
Francji, Rosji, Rumunii melodyjne nagranie „Cry cry” debiutuje jako nr 1. na 
listach singli. Artystka sama pisze swoje piosenki, które ukazują jej własne 
przeżycia. Sporo tu muzycznych nawiązań do Amy Winehouse, Duffy, ale 
także do soulowych grup lat 60.-70. (The Four Tops) i innych. 

 
W tytułowym krążku imponuje połączenie skocznych brzmień ze 

spokojnymi balladami oraz delikatnymi, instrumentalnymi fragmentami. 
Pojawiają się dźwięki fortepianu i perkusji, które nadają nagraniom 
rytmicznego dźwięku. Barwny głos artystki z całością aranżacji stworzyło 
ciepłą i optymistyczną płytę, którą słucha się z przyjemnością. Utwory takie 
jak: „Pussycat on a Leash” , „Baby Hold On”, czy też „Love Supply” to bardzo 
miłe, nastrojowe kawałki. Słuchając albumu uśmiech gości na twarzy, a ciało 
same podryguje w rytm utworów. 

TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „HEBAN” RYSZARD KAPUŚCIŃSKI 
 

- Spędziłem w krajach Trzeciego Świata 40 lat. Przyszła pora żeby podsumować 
doświadczenia z tych kontynentów i pokazać ich historię i ewolucję – powiedział 
Kapuściński. Jak rzekł tak zrobił. „Heban”  otwiera serię książek zwieńczających 
przeżycia słynnego reportażysty. Jest to wielowątkowa relacja z wyprawy w głąb 
Afryki, dzięki której oczom Europejczyka ukazuje się świat niszczony przez choroby, 
głód i wojny. 
 

- To jest reportaż, który dzieje się równocześnie we współczesności i przeszłości 
– definiuje swoje dzieło autor. Można dodać, że jest to również uniwersalna opowieść  
o człowieku – tym „białym” i „czarnym”, o relacjach miedzy nimi i konfliktach. 
 

Oprócz bogatej warstwy faktograficznej, główną zaletą książki jest jej struktura.  
„Heban” to zbiór niezależnych relacji, które jednak w połączeniu tworzą 
niepowtarzalny pejzaż afrykańskiej kultury. Polecamy nie tylko studentom 
kulturoznawstwa. 

FILM: „WYOBRAŹ SOBIE” 
 

Przesympatyczna komedia dla wszystkich. Tak można ocenić kolejny film 
reżysera Kareya Kirkpatricka. W rolę głównego bohatera – Evana, wciela się 
znakomity czarnoskóry aktor Eddie  Murphy. Tym razem wciela się w rolę doradcy 
finansowego, którego kariera powoli zaczyna tracić swój impet. Tymczasem 
siedmioletnia córka Olivia (Yara Shahidi) nie ma przyjaciół w realnym świecie, stwarza 
więc wymyślony świat w wyobraźni. Próba zrozumienia problemów córki jest dla 
Evana przysłowiową „czarną magią”. Sytuacja zaczyna się zmieniać, gdy mężczyzna 
odkrywa, że lekarstwem na jego problemy jest wyimaginowany świat Olivii. Czy Evan 
będzie potrafił porzucić rozsądek i podpowiedzi rozumu, a zastąpić je prostym aktem 
wiary? Czy uda mu się zweryfikować swoje życiowe priorytety? 

Z ekranu powieje życiowym optymizmem, co we współczesnym świecie zdominowanym przez tematy 
polityczne i kryzys jest bardzo ważne. Eddie Murphy po raz kolejny prezentuje arsenał zabawnych min, które w 
połączeniu z całością  fabuły, przekazują widzom sporą dawkę komizmu oraz emocji. Gra pozostałych aktorów 
jest również na najwyższym poziomie. 

 
Film jest lekki i przyjemny. Z pewnością każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Polecamy! 

 

Krążek jest idealnym prezentem na święta dla młodszych i starszych słuchaczy. Polecamy! 
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

URODZINY PLUSZOWEGO 
MISIA  
 

25 listopada swoje święto obchodził 
najwierniejszy przyjaciel dzieci, najmilsza 
zabawka i niezastąpiona przytulanka przy 
zasypianiu – Pluszowy Miś. Zapewne nie ma 
domu, w którym na półce, szafce czy stoliku nie 
siedzi sobie ta wyjątkowa zabawka. Światowy 
Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie 
w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 r. 
 
Misie w przedszkolu w Tworogu  

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Tworogu 
uczciły „Urodziny Pluszowego Misia” 24 listopada. W 
tym dniu nie mogło zabraknąć solenizanta. Każdy 
maluch przyniósł do przedszkola swojego 
pluszowego przyjaciela i o godz. 8.30 rozpoczęło się 
prawdziwe świętowanie. Były tańce ze swoją 
maskotką, ciekawe „misiowe” zagadki i konkursy 
oraz zabawy typu „stary niedźwiedź mocno śpi”. Jak 
na prawdziwe urodziny przystało nie zabrakło 
również życzeń oraz prezentów dla solenizanta. 
Dzieci w grupach przygotowały wspaniały tort 
urodzinowy i odśpiewały uroczyste „sto lat”. W trakcie 
uroczystości na sali dudniły słowa piosenki „Ty i ja, ty 
i ja, ty i ja, misie szare obydwa i kochają się te misie, 
przytulają swoje pysie”. 
 

W ramach obchodów „Światowego Dnia 
Pluszowego Misia” rozstrzygnięto rodzinny konkurs 
„Kochamy Swoje Misie”. Do przedszkola wpłynęło 47 
misiów wykonanych techniką dowolną przez dzieci 
wspólnie z rodzicami. Wszystkie dzieci zostały 
nagrodzone, otrzymały dyplomy, paczki ze 
słodkościami, wisiorki Mikołaja i inne praktyczne 
rozmaitości. Organizatorzy: Teresa Adamczyk  
i Agnieszka Buczak dziękują rodzicom za udział  
i zaangażowanie rodziców w pracy z dziećmi, za ich 
inwencje twórcze oraz znakomite pomysły. 

Dzień Misia w tworoskiej szkole 
Dzień Pluszowego Misia obchodzono również 

26 listopada w Szkole Podstawowej w Tworogu. 
Uczniowie klas I-III i zaproszone przedszkolaki grupy 
„O” z wychowawczynią Danutą Gajda  rozpoczęli 
zabawę od przywitania „misia pysia”, przedstawienia 
historii pluszowego ulubieńca oraz prezentacji 
życiorysów tych najbardziej znanych m.in. Misia 
Uszatka, Misia Paddigton'a, Misia Coralgola, Kubusia 
Puchatka. Dzieci miały okazję wziąć udział w 
konkursie dotyczącym prezentacji, w wielu ciekawych 
zabawach i quizach. Mali przyjaciele maskotek 
wysłuchali również bajki o brzydkim misiu. Całość 
imprezy przeplatana była znanymi piosenkami.  

Foto. Kto szybciej poradzi sobie z małym „co nieco”, czyli 
konkurs jedzenia miodu na czas. 

Ponadto rozstrzygnięto konkurs plastyczny,  
w którym należało przedstawić pluszową zabawkę 
dowolną techniką. I miejsce otrzymała Katja 
Kiołbasa, II – Alicja Warzecha, III – Mateusz 
Borowiec. Wyróżniono także Annę Kamińską  
i Michała Ziaja. W konkursie na figurkę 
„najmniejszego misia”  zwyciężyła Małgorzata Binek, 
a Julia Gruner otrzymała II miejsce. W trakcie 
imprezy ogłoszono również wyniki konkursu 
literackiego pt. „Wiersze  
z misiowej szuflady”. I miejsce otrzymała Małgorzata 
Binek, II – Mikołaj Pelikan, III – Karolina Mazur. 
Wyróżnienie zdobyła Daria Popławska i Julia 
Pokorska. Za udział w konkursach wszystkie dzieci 
zostały nagrodzone słodkościami. 
 

Dzień, który minął  w szkole pod hasłem „Mój 
Przyjaciel Miś” przygotowany został przez Karinę 
Jaksa, Iwonę Mazur, Beatę Janigę i Beatę Schleger. 



 14 

odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. 
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Bożena Szeliga 
nauczycielka SP Wojska 

 

ARABESKA 2010 
 

27 listopada w Centrum Kultury ,,Karolinka”  
w Radzionkowie odbył się VII Festiwal Dziecięcych  
i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego 
„Arabeska”. Naszą gminę reprezentowało osiem 
dziewczyn z zespołu TAKE THAT. W imprezie wzięło 
udział 60 zespołów. Mimo zimna panującego na 
zewnątrz, atmosfera była bardzo przyjazna  
i dopingująca. Dziewczyny zatańczyły dynamicznie  
i zdobyły wyróżnienie III stopnia.  

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI NA 
WESOŁO 

Zgodnie z sugestiami Prezydenta Polski 
Bronisława Komorowskiego, w Szkole Podstawowej 
w Wojsce Dzień Niepodległości obchodzony był 
niezwykle wesoło i kolorowo. Klasy młodsze 
przygotowały kotyliony, a starsze wzięły udział  
w konkursie „Kocham Cię Polsko”. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą z historii i geografii Polski, 
odgadnąć polskie potrawy, słynne postacie, a także 
przeliterować słowa takie jak „chrząszcz” czy 
„pszczoła”. Śmiechu było co nie miara, więc święto 
odzyskania przez Polskę niepodległości przestało 
kojarzyć się tylko z nudnymi, patetycznymi apelami.  
A bigos smakował wszystkimG 

Grażyna Nierychło  
nauczycielka j. niemieckiego 

 

Z WIZYTĄ W WIŚNICZACH  

10 listopada 2010 r. uczniowie ze szkoły 
podstawowej w Wojsce z wychowawczyniami Różą 
Neumann i Grażyną Skowron odwiedzili 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Wiśniczach. Zaprezentowali im inscenizację 
obrazującą życie i działalność św. Marcina, pieśni 
religijne i patriotyczne oraz teksty w gwarze śląskiej. 
Następnie poczęstowali zebranych tradycyjnymi 
rogalami św. Marcina i zaprosili do wspólnych tańców 
i pląsów. Wytworzyła się tak miła atmosfera, że dzieci 
postanowiły ponownie odwiedzić przebywających  
w ośrodku. Na zakończenie uczniowie zostali 
ugoszczeni słodyczami. 

Grażyna Skowron 

I MIEJSCE W V FESTIWALU 
GWARY ŚLĄSKIEJ 
 

Uczennica kl. II. Karolina Popielarz 
przygotowana przez p. Bożenę Szeligę zdobyła  
I miejsce w  V Festiwalu Gwary Śląskiej. 3 listopada 
2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi 
odbyły się przesłuchania konkursowe. Impreza 
zorganizowana została pod patronatem Wójta Gminy 
Wielowieś i senator RP, Marii Pańczyk-Pozdziej. 7 
listopada, podczas Koncertu Galowego w Wielowsi, 
 

ANDRZEJKI  
W BORUSZOWICACH 
 

26 listopada w Gminnej Bibliotece  
w Boruszowicach odbyły się Andrzejki. Dzieci  
z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w 
zabawach. Dowiedzieliśmy się, że Dawid zostanie 
znanym piosenkarzem, Oliwia wyjdzie za mąż i wiele 
osiągnie w życiu zawodowym, Beata zostanie 
wielkim naukowcem. Na zakończenie na dzieci 
czekał słodki poczęstunek. Zabawę poprowadziła 
bibliotekarka Mirosława Kazik. 
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Zarząd Spółdzielni wraz z pracownikami 
zapraszają wszystkich do odwiedzenia nowej 
placówki handlowej, a każdy będzie mile zaskoczony 
wystrojem, wysokim standardem, wyposażeniem 
sklepu, a przede wszystkim obsługą klientów.  
 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz 
zbliżającego się Nowego Roku, Zarząd Spółdzielni 
wraz z pracownikami życzy mieszkańcom wszelkiej 
pomyślności. 

Gminna Spółdzielnia "SCH" 
 

GIMNAZJUM W BRYNKU 
INFORMUJE 
 

Jak co roku w listopadzie odbywały się 
eliminacje szkolne wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. W tym roku do etapów rejonowych 
zakwalifikowali się uczniowie, którzy preferują 
przedmioty ścisłe: chemię (Szymon Boroński), 
geografię (Szymon Boroński, Anna Bąk), 
matematykę (Szymon Boroński, Anna Bąk)  oraz 
język niemiecki (Nikola Szendzielorz). 
 

Tradycyjnie już sukcesami mogą pochwalić się 
nasi szkolni sportowcy.  
 

Kolejną konkurencją rozgrywaną w II Edycji 
,,Gimnazjady” była siatkówka dziewcząt. Zespoły 
startujące w tym turnieju podzielone zostały na 4 
grupy eliminacyjne. Gimnazjum w Brynku rozgrywało 
swoje mecze 25.10.2010 r. w Gimnazjum  
w Wieszowej, z następującymi szkołami: 
Salezjańskim Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, 
Gimnazjum nr 2 z Radzionkowa i z Gimnazjum nr 4  
w Tarnowskich Górach. Nasze dziewczyny wygrały 
wszystkie mecze i wszystkie sety, nie dając 
przeciwniczkom szans na wygraną. Tym samym 
zakwalifikowały się do rundy finałowej, która odbyła 
się 8 listopada. Nasza drużyna wywalczyła III 
miejsce.   

 
A oto skład  drużyny: A.Bąk, D.Bezrąk, 

D.Szczepanik, W. Krasoń, A.Mońka, A.Kościelny, 
M.Tolak, S.Kozub, D.Pyka, K.Langner, M. Miczka, 
A.Kania. Poniżej zdjęcie z tych zawodów. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

POWÓDŹ POMAGAMY - 
WSPARCIE DLA 
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH 

Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych  
w Kotach i Boruszowicach-Hanusku złożyły wnioski 
na uzupełnienie zniszczonego sprzętu podczas 
tegorocznej powodzi. I udało się. Dzięki temu 
mogliśmy wymienić węże tłoczne, ubrania ochronne  
i wodery za łączną wartość 9.600zł .Środki finansowe 
uzyskaliśmy dzięki ogłoszonemu konkursowi 
grantowemu na wsparcie finansowe dla organizacji 
społecznych przez Zarząd Forum Młodzieży 
Samorządowej w Gierałtowicach w ramach akcji 
„Powódź. Pomagamy!” - wsparcie dla organizacji 
społecznych Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju 
Filantropii w Polsce. 

Ze strażackim pozdrowieniem 
Zarząd i druhowie 

OSP Koty i Boruszowice-Hanusek 
 

„NOWA” GMINNA 
SPÓŁDZIELNIA 
 

Dnia 3.12.2010 r. w Tworogu przy ul. Zamkowej 
45 otwarto nowy sklep branży ogólnospożywczej po 
dokonanej modernizacji pomieszczeń handlowych 
przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską.  
W sklepie zastosowano system sprzedaży 
samoobsługowej, wyposażono go w nowe regały, 
lady oraz urządzenia chłodnicze, w tym bardzo 
przestrzenny regał nabiałowy, a także w nowe 
systemy kasowe. Bogaty asortyment artykułów 
spożywczych, warzyw i owoców, mrożonek, napojów, 
słodyczy a przede wszystkim nabiału, jaki proponuje 
prowadząca tam działalność Gminna Spółdzielnia 
"SCH" zachęca wszystkich do odwiedzenia tej 
placówki handlowej, a personel sklepu zapewni miłą  
i fachową obsługę wszystkich klientów. Jest to 
pierwszy etap modernizacji pomieszczeń 
handlowych. W najbliższym czasie zostanie 
przeprowadzony drugi etap, gdzie znajdą się nowe 
stoiska branży mięsno-wędliniarskiej, pieczywa  
i wyrobów ciastkarskich. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Podczas rozgrywanego 27 listopada w ramach 
Gimnazjady  w Ożarowicach turnieju tenisa 
stołowego, który skupił reprezentacje z 17 szkół  
nasza drużyna dziewcząt zajęła II miejsce tuż za 
Gimnazjum Sportowym. Dokonały tego: Wioleta 
Krasoń, Justyna Szatanik, Sandra Kozub i Dominika 
Pyka. Chłopcy uplasowali się na VII miejscu. 
 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 

3 listopada 2010 r. szkolny zespół teatralny 
"Kacperek", przygotowany przez mgr Brygidę Samol 
zdobył II miejsce na V Festiwalu Gwary Śląskiej pod 
patronatem Senator RP Marii Pańczyk-Pozdziej, 
natomiast Szkolny Zespół Wokalny, przygotowany 
przez mgr Iwonę Mazur zdobył wyróżnienie. 

 

CZERWONY DZIEŃ  
W SP TWORÓG 

 
6 grudnia w Szkole Podstawowej w Tworogu 

odbył się cyklicznie organizowany „dzień czerwony”, 
który wiąże się nie tylko z zabawą dla dzieci, ale ma 
także charakter edukacyjny. Jak podkreśla dyrektor 
szkoły Małgorzata Ziaja - w takiej wersji ten dzień ma 
rację bytu. W ubiegłym roku zajęliśmy się adopcją 
psa. Natomiast w tym roku do szkoły zawitał 
specjalny gość z naszej gminy – Joanna Furgalińska, 
plastyk, ilustrator wielu książek dla dzieci. Do 
biblioteki szkolnej już wcześniej zakupiono książki, 
słowniki artystki, które są chętnie wykorzystywane 
przez nauczycieli na lekcjach. Do najbardziej 
poczytnych w szkole w Tworogu należą: „Ślónsko 
godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli” 
oraz „Entliczek, pentliczek czyli polskie wyliczanki”.   

 

W tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele 
przyszli do szkoły przebrani na czerwono. 
Przeprowadzono konkurs na najlepiej przebraną 
klasę. Małe mikołaje śpiewały świąteczne piosenki, 
wykazywały się znajomością wyliczanek i wielu 
innych łamańców językowych. Autorka udzielała 
dzieciom cennych rad jak należy rysować. Ponadto  
w ramach wcześniej ogłoszonego konkursu na 
ilustrację dowolnego przysłowia polskiego, nasza 
artystka wyróżniła: Miłosza Ostałowskiego, Julię 
Pokorską, Sarę Witek, Dagmarę Gluch za ich 
pomysły i interpretację. Uczniowie nagrodzeni zostali 
ilustracjami pani Furgalińskiej. 
 

GODOMY PO NASZYMU 
 

W piątek 4 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu odbył się półfinał III Spichlerzowego 
Przeglądu Dialektów Gwary Śląskiej „Godomy po 
naszymu” kategoria II - młodzież. 
 

Do Tworoga zjechali się uczniowie szkół z 
obszaru Spichlerza Górnego Śląska, którzy walczyli o 
wejście do finału. Choć wszyscy uczestnicy pięknie 
opowiadali w swoich rodzimych dialektach o swoich 
dziadkach czyli o starce i starziku, to jednak tylko 
troje z nich mogło otrzymać dyplom kwalifikujący do 
finału. Wśród finalistów znalazła się uczennica 
Gimnazjum w Brynku – Karolina Gatys z Boruszowic. 

KURS TAŃCA 
TOWARZYSKIEGO 

Informujemy, że: 
 

w każdy poniedziałek 
o godz. 19.00 

w Gminnym Ośrodku Kultury 
prowadzony jest 

kurs tańca towarzyskiego I stopnia 
 
Szczegółowe informacje w Gminnej Bibliotece 
Publicznej lub pod nr tel. 32-285-74-92 

 
Zapraszamy! 

Foto. W finałach wystąpią: Karolina Gatys, Robert Gołek 
(gmina Kochanowice) o Rafał Kotuc (gmina Sośnicowice). 

 


