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Jak rodzimi politycy
spędzają Święta?
Na co dzień z politykami bywa różnie, zwłaszcza w relacjach z przeciwnikami
politycznymi. Co ich jednak łączy w czasie Świat Bożego Narodzenia? Jak
spędzają tegoroczne, a jak wspominają najlepsze święta? Jakie znaczenie
w celebrowaniu świat mają dla polityków religia, a jakie elementy tradycji?
Zapytaliśmy o to niektórych polityków z Częstochowy.

czytaj na stronie 5

25 grudnia, czy na pewno
to dzień narodzin Jezusa?
czytaj na stronie 10

Życie na...
35 metrach

Jarek, Marta
i ich trójka
małych dzieci
mają tylko jedno
marzenie – pod
choinkę chcieliby
dostać większe
mieszkanie, bo
w 35-metrowej
kawalerce,
pięcioosobowej
rodzinie trudno
jest żyć.

czytaj na stronie 7

Skąd się wzięła choinka?
W Polsce zwyczaj ubierania drzewka w czasie Świąt Bożego Narodzenia jest
to jedna z najnowszych tradycji wigilijnych, przybyła do nas od zachodnich
sąsiadów na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo dekorowanie choinki
przyjęło się tylko w miastach. Na wsi długo dominowała ludowa ozdoba, tak
zwana „podłaźniczka”. Była to ucięta gałąź sosny, świerku lub jodły wieszana pod sufitem.

czytaj na stronach 8-9
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O roku, uff...
O roku, ufff, który się na szczęście kończysz. Wedle mego oglądu rok kończy się wielką końską
kupą na chodniku na skwerze „Solidarność” w pobliżu siedziby Prezydenta Miasta. Kupa, narobiona
13 grudnia, urągliwie, przez kilka
dni, dominowała nad scenerią lokalnej polityki.
Kupę narobiła, za pośrednictwem konia, częstochowska policja w ramach walki z kiełkującym
faszyzmem. Widać powiatowa
mentalność komendanta mundurowej formacji zwyciężyła nad
zdrowym rozsądkiem; zamiast po
prostu łapać złodziei, policja musiała się wykazać ideowym zaangażowaniem. Kupa, mimo swej
wielkości, była niezauważalna,
dzięki inteligentnemu zabiegowi miejskich służb pijarowskich.
Przyjęto za zasadę, że częstochowianie mają cieszyć się z tego
co widzą, a widzieć maja tylko
to co ładne i miłe. Uroczo zatem
oświetlono Aleje, dla równowagi
likwidując oświetlenie na skwerze „Solidarności”. Alejami ludzie
chodzą i się zachwycają, tam też
w nic nie wdepną. Przez ciemny
skwerek wieczorem idą tylko de-
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speraci, ryzykujący dostaniem w
łeb. Jeśli nawet wdepną w efekt
pracy policyjnej, to i tak dla nich
jest to przyjemniejsze niż przeżywanie innych przygód w ćmoku i
bezludziu. Nie narzekajmy jednak;
koń zrobił dokładnie to samo, co
symbolicznie czynią nam posły,
senatory i inne najwyższe władze
suwerennej, którejś tam (IV czy V)
Rzeczypospolitej. But z g...a można oczyścić, ale zwykły obywatel
nie ucieknie z melanżu złego prawa i aroganckiej władzy.
Niech ta kupa policyjna zamknie stary rok. W nowy wejść
możemy z lekkim optymizmem.
Po pierwsze: nie zapowiadają się
jakieś kolejne demokratyczne
wybory w naszym kraju, ani parlamentarne, ani regionalne, ani
lokalne. Nie ma więc racjonalnych
powodów, by rozpalać emocje,
podsycać zimne wojny domowe.
Jest czas by przysiąść, pomyśleć,
zaprojektować i zrealizować. Nikt
nie oczekuje, by wybrana władza
zrealizowała wszystkie obietnice
wyborcze, ale wypada, by każda
władza pozostawiła po sobie jakiś,
pozytywnie przez ogół doceniany, dorobek. Jednoczące kibiców
emocje zapewnią nam Igrzyska
Olimpijskie i mecze piłkarskie na
francuskim Euro. W odróżnieniu

od sportu polityka nie musi być
wyrażana w formie ustawek kiboli
różnych klubów na ulicach miast.
Po drugie: 25 marca prezes
GUS po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia określi, że żyć
możemy przeciętnie rok dłużej
(wyznaczy wskaźnik przewidywalnego, średniego życia). Jest
to czasem demobilizujące, traci
sens przyśpiewka „życie jest za
krótkie, by żyć byle jak”. Wskaźnik ten, niestety, przekłada się na
niższe emerytury. Ale, przyznajmy to szczerze, lepiej żyć, nawet
byle jak i na niskiej emeryturze,
niż nie żyć. Kto nie żyje (i to jest
najsmutniejsze) traci prawo nawet
do takich malutkich chwil radości i
przyjemności, jakie każdemu żyjącemu, nawet najbardziej byle jak,
czasem się trafiają.
Po trzecie, prawidłowością
jest, że po okresie emocjonalnych
burz następuje czas świętego spokoju. Mam już pewien pomysł.
Gdy świat ogarnie szaleństwo
kibicowania 22 ludzikom ganiającym po francuskich boiska za
jedną piłkę, wsiądę sobie na rower
i pojadę tam, gdzie psy ziewają z
nudów. Nie ma bowiem większej
radości jak czasowo wyindywidualizować się z rozentuzjazmowanego tłumu...
Jarosław Kapsa
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Jak rodzimi politycy
spędzają Święta?
Na co dzień z politykami bywa różnie,
zwłaszcza w relacjach z przeciwnikami
politycznymi. Co ich jednak łączy
w czasie Świat Bożego Narodzenia?
Jak spędzają tegoroczne, a jak
wspominają najlepsze święta?
Jakie znaczenie w celebrowaniu świat
mają dla polityków religia, a jakie
elementy tradycji? Zapytaliśmy o to
niektórych polityków z Częstochowy.
Marek Domagała
- Ruch Wolności
– Święta Bożego Narodzenia to nie tylko tradycja, ale
coś więcej. Dla ludzi wierzących to pora, kiedy wspominamy ten niezwykły czas połączenia świata ludzi i Boga.
Właśnie ten fakt powinien
determinować sposób spędzania tych niezwykłych dni.
Z tego wynika cały szereg
przeżyć i przemyśleń, jakich
powinniśmy doznać. Myślę,
że każde kolejne święta przekonują nas o tym, że bycie
obok ludzi, których się kocha jest niezwykłym darem.
Czuć to mocniej z upływem
lat, kiedy na zawsze odchodzi ktoś bliski. Nie wyobrażam sobie innego spędzania
tego świątecznego czasu, jak
bycie razem z najbliższymi. Cała reszta ma drugorzędne znaczenie. Myślę, że
najlepsze Święta będą… za
kilka dni. Dlaczego miałoby
być inaczej? A za rok może
jeszcze lepsze. Trzeba dziękować Bogu za to co mamy,
za Rodzinę i ludzi bliskich,
z jakimi dane jest nam się
spotkać. To kolejna szansa na słowo „przepraszam”
skierowane do tych, którym
zapomnieliśmy powiedzieć
to wcześniej. Spoglądając na
otaczającą nas rzeczywistość
w ramach świątecznej refleksji można w jednym zdaniu
powiedzieć, że świat zwariował. Multikulti i polityczna
poprawność skutecznie niszczą wszystko, co było cenne
dla naszych przodków, co
jest u nas normą społeczną,
co jest naszą wiarą i tradycją.
Kto nie szanuje przeszłości,
nie ma przyszłości. Dlatego
Bogu dziękuję, że jeszcze w
Polsce nikomu nie przeszkadza choinka, święty Mikołaj
czy kolędy. Nie szukając da-

leko, w Europie Zachodniej
już tak nie jest! Niech tak już
u nas zostanie, bo inaczej w
perspektywie jednego czy
dwóch pokoleń czeka nas los
braci w wierze z Afryki, czy
Bliskiego Wschodu masowo
mordowanych tylko za to, że
też chcieliby zachować swoją wiarę. Pomyślmy o nich
przy wigilijnym stole.

Ryszard Majer,
senator – PiS
Święta jak co roku spędzam w gronie rodziny.
Zasiadam do stołu wraz z
pierwszą gwiazdką, kiedyś
ja, a obecnie maluchy czytają
odpowiedni fragment pisma
świętego, łamiemy się opłatkiem i spożywamy wieczerzę
wigilijną. Jest barszcz grzybowy, który przygotowuje
moja mama i oczywiście
inne tradycyjne potrawy. Jest
pachnąca choinka, są kolędy
i pastorałki oraz oczywiście
prezenty. Być może w tym
roku pasterkę odbędziemy
na Jasnej Górze. Święta to
dla mnie i mojej żony dobry
czas, żeby dłużej pobyć z
dziećmi i rodziną.

Halina Rozpondek,
posłanka - PO
- Święta spędzam zawsze
w domu, w gronie najbliższej
rodziny, Po tradycyjnej Wigilii, w święta odpoczywam.
Wymarzone święta to te, z
najbliższymi, i te, którym
towarzyszą blask choinki,
ciepło kominka i melodie
kolęd. Najmilej wspominam
święta z mojego dzieciństwa.
Atmosfera przedświąteczna
bardzo mi się udzielała. Choć
żyło się skromniej, to Boże
Narodzenie musiało być wyjątkowe. Pamiętam magię
ubierania choinki, szykowania ciast i potraw - zazwyczaj
w większym gronie, zapachy

przedświąteczne - było to dla
mnie duże przeżycie. Potem
upragniona Wigilia, pasterka, a w święta wzajemne odwiedzanie się.

Tomasz Jaskóła,
poseł - Kukiz`15
- Wigilia Świąt zawsze
spędzana jest przez najbliższą rodzinę w moim domu.
To tradycja i nie wyobrażam
sobie świąt wyjazdowych.
Wspólne przygotowywanie
potraw z dziećmi i dziadkami. Uwielbiam patrzeć, kiedy
moje dzieci tęskno oczekują,
odliczają dni, godziny do
wieczerzy wigilijnej. Rytm
roku odliczamy tym magicznym wieczorem. Choinka,
szopka. W zasadzie każde
Święta Bożego Narodzenia
są moimi wymarzonymi.
Trochę z racji wypoczynku
i swoistego wygaszenia, odnowienia. Liczę, że w Święta
nikogo nie braknie, nikt nie
będzie samotny. A zdarzało
się, że tak było. Jednak największym moim marzeniem
jest, aby w tym jednym dniu
ludzie zapominali o tym, co
dzieli i pamiętali, że rodzimy
się nade wszystko jako ludzie i umieramy jako ludzie.
Wszystkie inne podziały nie
mają znaczenia. No może
w tym dniu. Sądzę, że wielu złych ludzi właśnie w ten
dzień ma najbliżej do powiedzenia sobie: zmienię się
- właśnie od dziś. Jeśli tego
nie robią, to później mają coraz mniej odwagi. Najlepsze
Święta w moim życiu? Mam
takie! Zostałem ojcem w
2000 roku. Dokładnie w Wigilię przywiozłem swoją córkę do domu. Nie było prawie
nic przygotowane, ale szybko
jakoś się zorganizowaliśmy.
A poza tym mieliśmy skarb
- Julię. Później każde święta
z nowym dzieckiem - a mam
ich trójkę, były właśnie takie.

Henryk Kasiura,
wicestarosta
częstochowski
- PSL
- Święta spędzę w domu,
z rodziną. Jak zwykle będzie dużo gości – krewnych
i przyjaciół. Przy choince
i tradycyjnie zastawionym
stole do późnej nocy będą się
toczyć rozmowy o tym, co
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było i co nas jeszcze czeka...
Nie zabraknie oczywiście
wspólnie śpiewanych kolęd,
opłatka i życzeń. Nie mam
jakichś specjalnych marzeń
dotyczących Świąt. Jestem
tradycjonalistą i każde święta spędzone z najbliższymi
w sposób zgodny z polskimi
obyczajami są spełnieniem
moich marzeń i oczekiwań.
Najpiękniejsze Święta w
moim życiu to te z czasów,
kiedy żyli jeszcze moi rodzice i mogliśmy wspólnie
z nimi, w rodzinnym domu
świętować Boże Narodzenie.
Było sianko pod obrusem,
świeczki na choince i najwspanialsze dania na świecie. Najwspanialsze, bo przygotowane przez moja mamę.
Przykro, że te czasy już się
skończyły i nigdy nie wrócą.

Tadeusz Wrona,
były prezydent
Częstochowy
- Liga Miejska
- Święta Bożego Narodzenia spędzamy jak w większości polskich domów. W
Wigilię, wielopokoleniowo,
spotykamy się przy wspólnym stole. Po modlitwie
dzielimy się opłatkiem i składamy sobie życzenia, potem
jemy tradycyjne potrawy.
Później śpiewamy kolędy i
rozdawane są prezenty, znajdujące się pod żywą choinką.
Najważniejsze
nadchodzi
w nocy, narodzenie Bożego Dzieciątka i żeby powitać Dobra Nowinę idziemy
na jasnogórską pasterkę lub
do naszego kościoła. Każde
Święta Bożego Narodzenia
są wymarzone, bo dają nadzieję i siłę tak potrzebne w
codziennym życiu oraz wiarę, że potrafimy zmienić zarówno siebie jak i otworzyć
się na drugiego człowieka.
Najlepsze Święta w moim
życiu... Po podpisaniu na początku grudnia 2004 r. umów
bliźniaczych między Częstochową oraz Nazaret i Betlejem, Święta Bożego Narodzenia spędzałem w domu
ze świadomością ważnego
historycznego symbolu, który się dokonał. W styczniu
2005 r. otrzymaliśmy za to
podziękowanie od Świętego
Ojca Jana Pawła II.
Renata R. Kluczna

@ Pracownicy CzPK, w tym związki zawodowe
nie chcą Balta w spółce
Anonim: nie tutaj to gdzie indziej. W każdym razie za
pieniądze podatników. Na razie to jego problemem jest opalenizna.
sas: I pomyśleć dożyłem czasów, w których Balt - lokalny funkcjonariusz partyjny, jeden z wielu kacyków, nie nadaje się nawet, w opinii fachowców, na wysypisko śmieci.
Gospodarka odpadami to, wbrew potocznej opinii, obszerna dziedzina wiedzy praktycznej i wyrafinowanych technologii, które jednak z niektórymi rodzajami śmieci sobie nie
radzą. Trzeba być ostrożnym, by nie zdewastować całego
wrażliwego systemu racjonalnej gospodarki odpadami i nie
doprowadzić do groźnego skażenia środowiska naturalnego. W całym cyklu od produkcji śmieci/odpadów poprzez
ich zbieranie - transport - odzysk - unieszkodliwianie - magazynowanie oraz składowanie, najlepiej po prostu zadbać
o zmniejszenie produkcji „śmieci”, z którymi nie wiadomo
co potem robić. Takie proste, ale ciągle, jak widać, takie
trudne.
Anonim: Podobno nie nadaje się nawet do zbierania sreberek po Michałkach.
wesoły banan: A żona Ewelina nie może mężowi odstąpić jednego etatu?
Anonim: A w czym CzPK mogą pomóc znajomości Balta w Katowicach i Warszawie? W staraniu się o kasę z UE,
jak twierdzi Kalinowski? Chyba utrudni staranie się, bo i w
Katowicach, jak i w Warszawie mają alergię na nazwisko
zaczynające się na B.
@ PiS osłabiony o jedną radną
baskaopo@o2.pl: Jaskóła jest nadzieją Częstochowy
i regionu na diametralną poprawę jakości polityki, jestem
przekonany że działania Jaskóły będą ewenementem wśród
posłów w skali całego kraju.
kchrzanka@gmail.com: Stefańską lewacy trzymają „w
garści”, podobno sam Wolski ma jej pismo z prośbą, aby
nie potrącać jej diety, bo ona będzie w tym czasie wykonywać inne obowiązki radnej./te inne obowiązki radnej, to
urlop rodzinny w Grecji/!? I po co mieszać do tego Boga
??!!- jak w oświadczeniu napisała Stefańska?
vonhrabia: Przestańcie pieprzyć o jakimś „baronie”
Balcie. Pospolity chłoporobotnik z „fachem w ręku”.
Anonim: a skąd to przekonanie o geniuszu Jaskoły, to
nieźle pokręcony facet który był już w co najmniej pięciu
rożnych ugrupowaniach. A zdrada w PiS to rzecz nienowa,
pierwszy zrobił to obecny senator Warzocha. Wtedy poseł
Szymon jakoś go nie wyrzucał. No cóż tak wygląda „lepszy
sort”.
@ Kupcy z Promenady: „Komu potrzebne są
markety?
Anonim: a przyjęliście do rady nadzorczej, któregoś z
ludzi prezydenta? Odpaliliście jakiś procent? Sponsorowaliście kampanię?
kotek_75@wp.pl: Podpisuje się obiema rękami.
@ Patrz gdzie parkujesz, bo inaczej stracisz zęby
sas: To dlatego, między innymi, od pewnego czasu nie
ruszam się z domu bez mojej cudownej giwery. Niejednemu już krewkiemu lujowi odstrzeliłem jaja, niejeden od samego huku stracił bębenki i ochotę na dalszą „akcję”. Nie
czekam na sprawiedliwość zwłaszcza „ludową”, której nie
było, nie ma i nie będzie.
@ Idź po radę do rady:
Anonim: Adam z Lisińca jest the best!
Anonim: sldowska rodzina na swoim. Nawet z największych tepaków zrobią partyjnych tuzów. Wystarczy tylko
być rodziną. To o taką wolność walczy Komitet Obrony
Demokracji porywając takich jak oni do obrony swoich
stołków i przepustek do większej polityki.
za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�
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Wybraliśmy swoich
Studenci protestują
przedstawicieli
w dzielnicach
Znamy już wyniki wyborów
na członków rad dzielnic w
Częstochowie. Na najbliższe
cztery lata wybraliśmy 317
reprezentantów woli mieszkańców w 20 radach dzielnic.
Frekwencja wyborcza była
niska, ale i tak nieco wyższa
niż podczas poprzednich wyborów. Wzrost zainteresowania wynikał z mobilizacji
politycznej, czyli zaangażowania się w wybory lokalnych
partii.
Na podstawie wyborów do
rad dzielnic nie można mieszkańców Częstochowy nazwać
społeczeństwem obywatelskim.
Wprawdzie urzędnicy magistratu przyznają, iż nie mają
pełnych danych o liczbie osób
uprawnionych do głosowania
na terenie danej dzielnicy, ale
matematyka nie kłamie. Jeśli
w ponad 20-tysięcznej dzielnicy Północ w wyborach wzięło
udział 237 mieszkańców, to
znaczy, że frekwencja wyniosła około 1 procenta. Daleko
nam do np. miasta Gdyni, gdzie
podczas wyborów do rad dzielnic odmeldowało się w Babich
Dolach prawie 18 proc. osób.
Najsłabszy wynik frekwencyjny odnotowało Śródmieście
Gdyni, bo zaledwie 6 proc. W
Częstochowie 6 proc., nie osiągnęła żadna z 20 dzielnic.
Już opublikowaliśmy składy
10-ciu nowych rad dzielnic. Kolej
na następną piątkę:

Mirów (skład nowej
Rady Dzielnicy):
Aleksandrowicz Mirosław
Balik Sławomir
Bożek-Pantak Aneta
Chlebowska-Ojrzyńska
Marta
Chlebowski Marcin
Gęsiarz Krzysztof

Kot Tadeusz
Krześ Tomasz
Lesik Dariusz
Starostecka Maria
Szadkowska Sylwia
Ślusarczyk Monika
Wąsowicz Olga
Winecka-Garbarz Lidia
– przewodnicząca
Wrześniak Rafał

Ostatni Grosz
(skład nowej Rady
Dzielnicy):
Dymarczyk Maria
Faracik Andrzej
Gabarska Anna
Ganderska Izabella
Ganderski Tomasz
Jagusiak Wiesław
Kajdas Elżbieta
Kamiński Jarema
Kopiec Stanisław
– przewodniczący
Krej Jerzy
Leletko Maria
Maszczyk Sebastian
Śliwowski Rafał
Śpiewak Arkadiusz
Wróbel Sławomir

Podjasnogórska
(skład nowej Rady
Dzielnicy):
Bebłociński Marcin
Belica Remigiusz
Bojarska Jadwiga
Gabrielski Wojciech
Jastrzębski Andrzej
Koj Radosław
- przewodniczący
Kostrzewa Krzysztof
Kotala Agata
Kusiński Jerzy
Lewandowicz Janusz
Madaliński Jakub
Rabęda Anna
Rataj Halina
Tęcza Jakub
Żurek Grażyna

Północ (skład nowej
Rady Dzielnicy):
Błaszczyk Jan
Chochliński Michał
Chromiński Tomasz
Fenig Halina
Gajda Piotr
Gidziela Włodzimierz
Grobelak Zofia
Grzybowski Jarosław
Kołczyk Magdalena
Leszczyński Zdzisław
Madejska Agnieszka
Najman Jolanta
Nierzwicka Elżbieta
Petryków Krzysztof
Piśniak Monika
Rak-Siwek Agnieszka
– przewodnicząca
Szczerbiak Dariusz
Wiśniewska-Gębka Agata
Woźniak Włodzimierz
Zięba Katarzyna
Zych Paweł

Raków (skład nowej
Rady Dzielnicy):
Bolkowski Krzysztof
Dusza Rafał
Kowalska Renata
Kula Janusz
Kulasiewicz Szymon
Mielczarek Karolina
Młyńczyk Teresa
Mruszczyk Małgorzata
– przewodnicząca
Nowak Marlena
Pietralik Ewa
Pietras Krzysztof
Pietrzyk Zbigniew
Radecki Jarosław
Romański Michał
Rozpędek Beata
Sączek Anna
Skubiszewski Kamil
Szpankowski Adrian
Sztander Adrian
Śledź Jarosław
Załęski Robert
red.

„My, niżej podpisani, studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej zgłaszamy formalny i oficjalny protest do Studenckiej
Komisji Wyborczej dotyczący wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów do Rady
Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Protest swój uzasadniamy niedopełnieniem postanowień Uchwały Nr 50/2008/2009
Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 28
stycznia 2009 roku – Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w postaci:
* złamania postanowień zawartych w § 19 ust.
1, który mówi:
„Wybory przedstawicieli studentów do organów kolegialnych i wyborczych Uczelni oraz do
poszczególnych organów samorządu przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza, zwana
dalej Komisją, powoływana każdorazowo do
przeprowadzenia wyborów.”
* złamania postanowień zawartych w § 19 ust.
7, który mówi:
„Termin i miejsce wyborów winno być podane przez Komisję do publicznej wiadomości, w
formie pisemnych ogłoszeń (rozwieszonych na
Wydziałach i Domach Studenckich) i z wykorzystaniem strony internetowej organów samorządu,
co najmniej 7 dni przed terminem wyborów.”
oraz załącznika do Uchwały nr 364/2011/2012
Senatu PCz z dnia 28 marca 2012 roku – Regulamin Studiów, w postaci:
* złamania postanowień zawartych w § 13 ust.
1 pkt 4 , który mówi:
„Student ma prawo do biernego i czynnego

prawa wyborczego do organów samorządu studenckiego.”
Ponadto domagamy się wyjaśnień ze strony
Studenckiej Komisji Wyborczej Politechniki
Częstochowskiej, dlaczego podczas wyborów
uzupełniających przedstawicieli studentów do
Rady Wydziału Elektrycznego PCz drzwi do lokalu wyborczego były skutecznie zamknięte na
klucz przez co uniemożliwiono studentom oddanie głosu – a jednocześnie złamano Regulamin
Studiów Politechniki Częstochowskiej.
W związku z zaistnieniem powyższych nieprawidłowości wnioskuję o unieważnienie wyborów z dnia 18.12.2015 roku oraz przeprowadzenie nowych wyborów przez Studencką Komisję
Wyborczą w celu wybrania w pełni legalny sposób przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
Do wiadomości:
* prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron - Rektor Politechniki Częstochowskiej
* dr hab. inż. Lech Borowik Prof. PCz – Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
* mgr Justyna Rokita - Rzecznik Praw Studenta Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.
Studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej”.
(nazwiska studentów do wiadomości redakcji)
red.

List od Czytelnika – Właściciele udziałów
Anki: Żądamy wyjaśnień
Po artykule „Kto i co
chce ugrać na Ance?”
do naszej redakcji zgłosili się zaniepokojeni
właściciele udziałów
likwidowanej Spółdzielni Inwalidów Przemysłu
Dziewiarskiego Anka.
Od nas chcieli się
dowiedzieć, na jakim
etapie jest sprzedaż
spółdzielni. Przedstawili
także list, który przesłali
do Biura Doradztwa i
Usług Hera sp. z o.o. z
siedzibą w Sosnowcu,
zajmującego się likwidacją Anki.

Pismo do Henryka Zdebskiego, prezesa Biura Doradztwa i Usług „Hera”:
„W moim imieniu i udziałowców spółdzielni Anka
składam do pana pismo z
żądaniem wyjaśnienia co do
dalszych losów spółdzielni
Anka przy ul. Niepodległości
14 w Częstochowie.
Otóż po artykule w gazecie „7 dni” z dnia 3.12.2015
r., na Sesji Rady Miasta w
dniu 10.12.2015 r. prezydent Krzysztof Matyjaszczyk
oznajmił radnym, iż posiada
informacje, że firma „Sigma”
przekazywała środki pieniężne w związku z podpisaniem

umowy przedwstępnej na
nabycie nieruchomości spółdzielni Anka.
Na Zebraniu oznajmił pan,
że pańska firma za prowadzenie likwidacji nie pobiera
żadnych opłat, dlatego żądamy wyjaśnień.
Żądamy także zwołania Zebrania w trybie pilnym celem
przedłożenia wyjaśnień co do
sprzedaży i likwidacji spółdzielni Anka, gdyż pertraktacje trwają już od 2012 roku i
końca nie widać.
Romuald Bryła
właściciel części udziałów”.
red.
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Życie na 35 metrach
Świąteczny szał ogarnął większość polskich rodzin.
Gotowanie, strojenie mieszkania, ostatnie zakupy –
słowem czas intensywnego opróżniania portfeli.
Nie we wszystkich rodzinach Święta Bożego
Narodzenia zapowiadają się jednak wesoło.
Jarek, Marta i ich trójka małych dzieci mają tylko
jedno marzenie – pod choinkę chcieliby dostać
większe mieszkanie, bo w 35-metrowej kawalerce,
pięcioosobowej rodzinie trudno jest żyć.
– Tylko się nie
przestrasz –
ostrzega
z rozbrajającą
szczerością Jarek.
Kiedy to mówi, dochodzimy do klatki bloku, w którym
mieszka. Jesteśmy w dzielnicy Trzech Wieszczów – osiedlu, jakich w Częstochowie
wiele. Otaczający krajobraz
nie nastraja pozytywnie, jest
szaro i ponuro. Blok przy
bloku. Między nimi mały
sieciowy sklep spożywczy.
Po drodze minęliśmy supermarket, niedaleko jest kolejny pawilon handlowy. Sam
blok z zewnątrz i w środku
też nie różni się od typowych
bloków mieszkalnych, które
pamiętają jeszcze zamierzchłe czasy poprzedniego
systemu. Po przekroczeniu
progu drzwi mieszkania Jarka uzmysłowiłem sobie, że
w jego przestrodze, żebym
się nie przestraszył, nie było
przesady.
Pierwszą rzeczą, która
przykuwa uwagę po wejściu
do mieszkania jest lodówka
stojąca w wąskim i krótkim
korytarzu. Obok ustawione
są dwie duże szafy. Korytarz to istne składowisko.
Znajdują się w nim rzeczy,
których miejsce powinno
być gdzie indziej. W kuchni
i łazience jest bardzo ciasno,
dopiero w pokoju można bez
skrępowania rozprostować
kości. Jedna osoba, na przykład student, takie warunki
byłaby w stanie zaakceptować. Ale 33-letni Jarek nie
mieszka sam. Jest głową
pięcioosobowej rodziny. Po
kawalerce biega dwójka wesołych maluchów – 5-letnia
Paulinka i 9-letni Mateusz, w
łóżeczku smacznie śpi kilkumiesięczna Wiktoria, a nad tą
gromadką czuwa Marta, żona
Jarka.

Śpią na podłodze
– Mieszkanie dostaliśmy
po babci, która zmarła dwa
lata temu. Kuchnię i łazienkę
mamy malutką, korytarz to
składowisko, bo nie mamy
gdzie trzymać rzeczy. W
dużym pokoju na jednym
łóżku śpi córka Paulinka, na
drugim syn Mateusz. W małym pokoiku jest łóżeczko
małej Wiktorii. Tak właśnie
mieszkamy na tych niespełna
35 metrach kwadratowych –
opowiada Jarek oprowadzając po ich czterech kątach.
Od razu na myśl przychodzi pytanie, gdzie śpią rodzice?
– Nasz kąt to podłoga.
Tutaj śpimy. Rozwijamy
koce, mamy też kołdrę. Nie
jest wygodnie, ale co zrobić.
Wolimy spać na podłodze,
niż dzieciaki miałyby się
gnieździć w jednym łóżku –

– Chciałem porozmawiać
z prezydentem, opowiedzieć
mu o mojej sytuacji, tak po
ludzku. Usłyszałem tylko,
że do pana Matyjaszczyka
nie ma dostępu. To po co on
jest prezydentem miasta? Po
co był wybierany? Żeby za
nasze pieniądze jeździł wszędzie? Tylko się pokazuje
publicznie, jaki to jest wspaniały, a z mieszkańcami nie
ma czasu porozmawiać o ich
problemach? – pyta wyraźnie
podniesionym głosem Jarek.
– Nam chodzi tylko o to
większe mieszkanie. Dzieci są
coraz starsze, chcą mieć swój
kąt. Mamy naprawdę trudną
sytuację finansową – dodaje
już ze spokojem żona Jarka.
wyznaje spokojnym głosem
Marta.
Rodzina
bezskutecznie
stara się o zamianę mieszkania na większe – Pisaliśmy już niedawno pismo
do Urzędu Miasta i Zakładu
Gospodarki
Mieszkaniowej, ale wielkiego odzewu
nie ma. ZGM odpowiedział,
że muszę szukać na własną
rękę. Dowiedziałem się, że
niedaleko mnie są dwa wolne
mieszkania. Stoją puste... A
jak powiedziałem w ZGM-ie,
że znalazłem wolne mieszkanie, to usłyszałem, że „nasz
kochany pan prezydent nie
wyraża zgody na to, byśmy
się tam wprowadzili”. Pisałem też do samego prezydenta Matyjaszczyka, do tej pory
nic mi nie odpisał – mówi
ojciec rodziny.
Jarek ma wyraźny żal do
władz miasta.

Liczą każdy grosz
– Często mam taką sytuację, że zastanawiam się, co
mogę jeszcze kupić za 10 zł,
które mi zostało – takimi słowami rozmowę o domowym
budżecie rozpoczyna Marta, wyjmując jednocześnie z
barku stos dokumentów.
– Czynsz w części opłaca
nam miasto. Ale dochodzą
do tego opłaty za gaz, prąd.
Dostajemy też rodzinne
na dzieci. Razem na trójkę
mamy ponad 400 złotych.
Do tego dochodzi raz w roku
po 100 zł dla Pauliny i Mateusza na wyprawkę szkolną.
Te pieniądze przeznaczamy wyłącznie na potrzeby
dzieci. Na całe szczęście co
miesiąc dostajemy jedzenie
z Banku Żywności. Gdyby
nie te dary żywnościowe, to
nie mielibyśmy co jeść. Co

prawda nudzi nam się jeść co
tydzień to samo, ale lepsze
to, niż głodowanie – mówi
młoda mama.
Sytuacja finansowa tej
rodziny nie byłaby tak dramatyczna, gdyby nie długi.
Marta na co dzień zajmuje
się dziećmi, ale Jarek pracuje
jako ochroniarz, jednak jak
twierdzi całą wypłatę przeznacza na spłatę zadłużenia.
– Moja wypłata, prawie
1000 zł, co miesiąc idzie na
spłatę różnych rat, kredytów, zadłużeń. Byłem głupi,
pomagałem rodzinie, mojej
siostrze i bratu. Ci tak się odwdzięczyli, że nie płacili rat.
Ja brałem kredyty na siebie,
a oni z nich korzystali. Odsetki rosły. W sumie miałem
prawie 30 tysięcy zadłużenia.
Połowę już spłaciłem. Mam
też rentę, ale co z tego, skoro komornik ją zajmuje i co
miesiąc po 450 zł zabiera mi
z konta – mówi Jarek.
Mimo niewesołej sytuacji, ojciec trójki dzieci nie
załamuje rąk, tylko szuka dodatkowych dochodów, które pozwolą jego rodzinie na
przeżycie.
– Wstyd mi się przyznać,
ale zbieram makulaturę,
złom, żeby mieć kilka dodatkowych złotych, za które
możemy kupić podstawowe
produkty. Pomaga nam też
sąsiadka z dołu, która od czasu do czasu daje nam ubranka
dla dzieci – wyznaje 33-latek.

Ciężkie święta
Na pytanie o to jak zapowiadają się Święta Bo-

żego Narodzenia w pięcioosobowej rodzinie zapada
wymowna cisza. Przerwał
ją dopiero 9-letni Mateusz,
chwaląc się upominkami,
które 6 grudnia dostał od
Mikołaja.
– Spójrz, mam karabin i
to maszynowy. Najczęściej
strzelam w tatę, jak przychodzi z pracy. Raz go zaskoczyłem – mówi zadowolony.
Jego siostra Paulina też chce
się pochwalić.
– A ja dostałam lalę, karty
Piotruś Pan i puzzle – mówi
5-latka.
– To od cioci – dodaje po
cichu mama.
Mimo wszystkich problemów, Jarek, Marta i ich trójka dzieci sprawiają wrażenie
szczęśliwej, kochającej się
rodziny. Maluchy zarażają
radością. Mają swoją maskotkę – domowego królika
Gacka. Paulinka chwali się
rysunkami, Mateusz mówi o
ulubionym klubie piłkarskim
– Realu Madryt. Jarek opowiada o pasji – pociągach,
na których zna się naprawdę
dobrze.
– Znam wszystkie elektrowozy, jakie byś mi nie pokazał, to ci powiem jaki to jest
– mówi tata.
W międzyczasie Marta sprawdza, czy na konto
wpłynęła już wypłata Jarka,
po czym wypełnia blankiet
przelewu na kolejną opłatę
zaległych rat.
Całą rodziną idą na spacer, mając zamiar po drodze
odwiedzić pocztę...
Mateusz Strączyński

86

15

23.12.2015

Jak dotrzymywać

KUTIA

23.12.2015

KARP W CYTRYNIE

postanowień

noworocznych

Przełom roku to
czas reﬂeksji i wielu
podsumowań.
To także snucie
całkiem nowych
planów. Wraz ze
zbliżającym się
Nowym Rokiem
wzrasta motywacja
jak i nadzieje na
nadejście zmian.
Ten przełomowy moment wiele osób traktuje bardzo osobiście,
próbując jednocześnie zmienić
swoje życie. Niestety, w większości przypadków zapał szybko opada i następuje powrót do starych,
bezpiecznych nawyków.
Jak sprawić, żeby w tym roku
było inaczej? Oto kilka prostych
wskazówek jak zwiększyć szansę
na wcielenie w życie Noworocznych postanowień:
* Postaw sobie jasny cel. Aby
postanowienie mogło być skutecznie zrealizowane, powinno
dotyczyć czegoś, czego się bardzo pragnie. Motywacja jest silniejsza i zdecydowanie trwalsza,
gdy sami czegoś chcemy. Aby
uzyskać planowany efekt, należy
skoncentrować się na korzyściach
jakie niesie za sobą zmiana, a nie
na negatywnych konsekwencjach
związanych z jej zaistnieniem.
Warto, aby codziennie widzieć
cel, do którego się zmierza, np. zawieszając kartkę w miejscu, które
codziennie widzimy.
* Wybierz jeden cel i poprawnie go sformułuj. Jeżeli chcemy
zrealizować zbyt wiele planów
na raz, skazujemy się od razu na
porażkę. To jeden z najczęstszych
błędów. Zamiast skupić się na jed-

nej zmianie chcemy od razu dokonywać rewolucji. Lepiej podzielić
sobie rok na kwartały i sukcesywnie realizować je miesiąc, po miesiącu.
* Zrób pierwszy krok. Jeżeli
cel jest duży, należy określić jego
pierwszy etap i zrealizować go.
Metoda małych kroków w tym
wypadku jest bardzo motywująca.
Kiedy zobaczymy pierwsze, małe
sukcesy, będzie łatwiej myśleć o
tym, że w dalszej części nie jesteśmy skazani na porażkę. A po
każdym małym kroku warto nagrodzić siebie i swoją postawę np.
wyjściem do kina.
* Skoncentruj się na procesie,
nie na celu. Warto skupić się na
tym, jakie zachowania doprowadzą nas do celu, a nie na ostatecznym efekcie, czyli np. nie należy
myśleć o schudnięciu 10kg tylko
o poprawnym wykonaniu plan
codziennej gimnastyki. To bardzo ważne, ponieważ to proces
pozwoli nam zrealizować plan, a
nie sam cel, który widnieje na jego
końcu.
* Realizacja postanowienia
powinna być przyjemna. Jeśli
bieganie czy wysiłek na siłowni,
nie należą do Twoich ulubionych
aktywności, to poszukaj alternatyw! Taniec, jazda konna czy lodowisko mogą okazać się również
świetną rozrywką z przyjaciółmi,
a żmudna dieta obfitująca w sałatki, nabierze kolorów kiedy dodasz
do niej owoce.
* Aby skutecznie podejmować
nowe wyzwania trzeba mieć bardzo dużo energii, a gdzie indziej
jej szukać jak nie w komfortowym
śnie. To idealny pomysł, aby zawsze mieć wystarczająco energii
do realizacji swoich noworocznych postanowień.
red.

Składniki:
100 g suchego maku,
100 g orzechów włoskich,
150 g miodu,
200 g pszenicy,
100 g rodzynek,
1 pomarańcza,
100 ml rumu,
150 ml mleka,
1 laska wanilii.
Sposób
przygotowania:
Pszenicę płuczemy
w zimnej wodzie, odcedzamy i ponownie
ją zalewamy. Odstawiamy na 24 godziny,
po tym czasie gotujemy ją do miękkości

w tej samej wodzie.
Mak gotujemy i trzykrotnie mielimy. Rodzynki podgrzewamy
z rumem na patelni, aż
do momentu zagotowania. Ziarenka z laski wanilii dodajemy
do mleka, dodajemy
miód, trochę wody i
podgrzewamy.
Gdy mleko się zagotuje dodajemy startą
skórkę z pomarańczy.
W misce mieszamy
pszenicę z orzechami
i makiem. Dodajemy
rodzynki, mleko i sok
z pomarańczy. Mieszamy.
Smacznego!

Składniki:
1 płat karpia (dwa
kawałki),
1 cebula,
1 cytryna,
1 szklanka mleka,
sól, pieprz,
suszona natka
pietruszki.
Sposób
przygotowania:
Płat karpia oczyszczamy z łusek i przekrawamy na dwa kawałki, aby były dwie
porcje. Oczyszczonego karpia moczymy
w mleku min godzinę.
Następnie płuczemy,
osuszamy i przekłada-

Krzy¿ówka
świąteczna
Litery z zaznaczonych pól
czytane poziomo utworzą
rozwiązanie.
1. Najlepsze z czerwonym barszczem
2. Jeden z darów dla małego Jezusa
3. Pierwsza na niebie – można siadać do stołu
4. Może go spowodować mała iskra
5. Podobno mieszka tam Święty
Mikołaj
6. Wkładane pod obrus w czasie
Wigilii
7. Aromatyczny owoc cytrusowy
8. Zawsze o północy 24.XII w kościołach
9. Wśród trzech króli
10. Obowiązkowe na stole dla wędrowca
11. Obchodzi imieniny 25.XII

my do naczynia żaroodpornego. Obsypujemy z obu stron solą,
pieprzem i pietruszką.
Skrapiamy sokiem z
połowy cytryny. Drugą połówkę cytryny
kroimy na plasterki.
Cebulę również kroimy na plasterki. Na
wierzchu ryby układamy plastry cebuli i cytryny. Przykrywamy z
wierzchu folią aluminiową i wkładamy do
piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 30
minut. Następnie ściągamy folię i pieczemy
jeszcze 5 minut.
Smacznego!

Skąd się wzięła choinka?

Była kultywowana już
w czasach pogańskich,
zwyczaj jej przystrajania
zawdzięczamy Niemcom,
większość innowacji
wymyślili Amerykanie
– mowa o choince, bez
której trudno wyobrazić
nam sobie Święta
Bożego Narodzenia.

Historia choinki sięga jeszcze czasów antycznych. Starożytni Rzymianie, Egicpcjanie i Celtowie dekorowali drzewka, by udobruchać swoich bogów. Choinki, głównie
świerki i jodły, pojawiły się jednak znacznie
później.
Najstarsze informacje o drzewku przyozdabianym na Boże Narodzenie pochodzą
z XV i XVI-wiecznych kazań kościelnych.

Tradycja przystrajania choinek była znana wówczas w Alzacji nad Renem. Tam
dekorowano je jabłkami, nawiązującymi
do rajskiego drzewa i innymi naturalnymi
ozdobami. Kościół krytykował ten zwyczaj,
uznając go za pogański obrzęd.
Naśladowcą tego obyczaju był Marcin
Luter. Za jego sprawą tradycja upiększania
iglastych drzewek szybko stała się popularna w protestanckich Niemczech.
W Polsce zwyczaj ubierania drzewka
w czasie Świąt Bożego Narodzenia jest to
jedna z najnowszych tradycji wigilijnych,
przybyła do nas od zachodnich sąsiadów na
przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo
dekorowanie choinki przyjęło się tylko w
miastach. Na wsi długo dominowała ludowa
ozdoba, tak zwana „podłaźniczka”. Była to
ucięta gałąź sosny, świerku lub jodły wieszana pod sufitem.
Początkowo choinkę przystrajano ozdobami naturalnymi: jabłuszkami, pierniczkami, orzechami, zabawkami ze słomy i
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papieru, a także wycinankami z opłatków.
Kościół był choince niechętny. Widząc jednak, że staje się ona coraz częstszą ozdobą
polskich domów, nadał jej chrześcijańską
symbolikę.
Obecnie kupujemy gotowe dekoracje,
sztuczne bombki i ozdoby wyparły zwyczaj przystrajania drzewka rękodziełami. Te
odeszły już do lamusa.
Większość innowacji wymyślili Amerykanie, na przykład elektryczne oświetlenie
na choinkę opatentował słynny amerykański wynalazca Thomas Edison.
Tradycja podkładania prezentów pod
choinkę w wigilijny wieczór to już typowo
polski zwyczaj.W większości krajów rozdaje się je dopiero w dzień Bożego Narodzenia.
Bożonarodzeniowa choinka znacznie
ewoluowała na przestrzeni kilku stuleci,
jednak jedno się nie zmieniło – w trakcie jej
przystrajania nadal powracamy do magicznego świata Bożego Narodzenia.

Choinkowa
symbolika:

 Samo żywe drzewko stało się w chrześcijaństwie symbolem źródła życia,
 Łańcuchy wzmacniają więzi rodzinne,
 Dzwoneczki niosą dobre nowiny i radosne wydarzenia,
 Choinkowe lampki mają osłonić dom
przed złymi mocami, a także odwrócić nieżyczliwych ludzi i złe uroki, w
chrześcijańskiej symbolice religijnej
wskazuje natomiast na Chrystusa, który
ma być światłem dla pogan,
 Jabłka to symbol rajskiego drzewka,
 Jemioła jako symbol przybyła do
Polski z Anglii. Pod jemiołą całują się
zakochani oraz skłócone ze sobą pary.
Pęk jemioły należy trzymać w domu do
następnych świąt,
 Gwiazda betlejemska lub ozdobny czubek na szczycie choinki pomogą wrócić
do domu z dalekich stron. MS

HUMOR WIGILIJNY
Karp do karpia.
– Co robisz w sylwestra?
– Pożyjemy - zobaczymy.

Ksiądz chodzący po kolędzie,
dzwoni do drzwi mieszkania.
– Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy
głos zza drzwi.
– Nie, ale jestem z tej samej firmy!

Karpiarz pyta chłopa:
– Czy to pański staw?
Ksiądz przychodzi po kolędzie
– Mój.
do
biednej rodziny mieszkającej
– A czy nie byłoby grzechem, gdyna wsi. Pociesza, że święta rodzibym tu złowił Karpia?
na też była biedna i zostawia obra– Grzechem? Nie, raczej cudem!
zek przedstawiający Jezusa, Józefa
Po pasterce proboszcz pyta organi- i Maryję. Gdy tylko wyszedł, ojciec
stę:
bierze obrazek do ręki i mówi:
– Dlaczego kolędę „Lulajże Jezu- – Widać nie byli tak biedni jak my,
niu” zagrał pan w rytmie disco polo? bo mieli pieniądze na fotografa.
– Żeby Jezusek w kolebce szybciej
Rozmawiają dwaj wędkarze:
przestał płakać.
– Nie uwierzysz, złowiłem wczoraj
– No tak. Może Jezusek przestał
pięciokilogramowego karpia!
płakać, ale szkoda, że pan nie widział
– A ja węgorza, który miał 4 metry!
jak ludzie tańczyli przed szopką.
– Niemożliwe!
Przepis na karpia po żydowsku? – To prawda! - potwierdza żona Józek go cały dzień rozciągał!
Kupić taniej, sprzedać drożej...
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25 grudnia, czy

Jak odpocząć
na pewno to dzień i spokojnie
celebrować
narodzin Jezusa?
święta

Święta Bożego Narodzenia to przystrajanie
choinki, opłatek, składanie życzeń, stół suto
zastawiony, całowanie się pod jemiołą etc.
Gdzieś w tle, radość wierzących z narodzin Jezusa. Wszystko pięknie, ale czy wiadomo dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy 25 grudnia, a nie na przykład w marcu lub czerwcu?

Kiedy urodził się Jezus?
Nie wszyscy mają świadomość tego, że Jezus nie urodził się
25 grudnia, jak chce tego tradycja chrześcijańska. By się upewnić wystarczy sięgnąć po Nowy Testament. Jezus nie urodził
się ani tego grudniowego dnia, ani w zimie. Dlaczego? Bo: „w
tej samej okolicy przebywali pasterze i trzymali straż nocną
nad swoją trzodą” (Łukasz 2:8). Wbrew pozorom w Izraelu jest
zima, charakteryzuje się ona niskimi temperaturami i nieustającym deszczem. Pasterze pozostają wtedy w domach. Pewnym
problemem jest mityczny rok zerowy, który ma być datą narodzin Jezusa. „W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii
był Kwiryniusz. (…). Udał się także Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlehem
(Dom Chleba) - Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Miriam/Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla
Miriam/Maryi czas rozwiązania” (Łuk2,1-7).
Faktycznie odbył się taki spis ludności, ale rozpoczął się w 8
roku p.n.e. Na terenach, na których doszło do „rozwiązania”, ta
obowiązkowa rejestracja odbyła się w 7 roku p.n.e., wtedy też
narodził się Jezus, a więc 7 lat przed datą urodzenia, którą przyjął Kościół katolicki. Istnieje również teoria, odwołująca się do
gwiazdy betlejemskiej, którą mogła być kometa Halleya. Wedle
wyliczeń astronomów, na Bliskim Wschodzie była widoczna
w 12 roku p.n.e. Wielu naukowców uważa jednak, że to dość
wątpliwy sposób określenia daty narodzin Mesjasza - Jezusa.

Skąd więc data 25 grudnia?
Wokół tej daty oscylowało wiele pogańskich świąt. Święto
Godowe u Słowian (21-22 grudnia), a także związane z zimowym przesileniem rzymskie Saturnalia (17-24 grudnia). A data
25 grudnia z jednej strony miała pokazywać pewne połączenie z religiami pogańskimi, co ułatwiało przekonywanie ludzi
do chrześcijaństwa, z drugiej strony łączona jest z kultem Sol
Invictus (powstałym pod koniec Cesarstwa Rzymskiego). 25
grudnia, było datą obchodzenia święta tego bóstwa. Kościół ją
wykorzystał i w IV wieku ustalił jako datę narodzin Jezusa.
Dzień 25 grudnia, jako datę dzienną obchodzenia pamiątki
Bożego narodzenia, podał też rzymski historyk Sekstus Juliusz
Afrykański w swojej Chronografii, w roku 221. W IV wieku,
w okresie gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii
państwowej i zaczęło zdobywać popularność, zamiast święta
Sol Invictus Kościół nakazał obchodzenie w tym dniu święta
Bożego Narodzenia. Pierwszą zachowaną wzmianką o publicznym celebrowaniu tego święta jest notatka w Chronografie z
354 r. znajdującym się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej.
Dzień 25 grudnia wybrano ze względu na rzymskie święta,
które obchodzono pod koniec roku, kiedy to na półkuli północnej następuje przesilenie zimowe. Urządzano wtedy Saturnalia (ku czci Saturna – boga rolnictwa) oraz połączone święta
dwóch bóstw słońca: rzymskiego Sola i perskiego Mitry. Narodziny obu bogów świętowano właśnie 25 grudnia, na który
to dzień według kalendarza juliańskiego przypadało przesilenie
zimowe. Nie bez znaczenia był wizerunek słońca, który coraz
częściej wykorzystywano jako symbol wskrzeszonego Chrystusa, a tarczę słoneczną w postaci nimbu zaczęto umieszczać nad
głowami chrześcijańskich świętych.
red.

Święta Bożego
Narodzenia
to wyjątkowy
czas, który warto
spędzić w spokoju
domowego ogniska.
W ferworze
przedświątecznych
przygotowań rzadko
możemy odpocząć,
czego efektem jest
zmęczenie podczas
wigilijnej kolacji.
Jak tego uniknąć?
Ten przełomowy moment
wiele osób traktuje bardzo
osobiśWystarczy dobry plan,
odpowiednia dieta, czas na
sen i aktywność fizyczną.
Prezentujemy kilka sprawdzonych metod, aby tegoroczne święta okazały się czasem
relaksu, spędzonym w gronie
najbliższych.

1. Po pierwsze
– plan działania
Organizacja to podstawa,
dlatego warto mieć opracowany plan działania. Lista
zakupów to nie jedyna rzecz,
którą trzeba zanotować. Przygotowany na kilka dni wcześniej harmonogram pozwoli
w spokoju przygotować się
do świąt. Sprzątanie, prezenty, zakupy, gotowanie –
obowiązki odpowiednio rozdzielone między każdego z
członków rodziny pozwolą na
opanowanie przedświątecznego chaosu.

2. Po drugie
– dieta pełna
witamin
W ferworze świątecznych
przygotowań
tradycyjnych
dań takich jak pierogi, łazanki,
czy makowiec, nie warto zapominać o warzywach i owocach. Wystarczy jedna porcja

dziennie, aby zagwarantować
swojemu organizmowi zastrzyk energii. Dobrze wybierać pośród sezonowych
produktów. Popularne w czasie zimy pomarańcze i mandarynki uzupełnią tak potrzebną
w zimowym okresie witaminę
C. Co więcej, lekkostrawne
i bogate w witaminy dania
przygotują nasz organizm na
świąteczne grzeszki.

3. Po trzecie
– sen
Świąteczny urlop to perfekcyjny czas na wypoczynek
i złapanie oddechu. Poświęcajmy co najmniej 8 godzin
dziennie na zdrowy, spokojny
sen, a z pewnością naładujemy
przysłowiowe akumulatory.

4. Po czwarte
– aktywność
Aktywność nie wiąże się
tylko ze świątecznym sprzątaniem. W czasie tych krótkich

ferii warto poświęcić czas
z rodziną właśnie na aktywność fizyczną. Wycieczka na
lodowisko lub nauka jazdy na
nartach to zimowe atrakcje,
które spodobają się młodszym, a starszym pozwolą na
zrelaksowanie się w czasie
przedświątecznej bieganiny.

5. Po piąte
– przedświąteczny
detoks
Zbliżający się początek
Nowego Roku sprzyja zmianom. Dlatego warto zadbać
o swój organizm i zdecydować się na krótki detoks. Dla
wielu z nas, podstawowym
napojem jest kawa. Wydaje się, że rozbudza i dodaje
energii. Tymczasem warto
ograniczyć jej spożycie – organizm z pewnością nam za
to podziękuje. Poprawimy
przyswajanie wapna i magnezu oraz zyskamy pozytywny
nastrój.
red.

Święta raczej komercyjne
Jak pokazują
wyniki sondy
jednego z serwisów
internetowych,
obecnie większość
z nas nie postrzega
już Świąt Bożego
Narodzenia jako
święta religijnego.
Tylko dla 11%
respondentów
są one świętem
liturgicznym. Dla wielu
z nas to po prostu
czas odpoczynku.
Więcej niż co trzeci
Polak gwiazdkę
postrzega jako święto
związane z tradycją
chrześcijańską (31%)
i święto rodzinne
(36%).
Boże Narodzenie kojarzy
nam się głównie ze spędzaniem czasu z bliskimi oraz
tradycyjnymi
praktykami
jak np. ubieraniem choinki,
obdarowywaniem się upominkami. Co trzecia osoba
wymieniała spożywanie tradycyjnych wigilijnych potraw
i dzielenie się opłatkiem.

Tradycja
obdarowywania prezentami praktycznie
przejęła świąteczne finanse.
Wprawdzie zdajemy sobie
sprawę, iż na upominki przeznaczamy za dużo pieniędzy,
jednak wcale tego nie zmieniamy. Wśród wydatków
świątecznych również znaczną część budżetu przeznaczamy na jedzenie i wystrój
domu. Najczęściej upominkami chcemy sprawić radość
najbliższym i przyjaciołom,
jedynie 7% z nas wspiera
podarunkiem osoby biedne i
potrzebujące.
Kupując prezenty gwiazdkowe kierujemy się zazwyczaj marzeniami bliskich.
Niemal co drugi z na pyta,
co dana osoba chciałaby
otrzymać i spełnia jej życzenia. Gdy jednak otrzymujemy nietrafiony podarunek,
ponad połowa udaje, że się
cieszy, aby nie sprawić przykrości darczyńcy. Kiedy nie
wiemy jakie są preferencje
prezentowe obdarowywanego, najczęściej kierujemy się
przydatnością i praktycznością prezentu. Idąc z duchem
czasów, coraz więcej osób
podarowuje również niema-

terialne prezenty jak np. karty
podarunkowe na lekcje tańca, kurs fotografii, kurs sushi
czy naukę języka obcego lub
prezenty w formie przeżyć,
które jak na przykład: lot w
tunelu
aerodynamicznym,
przejażdżka luksusowym samochodem czy zabawa typu
escape room. Takie prezenty
pozwalają
niejednokrotnie
spełniać marzenia i realizować pasje, na które nie mamy
czasu, bądź odwagi się zdecydować. Ponadto pozwalają
bliskiej osobie doznać niezapomnianych emocji i na długo pozostają w jej pamięci.
Współczesny sposób życia
przekłada się na styl obchodzenia Świąt Bożego Naro-

dzenia. Jak wynika z sondy,
dla dużej grupy Polaków są
one przede wszystkim okazją
do dłuższego odpoczynku,
skosztowania dobrych potraw
oraz spotkań i rozmów z najbliższymi, dla których często
w ciągu całego roku nie mamy
czasu. Mniej z nas skupia się
na duchowym przeżywaniu
świąt. Ciągle jest jednak sporo osób, które nie wyobrażają
sobie Świąt bez pójścia na tradycyjną pasterkę i radosnego
przeżywania narodzin Jezusa
w sposób duchowy. Uwielbiamy wspólnie śpiewać kolędy, bowiem - inaczej niż
w przypadku innych okazji
– większość zna doskonale
melodie i teksty kolęd. red.
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Spotkanie Zarządu Okręgu
PZW z prezesami
wszystkich Kół i Klubów
Jak co roku w grudniu odbyło
się spotkanie robocze Zarządu
Okręgu wraz z prezesami wszystkich Kół i Klubów. Posiedzenie to
odbyło się już w nowej siedzibie
Okręgu Częstochowa. Prezesi
wysłuchali sprawozdań wszystkich komisji, działających przy
Zarządzie Okręgu oraz zapoznali
się: z opłatami za wędkowanie,
jakie będą obowiązywały w 2016
roku, z nowymi uchwałami podjętymi przez Zarząd Okręgu oraz
z wykonanymi zarybieniami. Prezes Okręgu Maciej Brudziński
przedstawił dokonania okręgu w
2015 roku.
W tym roku rozpoczęto budowę dwóch nowych zbiorników: w
Strzelcach Wielkich 3,5 ha i w Pajęcznie około 2 ha. Obydwa zbiorniki już w przyszłym roku będą służyły wędkarzom. Poszerzono również
w porozumieniu z władzami Parku
Krajobrazowego „Lasy Nad Górną
Liswartą” zbiornik górny w Hadrze,
zyskując dzięki temu kilkanaście
nowych miejsc do wędkowania.
W 2015 roku z funduszu okręgu wpuszczono do naszych akwenów rekordową ilość ryb: 20.431
kg i 806.140 sztuk na łączną kwotę
415.486,42 zł. Przedstawiono również przyczyny okresowego zamknięcia zbiorników do wędkowania. Zbiornik „Duży” w Strzelcach
Wielkich został zamknięty z powodu bardzo niskiego stanu wody spowodowanego suszą. Zbiornik Dzibice zamknięto z powodu remontu
zapory czołowej.
Prace remontowe przeprowadzono nowoczesną metodą, dzięki
której nie trzeba było odławiać
ryb. Zakaz wędkowania na zbiorniku Siamoszyce wprowadzono ze
względu na nakaz obniżenie poziomu wody przez Nadzór Budowlany
(w 2016 roku będzie przeprowadzony remont zapory).

W związku z szeregiem pytań od
wędkarzy dotyczących rybaczówki,
prezes wyjaśnił że wypożyczalnia
łodzi nad zbiornikiem Poraj będzie
działała na takich samych zasadach,
jak w tym roku. Wyjaśniono również podwyżkę składki okręgowej o
6 zł. W związku z coraz większymi
obowiązkami dotyczącymi akwenów, którymi opiekują się Koła
(zarybienia, wykaszanie brzegów,
prace remontowe itp.) cała kwota
podwyżki trafi do Kół, ale będzie ją
można wykorzystać tylko na zagospodarowanie i ochronę wód. Koła
będą szczegółowo rozliczane, na
co przeznaczyły te dodatkowe fundusze. Omówiono Ogólnopolskie
zawody wędkarskie, jakie organizował nasz okręg: Eliminacje do
GP Polski w Wędkarstwie Spławikowym, Eliminacje do GP Polski
w Wędkarstwie Spinningowym
oraz Mistrzostwa Polski Młodzieży w Wędkarstwie Spławikowym.
Imprezy te cieszyły się ogromną
popularnością i zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników i
władze związku.
W roku 2015 zwiększyła się
liczba wędkarzy Okręgu Częstochowa (10.734 członków)
i pomimo niesprzyjających warunków (susza, remonty zbiorników
itp.) można uznać ten rok za udany.
Robert Amborski
Rzecznik Prasowy Okręgu PZW
w Częstochowie
ZARZĄD OKRĘGU
WRAZ Z PRACOWNIKAMI
BIURA POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE
ŻYCZĄ
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM
TYGODNIKA „7 DNI”
ZDROWYCH I WESOŁYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
I WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W NOWYM ROKU!
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DAM PRACĘ
Producent soków – Korkus w Pajęcznie – zatrudni od zaraz operatorów ze
znajomością obsługi maszyn takich jak: etykieciarka, rozlewaczka, pasteryzator,
tunel foliujący, zakręcarka, paletyzator i inne towarzyszące.
Warunki:– zatrudnienie na umowę o pracę
– wymagane doświadczenie o takim bądź podobnym profilu produkcyjnym
– wynagrodzenie brutto 3.500 zł (ewentualnie do uzgodnienia)
dla osób rokujących, możliwość zakwaterowania
tel. 34 311 17 90 , 508 399 530

ROZMIAR

Lecznica VITA

Przychodnia weterynaryjna

42-200 Czestochowa
ul. Kiesielewskiego 94 a
www.lecznicavita.pl
tel. 34 322 63 80, tel. kom. 602 331 235

Zakres usług:

leczenie
proﬁlaktyka i szczepienia
pełna diagnostyka, testy, USG, RTG
chirurgia ogólna
stomatologia
dermatologia
połoznictwo i ginekologia

www.lecznicavita.pl

NIE
MA

ZNACZENIA
reklamuj

się

w 7dniach

tel. 536 530 905
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Częstochowa, ul. Dobrzyńska 49, tel. 034 372 16 77
www.pebol.com.pl,e-mail: biuro@pebol.pl

SERWIS KOMPUTEROWY
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Zacięta walka Rakowa bez happy endu o awans do I ligi,
kiepskie wyniki AZS-u Częstochowa, posucha na żużlowym torze przy Olsztyńskiej – tak w największym skrócie
wyglądał rok 2015 w wykonaniu częstochowskich klubów
„eksportowych”. Mimo tych niepowodzeń, rok kończy się
kilkoma pozytywnymi akcentami. Czy będą one zwiastunami lepszego 2016 roku?
Wzloty i upadki
Rakowa
Piłkarze z Limanowskiego rok
2015 rozpoczęli od... spotkania z
nowym trenerem. Po blisko pięciu
latach rozeszły się drogi Rakowa i
Jerzego Brzęczka – jednego z architektów odbudowy klubu. Brzęczek zostawił zespół w środku
stawki, raczej z marnymi widokami na najbliższe półrocze.
Nowym szkoleniowcem RKS-u został Radosław Mroczkowski, trener młodego pokolenia,
ale ze sporym już bagażem doświadczeń – przed przyjściem do
Częstochowy pracował bowiem z
młodzieżowymi reprezentacjami
Polski, był także trenerem ekstraklasowego Widzewa Łódź. Pod
jego wodzą Raków z drużyny
środka tabeli stał się topowym zespołem II ligi. Biorąc pod uwagę
wyniki tylko z wiosny, RKS nie
miał sobie równych w poprzednim sezonie. Częstochowianie
wygrywali mecz za meczem, niejednokrotnie zadając zwycięskie
trafienia w końcówkach spotkań
i 31 maja, na dwie kolejki przed
końcem sezonu, mieli niepowtarzalną szansę zagwarantować
sobie awans do I ligi. Chłopcy
Mroczkowskiego „kropkę nad i”
mieli postawić przed własną 4-tysięczną publicznością w meczu z
przeciętnym Nadwiślanem Góra.
Ekipa z Dolnego Śląska okazała
się katem częstochowskich klubów – rok wcześniej wyeliminowała z gry o awans do II ligi Skrę,

teraz rozbiła Raków 4:0. RKS po
tej dotkliwej porażce spadł na 5
miejsce i by awansować musiał
nie tylko wygrać w ostatniej serii spotkań w Tarnobrzegu, ale
i liczyć na potknięcia rywali.
Fortuna uśmiechnęła się do częstochowian – bramka Wojciecha
Reimana w 90 minucie dała Rakowowi zwycięstwo 2:1 z Siarką i wywindowała drużynę na 4
miejsce, które oznaczało... dodatkowe emocje w postaci barażowego dwumeczu o awans na zaplecze Ekstraklasy. W tym RKS
zmierzył się z 15 zespołem I ligi
– Pogonią Siedlce. Happy endu
nie było. Wyborna dyspozycja
Reimana nie wystarczyła do
awansu. Oba mecze zakończyły
się remisami (1:1 w Siedlcu, 2:2
w rewanżu w Częstochowie), ale
to Pogoń dzięki dwóm golom
zdobytym na wyjeździe wyszła
zwycięsko z baraży.
Wspomniany Reiman był
jednym z „bohaterów” lipcowej
„afery wałbrzyskiej”. Piłkarze
Rakowa na obozie w Wałbrzychu mieli szlifować sportową
formę przed nowym sezonem,
ale szlifowali też inne umiejętności – bynajmniej nie mające
wiele wspólnego z grą w piłkę.
W szatni Rakowa, która latem
została mocno przewietrzona,
zaczęło dziać się źle, co natychmiast przełożyło się na wyniki.
Częstochowianie sezon rozpoczęli od pucharowej wpadki z
niżej notowanym ŁKS-em Łomża, w lidze zdobywanie punktów
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Sportowe
podsumowanie
2015 roku
też nie przychodziło im łatwo.
Cierpliwość właściciela klubu
Michała Świerczewskiego skończyła się na początku października. Po zremisowanym 1:1 w
kiepskim stylu meczu 11 kolejki
ze Zniczem Pruszków, trener
Mroczkowski musiał spakować
walizki. Jego miejsce zajął prezes
Krzysztof Kołaczyk. Miał to być
wariant tymczasowy, ale Raków
znów zaczął grać jak z nut. W 8
meczach zdobył 19 punktów (61-1), imponując przede wszystkim w ofensywie. 24 strzelone
gole w ośmiu spotkaniach zrobiły wrażenie do tego stopnia,
że Kołaczyk także w 2016 roku
będzie głównodowodzącym na
ławce trenerskiej RKS-u.
Rok 2015 dla Rakowa zakończył się bardzo miłym akcentem.
W ostatnim meczu przed przerwą
zimową RKS rozbił na Limanowskiego Nadwiślan Góra 6:0. Pięć
bramek strzelił 20-letni Damian
Warchoł i z miejsca zaczął być
porównywany do Roberta Lewandowskiego, stając się przy okazji
obiektem pożądania klubów z
Ekstraklasy, na czele z Wisłą Kraków i Jagiellonią Białystok.

w 2015 r. w Plus Lidze wypada
bardzo blado – 5 zwycięstw i 19
porażek.
Z końcem marca dobiegł końca poprzedni sezon – AZS zajął
w nim ostatnie miejsce w stawce
14 drużyn. Utrzymał się dzięki
temu, że ligę – na wzór amerykańskich rozgrywek – zamknięto.
Nowy sezon, który rozpoczął się
w październiku, miał być lepszy.
Działacze, na czele z Ryszardem
Boskiem, szumnie zapowiadali
odbudowę potęgi częstochowskiej siatkówki. Już wiemy, że
były to obietnice bez pokrycia.
Pozyskano sponsorów, przeprowadzono rewolucję w składzie,
sprowadzono trzech zagranicznych zawodników, ale AZS tak
jak sezon wcześniej jest na szarym końcu. Podopieczni Michała
Bąkiewicza wygrali tylko dwa
spotkania i rok kończą na 13
miejscu w tabeli, wyprzedzając
jedynie MKS Będzin. I aż dziw
bierze, że przy tak słabych wynikach ani nie drgnął stołek trenera
Bąkiewicza. Najwyraźniej w klubie są „święte krowy”. Częstochowscy kibice siatkówki mają
raczej marne widoki na rok 2016.

Powyższe pytanie niczym
mantrę powtarzają kibice AZS-u Częstochowa. W mijającym
roku ich ulubieńcy ich nie rozpieszczali, co więcej fani Akademików najchętniej w ogóle by
o nim zapomnieli. Bilans AZS-u

Dla częstochowskich fanów
„czarnego” sportu rok 2015 był
przymusowym odpoczynkiem od
żużla. Długi Włókniarza były już
tak ogromne, że stało się nieuniknione – klub nie otrzymał licencji na starty na żadnym ligowym

Czy może być
jeszcze gorzej?

Odpoczynek
od żużla

Wojciech Okińczyc w 2015 r. zdobył dla Rakowa 17 goli/fot. Marta Siewior
szczeblu. Polski Związek Motorowy jeszcze pod koniec 2014 r.
podjął taką decyzję, a sytuację
starało się jeszcze ratować Stowarzyszenie CKM Włókniarz,
które zgłosiło drużynę do rozgrywek II ligi. Porozumienia w
sprawie spłaty zadłużenia wobec
zawodników jednak nie było i w
lutym prezes Świącik musiał się
poddać. Po piętnastu latach występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, Włókniarz zniknął z
żużlowej mapy Polski.
Mimo wszystko mijający rok
w klubie z Olsztyńskiej był pracowitym okresem, szczególnie
dla Stowarzyszenia, które podjęło się misji odbudowy Włókniarza. Zabiegano o sponsorów,
kompletowano skład, aż wreszcie na początku grudnia złożono
dokumenty licencyjne. Samego
ścigania na żużlowej arenie w

Częstochowie było jednak jak na
lekarstwo. Kilka turniejów towarzyskich, młodzieżowych, a także
półfinał i finał Ekstraligi z udziałem Sparty Wrocław, to wszystko
na co mogli liczyć częstochowscy
pasjonaci żużla w 2015 r.
W połowie grudnia z Polskiego Związku Motorowego
do „świętego” miasta napłynęła wiadomość, na którą czekali
wszyscy kibice. Włókniarz otrzymał bezwarunkową licencję na
rok 2016, w którym będzie występował najprawdopodobniej w
Polskiej 2. Lidze Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy).
W nadchodzącym roku, tak
jak w każdym innym, sportowych emocji z pewnością nie
zabraknie. Nic nie wzbudza bowiem takich emocji, jak sport.
Mateusz Strączyński
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