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Tytuł projektu i jego idea odnoszą się 
do niezwykle ważnych kompetencji 
społecznych – kooperatywności, 
komunikatywności i kreatywności. 

Kooperatywność rozumiana jako pod-

stawa tworzenia społeczeństwa obywatel-

skiego – cecha umożliwiająca podejmowanie 

inicjatyw obywatelskich, której ważnym źró-

dłem jest edukacja obywatelska, umiejętność 

podejmowania współpracy, opierająca się na 

zaufaniu społecznym i chęci angażowania się 

we wspólne działania. 

Komunikatywność rozumiana jako 

umiejętność zbiorowej i indywidualnej komu-

nikacji pomiędzy ludźmi, stanowiącej pod-

stawę budowania wszelkich relacji społecz-

nych, która przyswajana jest w toku edukacji 

medialnej i cyfrowej. Komunikatywność jest 

warunkiem wspólnego działania, dialogu 

i debaty społecznej, warunkiem wymiany 

informacji i wiedzy. 

Kreatywność rozumiana jako zdolność 

do generowania oryginalnych pomysłów, 

twórczego myślenia i wytwarzania praktyk 

społecznych opartych na innowacyjności oraz 

potencjale kulturowym.

Drugi numer naszej gazety „Informator obywatel-

ski”, którą trzymacie Państwo w rękach, jest jednym 

z efektów pracy uczestników dziesięciomiesięcznego 

projektu, na który Fundacja ARTeria pozyskała dofi -

nansowanie z konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich. Publikujemy tu wybrane przez uczest-

ników, w trakcie kolegiów redakcyjnych, artykuły pra-

sowe, których autorami są dziennikarze obywatelscy. 

Wszystkie materiały dziennikarskie (także telewizyj-

ne), relacje z debat oraz galeria zdjęć znajdują się na 

stronie www.informatorobywatelski.org.

Anna Ochmann

Prezes Fundacji ARTeria

numer

pozwolił na szczególne 
zaangażowanie w jego 
realizację osób po 50. 
roku życia oraz mło-
dzieży. To zestawienie 
uczestników, w tak 
różnym przedziale 
wiekowym, wymagało 
od osób realizujących 
działania projektowe 
zastosowania wyjątko-
wych rozwiązań. Oso-
by w przedziale wie-
kowym 50+ chętniej 
korzystały ze szkoleń 
z podstaw komputera 
oraz udzielały się w ra-
mach biura porad oby-
watelskich. Młodzież 
zaś chętniej korzystała 
ze szkoleń z zakresu 
ABC dziennikarstwa 
oraz aspektów praw-
nych, a także bardzo 
aktywnie uczestni-
czyła w kolegiach re-
dakcyjnych i tworzyła 
materiały zarówno 
telewizyjne, jak i pi-
sane. Zwiększoną ak-
tywnością wykazali się 

również młodzi ludzie, 
uczestnicząc w deba-
tach. 
Projekt cieszył się 
szczególnie dużym za-
interesowaniem mło-
dzieży, która uczęszcza 
do szkół z klasami 
o profi lu dzienni-
karskim, a udział 
w realizacji tego pro-
jektu pozwolił im na 
zapoznanie się z zawo-
dem dziennikarza od 
kuchni i pozwolił na 
kontakt z profesjona-
listami, pod których 
czujnym okiem mogli 
realizować ważne dla 
siebie tematy.
Każda z wymienio-
nych grup wiekowych 
odnalazła w projekcie 
coś dla siebie. Osoby 
50+ odkryły dobro-
dziejstwa wynikające 
z możliwości korzysta-
nia z Interetu – jako 
kopalni informacji. 
Dzięki nim powstaje 
rozbudowana mapa 

BIP-ów, którą można 
zobaczyć na stronie 
www.informatoroby-
watelski.org. Jedno-
cześnie działalność 
biura porad obywatel-
skich pozwalała na za-
angażowanie osób 50+ 
w działania na rzecz 
społeczności, a często 
także była jedynym 
powodem do wyjścia 
z domu, umożliwiając 
ich aktywizację spo-
łeczną. 

Projekt 
„Kooperatywność, 
komunikatywność 
i kreatywność” Monika Fesser-Larisz
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Fundacja ARTeria pozyskała dofi nansowanie na realizację projektu „Kooperatywność, komunikatyw-

ność i kreatywność” z konkursu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ma na celu poszerzenie prze-

strzeni i poprawę mechanizmów aktywnej debaty publicznej na poziomie lokalnym i regionalnym w aglomeracji ślą-

skiej (Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Bytom i inne, okoliczne miasta) oraz aktywizację mieszkańców regionu w sprawach 

publicznych poprzez działania związane z szeroko rozumianą edukacją obywatelską i medialną (m.in. specjalistyczne 

szkolenia, debaty), a także poprzez działalność informacyjną o charakterze niezależnych mediów obywatelskich wy-

korzystujących zróżnicowane narzędzia komunikacyjne (Internet, prasa, telewizja).

Projekt jest współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Biuro projektu: Fundacja ARTeria, ul. Wolności 311 (II piętro), 41-800 Zabrze 

tel. 32 777 44 11, fax 32 777 44 12, info@informatorobywatelski.org

FUNDACJA ARTeria
Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko 

rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją środowisk lokalnych, głównie poprzez działania związane z kulturą, 

edukacją, projekty połączone z rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw 

człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji. 

Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

ART&NET – zagad nienia i badania związane z polityką kul turalną, z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego 

oraz sektora kultury – szczególnie organizacji pozarządowych działających w tej sferze, z rozwojem społecznym 

i gospodarczym poprzez działania kulturalne, projekty artystyczne 

ARTeriodziedzictwo – działania związane z dziedzic twem kulturowym

ARTeriopublikacje – działal ność wydaw nicza i wystawiennicza Fundacji

Fundacja ARTeria jako jedyna polska organizacja pozarządowa jest członkiem Culture Action Europe, 

międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury 

na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. 

Fundacja jest także członkiem-założycielem European Cultural Learning Network.

Więcej na: www.fundacja-arteria.org
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W myślach krążą historie ludzi, których pozna-
łam na studiach. Wielu z nich nie pracuje w zawo-
dzie, bo często nie mieli gdzie spróbować swoich 
sił w dziennikarstwie – proszeni o próbki tekstów, 
nie mieli co przedstawić. Ci, którzy złapali za pió-
ro, czasem przeżywali rozczarowanie. Nikt wcze-
śniej nie pokazał im tego zawodu od kuchni. Wte-
dy nie było takiego projektu. Dziś jest inaczej. 
„Informator Obywatelski” pozwolił nie tylko szli-
fować warsztat, ale przede wszystkim poznać 
prawdziwe uroki tego zawodu. Uczniowie myślący 
o studiach dziennikarskich mogli sobie odpowie-
dzieć na pytanie – czy na pewno to dobra droga? 
Nieraz był to gorzki kawałek chleba do przełknię-
cia, kiedy młodzi ludzie musieli zmierzyć się 
z biurokracją czy ludzką nieuprzejmością. Cza-
sem ideały rozwiewała rzeczywistość. Oni jednak 
nie poddawali się, walczyli o informacje jak lwy. 
Zaangażowali się w pełni. 
Kiedy po ostatnim kolegium usłyszałam „będzie-
my tęsknić” to uświadomiłam sobie, że dobiegła 
końca jedna z najpiękniejszych przygód w na-
szym życiu, która uczyła nie tylko zawodu, ale 
kształtowała postawy obywatelskie, społeczne 
oraz pozwalała poznać drugiego człowieka, same-
go siebie. I nawet jeśli nie będą dziennikarzami, 
a teksty czy materiały fi lmowe nie przydadzą im 
się w „walce o stołek w tym biznesie”, będą wie-
dzieli, jak działa ta machina zwana mediami. Jest 
nadzieja, że będą ich świadomymi odbiorcami. 
Bożena Langner

Spis treści

strona 4

strona 9
strona 11

Projekt, który zorganizowała Fundacja ARTe-
ria był doskonałą okazją do rozpoczęcia swojej 
przygody z dziennikarstwem. Uczestnicy, poza 
nauczeniem się podstawowych zasad tworzenia 
materiału dziennikarskiego, mieli okazję „wy-
próbowania” swoich umiejętności w terenie. I to 
było chyba najważniejsze.
Pierwsza styczność z mikrofonem, kamerą, pró-
ba przekazania swojej wizji materiału opera-
torowi to zadania bardzo trudne. Wymyślenie 
tematu i jego przygotowanie też jeszcze kilka 
miesięcy temu młodym dziennikarzom wyda-
wało się skomplikowane. Dziś to wszystko już 
za nimi. Dziś mogą już śmiało nazywać siebie 
„dziennikarzami obywatelskimi”. Projekt Fun-
dacji ARTeria pozwolił im poznać tajniki dzien-
nikarstwa. Pozwolił im także na zapoznanie się 
z tym, z czym dziś problem ma tak wielu młodych 
ludzi. Dowiedzieli się, że urzędy nie są straszne. 
Nauczyli się poruszać w zawiłym świecie polity-
ki samorządowej. I że najważniejsze to pytać, bo 
kto pyta, nie błądzi.
Arkadiusz Wieczorek
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Koniec świata
Kinga Maszota

Czy nastąpi koniec świata? Już nas dopadł... jako nowy motyw 
reklam, którymi jesteśmy zasypywani, włączając telewizor, ra-
dio czy mijając kolorowe billboardy na ulicach. Czwartej władzy 
bardzo spodobał się pomysł zakończenia żywota niezwykłego 
gatunku, jakim jest człowiek inteligentny. Biorąc pod uwagę te 
właśnie reklamy, zastanawiamy się, czy aby właśnie to my nie 
prosimy się o katastrofę.
Nastanie ciemność, słońce wygaśnie, jak za sprawą czarodziej-
skiej różdżki? Ludzi ogarnie panika? Czy może nastąpi wielki 
wybuch? Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że pragniemy końca, 
nie zastanawiając się, jak bardzo potem możemy tęsknić za 
światem. Co więcej, prawdziwie tęsknimy, kiedy ktoś dla nas 
ważny odejdzie.
W pewnym sensie to nasz osobisty koniec świata, ponieważ 
zostajemy sami. Pomimo tłumu mijanych twarzy na ulicy wciąż 
poszukujemy tej jednej, tak dobrze nam znanej. Brakuje nam 
uśmiechu, długich rozmów nocą o egzystencji, wspólnych wy-
padów do kina na najnudniejszy fi lm w historii kinematografi i, 
który dzięki tej osobie staje się najciekawszą komedią stulecia…
To jest właśnie koniec świata, który może spotkać każdego. 
Majowie, George Clooney czy nawet najsławniejsza wróżka nie 
zdołają wyznaczyć tej daty. „Nie znamy dnia ani godziny” – 
tego się trzymajmy.

A Ty masz marzenia?
Kinga Maszota

Życie w biegu, brak czasu dla znajomych i rodziny, ciągła goni-
twa, aby wszystko zrobić na już. Potem przychodzi satysfakcja, 
że wszystko się udało – po raz kolejny zwyciężyła bitwę o god-
ne życie. Lecz nie ma zamiaru osiąść na laurach – szykuje się do 
kolejnego pojedynku.
Tak właśnie wygląda życie pewnej dziewiętnastoletniej kobiety. 
Niedawno napisała maturę, skończyła liceum. Taka młoda, a na 
swoim koncie ma już dużo doświadczeń. Niektórzy myślą, że 
za dużo. Teraz zastanawia się – co dalej? Na jej twarzy widać 
zmęczenie, nieprzespane noce. Zamiast spać, wspominała dobre 
i złe momenty jej życia. Ludzie mijani przez nią w autobusie, na 
ulicy nie mają pojęcia, ile ona już przeżyła, ile wie o życiu. Co 
więcej, ma pasję. Nie wyobraża sobie życia bez dziennikarstwa. 
Jest chyba jedyną kobietą w tym biznesie, która nie marzy o wła-
snym stołku w „Faktach” TVN-u, prowadzeniu programu w stylu 
„DDTVN” czy „Pytanie na śniadanie”. Większą radość sprawia 
jej wyjazd na materiał, na jakieś dziwne odludzie lub przepro-
wadzenie sondy z mieszkańcami o tym, czy dobrze czują się 
w rodzinnym mieście. Pracę, której niektórzy dziennikarze nie-
nawidzą, ona wręcz przeciwnie – uwielbia. Kocha proste rzeczy, 
które wciąż ją zaskakują. Pomimo faktu, że wszystko się czasem 
wali na głowę, nie ma zamiaru się poddawać. Nieraz pokazała już 
wszystkim, że potrafi  walczyć o to, co jej się należy.
Lecz nie tylko ona jest „za bardzo ambitna”, jest wielu podob-
nych do niej. Czasem zapominają o rozumie, marzą pełnym 
sercem o życiu, które jest bajką. Jednak nic nie jest tak idealne, 
jak sobie to zaplanowali… 
We współczesnym świecie perfekcyjny dom, miłość, rodzina, 
zdrowie nie istnieją. Niestety, muszę przyznać, że zawsze dzieje 
się coś niedobrego. Są osoby, które wsłuchują się z zaciekawie-
niem w głos, który ich otacza. Z miną zaskoczonego czterolatka, 
który właśnie odkrył, że superman jest jak jego tatuś, obserwu-
ją zmienność przyrody, nowinki technologiczne, postęp gospo-
darki… Wciąż wierzą, że może być lepiej, że to, z czym obcują, 
będzie coraz piękniejsze. Z oczekiwaniem na jutro przyjdą nowe 
pojedynki, bitwy, z których młody człowiek chce wyjść z pod-
niesioną głową, a jeżeli opadnie na sam dół, szybko się odbije 
i wróci, aby pokonać świat odstający od jego marzeń.

Kupa wstydu 
Kinga Maszota

Kiedy ktoś wdepnie w psie odchody, inny mówi „to na szczę-
ście”. Jednak temu pierwszemu wcale nie jest do śmiechu. 
Zwłaszcza jeśli się okaże, że to jego pies jest sprawcą tego 
„(nie)szczęścia”. Bo to zapowiada dziurę w portfelu.
Psie odchody zazwyczaj można zauważyć na trawnikach, 
zieleńcach, czyli tam, gdzie powinno być czysto. Przykuwają 
uwagę wiosną, zaraz po stopnieniu śniegu, ale tak naprawdę 
chowają się w trawie również latem czy jesienią. Teraz stały się 
jeszcze bardziej widoczne. A to za sprawą chorągiewek z hasła-
mi: „Kupa wstydu”, „Kupa nieodpowiedzialności”, „Kupa leni-
stwa”. To nimi uczniowie rudzkich szkół oznaczyli psie nieczy-
stości w parkach w różnych dzielnicach miasta. Już kilkuletnie 
dzieci zauważają, że jest problem, a organizatorzy twierdzą, że 
to przez dzieci właśnie najlepiej dotrzeć do dorosłych i rozwią-
zać tę kłopotliwą sytuację. Czy to jednak takie proste? 
Jeśli nie marchewka, to kijek. Albo inaczej – jeśli nie po prośbie, 
to po groźbie. To znane zasady, które są wykorzystywane w 
różnych sferach życia. Straż miejska, dawniej tylko pouczając, 
teraz postanowiła karać niesfornych właścicieli czworonogów. 
Głusi na apele mogą zapłacić nawet 500 złotych! Strażnicy 
prawa zdają sobie sprawę, że może się to nie podobać wielu 
mieszkańcom miasta. To takie zamknięte koło. Kiedy nie zajmu-
ją się tą akcją, mieszkańcy się skarżą. Kiedy się  zajmują – 
rudzianie nawołują, by wzięli się do porządnej roboty. 
Akcja dotycząca sprzątania po swoich pupilach dzieli miesz-
kańców. Jedni uważają, że tak być powinno. Inni się tłumaczą 
na różne sposoby – „płacę za psa, to nie muszę sprzątać”, „jest 
rano, jestem już spóźniony do pracy”, „brakuje koszy na psie 
odchody”. I tu uspokajamy – psie nieczystości można wyrzucać 
do zwykłych koszy na śmieci. Wystarczy tylko chcieć, a z tym 
jest już problem, wobec czego walka z tą dokuczliwą sytuacją 
wydaje się przypominać walkę z wiatrakami.

Z życia 
wzięte
Z życia ż iZZ żyżycicia 
wziętewzzięttewzzięte
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Wiara czy chała? 
Martyna Cichoń

Wiele pytań zabrzmiało w mojej głowie, gdy w końcu spojrza-
łam na to wszystko z dystansem. Uczucie dziwnego, nieco-
dziennego spokoju wewnętrznego przeplatało się ze strachem. 
Ustąpiło, stwarzając szereg wątpliwości. Zaczęłam się zasta-
nawiać, czy to wszystko, czego doświadczyłam, zdarzyło się 
naprawdę? W moim umyśle pojawił się mechanizm obronny – 
zaprzeczenie niewytłumaczalnych dla mnie faktów.
I tak po dwóch tygodniach od tej pamiętnej mszy, podczas 
której działy się dziwne, niestworzone rzeczy, zasiadam przed 
monitorem komputera, próbując odnaleźć prawdę.
Zacznę od rzeczy, która najbardziej mnie zastanawia. Nastały 
czasy, gdy ludzie odchodzą od Kościoła. Wiernych jest coraz 
mniej na niedzielnych mszach, jak i w realnej rzeczywisto-
ści. Księża próbują uatrakcyjnić rekolekcje szkolne, używając 
(nieudolnie) młodzieżowego języka i zapraszając młode osoby, 
aby wygłosiły swoje świadectwo. Osoby te mówią, jak wiele 
przeszły w życiu, a po spotkaniu odpowiedniego człowieka 
(oczywiście głęboko wierzącego) wracają na właściwą drogę 
– nie piją, nie ćpają, nie przeklinają. Nie uzyskuje to oczekiwa-
nych skutków. Dlaczego więc nigdzie nie mówi się o szatańskich 
krzykach, wędrujących po świątyni napadach śmiechu czy pła-
czu, ludziach, którzy upadają bez czucia na twardą posadzkę? 
Może ludzie Kościoła… boją się? Boją się ludzkiej ciekawości 

Wiara XXI wieku
Sara Bieniosek

Jakie znaczenie w XXI wieku ma katolicka wiara? Jakie są jej 
„składniki”? Jakie formy powinna przybierać dziś wiara w Boga? 
Przypuszczalnie nie uda się odpowiedzieć na wszystkie te py-
tania.
Wiara z biegiem czasu zanika. Wśród młodych osób zanika ona 
całkowicie. Staje się niemodna, staroświecka, określa się ją mia-
nem ciemnogrodu. Duży wpływ na pojmowanie i postrzeganie 
religii mają w dzisiejszym świecie media. Telewizja, Internet 
i inne środki masowego przekazu przedstawiają religię w nega-
tywnym świetle. 
Religia ma za zadanie narzucić ludziom pewne zasady, kierować 
ich życiem. To chyba główny powód, dla którego jest porzuca-
na. Bo kto w dzisiejszym świecie lubi, gdy mu się rozkazuje? 
XXI wiek to czas buntu. Dzisiaj robimy to, co nam się podoba, 
więc religia stanowi tylko przeszkodę w dążeniu do wolności.
Jednak nie wszyscy tacy są. W obecnym świecie są jeszcze 
ludzie, dla których wiara jest czymś ważnym, szczególnym, 
celebrują ją na każdym kroku. Cenię sobie takich ludzi, ponie-
waż nie kryją się z tym, że modlą się czy chodzą do kościoła. 
Oni dzięki niej żyją i funkcjonują we współczesnym, jakże bru-
talnym, świecie. Lepiej jest, gdy ktoś bardzo wierzy, niż kiedy 
udaje, że wierzy, bo tak wypada. Uważam, że powinno się 
żyć w zgodzie z samym sobą, a nie wbrew sobie, bo tak robią 
wszyscy. A Twoim zdaniem, jak wiara jest postrzegana w dzi-
siejszym świecie?

i wnikliwości – w szczególności ateistów, którzy doszukują się 
taniego podstępu: halucynogennych kadzideł i hostii, wyku-
pionych aktorów i manipulacyjnej otoczki tego miejsca. Co jest 
prawdą? Czy to działanie Boga, czy coś, co działa na podobnej 
zasadzie, jak sztuczka z lustrami – widzimy coś, czego napraw-
dę nie ma?
Spójrzmy na to z drugiej strony. Podczas niezwykłych mszy ko-
ściół pęka w szwach. Znajdują się tam wierni, dla których widok 
osoby wyginającej się w nieludzki sposób, mówiącej nieswoim 
głosem, wierzgającej – po prostu opętanej – nie jest nowością. 
Przybywają, aby po raz kolejny doświadczyć upadku, czyli tzw. 
spoczynku w Duchu Świętym. Czy można to wszystko wytłuma-
czyć w logiczny i racjonalny sposób?
Jeśli ma się ochotę i chce się doświadczyć niezwykłych i nieco-
dziennych zjawisk, to warto wziąć udział w takim wydarzeniu. 
Lecz ostrzegam! Wyprawa na taką mszę to ostra jazda bez trzy-
manki i to na własną odpowiedzialność. 
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Z życia 
wzięte

Alergie
Patryk Wieczorek

Wiosna to czas, gdy możemy cieszyć się ładną pogodą i budzącą 
się do życia przyrodą. Nie każdy jednak tę porę docenia. Alergi-
kom bowiem wiosna kojarzy się wyłącznie ze złym samopoczu-
ciem. Katar, pieczenie i łzawienie oczu czy wysypki – to tylko 
niektóre z dolegliwości, z którymi muszą się oni zmierzyć.
O alergikach właśnie najczęściej mówi się wiosną. Pyłki kwit-
nących wtedy kwiatów nie są jedynym elementem mogącym 
doprowadzić do uczulenia. Alergię może także wywoływać 
składnik pokarmu, produkty spożywcze, leki, sierść zwierząt 
czy jad. W celu rozróżnienia, na co uczulona jest dana osoba, 
stosuje się testy skórne. Na podrapane miejsce aplikowany jest 
wzorcowy antygen wywołujący alergię. Na wynik takiego testu 
czeka się około 15 minut. Odczytuje się go, mierząc średnicę 
bąbla oraz otoczki rumieniowej.

Z życia 
wzięte

Najlepszą formą leczenia jest unikanie substancji wywołu-
jących alergię. Nie zawsze jednak istnieje taka możliwość. 
W związku z tym często nieodzowne staje się przyjmowanie 
leków antyalergicznych. Nie likwidują one jednak przyczyn 
choroby, a jedynie łagodzą jej objawy. 
W ciągu ostatnich lat coraz częściej mówi się o alergiach. Jest 
to ściśle związane z tym, że z roku na rok rośnie liczba osób, 
których ta przypadłość dotyka. W związku z tym alergię coraz 
częściej nazywa się chorobą cywilizacyjną. Mówi się o tym, 
że w przyszłości możliwe będzie przeprogramowanie układu 
odpornościowego tak, by całkowicie pozbyć się tej choroby. Na 
to, czy taki scenariusz rzeczywiście się sprawdzi, przyjdzie nam 
jeszcze poczekać.

Szał stadionowy!  
Patryk Wieczorek

Górny Śląsk, czyli region projektów. W zeszłym roku doczekaliśmy 
się jednego nowego stadionu w Gliwicach. Stadiony w Zabrzu 
i Bielsku-Białej już są w zaawansowanej budowie, a kibice GKS-u 
Tychy wreszcie doczekali się początku budowy nowego obiektu. 
I na tym nie koniec...
Główny kandydat do Euro 2020 – Stadion Śląski. Mimo przecią-
gających się w nieskończoność robót budowlanych nad nowym 
obiektem, bez wątpienia będzie jednym z najnowocześniejszych 
i najpiękniejszych stadionów w Europie. Ten obiekt jest bardzo 
ważny dla regionu oraz całej Polski z trzech powodów. Po pierw-
sze, to miejsce magiczne dla Polski. Stadion ten pamięta wielkie 
mecze reprezentacji i polskich drużyn w europejskich pucharach. 
Po drugie, wiele klubów z powodu kłopotów licencyjnych lub 
przebudowy swoich obiektów zgłasza chęć wystąpienia na Sta-
dionie Śląskim. Trzecim powodem są Wielkie Derby Śląska, które 
są niezwykle atrakcyjnym widowiskiem i skupiają wokół siebie 
sporą rzeszę fanów. Ciekawostką jest, że Stadion Śląski jest naj-
większym obiektem żużlowym świata, a po modernizacji jego 
dach będzie największym (w swojej klasie) w Europie.
Pierwszy, i jak na razie najnowocześniejszy, na Śląsku – stadion 
Piasta Gliwice, wybudowany ekspresowo, bo w 11 miesięcy, 
doczekał się otwarcia już w październiku 2011 roku. Niebawem 
powód do dumy mogą mieć kibice Górnika Zabrze. Jeszcze w tym 
roku zostaną oddane do użytku trzy trybuny nowego stadionu 
przy ulicy Roosevelta 81, na 24 tysiące miejsc. Po zakończeniu prac 
budowlanych stadion będzie mógł pomieścić 32 340 osób. Będzie 
jednym z trzech stadionów w Polsce spełniających wszystkie, 
nawet najbardziej wygórowane, wymogi bezpieczeństwa UEFA. 
Dwupoziomowy, z parkingiem na sześć tysięcy miejsc, z muzeum 
klubowym robi niesamowite wrażenie.
Podobna sytuacja dotyczy stadionu Podbeskidzia Bielsko-Biała. 
Prace wrą, a efekty widać gołym okiem. Na początek budowy 
trzeba było jednak czekać aż do sierpnia 2012, ponieważ pierwsze 
pozwolenie udało się uzyskać dopiero w 2011 roku. Pojemność 
docelowa ma wynieść 15 292 miejsc siedzących.
Bardzo wolno rozwijają się prace w Katowicach, ale niedługo 
i tam doczekamy się wielkiego boomu stadionowego. Stary 
obiekt ma zastąpić nowy, na 21 tysięcy miejsc. Obecnie są prze-
prowadzane jedynie prace modernizacyjne, aby GKS Katowice nie 
stracił licencji w dalszych rozgrywkach.
Obok Górnika Zabrze, drugi najbardziej zasłużony klub na Śląsku 
– Ruch Chorzów. Stadion przy Cichej, oddany do użytku w 1935 
roku, już rok temu miał doczekać się gruntownej przebudowy. 
Jednak projekt na 18 tysięcy miejsc z 2007 roku przestał być ak-
tualny, a sama sytuacja Ruchu nie jest kolorowa. Pojemność na 
obiekcie przy ulicy Cichej jest regularnie zmniejszana ze względów 
bezpieczeństwa. Dziś mówi się, że na stadion będzie mogło wejść 
nieco ponad siedem tysięcy kibiców. Wstępne plany na budowę 
nowego stadionu szacuje się na lata 2014–2016. Co z tego wynik-
nie? Czas pokaże.
Ambitne plany mają także władze w Tychach i Sosnowcu. O ile 
w pierwszym mieście prace już ruszyły, to w drugim na projekcie 
się skończyło. W Tychach projekt zakłada, iż gotowy stadion bę-
dzie mógł pomieścić 15 300 widzów, a w Sosnowcu obiekt będzie 
o 700 miejsc większy. Wstępne plany zakończenia budowy obiek-
tu w Tychach to przełom lat 2014 i 2015.
Warto wspomnieć jeszcze o dwóch obiektach – w Wodzisławiu 
i Bytomiu. Co je łączy? Mianowicie to, że w obydwu przypadkach 
z modernizacji zrezygnowano z tego samego powodu – spadku 
z ekstraklasy.
Jeszcze pięć lat temu nikt by nie pomyślał, że w tak krótkim czasie 
infrastruktura stadionowa zmieni się nie do poznania. A co nas 
czeka w przyszłości? Czas pokaże.
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Dopalacze a narkotyki 
– powszechny problem 
XXI wieku

Dawid Kudlik 

Wielu z nas zna osoby uzależnione od narkotyków czy dopala-
czy. Czy to groźne, jak z tym walczyć, co robić, gdy członek ro-
dziny zacznie brać? Jak uchronić przed tym dzieci? Co to w ogóle 
są dopalacze? Te pytania nurtują niejednego mieszkańca nasze-
go kraju.
W ciągu ostatniego roku w prasie i telewizji pojawiło się wiele 
doniesień na temat dopalaczy. Czy jednak naprawdę wiemy, 
czym one są? Dopalacze to mieszanki związków psychoak-
tywnych działających na nasz organizm fi zycznie i psychicznie. 
Rozróżniamy te do palenia i do przyjmowania doustnie czy też 
przez nos. Do końca września 2010 roku sprzedaż dopalaczy 
odbywała się za pośrednictwem wyspecjalizowanych sklepów, 
tzw. smartshopów stacjonarnych, jak i internetowych. Obecnie 
sprzedaż dopalaczy w Polsce za pośrednictwem sklepów stacjo-
narnych jest nielegalna. Zakaz sprzedawania tych produktów 
na terenie RP zdecydowanie ograniczył ich dostępność, ale 
najprawdopodobniej nie wyeliminował ich całkowicie. Pojawia 
się wiele informacji o rozwoju działalności sklepów tego typu 
w rejonach przygranicznych w państwach ościennych.
– Dopalacze to największe świństwo, jakie powstało. Próbowa-
łem i nie poleciłbym tego nikomu. Często palę „trawę” – twier-
dzi Mateusz Cz. – Wolę palić marihuanę i wiedzieć, co zażywam, 
niż brać świństwo nie wiadomo z czego zrobione. Trawę palę, 
gdyż ona mnie uspokaja i pozwala mi się odprężyć po ciężkim 
dniu. Co do amfetaminy, heroiny, kokainy czy mefedronu – nie 
jestem do nich przekonany. Substancje te powodują u mnie 
dyskomfort, a poza tym nie lubię produktów psychoaktywnych 
działających halucynogennie czy podobnie. Dopalacze to świń-
stwo – twierdzi Mateusz.
Problem dopalaczy nie dotyczy tylko patologicznych rodzin, to 
jest problem całego kraju. Jak z tym walczyć? Wielu rodziców 
nie wie, czy raczej nie chce wiedzieć, że ich dziecko bierze nar-
kotyki (dopalacze). Nie dopuszczają do siebie myśli o tym, że ich 
dziecko może być uzależnione. Traktują to jak hańbę, dowód 
na to, że źle wychowali dziecko. I boją się rozmawiać o tym 
z dziećmi, boją się prawdy. 
Milczenie nie jest rozwiązaniem. Uciekanie od problemu nie 
oznacza, że już go nie ma. Trzeba umieć rozmawiać z dzieckiem 
i walczyć z tym, a nie wstydzić się tego. Trzeba rozmawiać, 
pytać o porady ekspertów. 
Musimy walczyć razem, bo w grupie siła. Od czegoś trzeba 
zacząć – wstydząc się czy bojąc rozmawiać o tym z dzieckiem, 
pogarszamy tylko jego sytuację, gdyż może to odebrać jako 
ciche przyzwolenie. Może nie dosłownie, lecz na dłuższą metę 
nie wyjdzie mu to na dobre. Zawsze zaczyna się od narkotyków 
miękkich, a tylko od nas zależy co będzie dalej! Dlatego nie 
wstydźmy się, pokażmy innym, że wstydzić powinni się ci, któ-
rzy nie robią nic, by uratować bliską osobę!

Jak do Ciebie trafi ć? 
Agnieszka Rolnik

W miastach, w przeciwieństwie do wsi, numeracja jest teo-
retycznie logiczna, nadawana kolejno, gdzie numery parzyste 
są po jednej stronie, nieparzyste po drugiej. Choć zdarzają 
się jeszcze poniemieckie pozostałości okrężnej numeracji (np. 
Gdańsk). Na wsiach i w górach numery przydzielane są w mia-
rę powstawania nowych budynków, czyli chaotycznie. Tam 
jednak miejscowi (mimo że oznaczeń nie ma wcale lub nie 
pamiętają numerów) znają się wzajemnie i wiedzą, gdzie kto 
mieszka. I chętnie udzielają informacji. W blokowiskach ludzie 
są anonimowi i o ile ktoś kojarzy nazwę ulicy, to numeru już na 
pewno nie.
Rozporządzenie ministra zobowiązuje właścicieli budynków do 
umieszczenia tabliczki z numerem na ścianie frontowej budynku. 
Jednak zdarza się nierzadko, że właściciel opacznie zrozumie 
„przód” i powiesi oznakowanie według własnego uznania lub 
po prostu zapomni to uczynić. I o ile jakiekolwiek oznakowanie 
budynku jest czasem wystarczające, to sankcje rzeczywiście są 
wyciągane. Coraz częściej bowiem władze lokalne decydują się na 
egzekwowanie prawa, karząc grzywnami właścicieli budynków.
Zależnie od gminy, budynki stojące w głębi, początkowo na tej 
samej działce, otrzymują dodatkową literkę do numeru. Dość 
rzadko, ale jednak zdarzają się sytuacje, że ostatnio nadane 
numery wepchnięte są pomiędzy te bardzo niskie. Tak więc 
szukamy numeru 78 na końcu drogi, a znajdujemy go między, 
przykładowo, 15 a 17. Właściciele domów zapominają również 
o ustawieniu tabliczek przy głównej drodze, w miejscu, gdzie 
zaczyna się droga dojazdowa do posesji. I wtedy możemy 
szukać. Wina jest połowiczna, również odpowiedzialne za 
oznaczenia wydziały geodezji nie nadążają ze sprawdzaniem 
wszystkich tablic, tabliczek.
Problem z dodatkowym numerem najczęściej pojawia się także 
na dużych osiedlach, gdzie bloki często są budowane niezależ-
nie od siebie, jak również stopniowo. Zdarza się, że takie blo-
kowiska są doludniane – nagle wyrasta nowy blok pomiędzy 
numerami, otrzymuje ostatni numer i wtedy zaczyna się adre-
sowy galimatias. Tylko miejscowi wiedzą, co jest grane, a służby 
miejskie, w poszukiwaniu zaginionego numeru, będą krążyć, 
pytając lub prosząc o pomoc dyspozytornię. 
Innym problemem jest estetyka. Niby mniej ważna, ale jednak. 
Różnorodność oznaczeń, dowolność wielkości, koloru, czcion-
ki… Jeżeli budynki należą do spółdzielni, wszystkie oznako-
wania są takie same, różnią się tylko pomiędzy spółdzielniami. 
Zdarzają się także niepełne nazwy ulic. Jakiś czas temu wybu-
chła afera w „geodezji” w Rudzie Śląskiej – jedna ze spółdzielni, 
po odnowieniu budynków, zainwestowała w ujednolicone 
tablice. Nowe, lśniące tablice zawisły na budynkach, gdy nagle 
okazało się, że nazwa ulicy nie jest pełna, a władze zażądały 
dopisania brakującego wyrazu. Zdarza się i tak.
Wiele większych miast w Polsce zdecydowało się ujednolicić 
oznaczenia ulic i numerację budynków, by ułatwić odnalezienie 
adresu zarówno samym mieszkańcom, jak i turystom, a przede 
wszystkim służbom miejskim. W Częstochowie czy Warszawie 
mamy dwujęzyczne oznaczenia zabytków, instytucji kultury, 
parków, szpitali czy uczelni. Koszt unifi kacji oznaczeń to parę 
milionów złotych. W Bytomiu trzy lata temu prezydent Piotr 
Koj wystosował zarządzenie o ujednoliceniu tablic z numeracją 
budynków i nazwami ulic, w efekcie czego bytomskie Śródmie-
ście jest już zunifi kowane. Teraz czas na resztę miasta i choćby… 
Rudę Śląską, gdzie karetka pogotowia, zanim dojedzie do pa-
cjenta, przez kilka dobrych minut szuka numeru budynku. Na 
szczęście lokalne media z sukcesem interweniowały już w spra-
wie dojazdów do posesji, teraz czas na standaryzację numeracji 
budynków. 
Miejmy nadzieję, że władze sąsiednich miast wezmą przykład 
z Bytomia i pomogą, przede wszystkim pogotowiu, trafi ć pod 
właściwy adres. 

(Robotny) Bezrobotny 
Agnieszka Rolnik

Redukcja etatów, wypalenie zawodowe, nigdy nie zmieniająca 
się wypłata lub nieumiejętność dojścia do porozumienia z szefem 
– to tylko nieliczne sytuacje, z powodu których zostajemy 
zwolnieni lub sami decydujemy się odejść. W dzisiejszych 
czasach niezwykle trudno o pracę, a ilość bezrobotnych osób 
zarejestrowanych w urzędach pracy wynosi ponad 2,3 miliona 
osób i ciągle wzrasta. A, jak podaje GUS, ofert pracy w tym 
miesiącu jest tylko nieco ponad 40 tysięcy. Szokujące dane… 
Co ma zrobić ta ogromna reszta, której się nie udało albo nie 
miała zbyt dobrego CV czy znajomości i poleceń? Taki bezrobotny 
rejestruje się w urzędzie pracy. Super! Pomysł nie jest zły, ale 
spróbujmy go wykonać. 
Jest godzina 9.14, udaję się do urzędu pracy, oczywiście zabieram 
z sobą wszystkie świadectwa pracy, jakie mam, i umowy 
o dzieło. Pani w recepcji prosi o wypełnienie wniosku z danymi 
(chyba, że już kiedyś byłem zarejestrowany w urzędzie pracy), 
a następnie sprawdza moje dokumenty. Jeżeli posiadam 
wszystkie wymagane papiery, mogę wziąć numerek. Podchodzę 
do maszyny, naciskam opcję „rejestracja” i dostaję numerek 
z informacją, ile osób jest przede mną w kolejce. Szok! Przede 
mną są 34 osoby! Ale mam czas, w końcu jestem bezrobotny. 
Rozglądam się, kilka znudzonych życiem osób dookoła, szukam 
w miarę wolnego stolika i siadam. Pierwszych dziesięć minut 
mija szybko, uczę się, jak przebiega praca wokół. Tablica 
wyświetla i wywołuje numerki osób i numer pokoju, do 
którego mają się udać. Tak więc przez chwilę obserwuję, jaki 
jest odstęp zmian i wywoływania kolejnych numerów. Odstęp 
kilkudziesięciu sekund, a później jakieś spowolnienie – nawet 
kilka minut bez zmian. O co chodzi? Po chwili orientuję się, że 
to różne pokoje, więc każdy załatwia co innego, a dodatkowo 
przecież każda sprawa wymaga innej ilości czasu. Spoglądam 
na ludzi – jedni czytają, inni rozmawiają, jeszcze kolejni przyszli 
z dziećmi i nimi się zajmują, niektórzy wchodzą tylko po to, 
by przeczytać wywieszone oferty pracy, a jeszcze kilka osób 
spogląda na ekran. Telewizor – jakby wiedzieli, że czekający 
mogą się nudzić. Nic bardziej mylnego! Nie wyświetlają na nim 
żadnych programów z dostępnych kanałów, tylko ogłoszenia 
o możliwościach aktywizacji zawodowej, propozycjach staży czy 
dotacji. Po kilku planszach informacyjnych pojawia się krótki 
fi lmik. O bezrobotnym. Nie słychać lektora, bo jest dość głośno. 
Na ekranie widać mężczyznę, który poszukuje pracy, lecz ciągle 
nie potrafi  jej znaleźć. Efekt jest taki, że po pewnym czasie 
przestaje mu na tym zależeć. Siedzi w rozciągniętym dresie przed 
telewizorem i udaje, że szuka w gazecie ofert pracy. Co pewien 
czas pojawiają się na ekranie pulsujące, kontrastujące z tłem 
słowa – pogrążenie, uczucie pustki, niepotrzebność, załamanie, 
etc. Film się kończy. Patrzę na ludzi – nadal znudzeni… To jeszcze 
nie mój numer, mija już godzina. Wstaję, oglądam oferty pracy, 
czytam jakieś ogłoszenia, znów siadam… I wszystko od nowa. 
Po ponad trzech godzinach w końcu mój numer się wyświetla. 
Idę do pokoju, pokazuję papiery, a pani mówi, że gdybym się 
zgłosił (zwolnił/został zwolniony/okres wypowiedzenia by się 
skończył) dwa tygodnie wcześniej, to dostałbym zasiłek, bo 
umowa o dzieło się nie liczy. Oczywiście, trzeba przepracować co 
najmniej rok na umowę o pracę na pełny etat (by dostać zasiłek), 
ale od końca tej umowy do momentu zarejestrowania się nie 
może upłynąć więcej niż pół roku. Lub przez kolejny okres trzeba 
mieć umowy zlecenia na większą sumę brutto niż podstawa 
krajowa. W tym momencie moje zdenerwowanie i rozpacz 
znacznie wzrastają, bo przecież nie mam na oku żadnej oferty 
pracy, więc z czego mam żyć? Chciałbym wykrzyczeć pani swoją 
sytuację, ale to przecież nie jej wina. Umawia mnie na termin 
z doradcą zawodowym. Za ponad dwa tygodnie. No cóż, trzeba 
czekać, ale czemu tak długo. Wracam do domu załamany, ze 
statusem bezrobotnego. Po co coś robić, skoro to się nie opłaca? 
Zresztą co robić, jeśli prawnie nie mogę? Siadam do komputera 
i przeszukuję strony z ofertami pracy, fora, konkursy. Dzień i noc. 
Wypytuję znajomych, czy czegoś nie mają, udaję się na rozmowę 
kwalifi kacyjną. Jedną, drugą… ósmą. I nic. Mam zbyt małe lub 
nieodpowiednie doświadczenie, a zawsze może znaleźć się ktoś 

lepszy i zawsze się ten ktoś znajduje. Mijają kolejne dni. Sypiam 
do dziesiątej, później komputer, obiad, komputer, kolacja… i tak 
w kółko. Pracy dalej nie mam, a szukanie zajmuje mi całe dni. 
I co najgorsze, ze wszystkich stron słyszę, że mógłbym odwiedzić 
babcię, ciocię czy pomóc w remoncie, bo przecież teraz, gdy nie 
mam pracy, to nie mam co robić. A ja nawet nie mam czasu 
nadrobić swoich zaległości czy przeczytać książki, bo ciągle 
szukam pracy albo siedzę w urzędzie pracy. 
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Cooltura

Głupia ta książka! 
Gdzie obrazki?

 Michał Ciastoń

Powiedz mi, czytasz książki? Nie musisz odpowiadać, ależ skąd! 
Zakładając, że jesteś Polakiem, istnieje duża szansa, że należysz 
do grona 56 procent osób, które do książek nie zaglądają (na 
podstawie badań statystycznych z roku 2012). Sytuacja w innych 
krajach wygląda lepiej, ale nie myślmy o tym – po co sobie psuć 
humor?
Mówisz, że nie masz czasu na czytanie? No pewnie – przecież 
w ogóle nie jeździsz tramwajem ani autobusem, nie przebywasz 
nigdy w poczekalni, a gdy już wrócisz do domu, to jesteś zbyt 
zmęczony, by przewracać kartki i ruszać gałkami ocznymi od 
lewej do prawej. 
Książki cię nudzą? No tak, przecież nic cię nie interesuje! Nie 
lubisz kryminałów, romanse cię śmieszą, historia jest mało pa-
sjonująca, a fantastyka jest ci obca. Lektury? Oczywiście – jeśli 
tylko czytanie streszczeń się liczy. 
Chyba najbardziej zastanawiające jest to, że w badaniach 
przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową do  kategorii 
„książki” wliczono również albumy, poradniki, encyklopedie, 
słowniki oraz e-booki. Wydawać by się mogło, że to działanie 
„podrasuje” nam statystyki. Owszem, udało się, ale, niestety, 
tylko o 6 procent względem roku 2011. 

Statystyczny Polaku, dlaczego nie czytasz? 
Na propagowanie czytelnictwa w Polsce przeznaczono już 
naprawdę sporo pieniędzy i czasu – mam tu na myśli wszelkie 
reklamy telewizyjne, banery czy teksty, takie jak ten. Długo by 
wymieniać te wszystkie akcje, jednak w pamięci szczególnie 
utkwił mi spot pt. „Czytaj”, stworzony przez projekt Bibliocre-
atio i Bibliotekę UW we współpracy z ludźmi kultury i sztuki 
(kto nie widział, niech zobaczy!). Są jeszcze bardziej pomysło-
we, żeby nie powiedzieć „desperackie”, idee na poszerzanie 
grona czytelników, np. internetowy spot „Czytaj – Podrywaj” 
lub prężnie działająca kampania o przykuwającej nazwie „Nie 
czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!” (56 procent Polaków właśnie 
zaczęło martwić się o swoje życie erotyczne).
Skoro współczesny człowiek – niczym szatan wody święconej 
– książek unika, to może nie warto go do tego specjalnie zmu-
szać? Zamiast „leczyć” przypadłość, nauczyć się z nią żyć? 
I właśnie tutaj na scenę wkracza... infografi ka! Jest to tak 
naprawdę pojęcie dosyć szerokie, aczkolwiek postaram się je 
nieco sprecyzować. Wystarczy wyobrazić sobie przejrzyste dla 
oka połączenie słowa z obrazem, które pełni rolę informacyjną, 
bądź objaśniającą. A wszystko to w pomysłowym grafi cznie 
kontekście. Brzmi innowacyjnie? 

Takim oto sposobem, zamiast czytać kilkustronicowy artykuł 
pełen kwiecistego i przepełnionego ambicjami autora słowo-
twórstwa z całą masą zbędnych informacji, mamy przejrzystą 
infografi kę, z której czerpiemy ogrom konkretów, i to w przy-
jemnej dla oka oprawie. 

CoolturaCooollturura
Jak to wygląda w praktyce? Odpalam komputer, wchodzę 
w wyszukiwarkę, wpisuję „infografi ka” i enter (google nie 
gryzie) – a potem już tylko wybieram, co mnie interesuje. Czego 
mogę się dowiedzieć? Weźmy pierwszą infografi kę z brzegu – 
„Pozycja podczas spania wpływa na sny” (teraz już wiem, żeby 
spać na prawym boku). Idźmy dalej – „Pieniądze w Nowym 
Testamencie”. Hmm... interesujące. „Oto najbardziej niebez-
pieczne województwa” – głosi tytuł kolejnej szybkiej porcji 
informacji. Chyba czas się przeprowadzić do Małopolskiego. 
Jak opisałbym moje krótkie doświadczenie? Mała ilość tekstu 
wkomponowana w odpowiedni schemat lub diagram sprawia, 
że jest to idealne rozwiązanie dla wielbicieli szybkiej informacji, 
bez potrzeby przekopywania się przez tony tekstu. Na dodatek 
same grafi ki sprawiają, że informacje bardziej zapadają w pa-
mięć, pozostając w odmętach naszych umysłów.
Infografi ki stają się coraz popularniejsze. Jest to w zasadzie 
dosyć zastanawiające, kiedy zwrócimy uwagę na popularność 
takich portali, jak demotywatory.pl czy kwejk.pl. Czy obraz 
powoli wypiera słowo pisane? Czy nasza potrzeba kontaktu 
z tekstem zostaje ograniczona do minimum? Zamiast czarnych 
liter na białym tle, kolorowa kaskada obrazów?
Wbrew wszelkim pozorom, felieton ten nie został napisany, 
by nawrócić te 56 procent Polaków w kierunku literatury. Pi-
sane przeze mnie słowa nie są świadectwem walki pomiędzy 
tekstem pisanym a obrazem. To raczej przepełniona smutkiem 
litania na cześć czasów, kiedy książki stanowiły prawdziwą 
wartość.
Statystyczny Polak już wybrał.
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Miłość we współcze-
snych powieściach

Kinga Maszota

„Poznanie Ciebie było najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu 
przytrafi ła. Byłaś moim najlepszym przyjacielem i kochanką, 
i nie żałuję ani jednej sekundy spędzonej z Tobą. Dzięki Tobie 
znowu poczułem, że żyję (...). Nigdy Ci tego nie zapomnę. Za-
wsze będziesz najlepszą cząstką mnie”.
Nicholas Sparks urodził się w Omaha i od prawie dwudziestu lat 
kreuje świat, który pełen jest bólu, cierpienia, łez, lecz nasyco-
ny niewiarygodnym uczuciem – prawdziwą bajkową miłością, 
którą chciałby spotkać prawdopodobnie każdy. 
Kiedy dostałam na urodziny „Pamiętnik”, nie sięgnęłam po 
niego od razu. Przeczekał na półce ponad rok. To był najwięk-
szy książkowy błąd, jaki popełniłam, ale zasugerowałam się 
negatywnymi recenzjami w Internecie. Lecz kiedy „dojrzałam” 
do tej powieści, od razu zakochałam się w historii młodych ludzi 
poszukujących siebie. Noah i Allie są bohaterami, którzy przez 
bardzo długi czas się mijali, aby w końcu poczuć tę specjalną 
więź. Zostawić cały świat, bliskich, pracę dla tej jedynej, wyjąt-
kowej osoby, która uśmiechem potrafi  poprawić humor pomimo 
deszczu i burzy za oknem. 
Nie chcę chwalić Sparksa za perfekcyjne opisy zachowań boha-
terów czy genialne dialogi pomiędzy nimi. Bardziej interesuje 
mnie fantastyczne uczucie, które tryska z kart powieści. To dla 
tych emocji nie spałam całą noc – nie umiałam przestać śledzić 
następstw zdarzeń. Cały czas chodziło mi po głowie pytanie – 
co będzie na kolejnej stronie? Choroba, która dotknęła kochan-
ków, sprawiła, że ich miłość była jeszcze głębsza. Z kolejnymi 
dniami więź, która ich łączyła, stawała się nierozerwalna. 
Uczucie cały czas ewoluowało, nie nudząc czytelnika. Dzięki 
temu powieść cały czas trzymała w napięciu. Ja, kobieta, która 
marzy o takiej historii, nie potrafi łam przestać płakać, kiedy bo-
haterowie wyznawali sobie miłość. Niektórzy potrafi ą odnaleźć 
w tej powieści prawdziwy świat, który nas otacza. Jak Nicholas 
Sparks to osiągnął?

Realizm. Autor opisuje w taki sposób uczucia, że każdy potrafi  je 
zrozumieć. Zwykły człowiek odnajduje w opisach samego sie-
bie. Każdy kiedyś miał do czynienia z pierwszym pocałunkiem, 
o którym mówi Sparks, każdy zna te uczucia: „(...) a pocałunek, 
który potem nastąpił, był niczym własne magiczne królestwo, 
miał własny szczególny język oraz geografi ę, fantastyczne mity 
i cuda od wieków”.
Namiętność uczuć w każdej powieści amerykańskiego pisarza 
„powala”. Nie mam pojęcia, dlaczego historie opisane na kar-
tach papieru doprowadzają aż tyle kobiet do łez. Zdaję sobie 
sprawę, że należę do tej grupy ludzi, którzy zakochują się w hi-
storiach opowiadanych w tak piękny sposób i dobrze mi z tym. 
Bez książek, bez takich powieści nie potrafi łabym oddychać – 
wiem, że nie jestem jedyna.

Dionizje w ajnfarcie
Magdalena Płotała

Piątek, siedemnastego maja, wpisał się w moją historię jako 
dzień radosny, szczęśliwy, a może nawet w pewien sposób mi-
styczny. Wszystko to mogłam poczuć, przechadzając się ulicami 
Bytomia o godzinie 16.30 podczas inauguracji tegorocznej edycji 
międzynarodowego festiwalu „Teatromania”. Tego dnia mia-
łam zaszczyt zapoznać się z twórczością hiszpańskiej grupy The 
Wandering Orquestra, która swoim godzinnym pokazem zdołała 
zjednoczyć widownię, obudzić Bytom z półsnu weekendowego 
popołudnia, podzielić się pozytywną energią i pokolorować ulice 
żywą, improwizowaną sztuką.
Na początku, zebrani na rynku, oglądaliśmy – zdziwieni i nieco 
onieśmieleni – harce i popisy aktorów, którzy bez żadnych opo-
rów wplatali nasze postaci w swój szalony scenariusz. Orkiestra, 
biegając i wykrzykując różne hasła w obcym języku, realizowała 
swój magiczny performance. Kiedy udało im się przejść przez 
początkowe drzwi naszej nieufności, po zjednaniu sobie serc wi-
dzów ruszyli w poszukiwaniu miejsca, w którym mogliby zagrać 
swój koncert. Okazał się on fi nalnym punktem ich zabawnych 
perypetii.
To my – publiczność – oraz oni – nasi nierozsądni, cudowni 
przewodnicy – stanowiliśmy uniwersalny zespół, dający swój 
popis w bytomskim ajnfarcie. Podzieleni na grupy („trębacze”, 
grupa śmiejących się osób, na czele których stał anonimowy 
mężczyzna o charakterystycznym tembrze, dzieci skaczące po 
blasze kontenerów, bytomianka wyglądająca z okna, skłoniona 
do trzaskania talerzami…), przy akompaniamencie ogólnych 
salw śmiechu i odgłosu kartonu uderzającego o głowę niewier-
nego swojej dziewczynie Hiszpana, daliśmy najlepszy występ, na 
jaki nas było stać.
Jak wyznał członek grupy, głównym czynnikiem, dzięki któremu 
wszyscy dobrze się bawili, było właśnie zaangażowanie w wy-
stęp widowni. To właśnie z niej artyści czerpią energię. Tak wła-
śnie działa samonapędzająca się machina Orquestry. Gra ona dla 
wszystkich i dla każdego z osobna. Animuje zarówno nasz czas, 
jak i dawno nie odnawiane zakamarki miasta. Nie jest teatrem, 
który gra wyłącznie w komfortowych warunkach. Orquestra 
obiera sobie za scenę brudny plac z ajnfartem, a tańcząc na kon-
tenerze, odprawia na nim swoje Dionizje. Pokazuje nam sztukę 
nieznaną, komiczną, porywającą, jednoczącą obcych sobie lu-
dzi. Na godzinę zabiera nas do zupełnie nowego, inspirującego 
świata, który – jako uczestnicy i współtwórcy show – aż mamy 
ochotę pokazać znajomym, nie biorącym w tym udziału.
Dzięki doskonalej grze aktorskiej, hasło „The Wondering Orqu-
estra” nigdy nie będzie nam się kojarzyło z takimi frazami, jak 
„różnice kulturowe” czy „granica między widzem a aktorem”. 
Artyści zabierając nas do swojego świata, zburzyli wszelkie ba-
riery językowe i opory, które nie pozwalały nam wziąć udziału 
w zabawie. Pokazali, że zawodowstwo i amatorstwo mogą się 
wzajemnie przeplatać, a nawet, co dziwniejsze, stanowić spójną 
całość. 
Teraz pozostało nam tylko czekać z utęsknieniem na ich (i nasz) 
kolejny niesamowity występ. Żeby znów móc się przenieść 
w świat zmysłów, integracji i uśmiechu.
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Noc Muzeów
Justyna Wyrwich

Każdego roku trafi ają się noce, w czasie których sen powinien 
odejść w zapomnienie. Jedną z nich była Noc Muzeów, która 
odbyła się 18 maja 2013 roku. Było to wydarzenie, które dostar-
czyło wielu wrażeń zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz mło-
dzieży. Ponad 150 miast w całej Polsce odkryło zakamarki mu-
zeów, które na ogół są niedostępne dla zwiedzających. Sztuka 
ukazana została w nocnej odsłonie. Ujawniono także wszelkie 
tajemnice muzeów i galerii.
Noc Muzeów to tradycja, która zrodziła się w Berlinie w 1997 
roku. Jej duże powodzenie stało się inspiracją do organizowania 
podobnych imprez w innych dużych miastach europejskich. 
Takie zapoczątkowane zostały w Paryżu i Amsterdamie. Francuzi 
zaczęli obchodzić to wielkie muzealne święto pod nazwą Nuit 
Blanche, Holendrzy natomiast nazwali je Museums-n8. W Pol-
sce pierwsza taka noc zorganizowana została w poznańskim 
Muzeum Narodowym w roku 2003. Dziś Polacy raz w roku mogą 
bezpłatnie zwiedzać muzea w większości regionów naszego 
kraju. W tym roku rudzianie mogli podziwiać atrakcje przygo-
towane przez Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, 
Muzeum PRL-u, a także Wieżę Wodną.
Noc Muzeów corocznie odbywa się pod patronatem Europejskiej 
Rady Europy. Poprzez liczne zabawy i inne atrakcje ma na celu 
wywołać u zwiedzających niecodzienne emocje – a wszystko to 
pod osłoną nocy. 

CoolturaCooltura

Palenie na ekranie 
wzbronione! 

Michał Ciastoń

Tak sobie myślę – palacze to naprawdę twardzi goście. Wchodzi 
taki do spożywczego, rozgląda się leniwym wzrokiem po jego 
wnętrzu, po czym powoli brnie w stronę kasy. Gdy się już za-
trzymuje, rzuca jeszcze szybko spojrzeniem na paczki papierosów 
(PALENIE ZABIJA) na wystawie. Są! – myśli z ulgą, a następnie 
rozpoczyna codzienny rytuał.
– Łesty ajsy, niebieskie.
Młoda dziewczyna za kasą, gdzieś koło dwudziestki, kładzie 
paczkę (PALENIE POWAŻNIE SZKODZI TOBIE I OSOBOM W TWOIM 
OTOCZENIU) na blacie. Palacz już widzi swoich dwudziestu przy-
jaciół na dzisiejszy dzień. Uśmiecha się na samą myśl.
– Jedenaście czterdzieści – wypala jak z automatu sprzedawczyni.
Palacz wygrzebuje zaskórniaki, które po chwili wpadają do kasy. 
Chowając niebieskie opakowanie „West Ice” (PALENIE ZABIJA) do 
kieszeni, odwraca się na pięcie i udaje w stronę drzwi. 
– Do widzenia – rzuca na wychodnym.
Wychodzi.

Aby palić dzisiaj papierosy, trzeba mieć naprawdę silną wolę. 
Po pierwsze – modne to już na pewno nie jest, a wręcz prze-
ciwnie – dzisiaj trendy jest dbać o swoje zdrowie i być wolnym 
od uzależnień. Kolejnym, dość mocnym argumentem, jest sam 
fakt, że papierosy są szkodliwe i mówi się o tym otwarcie. Trzeci 
aspekt – cena. O pieniądz dziś dość trudno, a około trzysta zło-
tych (na miesiąc) na ulicy leży stosunkowo rzadko. Na dodatek 
nieraz można zapłacić niemały mandat za przypadkowe palenie 
w miejscu publicznym. Oj, trzeba się pilnować! 
Idźmy jednak dalej, ponieważ argument numer cztery już się 
niecierpliwi, a jest nim antyreklama (bo tak właśnie to widzę) 
– chodzi mi o te bijące w oczy napisy na paczkach papierosów, 
które surowym językiem informują nas o różnych przykrościach 
związanych z naszym uzależnieniem. Dlaczego nazywam to 
antyreklamą? Wyobraźmy sobie, że kupujemy samochód z do-
klejoną tabliczką Za dwa miesiące klocki hamulcowe będą się 
nadawały do wymiany, a za pół roku karoseria zacznie gnić. 
Kupilibyście taki samochód?
Kolejny argument, jaki mi przychodzi do głowy? Papierosy to po 
prostu uzależnienie. Jeśli walczysz ze swoim nałogiem i prze-
grywasz – jesteś słaby. Ach! Zapomniałbym o ostatnim – papie-
rosy i ich przyjaciele po prostu śmierdzą. 
Wobec tych wszystkich argumentów palacze mogą się schować 
pod stół ze swoim „Palę, bo lubię”. Wydawać by się zatem 
mogło, że krucjata na miarę dwudziestego pierwszego wieku 
została zakończona sukcesem, ponieważ odsetek ludzi palą-
cych zmniejsza się. To również zasługa wielu kampanii pro-
pagujących omijanie papierosów szerokim łukiem. Pamiętam 
plakat jednej z takich inicjatyw, który wisiał w moim liceum na 
drzwiach gabinetu szkolnego psychologa. „Palisz? Więc śmier-
dzisz!” – głosił napis. Chyba nie ma lepszego argumentu dla 
mających „bzika” na punkcie swojej aparycji nastolatek. 

Czy to zatem koniec walki przeciwko morderczemu „puszczaniu 
dymka”? Skądże znowu! Zauważmy, że reklamy propagujące 
koncerny tytoniowe dawno już zniknęły z ekranów naszych 
telewizorów. Okazuje się jednak, że to dalej nie wystarcza. 
Potem przyszła kolej na Toma i Jerry’ego. W sierpniu roku 2007 
znany nam dobrze kot... zapalił cygaro. A wszystko to na kanale 
Boomerang, o którym żadnemu dziecku opowiadać nie trzeba. 
O oburzającym zachowaniu kota poinformował jeden z widzów, 
któremu widocznie nie przypadł do gustu fakt, iż idol jego 
pociechy jest palaczem. Sprawa trafi ła do Ofcom (brytyjskiego 
odpowiednika Rady Radiofonii i Telewizji). Co zrobiono w tej 
sprawie? Scenę wycięto i problem z głowy. Rzekłbym złośliwie: 
to nie Polska – tu się działa, a nie tylko gada. 
Cała ta sprawa mało mnie bulwersuje. Nie mam nic przeciwko 
temu, aby ograniczać tego typu treści, szczególnie jeśli dotykają 
one dzieci. Trochę kłopotu sprawia tylko fakt, że omawiany 
odcinek „Toma i Jerry’ego” powstał w roku... 1949! I tu właśnie 
zaczynają się schody. O ile zrozumiałe jest ingerowanie w dzieło 
w trakcie jego powstawania, kiedy wiele można jeszcze zmie-
nić, to trudno sobie wyobrazić cenzurowanie w ten sposób 
wszystkich fi lmów z poprzednich lat, kiedy w papierosach nie 
dostrzegało się wcale wroga. A problem nie dotyczy tylko tych 
fi lmów, które kierowane są do dzieci.
Dużo tego typu przykładów padło w 2007 roku w jednym 
z październikowych numerów „Gazety Wyborczej”. Autor arty-
kułu przytacza przykład kultowej „Casablanki” po... indyjsku. 
Otóż okazuje się, że w Indiach każdy fi lm, w którym na ekranie 
występuje osoba paląca papierosy, wzbogaca się o ostrzeże-
nie, analogiczne do tych na paczkach papierosów. Ciekawi 
mnie bardzo, czy jeśli w Nowym Delhi kupimy „Casablankę” 
na DVD, to podczas domowego seansu z każdym pojawieniem 
się Bogarta na ekranie będzie towarzyszył mu napis: „PALENIE 
ZABIJA”?
Pewnie tak nie jest, ale sytuacja ta dobrze obrazuje moją myśl. 
Jak dla mnie, ingerowanie w czyjeś dzieło z tak błahych powo-
dów jest śmieszne, a dla niektórych fi lmowych koneserów gra-
niczy z herezją. Równie dobrze można powycinać z Biblii sceny 
związane z przemocą. Kiepski przykład? Według mnie nie – dla 
wielbicieli złotego czasu hollywoodzkiego kina „Casablanca” 
jest prawie religią. 
Aby dopełnić absurdalność owej sytuacji, udamy się w dalszą 
podróż dookoła świata. Opuszczamy Indie i wybieramy się na 
szkockie sceny teatru. Tam bowiem ukazywanie osoby palącej 
jest zabronione! Za to pokazywanie alkoholizmu i narkomanii 
już nie. Aktor wciąga na scenie biały proszek udający narkotyk? 
Proszę bardzo, ale niech tylko spróbuje sięgnąć po papierosa! 
Po przytoczeniu paru takich przykładów, trochę nawet żałuję 
tej całej nagonki na tytoń. Pomimo nieprzyjemnego zapachu, 
szkodliwości dla zdrowia i ceny, palenie papierosów ma w sobie 
charakter i dopełnia wiele kinowych postaci, nieraz ikon pop-
kultury. Ingerowanie w to jest zbrodnią na sztuce. 
Nie ma to jak drobne moralizatorstwo na koniec – gdyby nie ta 
szkodliwość tytoniu, to pewnie sam bym teraz popalał papie-
rosa, pisząc ten felieton. Ale w sumie po co? Jeszcze zrobiliby 
o mnie fi lm i powycinali wszystkie sceny! 
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Moda na tatuaże
 Kamila Żołna i Roksana Paliwoda

Moda ma różne motywy – moda na tatuaże jest bardzo ulotna, 
a pamiątka pozostaje do końca życia. Mimo wielu zagrożeń 
związanych z ich wykonaniem, ludzie coraz chętniej je robią – 
uważane są bowiem za dzieła sztuki, pamiątkę szalonej nocy 
lub seksowną ozdobę ciała. Towarzyszy im jednak strach przed 
bólem i igłami. Mimo że wygląda to niepozornie – boli. Poza 
tym największym problemem, klienci borykają się z innymi 
pytaniami: Jaki tatuaż wybrać? Jakiego ma być koloru? W jakim 
miejscu go wykonać? Ma być duży czy mały? – O to zazwyczaj 
pytają osoby decydujące się na tatuaż – mówi pracownik salo-
nu tatuaży. 
Osoby, które boją się bólu, powinny unikać tatuaży w takich 
miejscach, jak: gałka oczna, okolice ucha, na łokciu, na żebrach, 
na klatce piersiowej.
Mimo bólu, tatuaże w tych miejscach są wykonywane. Coraz 
częściej spotykane są na gałce ocznej, ustach, czy w miejscach 
intymnych. Jak widać, tatuaż to trwała, lecz także bolesna 
inwestycja. Jedni traktują tatuaże jako modę, inni jako zabawę, 
a jeszcze inni jako przejaw niszczenia własnego ciała. Każdy ma 
inny pogląd. 

Plastyka w szkołach
 Anna Żur

Zastanówmy się – z czym kojarzy nam się plastyka? Najczęściej 
ze szkołą podstawową, gdzie dzieci malują domki, drzewka 
i swoją rodzinę. Ale zapominamy, czym naprawdę jest ryso-
wanie, malowanie czy szkicowanie. Gdy jakaś osoba skupia się 
na kartce, próbując ją zapełnić, działa to na jej psychikę, a wy-
obraźnia oddaje wizję twórczą. 
W szkołach powinno być więcej zajęć plastycznych, by ucznio-
wie mogli budować swoją osobowość i rozwijać wyobraźnię. 
Plastyka jest chwilą ciszy, w czasie której każdy oddaje to, co 
ma w sercu, albo rozładowuje emocje na kartce papieru, a nie 
na koledze z ławki.
Często rodzice nie zdają sobie sprawy, że mają w domu artystę, 
który w czasie lekcji rysuje na każdym wolnym skrawku zeszy-
tu. Dziecko mające talent plastyczny powinno pomyśleć o zaję-
ciach tematycznych czy też o szkole plastycznej.
Każdy powinien pamiętać, że nieszlifowany talent zanika, więc 
po latach już nie będzie tak samo. Ręka przestanie rysować to, 
co mamy w głowie, tak jak przed laty. Nasze wizje artystyczne 
staną się tylko szarym, rozmytym zdjęciem, którego nie da się 
łatwo naprawić.

Wiosna
Anna Żur

Czym jest dla nas wiosna? Dla jednych pewnie tylko jedną z pór 
roku, ale dla innych może być przebudzeniem po zimowym 
śnie, otwarciem się na nowe pomysły i przygotowaniem do 
wakacyjnych szaleństw.
Każdy z niecierpliwością czekał już na pierwsze ciepłe dni, by 
ogrzać się w promieniach słońca. Wraz z przyjściem wiosny 
rozkwita cała przyroda. Tak samo powinno być z nami. Można 
pomyśleć o zmianie garderoby, żywienia czy też stylu życia – 
warto wybrać się na spacer czy rower, by rozruszać zastałe przez 
zimę kości i cieszyć się każdym nowym dniem.
Wiosna to dobry czas na odświeżenie wnętrz swoich czterech 
ścian. Nowe ciepłe barwy pomogą ożywić pokój, kuchnię lub 
sypialnię. Wprowadzenie kolorów poprawi nam nastrój i samo-
poczucie, a o to chodzi wiosną. 

Biznes z trzeciej ręki… 
Agnieszka Rolnik

Na pytanie, z czym kojarzy ci się biznes z trzeciej ręki, wszystkie 
pytane przeze mnie osoby odpowiadały pytająco, czy nie chodzi 
mi o second-hand i czy czegoś nie pomyliłam? Prawda jest taka, 
że częściowo o second-handy w pytaniu chodziło, ale nie tylko. 
Mimo że każdy z nas ma inne podejście do tego typu ubrań oraz 
sklepów i inne wyobrażenie o nich, to wszyscy wiedzą, gdzie 
takowe się znajdują. Jedni omijają je szerokim łukiem, drudzy 
regularnie odwiedzają. I na tych drugich się skupimy. Przy nich 
„regularnie”, to mało powiedziane. Te osoby przesiadują ca-
łymi dniami w second-handach w poszukiwaniu unikalnych 
ubrań znanych marek i śmiesznych dodatków. Przekopują kosze 
z ubraniami, polują na tzw. wieszak, a nawet podkradają z ko-
szyków. Osoby nie będące stałymi bywalcami „szmateksów” 
czują się nieswojo, wchodząc do takiego sklepu, mają wrażenie, 
jakby każdy na nich patrzał. Nic bardziej mylnego. Zaprawieni 
poszukiwacze nie mają czasu zerkać na wchodzących do skle-
pu – są w trakcie przekopywania i przesuwania wieszaków. 
Poszukiwacze nie idą do sklepów odzieży używanej, by kupić 
sweterek. Oni idą i szukają, a wszystko, co unikalne, oryginalne, 
wyróżniające się – jest ich. Upolowane. I biorą swe zdobycze do 
domu, piorą, czasem przerabiają czy doszywają jakieś dodatki… 
I tu zaczyna się trzeci biznes. Kupione ubranie z drugiej ręki, 
wyprasowane i założone na śliczną modelkę czy (coraz częściej!) 
modela, wystawiane jest na aukcji. Biznes, jak się patrzy! W za-
leżności od działu zakupów – na wagę lub na wycenie – cena 
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różni się, jednakże ceny proponowane przez second-handy nie 
są powalające – zaczynają się od kilkunastu groszy za lekką 
apaszkę, na trzystu złotych za futro kończąc. Koszulki można 
kupić od złotówki wzwyż. Zdarzają się również sklepy z odzieżą 
używaną w dużych miastach, gdzie ceny zaczynają się od pięć-
dziesięciu zł. Ale wróćmy do naszej aukcji. Zakupione za pięć 
złotych ubranie, na aukcji (lub w specjalnie założonych sklepach 
internetowych) może zostać sprzedane za, na przykład, pięć-
dziesiąt czy nawet sto złotych. Jedyna różnica to sposób prezen-
tacji. A ceny zależą od popularności danej rzeczy, projektanta, 
unikalności. „Vintage”, „wzorcownia”, „stylownia” – to tylko 
niektóre nazwy sklepów, które możemy znaleźć w Internecie. 
Ten biznes, mimo że z trzeciej ręki, przynosi zarobki jak każ-
dy inny. Albo nawet większe. Najwięcej osób trudniących się 
tym procederem to nastolatki i osoby do 30. roku życia, które 
dorabiają sobie w ten sposób, niejednokrotnie na co dzień 
pracując zawodowo. Oprócz sklepu internetowego wypada 
(a właściwie jest to konieczne) posiadać FanPage’a na Facebo-
oku, bloga czy publikować zdjęcia na Instagramie. Dziś ubrania 
z aukcji (a wcześniej z second-handu) są bardziej pożądane niż 
najdroższe ubrania z butików. Są unikalne i niepowtarzalne, 
bo nierzadko to przecież sposób prezentacji czy upiększenia (za 
pomocą wszelkiego rodzaju programów grafi cznych) wpływa 
na nasze pragnienie kupienia czegoś. Co więcej, ciekawe pre-
zentacje podnoszą ich cenę (nie tylko dosłownie, ale i w naszych 
umysłach). Takie kolorowe zdjęcie w Internecie i setki „lajków” 
pod nim, w porównaniu do leżącego w koszu i niczym nie wy-
różniającego się kawałka pomiętego materiału, wręcz krzyczy: 
„MUSISZ MNIE MIEĆ!”. Zastanawiające jest jednak to, czy osoby 
kupujące te unikalne rzeczy wiedzą, że same mogłyby pójść do 
second-handu i coś „upolowac”? Z pewnością zaoszczędziłyby 
sporo pieniędzy.

czas na relaks 
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Blisko, szybko, tanio – 
czyli Jura dla każdego

Natalia Konieczniak

Idą letnie dni, więc wkrótce nasze głowy będą opętane wieloma 
dylematami. Jak spędzić wolny czas? Gdzie odpocząć? W jaki 
sposób zapewnić dobrą zabawę naszym pociechom? Wystarczy 
zapoznać się z ofertą Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a wszelkie 
nasze wątpliwości zostaną rozwiane. Miejsce to zachwyca swoim 
urokiem i magią, przez co wypoczynek jest nie tylko chwilą od-
prężenia, ale także rekreacją.
Jedną z licznych atrakcji tego regionu jest zamek w Ogrodzieńcu, 
którego historia sięga czasów Kazimierza Wielkiego. To najwięk-
sza budowla na tej wyżynie, a jej wizerunek upiększa spokojna 
i malownicza okolica. Na szczęście to nie jedyny zabytek Jury. 
Krainę wypełniają inne zamki: w Bobolicach, Mirowie, Korzkwi, 
Ojcowie czy też Smoleniu. Każdy z nich posiada własną, odmien-
ną historię. Łączy je jednak wyjątkowe piękno, które przyciąga 
wielu turystów. 
Dużą popularnością cieszą się tajemnicze groty, wzgórza wapien-
ne. Dzięki licznym trasom rowerowym, szlakom turystycznym 
czy też skałkom wspinaczkowym Jura Krakowsko-Częstochowska 
to idealne miejsce na aktywny wypoczynek. Ciekawą opcją są 
także spacery po pięknych lasach. Dzieci obcując z naturą, stają 
się spokojniejsze, wyrywają się z sideł Internetu. Dzięki takiemu 
spędzaniu wolnego czasu zaczną dostrzegać piękno otaczającego 
świata, a każda chwila życia stanie się najcenniejszą.
Wyżyna posiada też liczne miejsca sakralne z przepiękną archi-
tekturą. Przyciągają one odwiedzających z Polski, ale nie tylko! 
Jura Krakowsko-Częstochowska to region niesamowicie bogaty 
w atrakcje. Wiele zabytków przypadnie do gustu nawet najwy-
bredniejszym turystom. Jestem pewna, że każdy znajdzie coś 
dla siebie, niezależnie od wieku, płci, narodowości. Dzień z Jurą 
zostanie na długo w pamięci każdego.

Miasta świętują
Dawid Kudlik

Jedną ze szczególnych okazji, jaką wspólnie może świętować cała 
społeczność lokalna, są dni miasta. Jest to najważniejsza impre-
za odbywająca się w każdym mieście. Z reguły ma ona miejsce 
w rocznicę nadania praw miejskich bądź w dzień patrona miasta. 
Z okazji dni miasta władze samorządowe przygotowują wiele 
atrakcji. Są to nie tylko koncerty i wydarzenia artystyczne, to tak-
że szereg imprez rekreacyjnych i sportowych. W tym szczególnym 
czasie mieszkańcy mają okazję, by ze sobą pobyć, zabawić się 
i zintegrować. To także świetna okazja do tego, by dowiedzieć się 
więcej na temat miejsca, w którym się mieszka. Z reguły bowiem 
organizowane są liczne konkursy dotyczące wiedzy na temat 
historii miasta czy postaci z nim związanych. Organizatorzy dbają 
o to, by zarówno młodsi, jak i starsi, znaleźli wśród imprez coś dla 
siebie. Nieodzowną częścią obchodów jest msza święta, w trakcie 
której mieszkańcy miasta modlą się o pomyślny jego rozwój. 
W związku z szeregiem atrakcji dni miasta trwają z reguły wię-
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cej niż jeden dzień. Stanowią one prawdziwą fetę i sprawiają, 
że miasto tętni życiem. Jest to wyjątkowy okres, który na stałe 
wpisuje się w świadomość mieszkańców. Stanowi także świetny 
sposób promocji miasta. Atrakcje przyciągają bowiem niejedno-
krotnie mieszkańców okolicznych miejscowości.
Dzięki takim świętom wzrasta świadomość mieszkańców miasta. 

Wspólna zabawa powoduje wzrost poczucia patriotyzmu lo-
kalnego, a ten w dzisiejszych czasach jest wartością niezwykle 
cenną.
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