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II Jarmark Bożonarodzeniowy
     Wychowankowie MDK z kół wokalnych wystąpili  podczas
II Jarmarku Bożonarodzeniowego  zorganizowanego w
Rudzie Śląskiej. Podczas koncertu zaśpiewali wokaliści:
Marta Mansfeld, Aleksandra Nowak, Marcin Gabrowski z koła
wokalnego pani Małgorzaty Chmaj oraz zespół wokalny
prowadzony przez panią Katarzynę Srokę.
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     W tym roku przypadła 100. rocznica śmierci
Wincentego Janasa. Jest on dla nas ważny,
ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury znajduje się
właśnie przy ulicy noszącej jego imię.

     Bohater urodził się 12 stycznia 1891 r. w Piekarach
Śląskich i zmarł 21 sierpnia 1919 r. w Rudzie Śląskiej.
Wincenty Janas ukończył szkołę ludową w Rudzie
Śląskiej, a następnie pracował w kopali.
     W czasie I wojny światowej został wcielony do
armii niemieckiej walczył na wszystkich frontach
Europy. Po powrocie do domu zaczął nauczać języka
polskiego i historii. Po wybuchu I powstania na Śląsku
stał się celem działań represyjnych wobec Polaków.
Został zastrzelony przez Grencszuc.

                                     Tekst i foto: Paweł Zegardło

ZAPOMNIANY BOHATER - WINCENTY JANAS
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100. rocznica I Powstania Śląskiego

100. rocznica Powstań Śląskich
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę wybuchu I
Powstania Śląskiego (wybuchło ono w nocy z 15 na
16 sierpnia 1919r.) Dla nas, Ślązaków jest to bardzo
ważne wydarzenie, ponieważ wtedy zdecydowało to o
naszej przynależności do Polski. 
"Powstania były ważną rzeczą, gdyby ich nie było,
gdyby nie zryw Powstańców to nie byłoby Śląska
w granicach Polski, byłby częścią Niemiec - 
powiedział Mieczysław Frydko.

Gosia Frytko

I powstanie śląskie
I powstanie pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka wybuchło
samorzutnie 26 sierpnia w 1919 r. w związku z
aresztowaniem śląskich przywódców Polskiej
Organizacji Wojskowej i niezadowoleniem ludności
polskiej z terroru i represji niemieckich. Powstanie
objęło głównie powiaty pszczyński i rybnicki oraz
część okręgu przemysłowego. Powstanie stłumione
zostało przez Niemców do 26 Sierpnia 1919 r. Rząd
polski nie mógł wesprzeć powstania. Jedynym celem,
jaki osiągnięto, było zmuszenie władz niemieckich do
ogłoszenia amnestii, zaś na obszarze plebiscytowym
wciąż panowały siejące terror bojówki. 

II powstanie śląskie
  II powstanie pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka trwało
od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r. Wymierzone
było w niemiecką dominację we władzach
administracyjnych prowincji i zapewnienia
bezpieczeństwa ludności polskojęzycznej. Wybuchło
po licznych aktach terroru ze strony niemieckiej.
Powstanie objęło swym zasięgiem cały obszar okręgu
przemysłowego oraz część powiatu rybnickiego. 

III powstanie śląskie
III powstanie, pod wodzą Wojciecha Korfantego trwało
od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r. i
miało na celu poprawę niekorzystnego dla Polaków
wyniku Plebiscytu na Górnym Śląsku. Na mocy
postanowień traktatu wersalskiego, decyzję, do
którego państwa należeć będzie Górny Śląsk, oddano
w ręce ludności mającej się wypowiedzieć w 1921 r.
W plebiscycie większość ludności (59,6%)
opowiedziała się za Niemcami.  
Źródło: Wikipedia

Pomnik Powstańców w Katowicach

.

A.S.

Źródło: www.dzieje.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Korfanty
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Święto Niepodległości
   Święto Niepodległości obchodzimy 11
listopada na pamiątkę odzyskania
niepodległości w 1918r. Od 1795 roku
Polska była pod zaborami, to znaczy nie
istniała jako samodzielny kraj, została
podzielona pomiędzy trzech zaborców:
Prusy, Rosję i Austro-Węgry. Polski nie
było na mapie Europy. 
       
Odzyskanie niepodległości przez Polskę było wielkim
sukcesem dla naszego kraju, odzyskaliśmy swoje
istnienie. Zabory trwały 123 lata, czyli od 1795r .aż do
1918 roku.Święto Niepodległości jest świętem
państwowym, co podkreśla ważność tego dnia. W tym
czasie  zakończyła się I wojna światowa, zakończona
zawarciem rozejmu w Compiègne. Do odzyskania
przez Polskę niepodległości przyczyniło się wiele
osób, a wśród nich tzw. "ojcowie niepodległości":
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty,
Ignacy Paderewski.
                                                            Łukasz Zaczek

Roman Dmowski to polski działacz
niepodległościowy,  jeden z ojców niepodległości
Polski. Zależało mu na zjednoczeniu wszystkich ziem
polskich i  odzyskaniu niepodległości w sojuszu z
Rosją. Był publicystą politycznym i ministrem spraw
zagranicznych. Przy końcu I Wojny Światowej stał na
czele Komitetu Narodowego Polski. Był przeciwnikiem
projektu Józefa Piłsudskiego tworzenia państwa 
federacyjnego, jak i samego Piłsudskiego. 

Wojciech Korfanty był to polski przywódca narodowy
Górnego Śląska. To zwolennik przyłączenia Śląska do
Polski i przywódca powstań śląskich. Związany był z
chrześcijańską demokracją. Był jednym z ojców
niepodległości Polski.

Ignacy Paderewski sprawował funkcję premiera oraz
ministra spraw zagranicznych. Ignacy Paderewski
otrzymał także order orła białego. Podobnie jak  był R.
Dmowski był mężem stanu i politykiem. Podpisał
traktat opracowany przez Stany Zjednoczone, 
wcześniejsi wyróżnieni był ojcem niepodległości
Polski.

                                           

 Józef Piłsudski to jedna z najważniejszych osób,
jeśli chodzi o Polską Niepodległość. Józef
Piłsudski był żołnierzem, politykiem, a także
mężem stanu. Był też twórcą organizacji bojowej
PPS oraz Legionów, które w znaczący sposób
przyczyniły się do odzyskania niepodległości
przez Polskę po 123 latach zaborów. Miał wielki
wpływ na wygląd polityki wewnętrznej i
zagranicznej naszego kraju w Dwudziestoleciu
Międzywojennym. Dzięki niemu odzyskanie
niepodległości miało sens.
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4 grudnia- Barbórka
          4 grudnia na Śląsku tradycyjnie obchodzi się
Barbórkę, czyli święto górników. 
     Św. Barbara z Nikomedii jest patronką trudnej
pracy i dobrej śmierci, jest także patronką geologów.
W tym dniu górnicy spotykają się i zakładają galowe
mundury. Częścią munduru jest czako czapka
górnicza), którego pióra mają rożne kolory: czerwony-
dla członków orkiestry górniczej, zielony- dla grupy
dystynkcyjnej generalnego dyrektora górnictwa oraz
generalnego dyrektora górniczego, biały – dla grupy
dystynkcyjnej dyrektorów, inżynierów i techników
górniczych, czarny – dla grupy dystynkcyjnej
górników, biało-czerwony – dla przewodzącego
orkiestrze górniczej. 

źródło zdjęcia:
https://champagneandrainydays.blogspot.com/2017/2/galowy-

stroj-gornika-opis.html
                                              

tekst: Paweł Zegardło
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Coraz bliżej święta,
święta...

    Wielkimi krokami nadchodzą święta
Bożego Narodzenia. Każde dziecko jest
radosne, bo będzie piękna choinka, no i
co najważniejsze -prezenty!  Tyle trudu i
czasu wkładają nasi rodzice i bliscy, by
umilić, szczególnie nam dzieciom, ten
czas. Ale zdradzę Wam przepis mojej
babci, aby móc cieszyć się, jak najlepiej
tymi chwilami:
    Do stołu wigilijnego przynosimy dużą
łyżkę uśmiechu, na talerz wrzucamy
garść serdeczności, do szklanki
wlewamy nektar miłości i przyjaźni. Tak
więc, życzę Wam w te święta
wspaniałych rodzinnych spotkań, bo
najważniejsza w życiu jest rodzina.
                                                                  

           Igor Mol

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego |Roku!

Zwyczaje  Andrzejkowe

  Andrzejki, czyli tradycyjne święto, które obchodzimy 30 listopada. Jest
to ostatnia okazja, żeby zorganizować huczną zabawę przed
zbliżającym się Adwentem. 
Najbardziej  znanym zwyczajem andrzejkowym jest wróżenie. Kiedyś
wróżyły sobie niezamężne dziewczęta, które brały na poważnie swoje
wróżby. Dzisiaj organizuje się również zabawy z wesołym akcentem.
Najbardziej znanymi zwyczajami w Polsce są:
- lanie wosku na wodę, jeżeli zapomnimy o tej wróżbie, nie możemy
uznać Andrzejek za ważne. Wróżba ta polega na tym, że leje się
roztopiony wosk przez dziurkę od klucza do miski z zimną wodą.
Stygnący wosk tworzy różne kształty, których cień  odpowie,  co nas
czeka w przyszłym roku,
-wróżba ustawiania butów,  polega na tym, że ustawia się buty  jeden za
drugim i który but wyjdzie przez próg, ta osoba wyjdzie w następnym
roku wyjdzie za mąż,
-kolejna wróżba, do której potrzebna jest para. Wróżba ta polega na tym
że spuszcza się łupiny orzechów, jeżeli łupiny zatoną, oznacza to, że
osób nie połączy miłość, a jeżeli łupiny się połączą wtedy osoby na
pewno się  pobiorą,
- można również zorganizować wróżby dla dzieci takie jak na przykład
przekuwanie szpilką serduszek.

         Natalia Kopia

Syrop z cebuli

Składniki:

-3 średnie cebule 
-3 ząbki czosnku
-3 cm korzenia imbiru
-2 cytryny
-10 goździków
-miód/cukier-cynamon 

Przygotowanie:

Cebulę, imbir, czosnek, cytrynę
pokrój w plastry. Do słoika
wykładaj war-stwami: cebulę,
czosnek, imbir, cytrynę, 2-3 goź-
dziki, odrobinę cynamo-nu,
następnie zasyp cu-krem lub
miodem i tak do samej góry. Na
końcu ugnieć wsad w słoiku i zasyp
cukrem/miodem. Zalej wyciśniętym
so-kiem z cytryny. Syrop jest
gotowy po 24h.

Jesienny Katar

     Gdy na dworze pogoda nieznośna łatwo sie
przeziębić. Jeżeli chce uniknąć takiej niemiłej sytuacji,
zacznij stosować domowe sposoby na przeziębienie:
-picie gorącej herbaty z cytryną,
-jedzenie owoców suszonych oraz sezonowych,
-włączyć do swego jadłospisu chrzan ponieważ
zawiera cenne witaminy takie jak A, B ,C
-przygotowanie domowych inhalacji, wystarczy do
miski wrzucić garść rumianku i zalać gorącą wodą,
po zrobieniu substancji należy wdychać przez kilka
minut,
-zalecany jest również syrop z czosnku i cebuli.

Natalia Kopia

Herbata z lipy na kaszel
Jeżeli męczy Cię kaszel przygotuj sobie herbatę z
kwiatu lipy, która pomoże rozrzedzić zalegającą w
oskrzelach wydzielinę ima działanie obniżające
gorączkę. Należy pamiętać, że lipa ma działanie
napotne i najlepiej w czasie jej stosowania nie
wychodzić z domu.
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