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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY

Lider walki o czyste powietrze!
Wiele miast w Polsce w okresie zimowym 
zmaga się z problem smogu. Katowice radzą 
sobie z nim znakomicie. 
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Pracownik pilnie poszukiwany
Takie zasady określa dziś rynek pracy. To 
obecnie pracodawcy szukają osób, które 
chciałyby podjąć pracę w ich fi rmach. 

Str. 5

Zespół Happysad po raz kolejny rusza w Polskę. Jesienią odwiedzi 13 
klubów i oprócz materiału przekrojowego zagra także nowe utwory

Happysad powstał w 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej. Od lat jest jednym 
z najpopularniejszych polskich zespołów, wyprzedających bilety na swoje 
koncerty. Zespół ma na koncie ponad 1000 koncertów w całym kraju, 3 
platynowe i 4 złote płyty oraz rekordy frekwencji w kilkunastu popularnych 
klubach w Polsce.

W lipcu 2004 r. ukazał się debiutancki album zespołu „Wszystko jedno”, 
a rok później „Podróże i pod prąd”, które dziś są złotymi płytami. 1 września 
2007 podczas III edycji organizowanego przez zespół happysad festiwalu 
SKARfest miała miejsce premiera trzeciego krążka zespołu – „Nieprzygoda”. 
Premiera tej płyty znalazła się na pierwszym miejscu OLIS – listy najlepiej 
sprzedających się płyt w Polsce i szybko została złotą płytą.

Koncertowe wydawnictwo DVD happysad „Na żywo w STUDIO” zyskało 
status złotej płyty już w dniu premiery, 24 listopada 2008, a w maju 2009 r. 
DVD uzyskało status platynowej płyty.

W październiku 2011 ukazało się jubileuszowe wydawnictwo „Zadyszka”, 
podsumowujące dziesięć lat działalności zespołu, składające się z dwóch płyt. 
Na pierwszym krążku 13 zaprzyjaźnionych zespołów gra utwory Happysad, 
a drugi to DVD z koncertem zespołu z Jarocina z udziałem urodzinowych gości.

Kolejne premierowe płyty zespołu debiutowały na szczycie OLISu i szyb-
ko pokrywały się złotem, a wydana w 2009 r. płyta „Mów mi dobrze” 
oraz pochodząca z 2012 r. „Ciepło/zimno” zyskały status platynowej płyty.
W 2013 roku ukazało się kolejne wydawnictwo DVD i 2CD dokumentujące 
występ zespołu na Przystanku Woodstock w 2012 i – jako zdobywca Złotego 
Bączka – w 2013 roku.

W lutym 2014 roku zespół rozpoczął współpracę z producentem Marcinem 
Borsem, z którym nagrał album “Jakby nie było jutra”, który w październi-
ku 2014 r. zadebiutował na 1 miejscu OLIS, spotkał się z bardzo dobrymi 
recenzjami i w ciągu miesiąca zyskał status złotej płyty. Najnowsza płyta 
zespołu „Ciało obce” ukazała się 10 lutego 2017 r, a albumowi towarzyszy 11 
wideoklipów zrobionych przez ekipę SKY Piastowskie, które w ciągu roku 
od premiery zgromadziły łącznie ponad 10 milionów wyświetleń.

 Skład zespołu:
Kuba Kawalec – wokal, gitara 
Łukasz Cegliński – Pan Latawiec – gitara, wokal 
Artur Telka – bas 
Jarek Dubiński – Dubin – perkusja
Bilety do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

SCK - Bytków 1.12. godz. 19.00
Koncert zespołu Happysad
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10. Triennale Gra� ki Polskiej – wyjątkowa okrągła 
edycja ogólnopolskiego wydarzenia, jednego z głównych 
towarzyszących Międzynarodowemu Triennale Gra� ki 
w Krakowie. Oba prezentowane jednocześnie, łączą się 
w wielkie święto gra� ki w Polsce.

Wydarzenie na pewno niezwykłe, warte nie tylko od-
notowania, ale i uczestniczenia w nim. Raz na trzy lata 
publiczność ma okazję zobaczyć, co zmienia się w polskiej 
gra� ce, jak ona się rozwija, jakie nowe trendy niesie. 

Triennale Gra� ki Polskiej jest prestiżowym prze-
glądem polskiej gra� ki współczesnej, ukazującym 
dokonania artystów tworzących w medium gra� cznym 
– począwszy od odbitek stworzonych za pomocą kla-
sycznych technik warsztatowych, takich jak litogra� a 
czy miedzioryt, poprzez serigra� ę, druk cyfrowy, aż 
po animacje i formy przestrzenne. Ambicją Triennale 
Gra� ki Polskiej jest wyłonienie najbardziej interesują-
cych tendencji artystycznych w tej dziedzinie sztuki. 
To jedno z głównych wydarzeń towarzyszących Mię-
dzynarodowemu Triennale Gra� ki w Krakowie. Od 
2015 roku organizatorem Triennale Gra� ki Polskiej jest 

katowicka Akademia Sztuk Pięknych we współpracy 
z Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wystawę będzie można oglądać w lokalizacjach: Galeria 
Rondo Sztuki, Galerie ASP Wertykalna i Koszarowa, 
Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów, Śląski 
Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, Galeria 
„Elektrownia” w Czeladzi, Galeria „Szara” w Katowicach.

Termin: 26.10.2018-27.01.2019.
KURATOR: DR HAB. GRZEGORZ HAŃDEREK 

Jubileuszowa gra� ka

Czyżby? Nie wiem jak inni 
widzowie, ale mnie po XVII 
Festiwalu Dramaturgii Współ-
czesnej „Rzeczywistość przed-
stawiona” Zabrze 2018 nie 
opuszczają do dziś… Str. 6-7



Listopad zawsze na-
straja mnie nostal-
gicznie. Czy to za 
sprawą Wszystkich 
Świętych, kiedy to 
pochylona nad mo-
giłami bliskich kon-
templuję ich życie 
i przywołuję w pa-
mięci spędzone 
z nimi cudowne 
chwile, czy to za 
sprawą zbliżającej 
się ku końcowi je-
sieni, wspomnień z 
minionego lata, czy 
nadchodzącego 11 
listopada. Święto Niepodległości nastraja mnie zawsze 
bardzo wzniośle i intensywnie zaglądam w głąb naszej 
historii.  Odbywam sentymentalną przesiąkniętą pa-
triotyzmem podróż w lata minione. Zanim przyjdzie mi 
i Wam zapewne też Drodzy Czytelnicy ucieszyć się 
i przeżywać magię Świąt Bożego Narodzenia, czas na 
chwilę zadumy, której tym razem poddaję się z zadzi-
wiającym optymizmem.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Redaktor naczelna: Hanna Grabowska-Macioszek
 
Reklama: reklama@goniec-gornoslaski.pl
Telefony 534 675 613, 534 679 493
Poczta elektroniczna kontakt@goniec-gornoslaski.pl
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Druk POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
 Drukarnia w Sosnowcu
 ul. Baczyńskiego 25a
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Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega 
sobie prawo do dokonywania w nich zmian i skrótów.

Od Redakcji:
Czas na chwilę 
zadumy

Zdarzyło się
Studenci na start

Żacka brać rozpoczęła rok akademicki. A będzie to rok wielu 
zmian. Warto przyjrzeć się temu, co ich czeka, a czeka sporo i to 
nie tylko studentów… Nowe obejmą nie tylko kształcących się 
w uczelniach młodych ludzi, ale całe środowisko akademickie. 
– Musimy podjąć takie działania w Uniwersytecie, które umożliwią 
realizację nowej strategii – mówi rektor Uniwersytetu Śląskiego 
profesor Andrzej Kowalczyk. – Tymi działaniami są: przygotowa-
nie statutu, przemyślenie struktury uczelni, zarządzania uczelnią. 
Nowa ustawa daje nam bardzo duże możliwości, bo dzięki niej 
uczelnia zyskuje większą autonomię, zarówno tę zewnętrzną, jak 
i wewnętrzną. Ustawa gwarantuje swobodę prowadzenia badań 
naukowych, kształtowania kierunków, swobodę kształcenia, 
dając szansę na kształcenia interdyscyplinarne, co najbardziej 
będzie widoczne w przypadku studiów trzeciego stopnia, czyli 
doktoranckich – podkreśla rektor Kowalczyk.

Złoty jubileusz

50-lecie uroczyście obchodziła Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna w Zabrzu, podsumowując pół wieku swojej 
działalności w mieście, ale i nie tylko. Jej inicjatywy i codzienna 
praca wychodzą daleko poza granice miasta. Jak mówi dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Urszula Koszustka, dla 
wielu środowisk instytucja ta znaczy bardzo wiele. – Myślę, 
że przez te 50 lat mieliśmy przyjemność i zaszczyt wspomagać 
młodych zabrzan, ale także ich rodziców, nauczycieli, którzy pra-
cują nie tylko z młodzieżą, ale i całymi rodzinami. Jesteśmy 
instytucją, która wspiera dziecko w jego rozwoju. Przez te 50 lat 
przebadaliśmy ponad 100 tysięcy młodych mieszkańców Zabrza, 

a przez to mogliśmy wiele dobrego dla miasta zrobić – mówi 
dyrektor Urszula Koszutska.

Powrócą na żużlową mapę Polski

Powrót Świętochłowic na żużlową mapę Polski coraz bliżej. 
Duży krok w tym kierunku zrobiono 3 października, podpisano 
bowiem umowę na modernizację stadionu żużlowo – pił-
karskiego im. Pawła Waloszka na Skałce. Wmurowanie aktu 
erekcyjnego jako kamienia węgielnego pod zmodernizowany 
stadion żużlowo-piłkarski zainaugurowało prace związane 
z przebudową obiektu. Obecnie trwa już remont i potrwa ok. 
600 dni. W mieście od dawna głód żużla jest ogromny. To tu 
wykształciły się wspaniałe postaci m.in. Paweł Waloszek, któ-
rego imię nosi stadion. Teraz jest szansa, by „czarny sport”, 
symbol Świętochłowic, na stałe wrócił do miejsca, w którym 
ma tak bogatą tradycję. 

Wybory i po wyborach
Niektórym przyszło jednak zmierzyć się w dogrywce. Nie 

zauważyłam też jakiś intensywnych działań przedwyborczych 
ze strony lokalnych władz. Nawet plakaty jakoś specjalnie nie 
zdominowały przestrzeni publicznej. Pamiętając przedwyborcze 
gorączki ubiegłych lat, tym razem w moim odczuciu powywie-
szano je bardzo oszczędnie. No cóż wszystko kosztuje: projekt, 
druk… i inne ozdobniki, na przykład rozwieszający… Idąc 
tym tropem rozumowania, należałoby też opłacić tych, którzy 
je posprzątają… Kto chętny? Gdzieniegdzie plakaty, a raczej 
pozostałości po nich po prostu straszą.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rekto-
rat, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury 
Filia „Dąb”, Gabinet Weterynaryjny „AS”, Salon Fryzjerski 
„Julia”, Muzeum Historii Katowic, ul. Kopernika 11, Sklep 
- Serwis Wrona Sport, AWF, Biuro Turystyczne Wolta, Przy-
chodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ, 
Ortomed Clinic - Osiedle Tysiąclecia.
CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� cz-
ny”, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury 
„Batory”, Teatr Czarnego Tła, Czytelnia Naukowa MBP i 
� lie, Muzeum w Chorzowie, Ruch Chorzów, Stadion Śląski, 
Starochorzowski Dom Kultury, PTTK Oddział w Chorzowie 
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Chorzów, 
Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
ŚWIĘTOCHŁOWICE: OSiR „Skałka”, Centrum Kultury 
Śląskiej Świętochłowice, MBP
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: Urząd Miasta, Siemianowi-
ckie Centrum Kultury, Park Tradycji, Willa Fitznera, Ja-
rzębina – Osiedle Tuwima , Biblioteka Centralna z Filiami.
BYTOM: Siedziba � rmy LED-BYT.PL, ul. Żeromskiego 
5, FHU Nucek - Roman Nuckowski, Przychodnie Unii 
Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
RUDA ŚLĄSKA: Urząd Miasta, Przychodnie Unii Brackiej
ZABRZE: Teatr Nowy Zabrze
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Pod patronatem 
Gońca Górnośląskiego

W głosowaniu 
siła

Podwórko Talentów NIVEA otwarto w Chorzowie. 
Miasto znalazło się wśród piętnastu miast-kandyda-
tów do realizacji tego projektu w całej Polsce. Piękne 
a zarazem bardzo edukacyjne podwórko powstało na 
boisku Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami In-
tegracyjnymi. A wszystko dzięki mobilizacji dyrekcji 
szkoły, rodziców uczniów i przyjaciół placówki w tym 
władz Chorzowa. Bo to ich głosy były decydujące.  
– Udało nam się – mówi dyrektor SP nr 18 Joanna 
Piećko-Szopińska. – Bardzo się cieszę, bo to jest 
kolejny sukces naszej szkoły, naszej społeczności 
przy udziale władz miasta. To zaangażowanie ludzi 
jest tu najważniejsze, że potra� li przez 40 dni syste-
matycznie oddawać głosy. Bardzo wierzyliśmy w to 
przedsięwzięcie i dzięki temu wszystko fantastycznie 
się udało – podkreśla dyrektor Piećko-Szopińska. 
– Fantastyczny plac zabaw, który mogliśmy otworzyć 
dzięki mieszkańcom. To ich zasługa! Serdecznie 
gratuluję pani dyrektor, rodzicom. To co pokazali-
ście, to jest po prostu mistrzostwo świata – kwituje 
prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Katowice śląskim liderem walki 
o czyste powietrze!

Wiele miast w Polsce w okresie zimowym 
zmaga się z problem smogu. Specjaliści 
podkreślają, że aby realnie zmieniać ja-
kość powietrza należy podejmować przez 
cały rok działania systemowe w wielu ob-
szarach. W województwie śląskim trendy 
w tym zakresie wyznaczają Katowice – 
zarówno pod względem skali działań, jak 
i zainwestowanych środków. 

Miasto jako pierwsze w Polsce uruchomiło 
także Miejskie Centrum Energii, czyli punkt 
informacyjny dla mieszkańców, w którym do-
wiedzą się wszystkiego na temat oszczędzania 
energii, wymiany systemów ogrzewania i zwią-
zanych z tym miejskich programów wsparcia.

Władze miasta szczególny nacisk położyły 
na wymianę starych kotłów węglowych, które 
są głównym źródłem smogu. Tzw. „kopciu-
chy” zastępowane są ogrzewaniem gazowym, 
elektrycznym lub nowoczesnymi kotłami 
węglowymi. – W ostatnich latach realizacja 
tego programu dynamicznie przyspieszyła. 
Przez trzy lata – tj. od 2015 do 2017 roku 
- do� nansowaliśmy wymianę 1495 źródeł 
ciepła za ponad 11,5 mln zł, a tylko w tym 
roku wpłynęło prawie tyle samo wniosków. 
To cieszy, że od 2015 roku – z każdym rokiem 
- wzrasta liczba osób chętnych do wymiany 
źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Warto 

dodać, że od 2016 roku, decyzją władz miasta, 
podnieśliśmy także maksymalną kwotę dota-
cji na wymianę pieców do 10 tys. zł. Dzięki 
temu poziom do� nansowania jest jednym 
z najwyższych w kraju – mówi Ewa Lipka, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice 
i dodaje, że dodatkowo w latach 2015-2017 
miasto do� nansowało kwotą prawie 1,5 mln 
zł montaż 263 instalacje źródeł odnawialnej 
energii. Ważną zmianą wprowadzoną rok 
temu przez prezydenta Marcina Krupę było 
podniesienie kwoty dopłaty do zakupy opału 
z 450 zł do 900 zł dla najmniej zamożnych 

mieszkańców. W ten sposób Katowice walczą 
ze zjawiskiem tzw. „ubóstwa energetycznego”. 

Aby działania były skuteczne muszą być 
realizowane w wielu sferach. W ostatnich la-
tach Katowice zainwestowały kilkadziesiąt 
milionów złotych w termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej, a w realizacji 
jest projekt o wartości 100 mln zł polegający 
na dociepleniu 45 obiektów. W Katowicach 
jednym z priorytetowych zadań jest także roz-
wój komunikacji publicznej. Trwa budowa 
czterech centrów przesiadkowych typu Park 

and Ride, w ostatnim czasie miasto zakupiło 
90 nowych autobusów za 100 mln zł, a wkrótce 
rozpocznie się budowa nowej linii tramwajowej 
na południe miasta. Dodatkowo w Katowicach 
funkcjonuje największa w woj. śląskim sieć 
rowerów miejskich. - Te zmiany sprawią, że 
tysiące osób trwale zamieni samochód na ko-
munikację publiczną - co realnie przyczyni się 
do spadku emisji zanieczyszczeń – podkreśla 
Ewa Lipka.

Do walki z niską emisją przyczyniają się też 
wzmożone kontrole Straży Miejskiej realizo-
wane m.in. z użyciem drona. O ile w 2016 roku 
wykonano 3405 kontroli i co szósta potwierdza-
ła spalanie śmieci – to w 2017 roku wykonano 
ich 4498 i już tylko co szesnasta potwierdziła 
spalanie śmieci. Ten spadek pokazuje efekty 
działań edukacyjnych i prewencyjnych. 

Walka o czyste powietrze w Katowicach przy-
nosi efekty. Średnioroczne stężenie pyłów PM 
10 jest niższe niż kilka lat temu, a działania 
władz Katowic zostały zauważone w skali ogól-
nopolskiej – niedawno w rankingu magazynu 
„Forbes” Katowice zostały uznane za najbar-
dziej ekologiczne miasto w Polsce. Miasto 
podejmuje jednak dalsze działania i na walkę 
ze smogiem przeznaczy do 2030 roku aż 535 
mln zł. - Warto dodać, że powietrze nie zna 
granic – dlatego w walkę ze smogiem muszą też 
aktywnie włączyć się inne miasta w aglomeracji 
śląskiej – podkreśla Ewa Lipka. 
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Tutaj warto się uczyć
P R O M O C J A

Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Cho-
rzowie  rozpoczyna kolejny międzynaro-
dowy projekt, który ma rozbudzić w mło-
dych ludziach pasję poznawania nowych 
kultur. Będzie się działo!

„Różnorodność… różnorodność jest wtedy, 
kiedy ludzie różnią się od siebie i mimo tego 
mogą żyć razem w pokoju”. Projekt „Bridging 
cultures” w ramach programu Erasmus+ Akcji

2: Partnerstwa współpracy szkół,  w którym 
uczestniczą uczniowie  Zespołu Szkół Tech-
nicznych  nr  im. W. Korfantego   w Chorzowie 
ma na celu  nawiązanie kontaktów z rówieś-
nikami  z sześciu europejskich krajów oraz 
poznanie międzykulturowego wymiaru miast 
i krajów,  w których mieszkają. Zaplanowano 
wiele działań. Uczniowie stworzą ilustrowaną  

książkę z przysłowiami, której pisanie kon-
tynuować będą przedstawiciele pozostałych 
krajów uczestniczących w projekcie.  Nagrają 
teledysk z dnia sportu i oraz wykonają  róż-
norakie zadania, które będą miały na celu 
uświadomienie, iż współczesny świat jest 
wielokulturowy a obok siebie mieszkają ludzie 
różnego pochodzenia, różnej narodowości, 
o różnych tradycjach. Poprzez swoje działania 
poznają zwyczaje różnych narodowości i grup 
etnicznych i zintegrują się ze społecznością 
uczniowską krajów partnerskich poprzez 
wspólna pracę.

Wymiana  będzie miała formę warsztatów. 
Młodzież z Polski, Turcji, Bułgarii, Gre-
cji, Rumunii oraz Portugalii postanowiła 
wykorzystać  swoją pasję odkrywania do 
zainicjowania dyskusji na temat międzykul-
turowości i jej rozumienia w odmiennych 

sytuacjach społecznych. Zajęcia warsztatowe  
będą miały na celu wzbudzenie w uczest-
nikach projektu refleksji nad ich własną 
tożsamością. Wieczory międzykulturowe, 
podczas których uczestnicy będą prezento-
wali  informacje na temat swoich krajów, 
pomogą w  pogłębianiu integracji oraz bu-
dowaniu atmosfery wzajemnego zaufania      
i zrozumienia. 

Pragniemy, aby nasi uczniowie jak naj-
liczniej zaangażowali się w realizację tych  
działań i mamy nadzieję, że udział w mię-
dzynarodowym projekcie pozytywnie na 
nich wpłynie. Uczniowie wzbogacą swoją 
wiedzę o treści wykraczające poza program 
nauczania szkoły. Spotkania międzynarodowe 
z pewnością przysłużą się do zwiększenia 
umiejętności komunikacyjnych z wykorzysta-
niem języka angielskiego. Pracując podczas 

wizyt w różnych krajach w zespołach mię-
dzynarodowych rozwiną swoje umiejętności 
pracy w zespole, a także umiejętność prezen-
tacji własnych osiągnięć oraz autoprezentacji. 
Dzięki takim umiejętnościom z pewnością 
łatwiej im będzie dostosować się do wysokich 
wymagań na wybranych uczelniach i być kon-
kurencyjnym kandydatem na rynku pracy. 
Udział w projekcie międzynarodowym łączy 
się z tym, że uczniowie odbywają wizyty 
w krajach partnerskich. Są one prawdziwą 
szkołą życia, uczą radzenia sobie w obcym 
kraju,  w nowych warunkach, stanowią świet-
ną okazję do tego, aby zacząć odważniej 
patrzeć w przyszłość i podejmować twórczo 
decyzje. 

Udział naszych uczniów w projektach w du-
żym stopniu wpływa  na podwyższenie jakości 
działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 
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Pracownik pilnie poszukiwany

Takie zasady określa dziś rynek pracy. To obecnie praco-
dawcy szukają osób, które chciałyby podjąć pracę w ich 
� rmach. 

- No tak przeglądałam pani CV… ma pani całkiem spore 
doświadczenie w branży, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego 
chciałaby pani pracować w naszej � rmie? – pyta rekruter 
w trakcie rozmowy kwali� kacyjnej o pracę. – Hmm, ale ja 
jeszcze nie wiem, czy ja chcę pracować w państwa � rmie – 
odpowiada kandydatka tonem bynajmniej nie świadczącym 
o pokorze, czy nawet szacunku wobec przyszłego potencjalnego 
pracodawcy…  - To zależy, co mi zaproponujecie? 

I na pewno nie tylko o wynagrodzenie tutaj chodzi. 
Dokładnie pamiętam dzień, w którym mój mąż wrócił do 

domu po pierwszym dniu pracy w nowej � rmie. Narzekał, że 
nic nie było przygotowane na jego przyjście. – Chyba trochę 
przesadza – pomyślałam sobie. – Kiedy ja podejmowałam pracę, 
niemal pół roku czekałam na niezbędny do wykonywania zadań 
służbowych sprzęt. Procedury z tym związane przedłużały się 
w nieskończoność. Takich ozdobników było znacznie więcej, 
ale no cóż. Człowiek cieszył się po prostu, że ma pracę i że da-
nego dnia przełożony był po prostu neutralny. Nie to że miły, 
broń Boże… Po prostu neutralny… A tu wielkie oburzenie, że 
pierwszego dnia nic nie było przygotowane na jego przyjście? 
– Chyba się mu w głowie przewróciło – co najmniej!

Otóż niekoniecznie! Powyższa: „scenka rodzajowa” i podany 
przykład pokazuje, jak dziś zmieniło się podejście pracowników 
do poszukiwania pracy, oczekiwań wobec pracodawcy i w jakiej 
sytuacji znajdują się obecnie pracodawcy poszukujący osób do 
pracy. Dziś poza dobrą, uczciwą wypłatą za pracę, pracodawca 
musi zapewnić pracownikowi coś poza tym. Bo jeśli nie, to się 
zwolni i poszuka sobie lepszej posady. Jak mówi Adam Derbot, 
zastępca kierownika Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie i doradca zawodowy, 
pośrednik pracy, takie rzeczy dziś dzieją się czasem naprawdę. 
- Na co dzień pracuję zarówno z osobami bezrobotnymi, jak 
i z pracodawcami – mówi Adam Derbot. – Znam rynek pracy 
zatem od strony osób poszukujących zatrudnienia i od strony 
pracodawców. To dwa niekiedy różne punkty widzenia, które 
staram się zrozumieć i pośredniczyć w taki sposób, by były 
one zbieżne. Co oczywiście czasem bywa trudne – tłumaczy 
Adam Derbot.

Na pewno. Postawa pracownika wobec swojego przyszłego 
pracodawcy, wymagania, jakie mu stawia, bywają nierzadko 
bardzo wysokie. – Okres, kiedy bezrobocie w Polsce było 
bardzo wysokie, mamy już za sobą. Pracodawcy wówczas byli 
w bardzo komfortowej sytuacji, nie musieli jakoś specjalnie 
zabiegać o pracownika, narzucali warunki za niewielkie stawki 
wynagrodzenia, wymagając wiedzy, doświadczenia zawodowego, 
dyspozycyjności – zaznacza doradca zawodowy.

Tak, kto nie zna?: „Do pracy, bo jak się nie podoba, na wa-
sze miejsce będę miał setkę innych chętnych”. Obecnie nawet 
wspomnienie podobnych sytuacji, brzmi co najmniej nierealnie.

- Teraz sytuacja się zmieniła. Nasza stopa bezrobocia w Polsce 
należy do jednej z najniższych w Europie. W lipcu byliśmy na 
trzecim miejscu zaraz za Czechami i Niemcami. Zatem obec-
nie pracownicy dyktują warunki pracodawcy. Obserwując te 
wspomniane rynki pracy w Niemczech i Czechach, tam pra-

codawcy, żeby zdobyć pracownika, muszą zaoferować coraz 
więcej. Taka osoba, która przychodzi na rozmowę rekrutacyjną, 
nie musi już wszystkiego wiedzieć, na wszystkim się znać, 
mieć odpowiednich kwali� kacji, wiedzy, doświadczenia. To 
dziś leży w gestii pracodawcy. To on musi wdrożyć, poświęcić 
swój czas, wyszkolić. Musi najpierw zainwestować w daną 
osobę, no i oczywiście wypłacać wynagrodzenie, a nie jak to 
kiedyś miało miejsce w latach 90, że wiele osób pracowało bez 
wynagrodzenia, albo bez jakiejkolwiek umowy i na powyższe 
najpierw musiało się zasłużyć – podkreśla Adam Derbot.

Zdaniem zastępcy kierownika Działu Rozwoju Zasobów 
Ludzkich Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie obecna 
sytuacja jest na pewno zdrowsza dla rynku pracy. – Pracodawcy 
przez lata nadużywali przepisów Kodeksu Pracy, nie mówiąc 
już o takich sytuacjach jak okres próbny bez umowy jakiej-
kolwiek, bez wynagrodzenia. Na szczęście dziś takie zjawiska 
prawie zupełnie zanikły. Co więcej – niektóre � rmy, do których 
przez lata dla wielu osób drzwi były zamknięte, otwierają się 
szeroko i coraz częściej współpracują też z urzędami pracy, 
zgłaszają się do nas z ofertami, co w ogóle jest zaskakujące. 
Można powiedzieć, że dziś każda niemal � rma jest otwarta na 
współpracę z nami. Dla nas też jest to korzystna sytuacja, bo 
możemy naszym klientom zaproponować coś atrakcyjnego. 
Biorąc pod lupę chociażby sam rynek pracy w Chorzowie. 
W latach 2003-2004 co czwarty chorzowianin nie miał pracy, 
bezrobocie utrzymywało się na poziomie blisko 25%. Dziś – 
nawet mniej niż co dwudziesta osoba nie ma w Chorzowie 
zatrudnienia. To na przestrzeni lat zmiana, powiedziałbym 
gigantyczna! - mówi Adam Derbot. 

Rynek pracy zmienił się zatem dla pracowników, zmienił 
się i dla pracodawców. Jak � rmy „walczą” dziś o pracownika? 
– Muszą dostosować się do osób szukających zatrudnienia. 
Przykładowo zgłasza się do nas jakaś � rma, która poszukuje 
pracownika i my go znajdujemy, ale tej osobie dajmy na to, 
nie odpowiadają godziny pracy oferowane przez pracodawcę, 
więc oczywiście ma wybór, bo może szukać kogoś, komu bę-
dzie pasował dany gra� k, ale przeważnie dzieje się tak, że taki 
pracodawca idzie na rękę pracownikowi i uelastycznia mu czas 
pracy, nie określa twardo przedziału godzinowego „od do”, po-
zwala też pracować na przykład zdalnie (w domu). To w dużej 
mierze dotyczy młodych matek. Taki pracodawca godzi się, że 
taka kobieta przyjdzie do pracy później, jak zaprowadzi dziecko 
do przedszkola, wyjdzie wcześniej, by je odebrać. Kiedyś takie 
sytuacje były nie do pomyślenia i skazywały młode matki na 
bezrobocie – mówi Adam Derbot.

Co poza tym? Pracodawcy dziś zwykle jasno już na samym starcie 
określają stawkę godzinową. Taka informacja pojawia się teraz już 
zawsze w ogłoszeniu o pracę, kiedyś bardzo często widniało jedynie 
sformułowanie: wynagrodzenie do uzgodnienia, co nie wróżyło 
przeważnie niczego dobrego. Wiadomym jest, że pracę podejmujemy 
głównie w celach zarobkowych. Do tego niemniej dochodzą bardzo 
często miłe bonusy.  Jakie? Bardzo często dostęp do bezpłatnej, albo 
częściowo bezpłatnej opieki medycznej. Dziś bardzo wiele � rm ma 
swoje przychodnie, albo takie z którymi współpracuje. Firmą, która 
stale poszukuje osób do pracy, jest znana nie tylko w Chorzowie 
Era Spółka z o.o.  Jej siedziby znajdują się też w Zabrzu i Sosnowcu, 
Tychach, a nawet we Wrocławiu. 

Zajmuje się szeroko pojętą ochroną oraz utrzymaniem czy-
stości. To pracodawca rzetelny, sprawdzony, godny zaufania, 

o wyrobionej przez lata renomie, który o swoich pracowników 
dba, zapewniając im, poza godziwym wynagrodzeniem, szeroką 
ofertę pracowniczych świadczeń.

Jako jedna z nielicznych � rm, a myślę, że nie będzie dale-
kim od prawdy stwierdzenie, że najprawdopodobniej jedyna, 
która cieszy się tak dużym zaufaniem społecznym – nie tylko 
wśród mieszkańców, ale i wielu instytucji. Jak mówi Katarzy-
na Pradela, Dyrektor ds. Pracowniczych Era Sp. z o.o. Era to 
� rma z długoletnim stażem. – Od ponad 60 lat działamy na 
rynku – mówi Katarzyna Pradela. – Priorytetem dla nas jest 
pracownik, a zwłaszcza pracownik niepełnosprawny. Jako za-
kład pracy chronionej szczególną uwagę zwracamy na to, żeby 
pracownicy, którzy znajdują zatrudnienie w naszej � rmie, czuli 
się po prostu dobrze. Staramy się zapewnić im jak najlepsze 
warunki pracy, dodatkowe bonusy – podkreśla Dyrektor ds. 
Pracowniczych spółki. 

Jakie? To między innymi dostęp do opieki medycznej. Spółka 
w swojej przychodni NZOZ NOVIA MED zapewnia darmowe 
leczenie bez kolejek, bez skierowania. W 22 poradniach: aler-
gologicznej, chirurgicznej, dermatologicznej, diabetologicznej, 
endokrynologicznej, ginekologicznej, hepatologicznej, inter-
nistycznej, kardiologicznej, laryngologicznej, nefrologicznej, 
neurologicznej, okulistycznej,  ortopedycznej, psychiatrycznej, 
psychologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, reuma-
tologicznej, stomatologicznej, urologicznej, USG Doppler 
pracownicy znajdą opiekę u najlepszych specjalistów. Zyskują 
nieodpłatny dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych. 
Firma do� nansowuje także zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 
W przypadku zatrudniania pracowników z jakąkolwiek niepeł-
nosprawnością to „bonusy” nie do przecenienia. Dodatkowo 
gwarantuje zwrot kosztów za leki do 450 zł kwartalnie, zwrot 
kosztów dojazdów do pracy. Era Sp. z o.o. ma także bogate 
świadczenia socjalne dla swoich pracowników: do� nansowanie 
do wczasów, kolonie i obozy dla dzieci pracowników, coroczny 
piknik rodzinny, paczki świąteczne, a także pomoc � nansową. 

- To te dodatkowe bonusy, co trzeba jednak podkreślić, � rma 
już na samym etapie rekrutacji, dokładnie i szczegółowo wdraża 
pracowników w ich prawa, informuje o wszystkich dodatkach. 
Osoby u nas zatrudnione otrzymują wynagrodzenie – zawsze 
na czas raz w miesiącu, możliwość pracy na zmiany, blisko 
miejsca zamieszkania. Pracownicy zostają fachowo przeszkoleni, 
a ich stanowiska pracy kompleksowo wyposażone, mają także 
zagwarantowaną odzież służbową, a osoby z umiarkowanym 
i znaczącym stopniem niepełnosprawności dodatkowe 10 dni 
urlopu – mówi Katarzyna Pradela. - W tym roku została także 
m. in. zaktualizowana przez naszą � rmę oferta grupowego 
ubezpieczenia na życie dla naszych pracowników i ich rodzin, 
która wprowadza korzystniejsze warunki ubezpieczenia  – mówi 
Kierownik  Marketingu Era Sp. z o.o. Aleksandra Hauda-
-Zegrodzka. – Gwarantuje wysokie zabezpieczenia � nansowe 
za niską składkę miesięczną dla rodziny m. in. na wypadek 
śmierci pracownika, małżonka, partnera, pełnoletniego dziecka, 
a także wysokie świadczenia za pobyt w szpitalu – tłumaczy 
Aleksandra Hauda-Zegrodzka. Zdaniem dyrektor Katarzyny 
Pradeli to wszystko wpływa na to, że ludzie chętnie podejmują 
pracę w � rmie. – Staramy się ich zatrzymać, wprowadzając 
niemalże co roku jakieś nowe świadczenia, by zostali z nami 
na długie lata – kwituje.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Gdy emocje już opadły
Czyżby? Nie wiem jak inni widzowie, 
ale mnie po XVIII Festiwalu Dramatur-
gii Współczesnej „Rzeczywistość przed-
stawiona” Zabrze 2018 nie opuszczają 
do dziś…

Niemalże nawet adrenalina „trzymała” mnie 
jeszcze przez kilka dni, a szczególnie po � nało-
wym spektaklu „Wierna wataha” Teatru im. H. 
Modrzejewskiej w Legnicy. Być może dlatego, 
że jestem wielką miłośniczką tego typu historii 
– o małych miasteczkach, osadach, wioskach 
i zamkniętych wręcz hermetycznie społecznoś-
ciach, w których o zadzianie się zła nietrudno? 
A być może dlatego, że opowieść o bogobojnych 
mieszkańcach, żyjących bezpiecznie z dala od 
wszelkich oddziaływań reszty świata do czasu, 
gdy ktoś postanawia się wyłamać od powszech-
nie panujących tam zasad, wchłonęłam niczym 
gąbka wodę, co zaowocowało (niestety) niemalże 
bezsenną nocą, przeplataną koszmarnymi mody-
� kacjami wizji rodem z obejrzanego spektaklu. 

Rzeczywistość przedstawiona przeniknęła do 
mojego realnego świata, niewoląc mnie niczym 
jakiś dziwny letarg, z którego wcale nie tak ła-
two się obudzić. A może i łatwo? Ale siły i woli 
zabrakło? Wszak życie przeradzające się w teatr, 
jakże jest przyjemne… (Chyba?). A zatem tak, 
na pewno… Zabrakło mi chęci, żeby po wyda-
rzeniach XVIII Festiwalu Dramaturgii Współ-
czesnej „Rzeczywistość przedstawiona” Zabrze 
2018 powrócić do rzeczywistości tej codziennej. 
Kiedyś jednak trzeba było zejść na ziemię. I co? 
Smutek – z jednej strony, bo festiwal dobiegł 
końca, a następny dopiero za rok. – Pojawia się 
takie poczucie pustki – mówi dyrektor naczelny 
Teatru Nowego w Zabrzu Jerzy Makselon. – Na 
pewno będziemy potrzebować paru dni, żeby 
odnaleźć się w tej zwykłej szarej rzeczywistości 
– podkreśla Jerzy Makselon. „Jak się okazuje, nie 
tylko ja będę miała z tym problem” – pomyślałam 
sobie w trakcie rozmowy z dyrektorem. I ta myśl 
nieco mnie pokrzepiła. Lecz czyż rzeczywistość 
teatralna może być szara? Chyba nie?

Z drugiej strony � nał festiwalu, to też powód do 
radości. Tegoroczna edycja bowiem to wielki suk-
ces Teatru Nowego w Zabrzu i spektaklu „Nema”. 
– Cieszy mnie ogromnie Nagroda Aktorska dla 
Danuty Lewandowskiej, ale najbardziej cieszy 
mnie nagroda przyznana dla tego spektaklu przez 
jury młodzieżowe, bo to budujące, że młodzi lu-
dzie dostrzegają i doceniają tak trudny spektakl, 
poruszane w nim problemy. To według mnie taki 
drogowskaz dla twórców, że nie należy takich 
tematów unikać, bać się ich – mówi dyrektor 
Makselon. – To przede wszystkim wielka zasługa 
reżyserki Katarzyny Deszcz i jej pomysłu na ten 
spektakl – mówi Danuta Lewandowska, laureatka 
Nagrody Aktorskiej za rolę demonicznej teściowej 
w spektaklu „Nema” (nasza recenzja „Nemy” po-
jawiła się po jej premierze w majowym wydaniu 
Gońca Górnośląskiego). Każdy, kto widział ak-
torkę w tej roli, będzie znał odpowiedź na pytanie 
dlaczego Nagroda Aktorska przypadła właśnie 
jej. Danuta Lewandowska stworzyła niezwykłą 
sceniczną kreację - taką, o której milczą nawet 
te najbardziej wybredne dowcipy o teściowych. 
– To zasługa całej obsady – moich wspaniałych 
kolegów. Po prostu zespołowość i ciężka praca 
przyniosły taki efekt, z którego oczywiście się 
bardzo cieszę – zaznacza Danuta Lewandowska, 
która obecnie wraz z Joanną Romaniak i Anną 
Konieczną podbijają serca publiczności w całej 
Polsce „Morzem cichym” (recenzja spektaklu na 

str. 11). – Fantastyczny jest odbiór tego spektaklu! 
– stwierdza aktorka. 

Nagrodę dla najlepszego aktora festiwalu 
otrzymał Łukasz Lewandowski za rolę Jakuba 
w spektaklu „Historia Jakuba” Tadeusza Sło-
bodzianka z Teatru Dramatycznego Miasta 
Stołecznego Warszawy. Postać Mariana-Jakuba 
w jego wydaniu powala na kolana. Po obejrzeniu 
spektaklu nie miałam cienia wątpliwości, że to 
najlepsza rola męska całego festiwalu, a historia 
opowiedziana przez Tadeusza Słobodziaka to 
właśnie jedna z tych, obok której nie można 
przejść obojętnie. Wzrusza, momentami bawi 
i wzbudza kontrowersje. Spektakl i warszawski 
zespół to wielcy triumfatorzy XVIII Festiwa-
lu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość 
przedstawiona” Zabrze 2018. 

Nagrodę Główną przyznano Annie Wieczur – 
Bluszcz, Ewie Jakubowicz, Filipowi Kowalczykowi 
i Ewie Gdowiok - twórcom spektaklu „Płuca” 
z Teatru im. L. Solskiego w Tarnowie. Młodzi 
aktorzy – debiutujący dopiero Filip Kowalczyk 
i Ewa Jakubowicz stworzyli niezwykły duet w po-
ruszającej i bardzo mądrej opowieści o lękach 
współczesnych młodych ludzi, pełnej wątpliwości, 
namiętności, a nade wszystko miłości. Spektakl 
ten jest bardzo oryginalny scenogra� cznie, a jego 
ruch sceniczny zachwyca.

O wszystkich opowieściach teatralnych festi-
walu mogłabym pisać jeszcze długo. Podkreślić 
należy to, że były też spektakle, które pozwoliły 
widzom poznać nieco także tę rzeczywistość 
samego teatru i odpowiedzieć na pytanie, czym 
dziś jest teatr, jaką pełni rolę, w jakim kierunku 
zmierza. - To coś, co teatr bardzo chce nam 
pokazać i pokazuje, jak bardzo jest to trudne. 
Ten wątek autotematyczny, czyli właśnie jak teatr 
ukazuje sam siebie, swoją misję, swoje możli-
wości, we współczesnym świecie, był bardzo 
mocno zaakcentowany – mówi Jerzy Makselon. 
Zdaniem dyrektora, teatr dziś chce być widoczny, 
ważny, istotny. Chce wpływać na społeczeń-
stwo i się z nim komunikować, zmieniać jego 
myślenie, czasem poglądy, kreować. - Myślę, 
że do takiej roli teatr coraz bardziej dorasta – 
zauważa Jerzy Makselon. Jak wpływa na widza 
Teatr Nowy w Zabrzu? Moc jego oddziaływania 
już jest ogromna. A teraz będzie ona jeszcze 

zdwojona, bo oto właśnie w trakcie festiwalu 
o� cjalnie zainaugurowano Scenę Kameralną 
w pobliskim Parku Hutniczym.  - To obiekt 
o bardzo skomplikowanej przeszłości. Powstał 
jako jeden z elementów kompleksu socjalnego, 
jaki Donnersmarckowie zbudowali dla swoich 
pracowników. W budynku mieściła się niegdyś 
sala gimnastyczna. Inne sąsiadujące - to właśnie 
między innymi nasz teatr, dawna pływalnia miej-
ska, dziś jedna z restauracji zabrzańskich. Całość 
powstała ok. roku 1900. Pamiętam jeszcze te 
czasy, kiedy ta sala gimnastyczna działała. Kiedy 
Huta Zabrze przekazywała miastu różne swoje 
obiekty, ten akurat został wtedy zapomniany – 
mówi Jerzy Makselon. Teraz będzie okazja, żeby 
sobie o nim przypomnieć, odkryć go na nowo 
i na nowo się nim zachwycić. Jak mówi dyrektor 
Teatru Nowego w Zabrzu, specjalnie z myślą 
o Scenie Kameralnej powstanie nowy repertuar.

Podsumowując XVIII Festiwal Dramaturgii 
Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” 

Zabrze 2018, na torcie urodzinowym należałoby 
zdmuchnąć już 18 świeczek. To oznacza, że festi-
wal osiągnął pełnoletność. - Festiwal pełnoletni 
i festiwal bardzo potrzebny – mówi prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Skłania do 
re� eksji, czasami wstrząsa, zmusza do tego, by 
się nad nim chwilę zastanowić. Myślę, że warto 
włożyć troszeczkę wysiłku w to, by się nad nim 
pochylić, zamiast siedzieć przed telewizorem, 
wyjść z domu, przyjechać do Zabrza i odkryć 
rzeczywistość, którą przedstawia – kwituje pre-
zydent Mańka-Szulik.

Ja ją odkryłam. Zadziwiająco intensywnie, 
może aż nazbyt realistycznie, wręcz � zycznie, 
ale jakże przyjemnie, choć nie zawsze… Opusz-
czając progi Teatru Nowego w Zabrzu, dziwnie 
dotkliwie poczułam chłód  jesiennego wieczoru. 
Bo w końcu dotarło do mnie, że to już koniec. 
Emocje jednak pozostaną ze mną, jak sądzę, 
jeszcze bardzo długo. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Festiwal to okazja do wymiany doświadczeń, ciekawych spotkań, dyskusji 
widzów z twórcami, rozmów zarówno o samych spektaklach i wydarzeniach 
związanych z przeglądem, ale i kondycji teatru, sztuki współczesnej – nurtu 
ukierunkowanego na realizacje i interpretacje dramatu (polskiego jak i obce-
go) powstałego po 1989 roku, który stara się spełniać postulat „lustra rze-
czywistości” i pokazywać człowieka w szerokim kontekście socjologicznym, 
obyczajowym, politycznym, religijnym. Dziś propozycje festiwalowe wychodzą 
dużo dalej, stając się już nie tylko adaptacjami i interpretacjami dramatów, ale 
czerpią także i z innych gatunków literackich. Pomysłodawca festiwalu to Sta-
nisław Bieniasz, pisarz i dramaturg, a współtwórcami byli: Andrzej Lipski, aktor 
i wieloletni Dyrektor Naczelny i Artystyczny zabrzańskiej sceny oraz Bogdan 
Ciosek – reżyser.  
Festiwal ten to też wspaniała atmosfera, tętniąca życiem magia, której tak na 
co dzień nam brakuje.

FO
T:

 P
AW

EŁ
 J

AN
IC

 J
AN

IC
KI



7temat miesiąca Nr 11 (34)  8 listopada 2018 r.www.goniec-gornoslaski.pl

Jury w składzie: Jan Bończa - Szabłowski - prze-
wodniczący, Marcin Sławiński i Wojciech Tomczyk 
po obejrzeniu 14 spektakli konkursowych posta-
nowiło przyznać następujące nagrody:
Nagrodę im. Stanisława Bieniasza dla najlepsze-
go dramatopisarza festiwalu otrzymuje Tadeusz 
Słobodzianek autor sztuki „Historia Jakuba”
Nagrodę za adaptację otrzymują Maciej Podstaw-
ny, Magdalena Miklasz i Łukasz Zaleski twórcy 
spektaklu „Łauma, czyli czarownica” - zrealizowa-
nego w Teatrze Dramatycznym im. J . Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu
Nagrodę Aktorską za rolę w spektaklu „Baby” 
Fundacji Szafa Gra z Ornontowic otrzymuje Nina 
Wolska
Nagrodę Aktorską za role w spektaklu „Łauma, 
czyli czarownica” Teatru Dramatycznego im. J. 
Szaniawskiego z Wałbrzycha otrzymuje Sara 
Celler-Jezierska
Nagrodę Aktorską za rolę w spektaklu „ Kalifornia 
nieśmiertelni” Teatru Współczesnego ze Szczeci-
na otrzymuje Maciej Litkowski
Nagrodę Aktorską za rolę w spektaklu „Nema” 
Teatru Nowego w Zabrzu przyznajemy Danucie 
Lewandowskiej
Nagrody Aktorskie za role w spektaklu „7 minut” 
Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu przyznaje-

my Maciejowi Grzybowskiemu i Jakubowi Łopat-
ce
Nagrodę dla najlepszego aktora festiwalu – otrzy-
muje Łukasz Lewandowski za rolę Jakuba w spek-
taklu „Historia Jakuba” Tadeusza Słobodzianka 
z Teatru Dramatycznego Miasta Stołecznego 
Warszawy
Nagrodę Specjalną otrzymuje Waldemar Zawo-
dziński za reżyserię, dekoracje, opracowanie 
muzyczne spektaklu „Z miłości” Teatru im. S. 
Jaracza w Łodzi
Nagrodę Główną przyznajemy Annie Wieczur – 
Bluszcz, Ewie Jakubowicz, Filipowi Kowalczykowi 
i Ewie Gdowiok - twórcom spektaklu „Płuca” z Tea-
tru im. L. Solskiego w Tarnowie
Nagroda Publiczności XVIII FDW „7 minut” Teatr 
W. Bogusławskiego w Kaliszu

OSOBISTA NAGRODA
dla Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w 
Wałbrzychu za spektakl „Sienkiewicz superstar” a 
w nim: ukazanie destrukcyjnego wpływu na nasze 
życie społeczne – cynicznego wykorzystywania 
przez polityków pustosłowia przebrzmiałych mi-
tów narodowych!
Anna Solecka-Bacia

WERDYKT JURY MŁODYCH 
Jury Młodych XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przed-
stawiona” Zabrze 2018, w składzie:
Anna Stryj, Kalina Piesik i Bartłomiej Golik po 
obejrzeniu 14 spektakli konkursowych postanowi-
ło przyznać następujące nagrody:
Najlepszy spektakl
Na ręce Macieja Grzybowskiego i Jakuba Łopatki 
za role w spektaklu „7 minut”
Teatru W. Bogusławskiego w Kaliszu
Indywidualna nagroda aktorska
Dla Macieja Litkowskiego w spektaklu „Kalifornia 
Nieśmiertelni” z Teatru Współczesnego w Szcze-
cinie
Za plastyczność i odbiór wizualny
na ręce Katarzyny Borkowskiej za scenografi ę, 
kostiumy i reżyserię światła w spektaklu „Bzik. 
Ostatnia Minuta” Teatru Współczesnego w Szcze-
cinie
Najlepszy zespół aktorski.
Dla Ewy Jakubowicz i Filipa Kowalczyka za role w 
spektaklu „Płuca” Teatru L. Solskiego w Tarnowie
Za ukazanie problemu społecznego
na ręce Katarzyny Deszcz reżyserce spektaklu 
„Nema” Teatru Nowego w Zabrzu

Zwycięzcy XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” Zabrze 2018

Historia Jakuba, Teatr Dramatyczny w Warszawie.

7 minut, Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.

Z Miłości, Teatr im. S. Jaracza w Łodzi.

Łauma, czyli czarownica, 
Teatr im. J. Szaniawskiego 
w Wałbrzychu.

Nema, Teatr Nowy w Zabrzu.

Płuca, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie.

Baby, Fundacja Szafa Gra.

Kalifornia Nieśmiertelni, Teatr 
Współczesny w Szczecinie.

Bzik. Ostatnia Minuta, Teatr 
Współczesny w Szczecinie.
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O małych i średnich przedsiębiorcach

Ledwo wspominaliśmy 23 Galę BCC 
i dobry biznes  jaki wspiera i promuje, 
a ponownie świat przedsiębiorców całej 
Europy spotyka się tym razem w  Mię-
dzynarodowym Centrum Kongresowym, 
by pochylić się nad zagadnieniami doty-
czącymi sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. 

Samorządowców, polityków, naukowców 
i biznesmenów połączył VIII Europejski 
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Tegoroczna edycja oscylowała wokół no-
wych technologii, ludzi i odpowiedzialności. 
Jak mówił europoseł profesor Jerzy Buzek, 
nawet najmniejsi przedsiębiorcy nie uciek-
ną przed wdrażaniem nowych technologii 
w swoich � rmach. –  Takie spotkania mają 
ogromne znaczenie dla małych i średnich 
przedsiębiorców – podkreślał profesor Jerzy 
Buzek. – Przedstawiciele tego sektora biznesu 
mogą przekazać swoje uwagi ludziom, któ-
rzy kształtują naszą rzeczywistość gospodarczą 
nie tylko na szczeblu regionalnym, czy ogólno-
polskim, ale także unijnym. Poruszamy dwie 
ważne dziś, jeśli nie najważniejsze kwestie 
dotyczące gospodarki opartej na najnow-
szych technologiach cyfrowych i człowie-
ka, który musi je poznać, odpowiedzialnie 
wdrożyć, odpowiedzialnie nimi zarządzać 
i nie może się ich bać. Bez nich bowiem dziś 
nie ma biznesu. Żadnego biznesu. Nawet tego 
najmniejszego. Trzeba to jasno podkreślić! 
Idziemy w kierunku przemysłu 4.0. On tak-
że ma zastosowanie i dotyczy właśnie tego 
sektora małej i średniej przedsiębiorczości. 
Nie unikniemy tego! Tak jak przed 2004 ro-

kiem małe i średnie � rmy musiały dostosować 
się do standardów unijnych, tak dziś muszą 
dostosować się zarządzania całymi procesami 
technologicznymi z zastosowaniem cyfrowych 
rozwiązań. To bardzo ważne. To bezwzględne 
warunki do rozwoju i konkurencyjności – 
podkreśla Jerzy Buzek.

Czym jest przemysł 4.0.? De� niuje się go 
jako pełną integrację pracowników i inteligen-
tnych maszyn z rzeczywistością, której nie ma, 
z rzeczywistością wirtualną, istniejącą w Inter-
necie, łącznie z technikami komunikacyjnymi. 
To zdaniem profesora Buzka zupełnie nowy, 
nowoczesny sposób zarządzana gospodarką.

Gdy uzmysłowiłam sobie, że słowa profeso-
ra Jerzego Buzka dotyczą także mnie, przera-
ziłam się nie na żarty! Moi wierni Czytelnicy 
wiedzą wszak, że taki ze mnie techniczny 
umysł, choćby żaden, więc to co powiedział 

profesor już w samej teorii wydało mi się 
co najmniej złowrogą przepowiednią. Jak 
moja dusza i postawa humanisty ma się do 
cyfryzacji, telematyki i innych nowoczesności 
technicznych? Tyle trudnych słów, definicji. 
A szczególnie ten demoniczny przemysł 4.0. 
Na przekór słowom premiera, że mali i średni 
przedsiębiorcy nie mogą się go bać, ja się 
go boję i to panicznie! Już z samej nazwy 
wydaje mi się niemal wstrętny, a myśl o tym, 
że będę musiała zastosować go w praktyce 
przyprawia o omdlenie. Pocieszam się choć 
niezbyt skutecznie, że strach ma wielkie 
oczy i zawsze boimy się nieznanego. Jeśli jest 
to nieuniknione, to trudno. Będzie trzeba 
stawić temu czoło i choć pewnie przy tej 
okazji nabiję sobie na nim niejednego guza, 
przyłożę sobie na nie dużo lodu i przyjmę to 
na klatę z pokorą i odpowiedzialnością, taką 

jaką stosuję w moim biznesie do tej pory, 
z pokorą i odpowiedzialnością człowieka 
– małego przedsiębiorcy.

TEKST I ZDJĘCIA: 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Europejski Kongres Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw od ośmiu lat 
z sukcesem wspiera sektor małej i 
średniej przedsiębiorczości. Stwa-
rza przedsiębiorcom możliwość 
i ułatwia kontakt między sobą. 
Dzięki temu biznesmeni mogą na-
wiązać te kontakty, komunikować 
się ze sobą, wchodzić w relacje, 
zawiązywać współprace. Co więcej 
– kongres to miejsce, w którym 
osoby publiczne, władze samorzą-
du, ludzie nauki mogą z małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami się 
komunikować. Do tradycji kon-
gresowych należy opracowanie 
rekomendacji po wydarzeniu. Te 
rekomendacje idą w świat. Są wrę-
czane politykom, samorządowcom, 
na szczeblu regionalnym, ogólno-
polskim, ale i europejskim. Kongres 
to sposób na opracowanie i wdra-
żanie nowych rozwiązań i ciągłe 
polepszanie sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Fakt, że wy-
darzenie odbywa się w Katowicach, 
wpływa pozytywnie na wizerunek 
całego Śląska i jest argumentem 
dla fi rm, że Śląsk to także dobrze 
rozwijający się biznes. Organiza-
torem jest Regionalna Izba Gospo-
darcza w Katowicach.
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     W niniejszym artykule, zostanie omówiony krąg spad-
kobierców ustawowych oraz kolejność powoływania ich do 
dziedziczenia. Dziedziczenie to nabycie praw majątkowych 
po zmarłym, a także obowiązków majątkowych. Ustawowo 
spadek można dziedziczyć w całości lub w części.

   W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spad-
ku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek - dziedziczą oni 
w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonko-
wi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom 
w częściach równych. Zasadę tę  stosuje się odpowiednio do 
dalszych zstępnych.

     W przypadku gdy brak jest zstępnych spadkodawcy, 
ustawowo powołani do spadku są jego małżonek i rodzi-
ce. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy 
w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą 
całości spadku. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy 
nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. 

Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą 
podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

        Warto również na koniec wskazać, że jeśli zmarły był 
przysposabiającym, przysposobiony dziedziczy po nim, a także 
po jego krewnych, tak jak by był jego dzieckiem a przysposa-
biający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak 
by przysposabiający był rodzicem przysposobionego. W takiej 
sytuacji, przysposobiony nie dziedziczy po swoich rodzicach 
biologicznych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim.

 Z doświadczenia wynika, że coraz częściej są prowa-
dzone postępowania przed Sądami, które mają konsekwencje 
prawne dla osób zainteresowanych. Dlatego warto zapoznać 
się ze swoimi prawami, które niejednokrotnie mogą rozwiązać 
postępowanie sądowe.

ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII 

ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.

UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Dziedziczenie ustawowe a testament

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nowe narzędzie – Informator 
o Terminach Leczenia – funkcjonalną i przyjazną wyszukiwarkę, w której 
możemy sprawdzić, gdzie najszybciej uzyskamy pomoc lekarza. W bazie 
adresów i telefonów informatora znajduje się blisko czternaście tysięcy 
placówek medycznych, które udzielają świadczeń w ramach umowy z NFZ.   

Korzystając z nowej wyszukiwarki sprawdzimy przede wszystkim:
 gdzie i kiedy najszybciej uzyskamy pomoc lekarza
 ile osób oczekuje aktualnie na leczenie w placówce, którą wybraliśmy
 czy w szpitalu lub poradni znajdują się udogodnienia dla pacjentów 

takie jak: parking, podjazd dla wózków, winda czy specjalnie dosto-
sowana łazienka dla osób niepełnosprawnych.

Znajdziemy tam również adresy, numery telefonów do poszczególnych 
poradni i szpitali. Możemy również sprawdzić na mapie, gdzie znajduje 
się dany szpital czy poradnia.

Informator o Terminach Leczenia powstał z myślą o pacjentach oraz przy 
ich współpracy. Jest odpowiedzią na zgłaszane przez pacjentów potrzeby. 
Zastąpił funkcjonującą poprzednio wyszukiwarkę: kolejki.nfz.gov.pl. Zmia-
nie uległa nie tylko szata gra� czna, ale również sposób prezentowania danych. 
Dodano nowe funkcjonalności dedykowane osobom niepełnosprawnym, 
takie jak kontrast, powiększanie strony czy dostosowanie informatora do 
obsługi przez czytniki ekranu. W ten sposób realizowane są wymagania 
WCAG 2.0 określone w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie krajowych ram interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów tele-
informatycznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2247).

Warto przypomnieć, że informacje o terminach leczenia są przekazywane 
do NFZ bezpośrednio przez placówki medyczne. Szpitale i poradnie są 
zobowiązane do przekazywania co tydzień do Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ informacji o prowadzonych listach osób oczekujących na leczenie. 
Jeżeli zdarzy się sytuacja, że termin, który usłyszymy umawiając się na 
wizytę w poradni jest inny od terminu zaprezentowanego w informatorze, 
można to zgłosić bezpośrednio poprzez stronę informatora w polu: zgłoś 
uwagę. Każde takie zgłoszenie będzie wyjaśnione z placówką medyczną.

http://terminyleczenia.nfz.gov.pl

W czasie imprezy wystąpią: Śląska 
Grupa Bluesowa i goście oraz Martyna 
Jakubowicz. Bilety w przedsprzedaży 
kosztują 30 złotych/ w dniu koncertu 
40 złotych i są dostępne w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

Śląska Grupa Bluesowa  -  mu-
zycy zespołu to czołowe postacie 
polskiej sceny bluesowej i rocko-
wej. Prezentują unikalne brzmienie 
i sposób grania lat 70-tych. Zespół 
od lat jest uznawany za głównego 
przedstawiciela śląskiego bluesa. 
Przez wiele lat muzycy towarzyszyli 
Jankowi Skrzekowi w koncertach 
i nagraniach. Po śmierci Jana „Kyksa” 
Skrzeka zespół podtrzymuje pamięć 
o tym niezwykłym muzyku. Z zespo-
łem wystąpią gościnie: Agnieszka 
Łapka, Krzysztof Głuch i Michał 
Kielak. To muzycy którzy uczest-
niczyli w nagraniu ostatniej płyty 

Janka Skrzeka i Śląskiej Grupy Blu-
esowej pod tytułem „Kolory Bluesa”. 
Martyna Jakubowicz - jedyna w swo-
im rodzaju piosenkarka, która od 
trzydziestu lat oczarowuje słucha-
czy wszystkich pokoleń. Wymyka 
się wszelkim próbom muzycznego 
zaszufladkowania, oscylując po-
między folkiem, bluesem, jazzem 
i rockiem. Jest mistrzynią tworze-

nia nastroju. Koncerty zwyczajowo 
kończą się owacjami na stojąco, zaś 
publiczność nie chce pozwolić jej 
zejść ze sceny.  Jej najbardziej znane 
przeboje to: „W domach z betonu 
nie ma wolnej miłości”, „Chcę ci dać 
trochę wiary w cud” (Kołysanka dla 
Misiaków), „Żagle tuż nad ziemią”. 

Bilety dostępne w kasach SCK oraz 
on-line na www.bilety.siemck.pl

Na takim koncercie mogliście jeszcze nigdy nie 
być. Dwie sceny i dwa zespoły. Zagrają równocześ-
nie. Razem lub na zmianę, ale nie na przekór sobie.
W ponury listopadowy wieczór wspólnie opowiedzą 
historię o przekraczaniu granicy światła i ciemności. Ta 
granica nie jest ściśle wytyczoną linią – jest strefą, pasem 
półmroku o rozmytych i nieregularnych krawędziach, 
z którego równie możliwy jest ruch w każdą ze stron…

Derlak/Wielądek. Apokryfy. U źródła powstania duetu 
leży fascynacja motywami biblijnymi pojawiającymi się 
w niebiblijnych źródłach. Apokryfy biorą na warsztat 
zarówno ludowe bajki, pieśni i wierzenia, jak i starożytne 
teksty z basenu Morza Śródziemnego opisujące alter-
natywne wersje znanych z Pisma Świętego wydarzeń. 
Na ich bazie Apokryfy komponują piosenki, w których 
dają wybrzmieć zapomnianym ustępom z zakazanych 
ewangelii. W skład duetu wchodzi Basia Derlak (śpiew, 

harfa, tekst) oraz Sebastian Wielądek (lira korbowa, 
piszczałki).

Strzyga to pochodzący ze Śląska zespół muzyczny, 
który z ironicznym uśmiechem zapuszcza się w posępne 
rejony kultury oraz sfery wierzeniowej. Interesują ich 
miejsca zamieszkałe przez złowróżbne i groteskowe 
wytwory ludzkiej wyobraźni. Czerpią z kultury ludowej 
czasów minionych (zarówno z lokalnych podań wie-
rzeniowych, jak i wątków europejskich) oraz ze współ-
czesnej kultury masowej. Ich muzyka jest awangardową 
wypadkową brzmień akustycznych, dark electro, rocka.
Występują w składzie: Paulina Nowak (wokal, klawi-
sze), Radosław Matysek (gitary, elektronika), Marcel 
Różanka (znany szerzej jako założyciel i lider zespołu 
Oberschlesien – perkusja), Ajgor ze Strzygi (służący).

Bilety do nabycia w kasach SCK oraz on-line na www.
bilety.siemck.pl 

MHK Oddział Teatralno-Filmowy 
 
22.11, godz. 18.00 – Salon sztuk: prof. MARIAN KISIEL. Spotkanie z poetą, 

krytykiem, kierownikiem zakładu Literatury Współczesnej na Uniwersytecie 
Śląskim, połączone z czytaniem wierszy i degustacją ekskluzywnej herbaty, 
poprowadzi dziennikarz i reżyser Krzysztof Korwin-Piotrowski.  

29.11, godz. 18.00 – „Silesia Press Cafe” – red. MAREK TWARÓG. 
Spotkanie z redaktorem naczelnym największej regionalnej gazety w Polsce 
– „Dziennika Zachodniego”. Prowadzenie: Maria Trepińska – dziennikarka 
uhonorowana nagrodą „Marka Śląskie” 2018 oraz Laurem Umiejętności 
i Kompetencji. 

Siemianowickie Centrum Kultury - Park Tradycji, 24 11., godz.18.00  

V Michałkowickie Bluesowanie 
im. Jana „Kyksa” Skrzeka

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków, 9.11., godz. 19.00

„Musi być dosyć światła, 
żeby przy nim widzieć ciemność…”
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Nasza recenzja

To, co najlepsze. 
Tom 1

HARLAN ELLISON
WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA

Harlan Ellison – kontrowersyj-
ny geniusz światowej literatury, 
prowokator nieustannie testujący 
granice wyobraźni. Obsypany na-
grodami, zaliczony w poczet wiel-
kich mistrzów SF i horroru. Jego 
twórczość była inspiracją m.in. dla 
Neila Gaimana, Dana Simmonsa, 
Jamesa Camerona i rodzeństwa 
Wachowskich. „To, co najlepsze” 
to dwutomowa kolekcja, po raz 
pierwszy ukazująca polskim czy-
telnikom bogactwo i różnorodność 
dorobku tego niezwykłego pisarza 
i scenarzysty. Drugi tom ukaże się 
jesienią 2018.

Co można zrobić, by to osiągnąć? Pytanie 
wydaje się banalne… Ono wszak niemal 
nigdy się nie wycisza… Otóż niekoniecz-
nie!

A przekona się o tym każdy, kto zobaczy 
najnowszy spektakl Teatru Nowego w Za-
brzu „Morze ciche”. Trzy genialne w swoich 
kreacjach aktorki zabrzańskiej sceny: Anna 
Konieczna, Joanna Romaniak i Danuta Le-
wandowska w przejmującej opowieści o losach 
młodego Emilio, niesłyszącego chłopca, który 
właśnie szum morza pragnął usłyszeć… tak 
bardzo, by nawet… nieświadomie się okale-
czyć…, adresowanej głównie do młodzieży, 
którą jednak powinien zobaczyć także każdy 
dorosły. 

Świat niesłyszącego Emilio to świat, w któ-
rym główny bohater czuje się zagubiony, 
niezrozumiany, niechciany i odrzucony przez 
rówieśników i swoich najbliższych. Jedyny 
przyjaciel chłopca Javier też w końcu go 
opuszcza, bo umiera. Jakże często świat osób 
niesłyszących dla tych słyszących jest tak 
niezrozumiały, nieodgadniony? Spektakl 
poza wzruszającą, pełną dramatycznych zda-
rzeń historią ma walor edukacyjny. – To 
niesamowita przygoda móc taki spektakl 
wyreżyserować – mówi reżyser „Morza ci-
chego” Łukasz Zalewski. – To przygoda, 
której nigdy wcześniej nie doświadczyłem 
w teatrze. Fakt, że w spektaklu obok języka 

mówionego pojawia się język migowy, wy-
magał od nas komunikowania się w sposób 
nieznany nam dotychczas w sztuce teatralnej. 
To dla nas nowy świat, nowa przestrzeń, do 
tej pory zupełnie obca. Dla mnie tym bardziej 
sprawa trudna, bo mnie na co dzień stale 
otaczają dźwięki, ja słucham bezustannie 
muzyki i nagle wchodzę w świat spowity 

kompletną ciszą i próba opowiedzenia o tym 
świecie była po prostu niebywała, ale im 
dłużej pracowaliśmy, tym głębiej dotykałem 
tego świata, stając się jego częścią – zaznacza 
Łukasz Zalewski.

Co trzeba podkreślić, Anna Konieczna, 
Danuta Lewandowska i Joanna Romaniak 
specjalnie na potrzeby spektaklu ukończy-

ły kurs języka migowego, tworząc i kreując 
dzieło, którego nikt wcześniej w teatrze nie 
przedstawił.  Spektakl sięga także nieco do 
historii teatru, do miejscowego folkloru te-
atrów ulicznych. Niebanalna scenogra� a, 
kostiumy, ale przede wszystkim ta bardzo 
mądra i bardzo dramatyczna opowieść łą-
czą się w niezwykłą całość, którą ogląda się 
w napięciu, doświadczając czegoś ogromnie 
smutnego, re� eksyjnego, ale jednocześnie 
czegoś niewyobrażalnie pięknego. Przeżycia 
tej niezwykłej historii o dorastaniu w braku 
akceptacji otoczenia, w której jedyną osłodą 
są budyniowe ciastka, gorąco życzę każdemu. 
Mnie emocje i magia tego spektaklu towarzy-
szą do tej pory.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Spektakl „Morze ciche” już wkrótce na sta-
łe zagości w repertuarze Teatru Nowego. Na 
razie będzie prezentowany w instytucjach 
oświatowo-wychowawczych. Jest to spektakl 
przygotowany specjalnie na Konkurs im. Jana 
Dormana. Promuje mobilność teatrów poza 
ich murami, a także kształtuje swoją ofertę 
przygotowaną specjalnie z myślą o młodych 
widzach. Patronem konkursu jest Jan Dorman 
– wybitny twórca polskiego teatru, reżyser 
i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci 
Zagłębia w Będzinie.

Konkurs został zorganizowany przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Więcej 
informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl. 

By usłyszeć szum morza...
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Pewnego lata 
w Szczepankowie

MARIA ULATOWSKA, 
JACEK SKOWROŃSKI

WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA
Pełna pogody ducha opowieść 

o ludziach szukających szczęścia 
w malowniczym zakątku na Ma-
zurach. Miłość i przyjaźń, a w tle 
zagadka sprzed lat oraz przyroda jak 
w Sosnówce. Czy przyjaźń, akcepta-
cja i zwykła życzliwość są w stanie 
odmienić życie choć jednemu za-
gubionemu człowiekowi? Czy chęć 
posiadania dziecka może przysłonić 
wszystkie inne uczucia? Utrzymana 
w klimacie „Sosnowego dziedzictwa” 
historia osłodzi przykre chwile, przy-
wróci nadzieję na dobro i da siłę do 
walki o szczęście. 

Agencja pośrednictwa pracy EURO LABORA 
(numer certyfi katu 14601) 

poszukuje do pracy na terenie Niemiec 
mężczyzn i kobiet do pracy przy pakowaniu produktów 

elektronicznych, BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA! 
Kontakt: niemcy@euro-labora.com / kom. 730 550 034.

OG Ł O S Z E N I E

Spektakl złożony z trzech jednoaktówek Mariana 
Hemara, jednego z najwybitniejszych twórców literatury 
polskiej. Obchody 100lecia Niepodległości Polski to do-
skonały pomysł do wystawienia tej teatralnej premiery.

Niepodległość wyrasta z serca i umysłu… Z działań 
ludzi, którzy niezłomnie i w prawdzie walczyli nie orężem, 
ale własnym talentem i twórczością.

Norwid, Chopin, Fredro...to postacie, o których pisze 
Hemar, oni i ich adwersarze, oni i ich czasy, niewola  
marzenia o swobodzie i ich zmagania się ze złem.

Co znaczyły kiedyś tak ważne słowa jak patriota, 
demokrata, kosmopolita? Co znaczą dziś? Czy historia 
uczy? Czy doświadczenia pokoleń to gwarancja bycia 
lepszym Polakiem?

Odpowiedzi...w naszym spektaklu.
Marian Hemar
TO, CO NAJPIĘKNIEJSZE
Reżyseria i scenogra� a: Zbigniew Stryj
Opracowanie muzyczne: Marzena Mikuła-Drabek

Występują: Jolanta Niestrój-Malisz, Grzegorz Cinkow-
ski, Jarosław Karpuk, Andrzej Kroczyński, Marian Wiś-
niewski, Jakub Piwowarczyk, Jakub Podgórski (gościnnie)

Premiera: 11.11.2018 godz 18:00 Scena Kameralna 
w Parku Hutniczym

ZBIGNIEW STRYJ

Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza

„To, co najpiękniejsze”
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Zakres obowiązków:

  reprezentowanie Spółdzielni na budowie i nadzorowanie robót,                          
 przekazywanie terenu budowy,
 rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie realizacji robót,
 reprezentowanie Spółdzielni w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z   
 realizacją inwestycji,  a w szczególności współpracy z mieszkańcami,
 wizytowanie  budowy,  monitorowanie  postępu  robót,  egzekwowanie jakości robót i   
 materiałów zgodnie ze Specyfi kacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,          
 dokonywanie  i  sprawdzanie  obmiarów,  nadzorowanie i odbiór  robót (zanikających i ulegających   
 zakryciu).
 sprawdzanie zabezpieczenia  robót  w czasie budowy i kontrola przestrzegania wszystkich   
 mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa,
 wykonanie zdjęć w czasie prowadzenia robót oraz ich archiwizacja,
 kontrola i zatwierdzanie materiałów do wbudowania (deklaracji zgodności, atestów,   
 świadectw jakości, wyników badań, certyfi katów),
 kontrola i archiwizowanie wszelkich dokumentów dotyczących robót,
 analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfi kowania    
 problemów i podjęcia działań zaradczych,
 rozstrzyganie wątpliwości technicznych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby 
 zaciąganie opinii autora projektu, egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek    
 dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,
 kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów   
 stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego,
 zatwierdzenie dokumentów fi nansowych i technicznych wykonanych robót,  
 rozliczenia umowy po wykonaniu robót budowlanych,
 dokonywanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków,
 prowadzenie książek obiektu budowlanego, 
 organizowanie, ewidencja, nadzór nad innymi przeglądami okresowymi wymaganymi Prawem Budowlanym,
 prowadzenie i archiwizowanie wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Spółdzielni,
 sporządzanie rocznych i okresowych planów remontów,
 prowadzenie ewidencji kosztów nieruchomości,
 wykonywanie wszelkich innych poleceń przełożonych związanych z działalnością Spółdzielni.

Wymagania pożądane:

- minimum średnie wykształcenie (preferowane wyższe),
- posiadanie niezbędnych uprawnień:
 w zakresie nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi 
 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im  
 równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej   
 obowiązujących przepisów,   
 wskazane posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie instalacji c.o., wod – kan.,   
 gazowych,
 przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa,  
 doświadczenie na podobnym stanowisku (min. 5 lat),
- dobra organizacja pracy własnej,
- prawo jazdy kat. B.

Warunki pracy: praca będzie wykonywana w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 8 i na terenie 
zasobów S.M. „Barbara”. 

Ofertę zawierającą:
list motywacyjny,
kwesti onariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, należy   
złożyć   w   sekretariacie   S.M.  „Barbara”   (w  poniedziałki,   wtorki  i  czwartki  w  godzinach 
7.15 – 15.15,  w  środy 7.15 – 17.15,  w  piątki 7.15 – 13.15),  wysłać  elektronicznie  na  adres  
e-mail: sekretariat@smbarbara.pol.pl  lub  przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) 
w zamkniętej kopercie  opisanej  imieniem i nazwiskiem  osoby  składającej  ofertę  z  adnotacją  
„OFERTA PRACY” do dnia 30 listopada 2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara” z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 8
  ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych

Stadion Śląski po raz kolejny zaprasza na 
Święto Niepodległości. 

Wydarzenie odbędzie się na Placu Europejskim. 

Oprócz wystawy militariów, licznych występów, konkursów 
i atrakcji, będzie można także zasiąść na trybunie Śląskiego 

i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Program imprezy:

12:00 –  12:10 powitanie uczestników, otwarcie wystawy militariów 
oraz atrakcji (dmuchańce, strzelnica laserowa)
12:10 – 12:25 – pokaz musztry paradnej
12:30 – 13:00 – występ zespołu Formax
13:00 – 13:10 – konkursy z nagrodami
13:10 – 13:50 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Silesianie
13:50 – 14:00 – konkursy z nagrodami
14:00 – 14:40 – występ orkiestry dętej KWK Mysłowice-Wesoła
14:40 – 14:55 – konkursy z nagrodami
15:00 – 16:00 – występ Orkiestry Rozrywkowej Happy Big Band KWK 
Mysłowice-Wesoła
16:00 – 16:15 – konkursy z nagrodami
16:15 – 16:45 – występ zespołu Natalee
16:45 – 17:15 – występ zespołu Fajters
17:15 – 17:30 – konkursy z nagrodami, krótka prezentacja Miuosha
17:30 – 18:30 – koncert Miuosha
18:30 – 19:00 – pokazy laserowe
19:00 – koniec imprezy
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