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Budowlanka na międzynarodowej 
fali
W Zespole Szkół Budowlanych nadal po 
europejsku. Młodzież ponownie wyjedzie na 
zagraniczne praktyki. Str. 4

Eko-rewolucja komunikacyjna w 
Katowicach

Trwają przygotowania do Szczytu Klimatycznego 
ONZ, który w mieście odbędzie się już w grudniu 
tego roku. Str. 3

R E K L A M A

Siemianowickie
Centrum Kultury

8 września - sobota

9 września - niedziela

7 września - piątek

Piknik Country
zagrają:
Alicja Boncol & Koalicja, 
Whiskey River, Damian 
Lubert Quartet

godz. 16.00, 
Amfi teratr 
w Parku Miejskim

XXXII 
Wojewódzka 
Biesiada 
Zespołów 
Artystycznych 
Klubów 
Złotego Wieku

Rynek Miejski
godz. 15.00 - początek biesiady
Amfi terat w Parku Miejskim 
godz. 16.00-20.00

ROCK NOC

Amfi teatr w Parku Miejskim
godz. 19.00
Bilety: 30 zł do nabycia w oddziałach SCK, w Amfi teatrze 
przed koncertem i na ww.bilety.siemck.pl



Minęły wa-
kacje… oj, za 
szybko! Trudno 
się pogodzić 
z takim fak-
tem… Mija też 
lato, a za pa-
sem jesień… 
To przemi-
janie zwykle 
kojarzy mi się 
z nią właśnie, 
z opadającym 
liściem… Kie-
dy spadnie już 
ostatni… nie 
pozostanie nam 
nic innego, jak 
wspomnienia po tych cudownych letnich chwilach, do 
których powracamy tak chętnie. Naszym Czytelnikom 
udało się zatrzymać w obiektywie aparatu te „Z Gońcem 
na wakacjach”. Ich najlepsze zdjęcia publikujemy na str. 
7. Wszystkim pozostałym życzę wytrwałości w oczeki-
waniu na kolejne wakacje, lato, które już niebawem – za 
rok… Zleci… (szybko, zanim się obejrzycie…)

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
Strona internetowa http://www.goniec-gornoslaski.pl
Wydawca Hanna Grabowska-Macioszek
 Goniec Górnośląski

Druk POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
 Drukarnia w Sosnowcu
 ul. Baczyńskiego 25a
 tel. (32) 36 42 100

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:
Zdecydowanie za 
szybko

Zdarzyło się
Ponownie błyszczy 

w Siemianowicach Śląskich
Przez Siemianowiczan z Michałkowic zwany po prostu „Za-

meczkiem”. Pałac Rheinbabenów po kompleksowej rewitalizacji 
zyskał drugie życie. Stanowił od XVI wieku lokalną siedzibę 
rodzin arystokratycznych Mieroszewskich, Schwellengröbel, 
Rheinbabenów i Hohenlohe, którzy w 1910 roku nadali obiektowi 
ostateczny kształt. Od połowy XX wieku pełnił na mapie Śląska 
ważną funkcję społeczno-kulturalną, dzięki mecenatowi Kopalni 
Węgla Kamiennego „Michał” oraz „Siemianowice”. W 2009 roku 
obiekt został przejęty przez Gminę Siemianowice Śląskie, a od 
2016 roku pełni funkcję oddziału Siemianowickiego Centrum 
Kultury. W 2017 roku rozpoczął się I etap rewitalizacji budynku. 
Finał II etapu rewitalizacji przewidziany jest w 2020 roku.

We władaniu miasta
Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała Miastu Katowice 

tereny dawnego Szybu Poniatowski KWK Wieczorek. Umowę 
w tej sprawie na terenie kopalni 7 sierpnia podpisali Marcin Krupa, 
prezydent Katowic oraz wiceprezesi SRK Beata Barszczowska i Ja-
cek Szuścik. Likwidację szybu zakończono 22 grudnia ubiegłego 
roku. Na obszarze przejętym przez Miasto Katowice znajdują 
się m.in. szybowa wieża wyciągowa oraz budynki nadszybia, 
maszyny wyciągowej i stacji wentylatorów. Najstarsze obiekty 
„Poniatowskiego” powstawały w latach 1906-1912. Prezydent 
Marcin Krupa podkreślał, że w Katowicach szczególny nacisk 
kładzie się na dbanie o spuściznę przemysłową. – To nasze dzie-
dzictwo, którym się dziś szczycimy. Doskonałym przykładem 
takich działań jest Strefa Kultury, która powstała na terenach 
kopalni i dziś jest wizytówką Katowic. Oczywiście to nie był nasz 
ostatni krok. Dlatego ponad rok temu deklarowałem, że zależy 
nam na przejęciu obiektów Szybu Poniatowski. W tej sprawie 
wystąpiliśmy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – powiedział 
Marcin Krupa i dodał, że w tej sprawie współpraca z SRK i wła-
dzami kopalni układała się znakomicie. 

Nie taki zwykły pokój… bo z klimatem
Wśród kwiatów i ziół, bujając się na fotelu z lawy, można zapo-

mnieć, że to centrum miasta – centrum metropolii! A tymczasem 
pokój z klimatem znajduje się tuż przy katowickim rynku. to pomysł 
Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Nietypowy ogródek kieszon-
kowy powstał we wnęce między dawnym Muzeum Śląskim, a ścianą 
sąsiedniego budynku, w miejscu gdzie Rawa wpływa pod płytę Rynku. 
To jeden z elementów przygotowań miasta do szczytu klimatycznego 
ONZ, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. Próba zwrócenia 
uwagi na zmiany klimatu i na konieczność adaptacji miast do tych 
zmian, w tym na rolę zieleni w tym procesie.

Historyczny start kolarzy ze Śląskiego
Kolejny ważny dzień, który zapisał się w historii Stadionu Ślą-

skiego. Wszystko za sprawą trzeciego etapu 75. Tour de Pologne, 
który wyruszył z areny głównej chorzowskiego obiektu. Tym samym 
wielkie kolarskie emocje wróciły na Śląski po 50 latach przerwy. 
Narodowy Wyścig Niepodległości rozpoczął się 4 sierpnia na Rynku 
Głównym w Krakowie, a zakończył się 10 sierpnia w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Trasy aż czterech etapów prowadzą przez miasta wo-
jewództwa śląskiego. Start honorowy trzeciego etapu tegorocznego 
wyścigu odbył się na Stadionie Śląskim. To historyczny moment 
dla obiektu. Ostatnia wielka impreza kolarska - Wyścig Pokoju - 

gościła w „Kotle Czarownic” w 1968 roku. - Stadion Śląski robi 
olbrzymie wrażenie. Mamy czym się chwalić przed całym światem. 
Jest taką naszą dumą narodową podobnie jak Tour de Pologne. Ten 
wyścig to przede wszystkim wielkie sportowe emocje, ale również 
promowanie Polski poprzez sport – mówił Czesław Lang, medalista 
igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata w kolarstwie szosowym, 
dyrektor generalny Tour de Pologne. 

OFF Festiwal słynny na cały świat

W pierwszy sierpniowy weekend Katowice opanowali wielbi-
ciele nietuzinkowych brzmień, poszukujący nowych muzycznych 
doświadczeń i inspiracji. – OFF Festiwal urósł do rangi przedsię-
wzięcia promującego region, kraj, znanego w Polsce i za granicą – 
mówi dyrektor artystyczny wydarzenia Artur Rojek. – Przypomnę, 
że w ubiegłym roku znalazł się w czołówce najlepszych festiwali 
w Europie według � e Guardian, a rok wcześniej według Time 
Magazine był 14 na świecie! – podkreśla Artur Rojek. – W tym 
roku OFF Festiwal znowu zaskoczył kolejną wielką, interesującą 
i bardzo eklektyczną listą artystów – zaznacza dyrektor artystycz-
ny i pomysłodawca przedsięwzięcia. Ciekawostką był koncert 
zespołu Kult, który po raz pierwszy w historii swojego istnienia 
zagrał płytę „Spokojnie”.

„Gryfny Patrol” w Świętochłowicach
Adresowany do dzieci i młodzieży, jego główny cel to oczywiście 

poprawa bezpieczeństwa w mieście. Ponadto jak sama nazwa wska-
zuje będzie niósł dużo pozytywnej, dobrej energii. Świętochłowice 
zainaugurowały nowy społeczno-edukacyjny projekt.- Świętochło-
wicka młodzież w wieku od 8 do 13 lat oraz od lat 14 do 21 w roli 
głównej „Gryfnego Patrolu – mówi prezydent Świętochłowic Dawid 
Kostempski. – To jest projekt, na którego do� nansowanie otrzyma-
liśmy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Będzie realizowany 
w perspektywie najbliższych trzech miesięcy przy udziale naszych 
policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, 
Komendę Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Przedstawiciele tych instytucji będą edukowali młodzież 
ze świętochłowickich szkół, aby wśród uczniów znaleźć osoby, które 
stworzą właśnie ten „Gryfny Patrol” – tłumaczy Dawid Kostempski. 
Co dokładnie oznacza nazwa? – W Świętochłowicach używamy 
nazw śląskich. W 2010-214 realizowaliśmy projekt „Bajtel 2014”, czyli 
place zabaw w poszczególnych dzielnicach miasta. Bajtel to po śląsku 
dziecko. Następny w kolejce był „Nasz Plac”. Kiedyś nie chodziło 
się na dwór, na podwórko, tylko na plac, więc mamy „Nasze Place”, 
czyli takie centra otwartego wypoczynku. A teraz będziemy mieć 
„Gryfny Patrol”, czyli taki pozytywny, fajny, który będzie zorganizo-
waną grupą, która będzie miała określony dobry cel do osiągnięcia, 
zrealizowania – wyjaśnia prezydent Kostempski.

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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SKRAWAJĄCE: 

noże tokarskie, płytki skrawające,
lutowane wiertła

euroimex.pl
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Eko-rewolucja komunikacyjna w Katowicach

Trwa budowa czterech centrów 
przesiadkowych 

o wartości blisko 200 mln zł 
– w Ligocie, Brynowie, 

Zawodziu i przy ul. Sądowej 
Ideą centrów przesiadkowych jest możliwość szyb-

kiego przesiadania się z różnych środków komunikacji 
na inne – np. z samochodu na tramwaj czy z roweru 
miejskiego na autobus lub pociąg. Dodatkową ko-
rzyścią dla mieszkańców będzie znaczące zwiększe-
nie częstotliwości kursowania środków komunikacji 
publicznej oraz ograniczenie ruchu samochodowego 
w Śródmieściu i okalających go dzielnicach. Dodat-
kowo centrum przesiadkowe przy ul. Sądowej będzie 
pełnić funkcję dworca autobusowego dla połączeń 
krajowych i zagranicznych.

- W Katowicach kładziemy duży nacisk 
na rozwój transportu zrównoważonego – 
czyli takiego, który jest przyjazny zarów-
no dla pieszych, kierowców, rowerzystów, 
jak i osób korzystających z komunikacji 
publicznej. Każdy z nas jest dziś świad-
kiem dokonującej się rewolucji komuni-
kacyjnej. Trwa budowa czterech centrów 
przesiadkowych, ruszyła warta ponad 300 
mln zł gigantyczna przebudowa dwóch 

skrzyżowań drogi krajowej 81. Dodat-
kowo, co kilka miesięcy, na nasze drogi 
wjeżdżają kolejne nowoczesne autobusy, 
a ostatnio pozyskaliśmy ponad 47 mln 
na utworzenie Inteligentnego Systemu 
Zarządzania Transportem w Katowicach. 
W wielu dzielnicach pojawiły się stacje ro-
werów miejskich i co roku powstają nowe 
kilometry dróg rowerowych. To wszyst-
ko docelowo sprawi, że po Katowicach 

będzie się podróżowało szybciej i bardziej 
komfortowo. Płynny ruch oznacza w 
praktyce zaoszczędzony czas i paliwo, a 
także ograniczenie emisji spalin i hałasu. 
Na wymienione inwestycje pozyskaliśmy 
łącznie w latach 2015–2018 ponad 600 
mln zł. To oznacza, że taka sama kwota 
pozostanie w kasie miasta i wydajemy 
ją np. na budowę basenów czy nowych 
żłobków. 

Nowe autobusy za ponad 100 milionów
Od dwóch lat na ulice Katowic wjeżdżają nowoczesne autobusy – łącznie do 

2020 będzie ich 135. Ekologiczne pojazdy  z wi� , ładowarkami USB, udogodnie-
niami dla osób starszych już obsługują pasażerów. W tym roku tabor zostanie 
uzupełniony jeszcze o autobusy elektryczne.

Rower miejski w Katowicach to 48 stacji 
i 30 tysięcy użytkowników

Do dyspozycji jest też 140 km dróg i ścieżek rowerowych. Dodatkowo w latach 2017-
2018 w budowę nowej infrastruktury rowerowej Katowice zainwestują 15 mln zł. Coraz 
więcej katowiczan traktuje rower nie tylko jako środek rekreacji, ale także transportu 
– przy dojeżdżaniu do pracy czy na uczelnię. Rejestracja w systemie poprzez stronę 
www.citybybike.pl jest bardzo łatwa i trwa kilka minut. 



W Zespole Szkół Budowlanych 
nadal po europejsku. Końcem roku 
szkolnego, w ramach projektu „Eu-
ropejskie doświadczenia w kształ-
ceniu zawodowym gwarancją 
sukcesu” programu Erasmus+, 20 
uczniów oraz 2 nauczycieli wróciło 
z miesięcznego stażu w instytucji 
partnerskiej, firmie Vitalis w Niem-
czech. Kolejna 20-tka wyjeżdża już 
w połowie września aby również 
praktykować za granicą. Jest to 
doskonałe doświadczenie życio-
we oraz możliwość udoskonalenia 
swoich umiejętności zawodowych, 
jak i językowych. 

To jednak nie koniec. W tym roku 
szkolnym rusza kolejny projekt pro-
gramu Erasmus+ „Euro praktyki”, 
gdzie w maju 2019 r. również 40 
uczniów wyjedzie na miesięczny 
staż, tym razem do Martina Franca 
na południu Włoch, gdzie partne-
ruje nam firma Cultura e Dintorni. 
Mamy nadzieję, że będzie to kolejna 
owocna praktyka i wszyscy wrócą 
bardzo zadowoleni. 

Od września Budowlanka rów-
nież rusza z nowym międzyna-
rodowym projektem programu 
Erasmus+ „Better professional 
life,” który jest finansowany w 100% 
z środków unijnych, a przyzna-
na kwota dla naszej szkoły to: 
36 480,00 euro. Projekt zakłada 
dwuletnią współprace ze szkołami 
średnimi z Litwy, Włoch, Rumu-
nii i Turcji, a dotyczy doradztwa 
zawodowego. Przed nami również 
tygodniowe wyjazdy do szkół part-
nerskich, zatem ... będzie się działo.

MCH - KOOORDYNATOR
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Pierwszy dzień roku szkolnego w Bran-
żowej Szkole I stopnia nr 2 im. Św. Jana 
Pawła II przy ul. Witolda Budryka 2 w Sie-
mianowicach Śląskich rozpoczął się od 
uroczystej inauguracji nowego kierunku 
zawodowego – mechanik – monter ma-
szyn i urządzeń. 

Jest to już drugi w tym roku  kierunek, powo-
łany do życia przez Urząd Miasta, Szkołę Bran-
żową i amerykańskiego producenta siedzisk 
samochodowych Adient Seating Poland Sp. 
z o.o., którego fabryka – największa w Europie 
– mieści się w Siemianowicach Śląskich. Nowy 
kierunek stanowi kontynuację pilotażowej 
współpracy, która rozpoczęła się już w lutym 
2018 roku, kiedy to utworzono klasę patronacką 
o pro� lu elektromechanik.

Uczniowie patronackich klas zdobywają wie-
dzę teoretyczną i praktyczną pod profesjonalną 
opieką merytoryczną wykładowców, zarówno 
w szkole, jak i na terenie hal produkcyjnych, 
gdzie również odbywają się zajęcia. Mają oni 
także dodatkowe przywileje, jak np. premie 
� nansowe tj. kieszonkowe za systematyczne 
uczęszczanie na zajęcia oraz stypendium za 
najlepsze wyniki w nauce. Uczniowie, którzy 
wykażą się pełnym zaangażowaniem w proces 
edukacji mogą liczyć na pełne zatrudnienie bez-
pośrednio po zakończeniu edukacji w szkole.

Trójstronną umowę, dającą formalne pod-
stawy do prowadzenia nowego pro� lu eduka-
cyjnego, podpisali: Anna Zasada-Chorab – II 
Zastępca Prezydenta Miasta, Mariusza Reczko 
– Prezes Zarządu Adient Seatings Poland Sp. 

z o.o. oraz Sylwia Dylus – dyrektor szkoły, przy 
udziale uczniów – adeptów nowej specjalności.

Po lutowym objęciu patronatem klasy bran-
żowej elektromechaników, liczącej 6 osób, do 
nowo otwieranej klasy o specjalności mecha-
nik  – monter maszyn i urządzeń i monterów 
zgłosił się natychmiast komplet 24 uczniów, 
w większości mieszkańcy Siemianowic Ślą-
skich, ale są również osoby z sąsiednich miast, 
takich jak: Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie 
czy Wojkowice.

Pracownicy na wagę złota
Rozwój niemal każdej firmy opiera się 

dzisiaj na pracownikach, których coraz częś-
ciej brakuje. Problem ten po raz pierwszy 
został zasygnalizowany w trakcie spotkań 
społecznej Rady Gospodarczej – ciała dorad-
czego prezydenta Rafała Piecha, powołanego 
przez niego w 2015 roku. Członkowie Rady 
mówili wprost o konieczności reaktywacji 
szkolnictwa zawodowego w mieście. Wielu 
z nich to przedsiębiorcy, którzy sami prze-

chodzili ścieżką edukacji, która edukację 
łączy z praktyką i rzemiosłem, stając się po 
latach ekspertami, mistrzami i pracodaw-
cami. Kilkanaście lat temu, kiedy upadły 
kopalnia Siemianowice, Huta Jedność i inne 
duże zakłady, szkolnictwo zawodowe zostało 
wygaszone wraz z ich likwidacją. Jak się 
okazało, niesłusznie.

Podpisując w lutym br. pierwszą umową 
dotyczącą utworzenia klasy patronackiej Rafał 
Piech powiedział:  – Staramy się naprawić błąd, 
jakim było ciche wygaszanie szkół zawodo-
wych w naszym kraju. Dzisiaj z którymkolwiek 
z przedsiębiorców rozmawiamy, każdy z nich 
postuluje to samo – by dać im wykwali� ko-
wanych fachowców.

Ze strony rodziców słyszymy natomiast, że 
są gotowi posłać dziecko do szkoły branżowej, 
ale mają wątpliwości co do przyszłości swoich 
pociech. Czy będzie po takiej szkole praca dla 
ich dzieci?

W siemianowickim Adiencie praca czeka. 
Firma kilka tygodni temu otworzyła nową 
halę produkcyjną, w której docelowo ma 
znaleźć pracę ponad 800 osób.

Innym przykładem objęcia patronatem 
branżowym nowej klasy jest siemianowicki 
mistrz piekarnictwa i cukiernictwa Andrzej 
Ścigała, który również w tym roku rozpoczął 
współpracę z Zespołem Szkół „COGITO”, 
gdzie już teraz pod jego okiem kształcą się 
przyszli rzemieślnicy i mistrzowie zawodu.

Jest szansa, że na tym się nie skończy.
TEKST I ZDJĘCIA:

PIOTR KOCHANEK

Ruszyła kolejna branżowa klasa we współpracy z Adientem
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CHORZÓW, IV FESTIWAL JAZZ&LITERATURA 
6-13 PAŹDZIERNIKA 2018

 Od 6 do 13 października IV Festiwal Jazz&Literatura 2018 
zaprasza na siedem koncertowych odsłon oraz cztery wydarzenia 
towarzyszące – całość połączona jazzem i przepleciona literaturą. 
Będziemy gościć niemal we wszystkich salach koncertowych 
Chorzowa, a także w postindustrialnych budynkach w Chorzowie 
i Siemianowicach Śląskich oraz bajecznej Sali Lustrzanej Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie.

Program tegorocznej edycji jest niezwykle różnorodny. Od 
jazzu tanecznego do jazzu kontemplacyjnego. Wszystko po to, 
aby pokazać, że jazz niejedno ma imię. Wszystko po to, aby 
pokazać, że jazz można pokochać. Jazz w muzyce, jazz w litera-
turze, jazz w fotogra� i.

Festiwal Jazz&Literatura jest wspólną inicjatywą Miejskiego 
Domu Kultury Batory reprezentowanego przez dyrektora Sylwestra 
Paprockiego oraz Agencji New Talents’ Resources Marzena Anioł 
i powstał w porozumieniu z Miastem Chorzów. Współorgani-
zatorami tegorocznej edycji są: Muzeum Zamkowe w Pszczynie 
– Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego, Cho-
rzowskie Centrum Kultury, Kompleks Sztygarka, Starochorzowski 
Dom Kultury, Siemianowickie Centrum Kultury - Park Tradycji, 
Wolność Czytania oraz Ambasada Szwajcarii w Polsce.

Strona festiwalu: www.jazziliteratura.com

/PR OGRAM/
KONCERTY:
6 października g. 19.00
 BROKEN BRASS ENSEMBLE
Miejski Dom Kultury BATORY
Ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
Bilety:
do 31.08.2018 przedsprzedaż: 30 PLN
01.09 - 05.10.2018: 60 PLN
W dniu koncertu: 70 PLN
(Bilet uprawnia do wejścia na uroczysty wernisaż o g. 18.00: 
WERNISAŻ – JAZZ W OBIEKTYWIE LECHA BASELA)

9 października g. 19.00
M ARCIN ŚWIETLICKI & ZGNIŁOŚĆ
Miejski Dom Kultury BATORY
Ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
Bilety: 
do 08.10.2018 cena promocyjna: 20 PLN
09.10.2018  - w dniu koncertu: 30 PLN
(Bilet uprawnia do wejścia na spotkanie literackie
 z Marcinem Świetlickim o godz. 17.00)
 
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

6 października g. 18.00
WERNISAŻ – JAZZ W OBIEKTYWIE LECHA BASELA
/wystawa fotogra� i jazzowej/
Miejski Dom Kultury BATORY
Ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
(Wejście tylko z biletami na koncert inauguracyjny festiwalu)

8 października g. 13.00
 ANDREA FAZIOLI – spotkanie literackie 
 „L’arte del fallimento” / „Sztuka porażki”
Z towarzyszeniem Zeno Gabaglio na wiolonczeli
Miejski Dom Kultury BATORY
Ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
Bilety: 5 PLN

9 października g. 17.00
MARCIN ŚWIETLICKI – spotkanie literackie
Miejski Dom Kultury BATORY
Ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów

Bilety: 5 PLN
(Bilet na koncert MARCIN ŚWIETLICKI & ZGNIŁOŚĆ 

uprawnia do wejścia na spotkanie literackie)

Bilety dostępne:
TICKETPORTAL
Miejski Dom Kultury BATORY
SZTYGARKA
Starochorzowski Dom Kultury (oddział CHCK)
Chorzowskie Centrum Kultury
Siemianowickie Centrum Kultury / PARK TRADYCJI
Muzeum Zamkowe w Pszczynie

  BROKEN BRASS ENSEMBLE
Broken Brass Ensemble to prawdziwa petarda energetyczna 

i gwarancja wyśmienitej zabawy dla każdego. Holenderski oktet 
w rewelacyjny sposób łączy tradycyjny nowoorleański jazz z hip-
-hopem, funky, bluesem, soulem i dancem.

Muzycy podbili publiczność licznych europejskich festiwali 
i klubów muzycznych. Jak pisał po jednym z ich koncertów 
recenzent Time Out: Poczucie radości i wspólnoty połączone 
z nieodpartymi rytmami i energią poderwało całą publiczność 
na nogi.

Polscy fani zapewne pamiętają Broken Brass Ensemble z wy-
stępu na zeszłorocznym Katowice JazzArt Festival w Centrum 
Kultury Miasta Ogrodów, gdzie kilkusetosobowa widownia 
została wciągnięta do wspólnej zabawy.

Jazz się tańczy! 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _

continue=10&v=KQLbH2OObjM
https://www.youtube.com/watch?v=uXb3fop_5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=Pmaub5P4CRE

   MARCIN ŚWIETLICKI & ZGNIŁOŚĆ
Wiadomość z ostatniej chwili! Marcin Świetlicki porzucił 

zespół, którego wokalistą i tekściarzem był przez wiele ostatnich 
miesięcy. Uczynił to z powodów politycznych, artystycznych 
i osobistych. Młodzi nadmorscy jazzmani z zespołu Jazztliki nie 
załamali się jednak jego odejściem i założyli zespół Zgniłość, do 
którego natychmiast dołączył nowy wokalista, Marcin Świetlicki. 
Grupa nagrała materiał na płytę zatytułowaną „Siedmiościan”, 
i wyrusza z koncertami po Polsce.

Zgniłość to nowy zespół legendarnego krakowskiego poety 
Marcina Świetlickiego i pianisty Michała Wandzilaka (Świetli-

ki). Do współpracy zaprosili młodych jazzmanów z Trójmiasta: 
saksofonistę Michała Ciesielskiego i trębacza Dawida Lipkę 
(sekcję dętą Tymona Tymańskiego), kontrabasistę Macieja 
Sadowskiego oraz perkusistę Tomasza Kopra. Zgniłość wykluła 
się z zespołu Jazztliki grającego jazzowe covery największych 
szlagierów Świetlików. Obecną muzyczną trajektorię Zgniłości 
można by określić jako postpostironiczny-postzimnofalowy-
-postyass. Skład śmiało nawiązuje do najlepszych pomor-
skich i krakowskich tradycji muzycznych. W maju 2017r. 
ukazał się dwupłytowy audiobook Marcina Świetlickiego 
pt. „Drobna zmiana” (Wydawnictwo a5), za którego oprawę 
muzyczną odpowiada Zgniłość. „Drobna zmiana” to pierw-
sza na świecie książka do słuchania, zarejestrowana na żywo 
z udziałem improwizującego zespołu i publiczności. Teraz 
Zgniłość  wyruszała w Polskę z trasą promująca drugą płytę 
zespołu pt. „Siedmiościan”. Krążek zawiera, obok autorskich 
kompozycji, szereg zaskakujących muzycznych reinterpretacji 
(m.in. „Mmmorderstwo” czy „Przysiadalność”). W nagraniach 
gościnnie wzięli udział legendarny trębacz Antoni Ziut Gra-
lak oraz znana aktorka i germanistka Julia Kamińska i inne 
znakomitości. Płytę promują single „Hotel Savoy” i „To ten 
sam wiatr”. Płyta Siedmiościan uzyskała notę TopNote ma-
gazynu JazzPRESS oraz została jedną z pięciu płyt roku 2017 
wg magazynu Playboy.

https://www.youtube.com/watch?v=2W5xXjR28Uc
https://www.youtube.com/watch?v=nuh20AavIzk

 WERNISAŻ – JAZZ W OBIEKTYWIE LECHA BASELA
Lech „jazzograf” Basel. Wielbiciel jazzu i niezwykły fotogra� k. 

Fotoreporter miesięcznika JazzPress, wcześniej współpracownik 
jazzarium i Jazz Forum. Zdobywca prestiżowego wyróżnienia 
Jazz Journalist Association (JJA) - Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Jazzowych w Nowym Jorku, za zdjęcie Hernaniego Faustino. 
Zdjęcie zostało nominowane do nagrody Jazzowej Fotogra� i 
Roku w 20. Konkursie JJA Awards 2016 jako jedno z sześciu 
spośród kilkuset przysłanych z całego świata.

Wystawę zdjęć Lecha Basela będzie można podziwiać od 1-14 
października w MDK BATORY.

 A NDREA FAZIOLI – spotkanie literackie 
 „L’arte del fallimento” / „Sztuka porażki”
Z towarzyszeniem Zeno Gabaglio na wiolonczeli
Urodzony w 1978r. Andrea Fazioli jest pochodzącym z wło-

skojęzycznej Szwajcarii autorem uznanych i poczytnych powieści 
psychologiczno-kryminalnych. Nakładem wydawnictwa Guan-
da ukazały się: we wrześniu 2018 Gli Svizzeri muoiono felici / 
Szwajcarzy umierają szczęśliwi, w 2016 L’arte del fallimento / 
Sztuka Porażki – książka nagrodzona La Fenice Europa i nagrodą 
An� teatro d’Argento, Il giudice e la rondine (2014), Uno splendido 
inganno (2013), w 2010 La sparizione / Zniknięcie - nagroda La 
Fenice Europa, Come rapinare una banca svizzera (2009) oraz 
w 2008 L’uomo senza casa / Bezdomny - nagroda Premio Stresa, 
nagroda Selezione Comisso.  Oprócz tego drukiem ukazał się zbiór 
opowiadań Succede sempre qualcosa oraz Chi muore si rivede  
i La beata analfabeta. W formacie kieszonkowym jego powieści 
oferuje dom wydawniczy TEA. W 2015r. napisał sztukę Teoria e 
pratica della rapina in banca, a w 2014r. był scenarzystą serialu 
internetowego Notte noir, który został nagrodzony na festiwa-
lach Roma Web Fest oraz all’Efebo d’Oro w Palermo. Jego dzieła 
zostały przetłumaczone na wiele języków. W 2017r. w uznaniu 
wybitnych zasług w twórczości literackiej został odznaczony 
przez prezydenta Republiki Włoskiej Orderem Gwiazdy Włoch.

Na festiwalu Jazz&Literatura zapraszamy na spotkanie z przed-
ostatnią powieścią pisarza L’arte del fallimento / Sztuka Porażki, 
gdzie autor będzie czytał po włosku obszerne fragmenty swojej 
książki w jazzowym akompaniamencie na żywo. Uczestnicy 
spotkania otrzymają uprzednio przetłumaczone na język pol-
ski fragmenty powieści. Spotkanie dedykowane dla wszystkich 
miłośników języka włoskiego i dobrego kryminału.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
continue=4&v=cVfoGZi0iCo

MARZENA ANIOŁ
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„Z Gońcem Górnośląskim na wakacjach”
Pod takim właśnie hasłem prze-
biegał nas tegoroczny letni 
konkurs. Choć wakacje nieste-
ty dobiegły już końca, naszym 
Czytelnikom udało się uwiecz-
nić w obiektywie aparatu foto-
gra� cznego miłe chwile, jakie 
spędzili w trakcie swojego wy-
poczynku… i to z Gońcem Gór-
nośląskim.

Cieszy fakt, że Goniec dotarł w tak 
wiele ciekawych miejsc: między in-
nymi nad polski Bałtyk. Wspaniale 
też prezentował się w ciekawych 
miejscach w naszym regionie. Tym, 
którzy wakacyjne przygody przeży-
wali w swoim mieście, także towa-
rzyszył Goniec Górnośląski.

Niestety trzeba było wyłonić zwy-
cięzców naszej zabawy. Wybór nie 
był łatwy. Na naszych łamach publi-
kujemy ich zdjęcia wraz z dowolnym 
wydaniem Gońca Górnośląskiego. 
Wszystkim uczestnikom dziękuję 
za udział w konkursie.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Leśny Goniec na kijach 
Zwyciężczyni konkursu - Dominika Kowacka w miejscu Uroczysko Buczyna (lasy na granicy Chorzowa i Rudy Śląskiej). Zdjęcie nadesłała Mama 

Dominiki, Pani Katarzyna.

Zaczytane przyjaciółki
Paulina Dobosz i Julia Musialska w domku na jednym z placów zabaw w  Siemianowicach 

Śląskich. Zdjęcie nadesłał Tata Pauliny Pan Damian. Serce rośnie, kiedy widzę, że najmłodsze 
pokolenia zaczytują się w lekturze Gońca Górnośląskiego.

OK z Gońcem
Wspólne czytanie Gońca jest zawsze OK, a szczególnie na wyjeździe w gronie znajomych. 

Zdjęcia nadesłał pan Adam z Siemianowic Śląskich.

Na plaży fajnie jest…
… Ale już zupełnie fajnie bywa na niej z Gońcem Górnośląskim. W tym roku nasza ulubiona gazeta „zawędrowała” z nami aż do Ustki.
Zdjęcia przysłały Eliza i Patrycja z Chorzowa
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Śląskie chroni klimat

SP: Ochrona klimatu na Śląsku i w Katowicach – jak to 
osiągnąć? Uchwałą miejską, Sejmiku Śląskiego? Czy ochrona 
klimatu na Śląsku to praca społeczników czy kontrola Straży 
Miejskiej np. w kwestii spalania śmieci? A może to praca 
dla polityków?

PB: Nie mam wątpliwości, że jest to zadanie dla każdego. 
Ochronę klimatu trzeba mieć w sercu i w głowie. Trzeba za-
cząć od siebie.  Osobiście uważam, że lepszy klimat na Śląsku 
i Katowicach są możliwe. Tego nie da się zaordynować jedną, 
drugą, trzecią uchwałą. Trzeba po prostu pokochać naszą siostrę 
Matkę Ziemię i uwierzyć w to, że my odpowiadamy za zmiany 
klimatu. Trzeba zacząć od siebie.  

SP: Dwa lata temu zaczęliśmy od siebie. Zaczęliśmy razem 
działać w Katowickim Alarmie Smogowym. Zaczęło się wy-
kluwać coś, co teraz nazywamy Stowarzyszeniem BoMiasto. 
Jaką wyciągnąłeś naukę z tych dwóch lat?

PB: Po pierwsze, zmiana społeczna wymaga czasu. Kampania 
Czyste Powietrze w Katowicach trwa już blisko trzy lata. Pierw-
sze pół roku było typowo społecznikowskie, wolontarystyczne 
podejście, czyli „zróbmy coś”. Tak długo, jak nie powstał plan i z 
tego planu przynajmniej jednej rzeczy nie zaczęliśmy realizować, 
a ciągle o tym debatować, to by ta zmiana nie nastąpiła. Potem 
zaczęliśmy rozwijać społeczeństwo obywatelskie. Zaczęliśmy 
angażować ludzi, zbierać podpisy. Powstał projekt uchwały Rady 
Miasta. Pierwsza praca z politykami, nie do końca zakończona 
powodzeniem. Wydawało nam się wtedy, dwa lata temu, że 
cała robota tj. 2 miesiące zbierania podpisów, pół roku pracy 
40 wolontariuszy nad uchwałą poszła na marne.

SP: Dodajmy, że zbierania podpisów także z politykami. 
PB: Tak, ale był to efekt niezamierzony. Dzisiaj w zasadzie 

wszystkie postulaty, które wtedy postawiliśmy są realizowane 
i to ponad nasze ówczesne oczekiwania: znacznie większe pie-
niądze są przeznaczone na realizację polityki antysmogowej, bo 
właśnie o polityce antysmogowej mówimy. Potem zaczęliśmy 
z mieszkańcami budować masę krytyczną. Zaczęliśmy infor-

mować, angażować mieszkańców do podejmowania działań 
antysmogowych. Myślę, że taka pozytywistyczna praca u podstaw, 
z mieszkańcami, zajęcia w przedszkolach, w szkołach, warsztaty, 
konferencje, rozmowy i różnego rodzaju happeningi uświado-
miły mieszkańcom– braki i zaniedbania człowieka w obszarze 
jakości powietrza bardzo negatywnie odbijają się na zdrowiu 
i życiu mieszkańców. Myślę, że wiele z naszych doświadczeń 
możemy wykorzystać w przypadku kampanii klimatycznej. Dziś 
trzeba rozmawiać o zmianach klimatycznych.  Ochrona klimatu 
w mieście jest teraz jednym z elementów polityki klimatycznej 
czy energetycznej. Teraz pytanie: państwa, regionu, miasta? Bez 
wątpienia jest to element polityki i zmiana polityki jest możliwa 
wtedy, gdy osiągnie, zbuduje się odpowiednią masę krytyczną. 
Zbuduje się taki ruch społeczny wokół idei w tym przypadku 
ochrony klimatu. Mieszkańcy zaczną domagać się od polityków, 
zmiany politycznej. Tak długo, jak ważne sprawy dla mieszkań-
ców są bardzo odległe, tak długo nie zajmą się nimi politycy.. 
Jeśli o zmianie klimatu zaczyna się rozmawiać przy niedzielnym 
obiedzie, kiedy o zmianach klimatu zaczynają rozmawiać dzieci 
w przedszkolu, w szkołach, studenci, dziennikarze, wtedy poli-
tycy zaczynają się tematem przejmować. Zaczynają projektować 
prawo, aby jaki sposób tą politykę zmienić. Nie ma co ukrywać, 
przynajmniej w Katowicach, a myślę, że na Śląsku również nie 
ma polityków klimatycznych z prawdziwego zdarzenia. Ludzi, 
którzy z pełnym przekonaniem chcą realizować zmianę w tym 
obszarze. Bo tej zmiany nie do końca rozumieją. Bo ta zmiana 
jest jeszcze dla nich tak odległa. Tymczasem język naukowców 
i aktywistów zajmujących się ochroną klimatu jest dla nich 
niezrozumiały, że jeszcze tego nie czują. 

SP: Patrząc z perspektywy czasu na błędy, które popełni-
liśmy na początku przez naszą, jeszcze niezorganizowaną 
grupę bojowników miejskich, było zbyt duże poleganie 
na politykach. Myśleliśmy, że obywatele zbierają podpisy, 
angażują ich i motywują, ale potem oddają to politykom. 
Okazało się później, że sukces uchwały antysmogowej polegał 
na tym, że bardzo mocno się zaangażowałeś, nawet już po 
jej uchwaleniu. 

PB: Powiem więcej: pierwsza nasza porażka polegała na tym, 
że budowaliśmy jako społecznicy masę krytyczną, zbieraliśmy 
podpisy, aktywizowaliśmy mieszkańców i przekazaliśmy tę 
sprawę politykom, a potem się nią nie zajmowaliśmy. Uzna-
liśmy, wtedy że polityka jest brudna, że polityką powinni się 
zajmować politycy, a nie społecznicy. Przy okazji regionalnej 
uchwały antysmogowej strategia była diametralnie inna. Anga-
żowaliśmy się osobiście. Godziny zbierania podpisów, godziny 
rozmów z mieszkańcami, godziny pisania artykułów, apeli, 
protestów, organizowanie naukowców, budowanie społecz-
nego nacisku na polityków. Później aktywny udział w pracach 
w sejmiku m.in. w procesie konsultacji w komisjach sejmiko-
wych. Od samego początku trzeba uświadamiać polityków, 
że podejmują bardzo ważne dla mieszkańców decyzje. Tak 
to właśnie zadziałało w Sejmiku. Pamiętam, kiedy Marszałek 
Województwa Śląskiego rozpoczynał proces konsultacji spo-
łecznych, my wtedy publicznie obiecaliśmy, że będziemy siebie, 
mieszkańców i instytucje angażować do tego, żeby aktywnie 
wzięli udział w konsultacjach społecznych. Chcieliśmy, aby 
głos mieszkańców regionu został usłyszany. Organizowaliśmy 
spotkania, rozmawialiśmy z ludźmi, politycy byli gośćmi tych 
spotkań. Kiedy projekt uchwały został skierowany do sejmiku, 
pracowaliśmy z politykami. Były komisje, specjalne zespoły 
konsultacyjne. Były spory i przekonywanie wszystkich. Efekt 
był inni niż na poziomie miasta, bo w Sejmiku uchwała anty-
smogowa została przyjęta jednogłośnie. Dla mnie było to dużym 
zaskoczeniem, ale jednocześnie byłem bardzo szczęśliwy, że 
to wszystko nie poszło na marne. Województwo Śląskie, czyli 
kiedyś najbardziej uprzemysłowiony region, którego siłą był 
przemysł wydobywczy, węgiel, hutnictwo, jako drugie w Pol-
sce przyjęło uchwałę antysmogową, czyli uchwałę związaną 
z poprawą jakości powietrza powietrza. Określono plan, który 

potem Marszałek konsekwentnie realizował. Naturalnie my też 
go wspieraliśmy, ponieważ sukces tej zmiany nie został osiąg-
nięty z chwilą przyjęcia uchwały, ale z zaniesieniem tej uchwały 
„pod strzechy”. Zmiana społeczna powstaje, kiedy połączy się 
ze sobą działania społeczników (akcje uświadamiające, alarmy 
smogowe, rozmowy), polityków (konsultacje z mieszkańcami 
i przyjęcie dobrego prawa) i współpracę z mediami. 

SP: Okazało się, że walka o czyste powietrze przy okazji 
stała się walką o czystą politykę. 

PB: Zdecydowanie tak. 

SP: Wyczyszczenie złych mitów o polityce.
PB: Nadszedł czas, aby przewietrzyć miasto, region, Polskę. 

Również dosłownie. Trzeba odczarować politykę. To, co mnie 
zawsze bardzo mocno inspiruje to patrzenie na niemiecką po-
litykę. Dla mnie fenomenem jest to, że prawie dwadzieścia lat 
temu, politycy, społecznicy, przedstawiciele przemysłu siedli 
wspólnie do stołu i uzgodnili, że niezależnie, kto będzie u władzy 
jest konsensus polityczny – polityka transformacji energetycznej 
będzie konsekwentnie realizowana. Ona szybciej lub wolniej 
jest realizowana przez kolejne rządy: zarówno na poziomie 
krajowym, jak i regionalnym. Pamiętam wizytę Johannesa Rem-
mela ministra ochrony klimatu Nadrenii Północnej-Westfalii 
w Katowicach, który na konferencji związanej z transformacją 
energetyczną województwa śląskiego mówił nam, jako starszy 
brat i przyjaciel: „Siądźcie do stołu i odpowiedzcie sobie na 
pytanie, gdzie chcecie, aby wasz region był za 20 lat. Bo to 
w takiej perspektywie trzeba z ludźmi rozmawiać. Jeśli to już 
uzgodnicie to potem konsekwentnie to realizujcie”. To jest 
coś, czego strasznie brakuje w polskiej polityce. Przychodzi 
nowa ekipa, ma swój pomysł na miasto lub region albo kraj 
i wywraca wszystko do góry nogami, bo wszystko (również 
sukcesy) są osiągnięciem przeciwników politycznych i to trzeba 
zniszczyć. Nie. Trzeba w interesie mieszkańców, obywateli być 
konsekwentnym w realizacji ustaleń. Powinna być umowa 
społeczna. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że mieszkańcy chcą 
czystego powietrza, wody, ziemi i energii. Chcą chronić klimat 
i wokół tego trzeba budować odpowiednią politykę. Dla mnie 
doświadczenie ostatnich kilku miesięcy, podczas których wiele 
rozmawiam na temat polityki klimatyczno-energetycznej z po-
litykami europejskimi jest to, że oni konsekwentnie wytyczają 
i realizują  cele klimatyczne. To, czego nam w Polsce brakuje to 
konsekwentnej polityki związanej z ochroną klimatu. 

SP: Kilka dni temu, od tego momentu, w którym rozma-
wiamy, odszedłeś z Polskiego Alarmu Smogowego. I zapo-
wiedziałeś…

PB: … zapowiedziałem, że czas spojrzeć z szerzej perspektywy 
na te działania związane z ekologią, ochroną środowiska. Do-
tarło do mnie, że zły stan powietrza jest tym, co nas najbardziej 
dotyka, ale obok tego jest też ziemia, woda i energia. Jesteśmy 
świadkami kryzysu klimatycznego. Susze, upały, huragany 
i powodzie dotykają nas codziennie. Nawet w Katowicach. 
Ziemia się ociepla, wzrasta ilość dwutlenku węgla w atmosferze 
i to powoduje, że nie jest dobrze. Ludziom trzeba ten kryzys 
klimatyczny uświadamiać i opowiadać o nim. Zauważyłem, że 
jest coraz więcej chętnych, aby o tym kryzysie opowiadać. Od 
kilku miesięcy koordynuję sieć spikerów klimatycznych, grupa 
ok. 30 ekspertów z województwa śląskiego, która uczestnicząc  
w konferencjach, szkoleniach i uczy się opowiadać o zmianach 
klimatycznych. Dziś mamy w regionie ośmioro liderów, którzy 
zaczęli animować ruch na rzecz ochrony klimatu. Od kilku 
miesięcy w Katowicach organizujemy obywatelskie debaty 
klimatyczne Katowice 2050, wydajemy podcasty klimatyczne 
i prowadzimy kampanię w mediach lokalnych o wpływach 
zmian klimatu na zdrowie i życie mieszkańców. Powstaje 
oddolny ruch klimatyczny na Śląsku. Kiedy tylko dołączą do 
niego politycy, to Śląskie skutecznie zacznie chronić klimat.

ROZMAWIAŁ: SEBASTIAN PYPŁACZ

Rozmowa z Patrykiem Białasem, społecznikiem w Fundacji Napraw Sobie Miasto, 
koordynatorem Katowickiego Alarmu Smogowego.
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W obrocie gospodarczym, ale i również w kontaktach mająt-
kowych osób � zycznych, coraz częściej można spotkać instytucję 
potrącenia. Co to jest potrącenie i czy warto z niej korzystać? 
Postaramy się znaleźć na to pytanie odpowiedź.

Potrącenie jest uregulowane w art. 498 i n. kodeksu cywilnego, 
mianowicie „gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie 
dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją 
wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem 
obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości ozna-
czone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne 
i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem 
państwowym”. Z tego wynika, że instytucja potrącenia, określana 
także jako kompensata albo kompensacja, należy do kategorii 
zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania. Polega ona 
na wzajemnym umorzeniu jednorodnych wierzytelności, jakie 
dwie osoby mają jednocześnie względem siebie. Wierzytelności 
będące przedmiotem potrącenia poddane zostają działaniu 
rachunkowemu, którego rezultatem jest wzajemne zniesienie 
tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Należy 
pamiętać, że „wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają 
się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej”. Społeczna 
użyteczność instytucji potrącenia wyraża się głównie w tym, że 
uchyla ona konieczność efektywnego wykonania zobowiązań 
przez obie strony. Duże znaczenie gospodarcze potrącenia polega 
również na tym, że uchylając obowiązek realnego wykonania 
zobowiązań, ogranicza ono potrzebę przemieszczania środków 
pieniężnych, przez co oszczędza kosztów i ryzyka oraz usprawnia 
i przyspiesza obrót.

Możemy wskazać na się trzy funkcje potrącenia, tj. zapłaty, 
egzekucji i gwarancyjną (zabezpieczenia).Funkcja zapłaty wyraża 
się w tym, że w wyniku potrącenia wzajemne zobowiązania dłuż-
ników ulegają umorzeniu tak, jakby dłużnicy spełnili świadczenia. 
Wprawdzie przez potrącenie strony nie otrzymują efektywnie 
należnych im świadczeń, ale wskutek zaliczenia wierzytelności 

jednej z nich na poczet wierzytelności drugiej każda ze stron 
zostaje zwolniona ze swego długu, co pozwala uznać ich długi 
za spłacone. Tym samym potrącenie jako sposób wygaszenia 
stosunku zobowiązaniowego uznaje się za równoważny spełnieniu 
świadczenia (zapłacie). Potrącenie można więc uznać za surogat 
wykonania zobowiązania (zapłaty). Funkcja egzekucyjna polega 
na tym, że potrącający przez jednostronne narzucenie umorzenia 
wzajemnych wierzytelności wymusza zarazem realizację swojej 
należności, nawet jeżeli druga strona nie ma zamiaru jej spełnić. 
Dla skuteczności potrącenia w świetle unormowania art. 498 
§ 1 k.c. wystarczające jest oświadczenie strony dokonującej 
potrącenia, a zgoda adresata nie jest konieczna. Z tej przyczyny 
potrącenie uznawane jest także za sposób dochodzenia rosz-
czeń. Można w tym przypadku mówić o prywatnej egzekucji, 
gdyż przymusowe zaspokojenie wierzyciela następuje z mocy 
samego oświadczenia potrącającego, bez udziału sądu i orga-
nu egzekucyjnego. Egzekucyjny walor potrącenia ujawnia się 
szczególnie silnie w przypadku niewypłacalności dłużnika, kiedy 
to potrącenie staje się często jedynym sposobem zaspokojenia 
wierzyciela. Funkcja gwarancyjna wiąże się z tym, że potrącenie 
daje całkowitą pewność zaspokojenia wierzyciela, gdy tylko 
potrącenie stanie się dopuszczalne, tzn. jeśli w odniesieniu do 
określonych wierzytelności powstanie tzw. stan potrącalności. 
Potrącenie zabezpiecza przy tym realizację interesu wierzyciela 
nawet wówczas, gdy dojdzie do przedawnienia, przelewu lub 
zajęcia potrącanej wierzytelności przez osobę trzecią. Gwaran-
cja zawarta w potrąceniu jest więc silniejsza niż na przykład 
w przypadku prawa zatrzymania, czy prawa powstrzymania 
się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, które również 
służą zabezpieczeniu interesów stron mających względem siebie 
przeciwstawne wierzytelności.

Musimy również pamiętać, że kodeks cywilny wyłącza  w nie-
których przypadkach możliwość potrącenia. Mianowicie, zgodnie 
z treścią art. 505 kodeksu cywilnego:

„nie mogą być umorzone przez potrącenie:
wierzytelności nieulegające zajęciu;
wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania
wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych
wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez 

przepisy szczególne”.
Reasumując, należy stwierdzić, iż instytucja potrącenia jest 

coraz bardziej istotnym narzędziem do egzekwowania naszych 
roszczeń, dlatego warto o niej pamiętać przy planowaniu egze-
kucji naszych należności. Z doświadczenia adwokata Dariusza 
Nowaka oraz Michała Materowskiego z LAW & TAX Kancelarii 
Adwokackiej w Katowicach wynika, iż w trakcie ewentualnego 
sporu sądowego, takie oświadczenie może zniwelować docho-
dzenie roszczenia wobec nas.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII 

ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.

UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Potrącenie – co to jest i kiedy możemy z tego 
skorzystać?

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, życzymy wszystkim, 
i nauczycielom, i uczniom, wielu sukcesów, a przede wszystkim zdrowia! 

Śląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia 

R E K L A M A
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Kreatywne miejsca 
na mapie Chorzowa

Aktorem kocham bywać !
Co kryje się pod tym zagadkowym tytułem? Dowiemy się, odwiedzając 

Salon Artystyczny MDK „Koszutka” w Katowicach już 17 września. Autorem 
tych słów jest Robert Moskwa, gwiazda serialu „M jak Miłość”, ale jak się 
przekonamy w trakcie wieczoru nie tylko aktor � lmowy i teatralny oraz dy-
rektor Teatru K2 we Wrocławiu. Jak twierdzi nasz gość, aktorem być uwielbia, 
ale tylko nim bywa… Jak sądzę tym stwierdzeniem udało mi się rozbudzić 
ciekawość naszej publiczności i czytelników na tyle, by Salon Artystyczny 
o godzinie 17.00 odwiedzić i wziąć udział w tym interesującym wydarzeniu. 
Myślę, że będzie ono dużym zaskoczeniem. Zapraszam na spotkanie. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Teatr Czarnego Tła i Pracownia Działań Twórczych 
zapraszają do uczestnictwa w swoich aktywnoś-
ciach.

Teatr Czarnego Tła zaprasza na swoje spektakle wg re-
pertuaru.

22 sobota - godz. 16.00  „Kosmiczna podróż”  
22 sobota - godz. 18.00  „Królowa - rock bajka” 
23 niedziela- godz. 16.00  „Ale...cyrk...” 
29 sobota- Noc Teatrów Metropolii
UWAGA ! Bilety i zgłoszenia już dostępne.

14.00 – 15.30 „Tajemnice czarnego teatru ” - rodzinne 
warsztaty czarnego  teatru dla dorosłych i dzieci.

17.00-18.00 – spektakl „Ale...cyrk...”
18.00 – 19.30 – „Lalki witają w teatrze” – wystawa 

lalek i rekwizytów stworzonych w teatrze. 
20.00-21.00 – Pod hasłem –  „Teatr z lalkami, nie tylko 

teatrem dla dzieci”, chcemy zaprezentować przedstawie-
nie „Królowa – rock bajka”

- Od 5 września, w godzinach 16.30 -18.30 zapraszamy 
dzieci i młodzież na warsztaty czarnego teatru. Chcemy 
stworzyć grupę teatralną, która w każdą środę będzie 

się spotykać i pracować na tajemnicami tej techniki 
teatralnej. W programie ćwiczenia animacji przedmio-
tów, nauka ruchu scenicznego, tworzenie scenariuszy 
i rekwizytów – zachęca założycielka Teatru Czarnego 
Tła Aleksandra Kajewska.

Szczegóły znajdują się na naszej stronie www.teatr-
-czarnego-tla.blogspot.com.

Pracownia Działań Twórczych zaprasza dzieci w po-
niedziałki na zajęcia „Rękodzieci” w godz. 17.00-19.00 
w czasie których tworzymy różne ozdoby w różnych tech-
nikach.

We wtorki lub czwartki zapraszamy dorosłych na 
warsztaty witrażu i mozaiki. Widzimy się zawsze w godz. 
16.00-19.30 i tworzymy.

W środy, w godz.16.00-19.30 zapraszamy miłośniczki 
decoupage oraz scrapbookingu. Uczymy się, tworzymy, 
rozmawiamy.

W soboty w godz.10.00-14,00 zapraszamy dorosłych 
i młodzież na warsztaty rysunku i malarstwa.

Na wszystkich zajęciach witamy również całkowicie 
początkujących, którzy będą mieli okazję stopniowo 
uczyć się i rozwijać.

Szczegóły na www.aleksandra-lyna-art.blogspot.com.
TCZT
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GALERIA SZARA, KATOWICE 

Wystawa powstała w ramach drugiej edycji programu rezydencyjnego realizowanego przez Galerię Szarą w partnerstwie z Muzeum Śląskim w Katowicach. 
Punktem wyjścia rezydencji jest wystawa „Męska rzecz” prezentowana w Muzeum Śląskim. Artyści Irmina Rusicka i Kasper Lecnim analizują potrzebę 
rywalizacji, posiadania władzy, poniżenia przeciwnika i zdobycia szacunku realizowaną za pomocą pokazu siły, który często opiera się na irracjonal-
nych zachowaniach potencjalnych macho-zwycięzców. Zadają również pytanie o to, czy właśnie tytułowa obawa przed wyginięciem nie jest obecnie 
jednym z najsilniejszych powodów maczystowskich zachowań zarówno w życiu codziennym, jak i politycznym.

JOANNA RZEPKA-DZIEDZIC
KURATORKA WYSTAWY

Z obawy przed wyginięciem

Od lat jest jednym z najbardziej obleganych w naszym regionie. „Lato 
z teatrem” na scenie zabrzańskiej w tym roku zakończyło się nieco-
dziennym spektaklem „Gniazdo”. 

Trudno chyba o bardziej znaną legendę niż ta o powstaniu Państwa 
Polskiego z udziałem trzech braci Lecha, Czecha i Rusa. Kto zatem spo-
dziewałby się, że historia ta jeszcze czymś nas zaskoczy? Jak czytamy na 
stronie internetowej Teatru Nowego i w komentarzach na jego pro� lu FB 
- ano zaskoczyła! To zasługa młodych ludzi, uczestników „Lata z teatrem”, 
które upływało bardzo twórczo i pracowicie. Młodzież pod czujnym okiem 
tamtejszych aktorów przygotowała odsłonę tej opowieści w zupełnie nowej, 
pomysłowej aranżacji. Z lekkim przymrużeniem oka! Trzej bracia chcąc 
założyć własne państwa, wyruszają z rodzinnego domu w podróż pełną 
przygód. A jak to z podróżą bywa, zdarzenia na niej zadziane nie zawsze 
należą do najbezpieczniejszych. Nie może być inaczej, skoro palce maczał 
w nich sam Popiel, a jak dobrze pamiętamy, postać ta nie ma nic wspólnego 
z miłym gościem. Niemniej, pomimo jego intryg, jak relacjonują widzowie 
– spektakl wyszedł fantastycznie! Będzie go można ponownie zobaczyć już 
niebawem, bo w trakcie 9 Nocy Teatrów Metropolii już 29 września. 

A samo lato? Choć dobiegło końca, było pełne niezapomnianych wrażeń 
i wspaniałych nadziei na kolejne. 

Tymczasem przed zabrzańską załogą nowy sezon artystyczny, który jak 
się niebawem dowiemy, przyniesie nam wiele interesujących wydarzeń, do 
śledzenia których gorąco zachęcam.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

„Gniazdo” – cudowny � nał lata z teatrem
Nasza recenzja Owacje na stojąco 

i wyrazy uwielbienia
Pojechali, zagrali… i wrócili… Pełni pozytywnych 
wrażeń, wspomnień i sukcesów rzecz jasna! Akto-
rzy Teatru Nowego w Zabrzu zachwycili zagranicz-
ną publiczność na Festiwalu Teatrów Regionalnych 
w gruzińskiej Poti.

Czym tak zachwycili? „Dziennikiem Anny Frank”! Trudno 
wyobrazić sobie, by mogło być inaczej. Adaptacja sztuki 
Erica-Emmanuela Schmitta w wykonaniu zabrzańskich 
aktorów innej reakcji wywoływać bowiem nie może. To 
zachwyt pomieszany z zaniemówieniem i domieszką grozy. 
Osadzona w czasach II wojny światowej opowieść o losach 
młodej Żydówki Anny Frank, jak łatwo się domyślić nie ma 
szczęśliwego � nału, a pogodna i nawet momentami zabawna 
wymowa spektaklu tylko potęguje grozę tej historii. Widz 
ulega złudnemu wrażeniu, że być może jednak skończy się 
ona dobrze. Jej niewątpliwym atutem jest także jej ponad-
czasowość, uniwersalność. Jest znana odbiorcom na całym 
świecie. – Widzowie orientowali się w tematyce spektaklu 
i historii, którą opowiada – mówi Jakub Piwowarczyk, który 
w specjalnej rozmowie dla Gońca Górnośląskiego wraz z Da-
nutą Lewandowską zrelacjonowali swój pobyt na Festiwalu 
Teatrów Regionalnych w Gruzji. – Pomimo niedogodności, 
jakie sprawił brak dokładnego tłumaczenia – dochodziły do 
nas potem takie głosy, że trzeba było się czasem domyślać 
o co chodzi w poszczególnych scenach, bo dialogi były 
niezrozumiałe - odbiór był bardzo pozytywny. Po dwóch, 
trzech scenach były oklaski, to już wiedzieliśmy, że chyba jest 
dobrze – podkreśla Jakub Piwowarczyk. – Widzowie tego 
festiwalu bardzo cenią nasz teatr i nasz zespół – zaznacza 
Danuta Lewandowska. – Na każdym kroku doświadczyliśmy 
dowodów uznania i sympatii. Spektakl po prostu się bardzo 
podobał – kwituje Danuta Lewandowska.

Nie można nie wspomnieć o cudownej atmosferze fe-
stiwalowej. Mimo koszmarnego upału, Gruzja po raz 
kolejny – nie była to wszak przecież pierwsza wizyta w Poti 
- zachwyciła i przyjęła aktorów bardzo gościnnie.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Igrzyska Śmierci 
SUZANNE COLLINS

WYDAWNICTWO MEDIA RO-
DZINA

Czy  zdołałbyś przetrwać 
w dziczy, zdany na własne siły, 
gdyby wszyscy dookoła próbo-
wali wykończyć cię za wszel-
ką cenę? Na ruinach dawnej 
Ameryki Północnej rozciąga 
się państwo Panem, z imponu-
jącym Kapitolem otoczonym 

przez dwanaście dystryktów. Okrutne władze sto-
licy zmuszają podległe sobie rejony do składania 
upiornej daniny. Raz w roku każdy dystrykt musi 
dostarczyć chłopca i dziewczynę między dwuna-
stym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli udział 
w Głodowych Igrzyskach, turnieju na śmierć i ży-
cie, transmitowanym na  żywo przez  telewizję.
Trylogia Suzanne Collins to prawdziwy bestseller: 
wszystkie trzy tomy odniosły niekwestionowany 
czytelniczy i sprzedażowy sukces. Wartka akcja 
i trzymająca w napięciu historia nie zawiodą nawet 
wymagających czytelników.

Opowieści z Narnii. Lew, 
Czarownica i stara szafa,
Książe Kaspian, Podróż

CLIVE STAPLES LEWIS
WYDAWNICTWO 
MEDIA RODZINA

Chroniąc się przed nalotami 
na  Londyn, podczas II wojny 
światowej, czwórka młodych lu-
dzi tra� a do domu pewnego pro-
fesora. Przez przypadek znajdują 
starą szafę z futrami, która okazuje 
się tajemnym przejściem do nie-

zwykłej krainy – Narnii. Mieszkańcom Narnii grozi 
niebezpieczeństwo i to właśnie młodzi bohaterowie 
mogą przynieść im ratunek. Nieocenionym wspar-
ciem dla młodych bohaterów: Łucji, Zuzanny, Piotra 
i Edmunda okaże się Lew Aslan.

Ten magiczny czas, kiedy teatr 
otwiera swoje progi nocą w tym 
roku nadejdzie 29 września, pro-
ponując swoim widzom spektakle, 
które w minionym sezonie arty-
stycznym nie tylko zapewniły wi-
dzom doskonałą rozrywkę. Skłoniły 
do refleksji, przemyśleń, wywołały 
wzruszenia. A zatem 29 września 
o godzinie 18.00. – „Dziennik Anny 
Frank”. Dzieło wybitne, wywołujące 
wielkie emocje, a zabrzańską rea-
lizację, przed którą nikt wcześniej 
nie odważył się zmierzyć z utwo-
rem Erica-Emmanuela Schmitta, po 
prostu trzeba zobaczyć. O godzinie 
21.00. zaś – „Kolacja dla głupca” 
Francisa Vebera. Głupcem będzie 
na pewno ten, kto z zaproszenia na 
tę kolację nie skorzysta i nie od-
wiedzi Teatru Nowego w trakcie 
9 Nocy Teatrów Metropolii. Poza 
spektaklami moc innych wydarzeń 
i atrakcji. Nie może Was zatem tej 
nocy w teatrze zabraknąć!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Metropolitalna 
Noc Teatrów
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To już 9 lat od czasu tragicznej śmierci naszej najmłodszej 
Mistrzyni Olimpijskiej z Sydney, która już jako 17-latka 
stanęła na najwyższym stopniu podium. Niestety, w wie-
ku 26 lat nasza złota medalistka zmarła nagle i niespo-
dziewanie. Od tego czasu już rokrocznie jest organizo-
wany Memoriał na jej cześć. 

Tym razem po raz pierwszy te wspaniałe zawody lekkoatle-
tyczne zostały zorganizowane na Stadionie Śląskim  w miej-
scu do tego wprost stworzonym. Na odnowionym obiekcie 
zasiadło ponad 41 tys. kibiców, aby oklaskiwać światowych 
mistrzów oraz naszych wybitnych lekkoatletów, którzy należą 
do światowej czołówki. Udowodnili nam to po raz kolejny na 
niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Berlinie, 
zajmując w klasy� kacji generalnej drugie miejsce. Licznie 
zgromadzeni kibice przybyli  wszystkim podziękować za te 
niezapomniane chwile. 

Zawody rozpoczęły się od przemarszu Górniczej Orkiestry 
Dętej „Bytom”, następnie został odegrany Hymn Polski - Ma-
zurek Dąbrowskiego i zawody zostały uznane za otwarte. 
Wszyscy zgromadzeni w to letnie popołudnie na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie mogli podziwiać świetne zawody lek-
koatletyczne. Zainaugurował je od rzutu oszczepem 20 letni 
Cyprian Mrzygłód, zajmując trzecie miejsce. Potwierdził, że 
jest nadzieją polskiego oszczepu.

Kolejną konkurencją, która rozpoczęła się od mocnego 
uderzenia, był bieg na 100 metrów przez płotki, gdzie nasza 
reprezentantka - Klaudia Siciarz zanotowała szybki bieg, co 
dało jej trzecie miejsce.

Ewa Swoboda nie miała już sobie równych w biegu na sto 
metrów, wywołując tym samym wielki entuzjazm na trybunach. 
W tej samej konkurencji tylko wśród mężczyzn fenomenalny 
bieg tego dnia zanotował Ronnie Baker, ustanawiając wynikiem 
9,87 rekord świata w 2018 oraz najlepszy wynik na 100 metrów 
rozgrywanych w Polsce. 

Bardzo dużo emocji dostarczył bieg na 1500 metrów, gdzie 
nasza reprezentantka So� a Ennaoui  do ostatnich metrów  
walczyła o zwycięstwo  z Collen Quigney. Niestety w tym dniu 
lepsza okazała się  Amerykanka.

Kibicie zgromadzeni tego dnia na stadionie trzymali kciuki 
za Justynę Święty-Ersetic - świeżo upieczoną podwójną Mi-
strzynię Europejską z Berlina, ale niestety tego dnia nasza 
mistrzyni musiała uznać wyższość Caster Semenyi,  która 
zwycięstwo przypieczętowała rekordem życiowym. Wśród 
panów bezkonkurencyjny na dystansie 400 metrów był Steven 
Gardiner,  wyprzedzając drugiego na mecie Karola Zalew-
skiego .

W ostatnim pojedynku biegowym tego dnia kibice mieli 
przyjemność obserwować pojedynek dwóch naszych wybit-
nych reprezentantów na dystansie 800 metrów. Tego dnia 
najlepszy okazał się Marcin Lewandowski, pokonując trzeciego 
Adama Kszczota.

W konkurencji skoku wzwyż najlepszy okazał się Piotr Lisek, 
tego dnia został poniesiony przez publiczność na wysokość 
5,85 metra. 

W konkurencjach siłowych: w rzucie młotem Paweł Fajdek 
oraz Joanna Fiodorow pokazali konkurentom, kto tu rządzi. 
W pchnięciu kulą wśród panów zawody toczyły się pod dyk-
tando Michała Haratyka, a wśród pań nasza reprezentantka 

Paulina Guba musiała uznać wyższość tylko Białorusinki 
Aliony Dubitskay.

Dodatkowo zostały zorganizowane biegi na 100 metrów 
dla dzieci gdzie wygrała Klaudia Chrostek, wśród osób nie-
pełnosprawnych zwycięstwo odnieśli Michał Majchrzak oraz 
Sandra Pieczychlebek, natomiast w rywalizacji trójkołowców 
bezkonkurencyjny okazał się Sebastian Kolat . 

Inauguracyjny miting w to letnie popołudnie przebiegł w rodzin-
nej atmosferze, co było widoczne zarówno wśród zawodników, jak 
również licznie zgromadzonych kibiców, którzy byli przywdziani 
w barwy narodowe. Jak widać da się dopingować naszych repre-
zentantów w kulturalnej atmosferze, nie przepłacając przy tym 
za bilety. W tej dyscyplinie mamy gwarancję dobrego występu 
na wysokim poziomie z workiem medali z każdej dużej imprezy, 
nie to co w innej dyscyplinie, gdzie wszyscy przed zbliżającą się 
imprezą przyozdabiają samochody w barwy narodowe, a później 
chowają głowę w piasek. Może warto docenić naszych lekkoatletów, 
wypełnić stadion do ostatniego wolnego miejsca i zacząć jeździć 
samochodami w biało czerwonych barwach? Gwarantuję, że 
dumnie będziemy wypinać pierś do ostatnich minut Mistrzostw . 

W całej tej beczce miodu znalazła się łyżka dziegciu. Po raz 
kolejny komunikacja miejska nie stanęła na wysokości zadania, 
nie od dzisiaj było wiadomo, że wokół stadionu jest niewystar-
czająca ilość miejsc parkingowych i najłatwiej przetransportować 
kibiców komunikacją miejska właśnie, do czego nawoływali 
przecież organizatorzy. Nie może być jednak tak, że pomiędzy 
transportami jest różnica kilkudziesięciu minut, powinny być 
podstawione specjalne transporty w odstępach kilkuminuto-
wych,  żeby w przyszłości sprawnie rozładować korki. 

ŁUKASZ MACIOSZEK

Memoriał Kamili Skolimowskiej 
po raz pierwszy w Kotle Czarownic

R E K L A M A

W sobotę, 8 września już po raz 6. wspo-
minać będziemy mecz, który przeszedł do 
historii polskiej piłki nożnej. Tym razem 
wybraliśmy spotkanie Polska – Anglia (2:0) 
z eliminacji mistrzostw świata `74. Mecz odbył 
się 6 czerwca 1973 r. na Stadionie Śląskim, 
a zwycięstwo 2:0 w obecności ponad 100 000 
widzów przeszło do legendy polskiego futbolu. 
To po tym spotkaniu angielscy dziennikarze, 
pod wpływem niezwykłej atmosfery, która 
zapanowała na obiekcie, nazwali Stadion Śląski 
„Kotłem czarownic”.

Mecz przeszedł do historii jeszcze z innych 
powodów. To podczas tego spotkania piękne 
gole strzelali Robert Gadocha (czy Jan Banaś? 
- do dziś nie wiadomo do końca których z nich 
strzelił pierwszą bramkę dla biało-czerwonych) 
oraz Włodzimierz Lubański. Ten ostatni naba-
wił się w trakcie meczu kontuzji, która zatrzy-
mała jego karierę na parę lat.

Początek meczu wspomnień o godz. 12.15! 
Wcześniej, od 9.30, a także po meczu oldbo-
jów do godz. 17.00 rozgrywany będzie turniej 
piłkarski dla dzieci z rocznika 2008 z udziałem 
drużyn z naszego regionu. Podczas imprezy nie 
zabraknie zabaw i konkursów z nagrodami.

Każdy, kto przyniesie ze sobą jakiś gadżet 
związany z meczem Polska – Anglia z 1973 roku 
typu: bilet, program, proporczyk itp. otrzyma od 
nas upominek. W archiwum Stadionu Śląskiego 
nie mamy plakatu z tego meczu, może ktoś 
wie, gdzie można go znaleźć? Liczymy także 
na wspomnienia związane z tamtym meczem, 
zdjęcia osób z pamiątkami utworzą specjalną 
galerię na o� cjalnym pro� lu Stadionu Śląskiego 
na Facebooku.

Wstęp wolny!

Dotychczas na Sportowej lekcji historii 
wspominaliśmy:

- w 2013 r. mecz Polska - Brazylia z 1938 r.
- w 2014 r. mecz Polska - RFN z 1974 r.
- w 2015 r. mecz Górnik Zabrze - AS Roma 
z 1970 r.
- w 2016 r. mecz Polska – Portugalia 
z 1986 r.
- w 2017 r. mecz Polska – ZSRR 
z 1957 roku.

Harmonogram imprezy:
- 9:30 – 12:00 – turniej piłkarski dla dzieci 
z rocznika 2008 z udziałem 8 drużyn
- 12:15 – 13:25 -  mecz wspomnień Polska 
– Anglia z 1973 roku - przy muzyce i w stro-
jach z tamtych lat zagrają: Reprezentacja 
Śląskich Oldbojów – Zaproszone Gwiazdy
- 13:30 - 17:00 – c.d. turnieju piłkarskiego
- 17.10 – zakończenie turnieju, wręczenie 
nagród i pucharów

W programie imprezy:
- konkursy i zabawy z nagrodami
- wystawa archiwalnych zdjęć
- muzyka z lat 70.
- historyczne relacje radiowe
- wspomnienia piłkarskich gwiazd

Przyjdź z oryginalną pamiątką z meczu Pol-
ska-Anglia z 1973 r. na Stadionie Śląskim, 
a dostaniesz od nas upominek – szczegóły 
na www.stadionslaski.pl
Powspominaj razem z nami!!!

SPORTOWA LEKCJA HISTORII, lekcja 6.
8 września 2018 r., boisko treningowe Stadionu Śląskiego


