
Uniwersytet Śląski inauguruje XXVIII letnią szkołę języka, literatury 
i kultury polskiej. Do 29 sierpnia w Cieszynie odbywać się będą zajęcia 
organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej uczelni. 

Kursy odbywają się nieprzerwanie od prawie 30 lat, a z roku na rok uczest-
niczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem 
języka polskiego, pięknem polskiej kultury, bogactwem literatury i historią 
naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły odbyła się 1 sierpnia w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie. 

W tegorocznym kursie bierze udział prawie 250 osób z blisko 30 krajów 
świata, wśród których znajdą się stypendyści Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej, Senatu RP oraz studenci uczelni partnerskich Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach (m.in. ponad 40-osobowa grupa studentów 
z Beijing University of Technology w Pekinie oraz Southwest University 
w Chongqing). Str. 8

Czym jest produkt tradycyjny? Czym jest smak regionu? Odpowiedzi na te pytania szukałam w Muzeum 
„Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie”. Tamtejszy Jarmark Produktów Tradycyjnych przyniósł mi też 
wiele innych re� eksji. Jakich? Na pewno smacznych…                    Str. 7
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Na śląskim jarmarku 
tradycyjnie
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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-SPOŁECZNY

Nie tylko Ciù Ciù Ua…
… ale Head, Sholders, Knees and Toes, czyli 
o tym, co każdy animator ma na głowie i nie 
tylko na głowie. 

Str. 4

Najbardziej ekologiczne miasto 
w Polsce

O przemianie stolicy katowickiej metropolii roz-
mawiamy z prezydentem Marcinem Krupą. Str. 3.

Cenione za granicą
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Bez rosołku i wykładziny w pokoju

„Na co wajajōm polske wandrusy” – pisał już niegdyś na ten temat nasz 
naczelny gońcowy felietonista Ojgyn z Pinioków. Wyjaśniając: na co narzekają 
polscy turyści, wczasowicze? A chyba na wszystko – takąż tezę stawia Pan 
Ojgyn. Po moich ostatnich wczasach stwierdzam, że nie sposób się z nim 
nie zgodzić. Str. 6
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Mija dokładnie rok, od kie-
dy ocieplają blok, w którym 
mieszkam. Sprawa zaiste in-
teresująca. Prace z tym zwią-
zane miały rozpocząć się: 
UWAGA! w lecie 2016, a ru-
szyły dokładnie rok później, 
czyli dziś od planowanego 
początku przedsięwzięcia tak 
naprawdę mijają dwa lata, 
ale kto by się tam czepiał. 
Zapewne dosyć kuriozalnie 
zabrzmi zatem stwierdzenie, 
że ekipa remontowa jakoś sprawniej radzi sobie z robo-
tą, niż na początku inwestycji, bo koniec prac … widać. 
Chyba? W ciągu mijającego roku ocieplili pięć z dziesię-
ciu ścian. No to chapeau bas! Niemal są na półmetku. 
Nie wiem. Nie znam się na ocieplaniu i remontowaniu 
budynków. Być może tak długo trwać to musi. Niemniej, 
obserwując inne podobne prace w okolicy, odnoszę wra-
żenie, że przebiegają jakoś żywiej. Czy ponad roczna 
dłubanina przy elewacji może być uciążliwa dla miesz-
kańców? Ależ skąd! Co najmniej krępująca, gdy jakiś 
pan zagląda do okna, bo kto by się tam przejmował 
niekończącym się rozgardiaszem wokół i wiecznie zapy-
lonym mieszkaniem? Sprzątanie wydaje się być pracą 
Syzyfa… Perfekcyjna pani domu byłaby z pewnością w 
czarnej rozpaczy. Jakież to szczęście, że nią nie jestem.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Od Redakcji:
Jakoś żywiej

Zdarzyło się
Dla Olimpiad Specjalnych

Z okazji 50-lecia najważniejszej i największej organizacji spor-
towców z niepełnosprawnością intelektualną jakimi są Olimpiady 
Specjalne Stadion Śląski można było podziwiać rozświetlony na 
czerwono. – Każda inicjatywa, która może rozsławić sport osób 
niepełnosprawnych intelektualnie jest warta zaangażowania. 
Stadion Śląski, który w czerwcu gościł sportowców Olimpiad 
Specjalnych na letnich igrzyskach, teraz z dumą rozświetli się dla 
Nich na czerwono- podkreślił Krzysztof Klimosz, prezes spółki 
Stadion Śląski. Wraz z chorzowskim obiektem na czerwono roz-
błysło również ponad 170 słynnych obiektów na całym świecie, 
w tym: wodospady Niagara na granicy Stanów Zjednoczonych 
i Kanady, Opera w Sydney, Most nad Cieśniną Bosfor w Stam-
bule, Pływalnia Olimpijska w Pekinie, Zamek Moorish górujący 
nad Gibraltarem oraz jeden z najbardziej rozpoznawanych neonów 
– przy placu Picadilly w Londynie.

Mikołowskie projekty

W Sali Biura Rady UM Mikołów zostały podpisane umowy na 
do� nansowanie 5 projektów. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz 
Mikołowa Stanisław Piechula oraz Marszałek Województwa 
Śląskiego Wojciech Saługa. Podpisanie umów dot. transportu 
niskoemisyjnego, termomodernizacji budynków i projektów 
„miękkich” w Mikołowie w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Lista projektów robi 
wrażenie, a dotyczy: Szkoła otwarta na wiedzę – etap II, Program 
wsparcia społeczności lokalnych, Centrum Przesiadkowe, Termo-
modernizacje: Podleska 60, Poprawa jakości powietrza atmosfe-
rycznego w Gminie Mikołów (Prusa 5 a-f, os. Mickiewicza 24)

Słodko, że palce lizać

Tak właśnie było w trakcie Dnia Miodu w Muzeum „Gór-
nośląskim Parku Etnogra� cznym w Chorzowie.  - Miód ma 
to do siebie, że po pierwsze jest pokarmem i możemy go na co 
dzień jeść, a po drugie jest lekarstwem – mówi Henryk Działo, 
mistrz pszczelarski, który w rozmowie z Gońcem Górnośląskim 
opowiadał o nieprzecenionych, dobroczynnych właściwościach 
i walorach smakowych miodu. Każdy, kto zachoruje, chciałby 
z pewnością, powracać do zdrowia stosując tylko tak smaczne 
medykamenty. No niestety! Lekarstwa rzadko kiedy dobrze sma-

kują, a niejednokrotnie paskudny smak, nie gwarantuje naszego 
ozdrowienia. Miód natomiast nie tylko wspaniale leczy, ale i jest 
po prostu pyszny. – Nie znam drugiego takiego produktu – mówi 
Henryk Działo. 

Cała rozmowa z mistrzem pszczelarskim na www.goniec-
-gornoslaski.pl.

„Gniazdo” – cudowny � nał 
„Lata z Teatrem”

Pod takim właśnie tytułem młodzież uczestnicząca w „Lecie 
z Teatrem” zaprezentowała, to czego nauczyła się w trakcie waka-
cyjnego teatralnego turnusu. „Gniazdo” to opowieść o początkach 
państwa polskiego - w wersji nieco mniej poważnej. Trzej bracia 
Lech, Czech i Rus mają dosyć życia we wspólnym domu i chcą 
założyć własne państwa, więc wyruszają w niebezpieczną podroż. 
Jak ona przebiegała? Zaskakująco humorystycznie, gwarantując 
zarówno grającym, jak i publiczności wspaniałą zabawę. Warto 
wspomnieć, że wakacyjne zajęcia w Teatrze Nowym w Zabrzu 
są jednymi z najbardziej obleganych w naszym regionie.

Lato Otwartych Boisk

Po raz trzynasty Stadion Śląski zaprosił dzieci i młodzież do 
udziału w Lecie Otwartych Boisk. Akcja miała na celu zaszczepić 
w młodych ludziach ducha sportu i aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. Z tej okazji obiekt udostępnia co roku 
swoje tereny, na których rozgrywają się rozliczne mecze i odby-
wają ciekawe zajęcia. Uczestnicy mogą korzystać z boisk do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, z kortów tenisowych oraz bieżni 
lekkoatletycznej. Lato Otwartych Boisk to również specjalnie 
przygotowane gry i zabawy sportowe, zajęcia rekreacyjno-ruchowe 
oraz warsztaty plastyczne. Ponadto uczestnicy mają możliwość 
zobaczyć wnętrze „Kotła Czarownic” i wejść do szatni reprezen-
tacji, na arenę główną, zasiąść na trybunach, a także zobaczyć 
wystawę „Potęga emocji. Stadion Śląski 1956-2018”, na którą 
składają się fotogra� e, fragmenty nagrań oraz oryginalne eks-
ponaty zaprezentowane w multimedialny sposób.

Letnia Akademia Przedsiębiorczości

Trwa kolejna edycja Letniej Akademii Przedsiębiorczości, 
która jest projektem organizowanym przez Urząd Miasta i Mło-
dzieżowy Dom Kultury im. dr. H. Jordan oraz siemianowickich 
przedsiębiorców. W jego ramach odbędą się cztery 5-dniowe, 
bezpłatne turnusy dla dzieci z siemianowickich szkół podsta-
wowych, w trakcie których najlepsi młodzi uczniowie poznają 
siemianowickie � rmy, MMJ, Auto Zastępcze, Śląski Klub Golfowy, 
Mair Studio, Grupę Kazubik i Partnerzy, Hotel Diament Vacanza, 
Adient Seating Poland, Sp. Z o.o. Zakład Stolarski Piotr Kluska 
oraz P-Med. Prócz tego najmłodsi poznają tajniki przedsiębior-
czości dzięki Akademii WSB, zapoznają się z pracą urzędników 
w Urzędzie Miejskim oraz odkryją „siemianowickie centrum 
Kopernik” wraz z panem majsterklepką.

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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Katowice najbardziej ekologicznym 
miastem w Polsce

O przemianie stolicy katowickiej metropolii rozmawiamy z prezydentem Marcinem Krupą

Katowice - kiedyś miasto przemysłowe 
– a dziś mówicie o przemyśle spotkań. Co 
to oznacza?

W ostatnich latach zainwestowaliśmy gi-
gantyczne środki w podnoszenie jakości życia 
w mieście. Powstała u nas za ponad miliard 
złotych Strefa Kultury, którą dziś odwiedzają 
goście z całej Europy – by podziwiać świetną 
architekturę czy posłuchać muzyki w jednej 
z najlepszych sam koncertowych świata. Otrzy-
maliśmy prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego 
Muzyki UNESCO jako jedyne miasto w tej 
części Europy. Postawienie na kulturę przynio-
sło owoce i pozwala nam zmieniać wizerunek. 
Dziś gościmy tysiące ludzi w ramach naszych 
międzynarodowych festiwali, wydarzeń spor-
towych i biznesowych. To właśnie jest przemysł 
spotkań. Bardzo duży udział w tym procesie 
mają sami katowiczanie, którzy są mocno za-
angażowani w życie miasta, sami inicjują wiele 
procesów. 

Co dziś stanowi dla Katowic największe wy-
zwanie?

Oczywiście, z jednej strony, są to negatywne 
trendy demogra� czne, które dotyczą prawie 
całego kraju. Z drugiej strony koncentrujemy 
się na walce o czyste powietrze. Wiemy, że 
jakość życia wpływa dziś na decyzję o wyborze 
miejsca do studiowania, pracy i zamieszkania. 
Mamy się czym chwalić – prawie połowa Ka-
towic to tereny zielone – lasy i parki, mamy 
trzeci najniższy w Polsce wskaźnik bezrobocia, 
zdecydowanie tańsze mieszkania niż w innych 
dużych miastach Polski, zapewniamy opiekę 
w żłobku i przedszkolu. Cały czas dostrzegamy 
jednak konieczność intensy� kacji proekolo-
gicznych działań.

W najnowszym wydaniu magazynu „Forbes” 
Katowice zajęły pierwsze mieście w rankingu 
„najbardziej ekologicznych miast w Polsce”. 
Dla wielu osób było to zaskoczenie. 

Zaskoczone były na pewno osoby, które ste-
reotypowo, wyłącznie przez pryzmat węgla 
i górnictwa postrzegają nasze miasto. Warto 
podkreślić, że ranking koncentrował się na 
tym, co miasta rzeczywiście robią, by zasłużyć 
na miano „eco”. Większość kryteriów dotyczyła 
podejmowanych działań na rzecz walki o czy-
ste powietrze. Doceniono nasz duży projekt 
wymiany starych kotłów węglowych czy do-
� nansowywanie montażu źródeł odnawialnej 
energii. Stawiamy też na ekologiczny transport. 
Od 2016 roku na ulice Katowic wjechało 90 
nowoczesnych autobusów, a do 2020 przybę-
dzie 40 kolejnych – w tym elektryczne. Mamy 
także największą w regionie sieć wypożyczalni 
rowerowych, a w latach 2018-2019 wydamy 
łącznie 15 mln na nowe drogi rowerowe. Pierw-
sze miejsce w rankingu to efekt systemowych 
działań podejmowanych w wielu obszarach. 
Jakość powietrza polepsza się z każdym ro-
kiem i zakładam, że w perspektywie kilku 

lat mieszkańcy odczują zasadniczą różnicę. 
Nasze działania zostały także dostrzeżone na 
arenie międzynarodowej, bo w grudniu tego 
roku będziemy gościć Szczyt Klimatyczny. To 
wielkie wydarzenie dla Katowic i całego kraju. 
Będziemy się dzielić naszymi doświadczeniami 
i jednocześnie uczyć - bo nigdy nie jest tak, że 
nie można czegoś zrobić więcej i lepiej. 

Dziesięć najbardziej ekologicznych miast 
w Polsce*

1. Katowice 
2. Gdynia 
3. Wrocław 
4. Kraków 
4. Częstochowa 
6. Poznań 
7. Olsztyn 
8. Toruń 
9. Bydgoszcz 
10. Lublin

* Forbes, Lipiec 2018



… czyli co każdy animator ma na głowie i jak widać 
w tytule, na głowie się nie kończy. Ma też na bar-
kach, kostkach i palcach. A tak na poważnie? No na 
poważnie! Bo zachcianki i udane wakacje wczaso-
wiczów na uwadze mieć musi.

Ogrom wszelaki i niewyobrażalny: komfort wypoczywa-
nia, prośby, pytania, dzieci, a wszystko okraszone najpięk-
niejszym uśmiechem na jaki go stać. Praca marzeń? No 
bo cóż skomplikowanego być może w paru podskokach? 
A w dodatku spędza sobie darmowe wakacje w pięknym 
egzotycznym kraju. Jak mówi animator David, którego 
spotykam w trakcie swoich wakacji w Hiszpanii, ta praca, 
praca z ludźmi dodaje mu skrzydeł. Nadmienić trzeba, że 
David jest szefem animatorów w jednym z tamtejszych hoteli. 
Ma ogromne doświadczenie w tym fachu – zaczynał jako 
animator na statkach i pracował wówczas 7 dni w tygodniu, 
nie mając ani jednego dnia wolnego od pracy. Tę wiedzę, pasję 
i zaangażowanie widać w sposobie prowadzenia przez niego 
zajęć, czy chociażby mini disco dla dzieci. – Uwielbiam tę 
pracę – mówi David. – Czy jest to zajęcie trudne? Nie, nie 
uważam tak. Jedyną trudnością dla mnie są tak naprawdę 
ludzie, którzy nie reagują na moje na przykład zaproszenie do 
wspólnej zabawy, ludzie smutni, którzy tylko siedzą i patrzą 
i mają nieszczęśliwe miny – podkreśla David. – Wówczas to 
jest dla mnie taki sygnał, że być może robię coś nie tak, albo 
staram się za mało – dodaje.

David mimo, że skończył 30 lat, a to na animatora, wcale 
nie jest tak mało, na razie nie zamierza rozstawać się z tym 
zawodem. Co będzie robił potem? Ma swoje plany, przemy-
ślenia, ale nie chce ich jeszcze zdradzać. Tymczasem całą 
swoją energię przetwarza na zadowolenie hotelowych gości. 

To bardzo piękne, co powiedział David, jednak obserwu-
jąc, jak roszczeniowi i marudni potra� ą być wczasowicze, 
a szczególnie tacy, którzy przyjechali do wypasionego hotelu 
na pokazowy urlop, bo ich na wszystko stać (pozornie oczy-
wiście) i im się wszystko należy, to jestem pełna podziwu 
i szacunku dla pracy animatorów, dla ich cierpliwości i opa-
nowania, bagatelizowania niejednokrotnie niefajnych uwag 
i komentarzy, czy chociażby… Nie szukając daleko… Moja 
najukochańsza córka… Jej chęci do próbowania aktywności 
różnorodnych zaspokoić nie sposób. No niechże się tra� ą 
dwie, albo trzy takie, to mówiąc najoględniej taki animator 

ma po prostu „przerąbane”: a mamusiu, a ile jeszcze godzin 
do mini disco, a która jest godzina, bo o 16.00 rozpoczyna 
się gra w kółko i krzyżyk, a kiedy będą te zabawy w wo-
dzie, nie, nie, nie możemy iść teraz na plażę, bo za chwilę 
przyjdzie tu pani Patrycja i będziemy rysować, o szybko, 
szybko widzę pana animatora. To paaa!!” Tak, biedna pani 
Patrycja – na jej nieszczęście – była polską animatorką, więc 
bez najmniejszych problemów mogła dogadać się z moją 
córką. Co ciekawe, pani Patrycji sprawiało to dużą frajdę. 
Chyba? Jak mówi, od kilku lat mieszka w hiszpańskiej Cal-
lela, a praca w sieci hoteli to dla niej duża przyjemność. – Ja 
nie od razu byłam animatorką – mówi Patrycja. – Wcześniej 
pracowałam między innymi w hotelowej recepcji – tłumaczy 
animatorka, która do Hiszpanii przyjechała z Rzeszowa.

Do tych wszystkich „zalet”, jak sądzę, nierzadko pewnie 
dochodzi okazywanie nadmiernego zainteresowania ze 
strony urlopowiczów, bądź urlopowiczek animatorem, 
bądź animatorką. W tym roku akurat żadnych takich 
� uidów nie zauważyłam, ale bywałam już na wczasach, 
gdzie animatorzy wydawać by się mogło pełnili chyba 
też i inne funkcje… 

Animatorzy do pracy w zagranicznym hotelu tra� ają 
różnymi drogami. Jedną z nich jest po prostu studencka 
wymiana. Tak właśnie swoje praktyki odbywali Kay i Yim-
mena, których rodzime uczelnie w Holandii i Meksyku 
mają podpisane umowy programowe z hotelem. Kay 
i Jimena to studenci Turystyki.

Jakie umiejętności mieć trzeba, by zostać animatorem? 
Na pewno być komunikatywnym i lubić pracę z ludźmi, 
no i warunkiem bezwzględnym jest znajomość języka 
angielskiego, a najlepiej jeszcze kilku innych.

Mimo, że akurat w przypadku tego hotelu, animatorzy 
pracują na zmiany, to jak czytamy w tytule tego artykułu, 
mimo że oczywiście tak naprawdę to tytuły piosenek z mini 
disco, każdy animator na głowie ma zachcianki wypoczy-
wających gości, na swoich barkach może czasem odczuć ich 
ciężar, gdy są one z kategorii wyszukanych, a w kostkach 
i palcach musi mieć dużo siły, by codziennie wieczorem 
pląsać w rytm dyskotekowych przebojów, a przy „Ciù, Ciù 
Ua” istnieje dodatkowo ryzyko odgryzienia sobie języka. 
Zatem… Cudownie animatorem być!  

TEKST I ZDJĘCIA: 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nie tylko Ciù Ciù Ua, ale Head, 
Sholders, Knees and Toes...
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23 Śląska Gala BCC 
Już 9 września w Promnicach zostaną wrę-

czone odznaczenia państwowe członkom Loży 
Katowickiej BCC. W trakcie wydarzenia zosta-
nie rozstrzygnięty konkurs Cezary Śląskiego 
Biznesu. Złotą Statuetką Menedżera 25-lecia 
zostaną wyróżnieni śląscy przedsiębiorcy. Mini-
ster Infrastruktury i Rozwoju Jerzy Kwieciński 
na Gali zostanie uhonorowany Statuetką Spe-
cjalną Cezara Śląskiego Biznesu przyznaną za 
wkład w rozwój przedsiębiorczości na Śląsku 
oraz opracowanie i wdrażanie Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju Biznesu, a Prze-
wodniczący Zarządu Metropoli Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Kazimierz Karolczak odbierze 
Członkostwo Honorowe BCC.

Gali przyświecać będzie wizja promocji i roz-
woju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Śląska Gala BCC to wydarzenie promujące 
przedsiębiorców, którzy w swoich działaniach 

kierują się również społeczną odpowiedzialność 
biznesu, dostrzegają potrzeby biedniejszych i wy-
ciągają do nich pomocną dłoń. Po raz pierwszy 
podczas Gali zostaną wręczone Śląskie Medale 
Solidarności Społecznej, będące podziękowaniem 
dla przedsiębiorców znanych ze swojej działalno-
ści charytatywnej i zaangażowania społecznego.

W czasie Gali zostanie przekazany czek z da-
rowizną na rzecz pomocy dzieciom z Alep-
po. Stało się już tradycją, że � rmy i instytucje 
angażujące się w pomoc społeczną właśnie 
w Promnicach udzielają swojego wsparcia 
na rzecz rozwoju kultury, oświaty i nauki czy 
ośrodków opieki zdrowotnej.

Śląska Gala BCC słynie z licznych atrakcji: 
� rmowych kawiarenek, prezentacji luksuso-
wych samochodów, marek premium, pokazów 
mody, wystaw obrazów oraz licznych konkur-
sów dla uczestników imprezy.

Pod patronatem 
Gońca Górnośląskiego

Do 30 sierpnia trwa akcja dedykowana 
młodym miłośnikom książek, która ma 
ponad dwudziestoletnią tradycję. W cza-
sie wolnym od zajęć szkolnych we wtorki, 
środy i czwartki młodzi czytelnicy uczest-
niczą w bibliotece w rozlicznych warszta-
tach artystyczno-literackich, warsztatach 
muzycznych, zajęciach parateatralnych, se-
sjach czytelniczych (wspólnym czytaniu), 
podchodach literackich, grach literackich, 
spotkaniach autorskich, spacerach miejskich 
powiązanych z ważnymi miejscami kultu-
ralnymi. Każdorazowa edycja akcji niesie 
z sobą inną, unikatową tematykę przewodnią 
i specjalnie wybrane na ten czas książki do 
czytania. Przybliżamy kulturę czytania po-
przez spotkania z autorami i ilustratorami, 
opowiadaczami, artystami, muzykami, bo 
czytania nie trzeba się bać. Tegoroczne Lato 
z Książką poświęcimy słowom i literom.

W bibliotecznym Laboratorium SŁOWA 
będziemy badać litery, wyrazy, sylaby, w róż-
nej postaci i formie. Podejdziemy do nich 
artystycznie, odkrywczo, � lozo� cznie oraz 
nadamy im nowy wygląd i kształt. Skupimy się 
zarówno na słowach pisanych, jak i mówionych. 
Zadbamy o gimnastykę języka i dowiemy się, 
co on całymi dniami robi za zębami? Dajemy 
słowo wędrówki nie będą nudne, lecz zabawne 
a czasem nawet przekomiczne i groteskowe.

To ponad 200 spotkań z książką, które od-
bywają się każdorazowo w prawie dwudzie-
stu � liach bibliotecznych, w tym w bibliotece 
szpitalnej. W ramach działań współpracujemy 
z instytucjami kultury na terenie aglomeracji 
śląskiej, wydawnictwami książkowymi i � r-
mami dla których kultura i czytanie ma zna-
czenie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się 
z informacjami dotyczącymi tematyki i godzin 
rozpoczęcia spotkań dla poszczególnych � liach 
bibliotecznych, które zostaną zamieszczone 
w planie akcji LATO Z KSIĄŻKĄ na stronie 
internetowej www.mbp.katowice.pl 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Organizator 
nie zapewnia biletów komunikacji miejskiej 
oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

Na zajęcia obowiązują zapisy oraz pisemna 
zgoda rodziców.

Filie prowadzące akcję zastrzegają sobie 
prawo do zmiany tematyki spotkań lub godzin 
ich trwania. Informacje o aktualnych planach 
zajęć, uwzględniające również ewentualne 
zmiany, dostępne są w � liach. 

MBP

Z książką w MBP
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Bez rosołku i wykładziny w pokoju

„Na co wajajōm polske wandrusy” – pisał 
już niegdyś na ten temat nasz naczelny 
gońcowy felietonista Ojgyn z Pinioków. 
Wyjaśniając: na co narzekają polscy tury-
ści, wczasowicze? A chyba na wszystko 
– takąż tezę stawia Pan Ojgyn. Po moich 
ostatnich wczasach stwierdzam, że nie 
sposób się z nim nie zgodzić.

No niestety… Być może ja jestem za mało 
wymagająca, bo jeśli tylko powódź nie podtapia 
mnie pod namiotem, z każdych wakacji wracam 
bardzo zadowolona: zachwycona egzotyczną 
przyrodą, przysmakami regionalnych kuchni 
świata, zabytkami, których zwiedzanie nakręca 
mnie, jak nic innego. Być może…?

A teraz przeczytajcie jeszcze raz tytuł tego 
artykułu. Już? No to spieszę z wyjaśnieniem. 
Krótko, w żołnierskich słowach komentuję: 
toż to prawdziwy skandal!  

Z czym kojarzy nam się piękna, cudowna Hi-
szpania? A właściwie Katalonia? Już samo słowo 
wywołuje we mnie dreszczyk pozytywnych 
emocji. Pomijając nie tak dawne incydenty, 
które zadziały się w Barcelonie oraz dosyć kon-
kretne dążenia Katalończyków do autonomii, 
mnie jako turystce na myśl przychodzą tylko 
same ochy i achy. A wyjazd w tamte obszary 
był od wielu lat moim wielkim marzeniem.

Przełom czerwca i lipca – miałam to wielkie 
szczęście – spędziłam w przecudownej tury-
stycznej miejscowości Callela. Porównując do 
polskich nadmorskich kurortów – coś na kształt 
Władysławowa. Piękna plaża, morze, w którym 
nawet się wykąpałam więcej niż raz (moi wierni 

Czytelnicy znają mnie już na tyle, że wiedzą, 
że nawet Adriatyk bywa dla mnie za zimny), 
promenada, roślinność którą napawałam się 
co najmniej jak jakimś odurzaczem. Typowo 
turystyczne, pełne wszelakich sposobności do 
kupienia pamiątek miasteczko. Ale nie tylko, bo 
na przykład w centrum znajdował się uroczy 
kościółek, którego zwiedzanie poszło od razu 
na pierwszy ogień, natychmiast niemal po 
przyjeździe. Tak, wbrew powszechnie panującej 
opinii, że moim ulubionym zajęciem w trakcie 
urlopu jest leżenie plackiem i malowanie pa-
znokci, wstaję też (czasem) z leżaka i zwiedzam. 

Nad Callelą majestatycznie górują interesu-
jące ruiny zamku, które jak się pewnie domy-
ślacie, eksplorowałam entuzjastycznie pomimo 
koszmarnego upału. Była też latarnia morska, 
więc Callela choć głównie zabudowana gigan-
tycznymi hotelami, była naprawdę ładna. Całe 
niestety wybrzeże ma taką zabudowę: pokazo-
we hotele-giganty. Dla mnie – sytuacja słaba, 
bo jeśli ktoś na co dzień podobną zabudowę 
widuje, tudzież w takowej mieszka, marzy 
w trakcie wypoczynku o nieco bezpośredniej-
szym obcowaniu z naturą. Niemniej marzenie 
związane z zobaczeniem Barcelony, wygrało 
tu z niechęcią związaną z ośmiopiętrowym 
hoteliskiem, które tak naprawdę takie wielkie 
wydało się tylko za pierwszym wrażeniem. 
Z każdym dniem hotel mniej mnie przerażał, 
a dzięki temu, że musiałam kilka razy dziennie 
(tzn. nie musiałam, bo mogłam jeździć win-
dą, ale chciałam) wchodzić na piąte piętro do 
mojego pokoju, moja całoroczna dieta „życia 
na powietrzu wyłącznie” nie poszła w niwecz. 
A mogło tak się niestety zdarzyć… Oj mogło!

I tu wracamy do początku i wyjaśnień, dlacze-
go moja dieta była zagrożona. Szefowie hotelowej 
kuchni prześcigali się bowiem w pomysłach 
na wyszukane dania – w moim odczuciu. Jak 
się potem okazało nie wszyscy podzielali mój 
entuzjazm. Faktem jest, że codziennie właś-
ciwie serwowano to samo, niemniej w takiej 
różnorodności i ob� tości, że jeśli ktoś chciał jeść 
codziennie co innego, swobodnie mógł to robić.

Tu nachodzi mnie taka re� eksja. Co ludzie 
jedzą na śniadanie, obiad, czy kolację? Jeśli 
chodzi o śniadanie to nawet najbardziej (dla 
mnie, gdyż sama nigdy bym nie zdołała prze-
łknąć tego z rana) ekstremalne upodobania, 
jak jedzenie pasty śledziowej, tam mogły zostać 
zaspokojone. O! jeszcze coś: jedzenie krupnioka 
na śniadanie! Niektórzy bardzo to lubią. Też ta 
fanaberia mogła się spełnić w tamtejszej kuchni. 
Fasola na ciepło, warzywa zapiekane z serem, 
boczek, baleron, frankfuterki, parówki – bardzo 
proszę: małe, duże, grube, cienkie – wszystkie. 
Jajka w postaci: na twardo, jajecznicy, sadzonych 
– jak najbardziej. Pieczywo: bułki, bułeczki, 
z ziarnem, bez ziarna, crosanty, bagietki, tosty, 
chleb ciemny, jasny – dla wielbicieli kanapko-
wych śniadań – duże pole do popisu. Płatki 
kukurydziane, czekoladowe kuleczki, mussli, 
z jogurtem, z mlekiem, owocami, bez owoców. 
Wędliny, sery, dżemiki, miodziki, nutella, a do 
tego warzyw przeróżnych moc. No więc, co 
polskie wandrusy jadają na śniadanie, że tam-
tejsze były „be”. Naprawdę zachodzę w głowę? 
A co też mogą jeść na obiad? Skoro nie ryż: sam 
albo w postaci risotta z przeróżnymi dodatkami, 
makaron: spaghetti, tagiatella, gnocci, torteli-
ni, z sosem carbonara, bolonesse, szpinakiem, 

grzybowym, ziemniaki z wody, zapiekane, frytki 
grube, chude, a do tego sałatki, a nawet buraczki. 
Idźmy dalej: schabowe, pieczenie, owoce mo-
rza, smażone sery, udka z kurczaka, roladki, 
no więc? Hmm… skończyły mi się naprawdę 
pomysły. Niemniej jak usłyszałam: „no bo nie 
było rosołku i kluseczek”. No faktycznie, nie 
było! Bo goście hotelowi to niemal 25 procent 
Polaków, więc kuchnia według opinii niektórych 
powinna serować bardziej polskie jedzenie. 
No cóż… wydawać by się mogło, że jak ktoś 
jedzie na wczasy do Hiszpanii, to również po 
to, by spróbować tamtejszej kuchni, która jak 
dla mnie nie była wyłącznie hiszpańska, ale była 
to kuchnia świata, bo chyba frytki i schabowy, 
zgodzicie się pewnie, nie są raczej kulinariami 
hiszpańskimi. Ale może się mylę? 

Zostawmy jednak temat kulinarny, bo od 
samego pisania zrobiłam się głodna. Dodam 
jeszcze tylko, że amatorzy słodkości mieli tam 
prawdziwy raj na ziemi. Przyznaje się, że sama 
raz skusiłam się na jedno ciasteczko.

Hotelowe pokoje: luksusowa łazienka, w któ-
rej były nawet szczoteczki do zębów, czystość 
wszechobecna, codziennie sprzątane… puco-
wane, powiedziałabym raczej. Ścielone łóżka, 
zmieniane ręczniki, pościele, no luks torpeda. 
„Ale no nie było wykładziny na podłodze, tylko 
ka� e”. Jak to usłyszałam, to padłam. 

No nie dogodzisz! Niestety. Zawsze tra�  się 
jakaś maruda. Pozostaje tylko rozłożyć ręce 
i mieć nadzieję, że tamtejszy szef kuchni ugo-
tuje kiedyś rosołek, a pokoje zostaną wyłożone 
wykładziną. Tyle na ten temat!

TEKST I ZDJĘCIA 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Takich jarmarków już nie ma…(?)
Dlatego najbardziej jest mi żal: „blaszanych kogucików, baloników na druciku, cukrowej waty i z piernika chaty”…

No jakże nie ma, skoro na takimż jar-
marku bywam niemal co roku. Jar-
mark Produktów Tradycyjnych w Mu-
zeum „Górnośląski Park Etnogra� czny 
w Chorzowie” jest bowiem co najmniej 
taki kolorowy, jak te z piosenki  Maryli 
Rodowicz. 

I choć blaszanych kogucików na nim nie 
zauważyłam, a baloniki były na sznurku, a nie 
na druciku, to jakże smaczny jest to jarmark! 
Nie było też waty cukrowej, ale były za to 
nawet lody. Ale nie o nie tym razem chodziło 
najbardziej. Jarmark ten to prawdziwy raj 
dla wielbicieli regionalnych specjałów. Ja 
mimo, że nie jestem zagorzała miłośniczką 
swojskiego jadła, na to wydarzenie czekam 
cały rok. No właśnie i tu powracamy do tytułu 
naszego artykułu. Ten muzealny jarmark to 
świetna impreza okolicznościowa, ale czy 
takie podobne jarmarki odbywają się też dziś 
tak, jak to drzewiej bywało na górnośląskiej 
wsi? – Jarmarki na pewno są między innymi 
w Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny 
w Chorzowie” – mówi dyrektor chorzow-
skiego skansenu Andrzej Sośnierz. – My 
przypominamy w ten sposób te imprezy, 
które kiedyś odbywały się na Śląsku. Wyroby 
tradycyjne bowiem przeżywają swoisty rene-
sans. Ludzie w dobie konsumpcjonizmu są 
znudzeni i zmęczeni produktami globalnymi, 
powszechnie dostępnymi i chcą spróbować 
smaku takiego, którego nie doświadczają na 
co dzień. Jarmark stwarza taką możliwość, 
oferując bogactwo wszelakiego jadła tra-
dycyjnego, wytwarzanego według starych 
receptur – podkreśla Andrzej Sośnierz. 

Kucharzom nie sposób odmówić inwencji 
twórczej: zupa fasolowa gotowana bez soli, 
pieczeń wieprzowa preparowana przez pięć 
godzin to tylko jedne z licznych smakowitości. 
Były i ciasta i miody, ryby, wędliny, czy wszel-
kiego rodzaju trunki. I to wszystko właśnie 
wyprodukowane w sposób tradycyjny bez 
sztucznych ulepszaczy i chemii. Dziś o takie 
wyroby naprawdę trudno. Nasza żywność 
przypomina nierzadko niemal całą Tablicę 
Mendelejewa, więc słowa dyrektora Sośnierza 
brzmią nad wyraz prawdziwie. – Warunkiem 
zaprezentowania danych wyrobów na naszym 
Jarmarku jest to, by dany produkt był związany 
z regionem – mówi dyrektor Andrzej Sośnierz. 

Jak wiadomo, Śląsk jest bardzo różnorod-
ny jeśli chodzi o kulinaria. Każdy jego obszar 
słynie z innych przysmaków. To co znane na 
Podbeskidziu, niekoniecznie znają miesz-
kańcy Jury Krakowsko-Częstochowskiej. – 
Dajmy na przykład Lelów. Tam intensywnie 
rozwinęła się kultura żydowska i zarówno 
ona, jak i tamtejsza kuchnia bardzo różni 
się od tej, którą znamy tu na terenach prze-
mysłowych Śląska. Tę całą różnorodność 
można spotkać i jej doświadczyć właśnie 
w Muzeum „Górnośląskim Parku Etnogra-
� cznym w Chorzowie”- dodaje.

A wracając do blaszanych kogucików… 
Poza produktami tradycyjnymi nadającymi 
się do spożycia, nie zabrakło przepięknych 
i oryginalnych wyrobów rękodzielniczych, 
które z blaszanymi kogucikami swobodnie, 
jak sądzę, mogły konkurować.

TEKST I ZDJĘCIA:
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Cenione 
za granicą

Uniwersytet Śląski inauguruje XXVIII letnią 
szkołę języka, literatury i kultury polskiej. Do 29 
sierpnia w Cieszynie odbywać się będą zajęcia 
organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Pol-
skiej uczelni. 

Kursy odbywają się nieprzerwanie od prawie 
30 lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz 
liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawa-
niem języka polskiego, pięknem polskiej kultury, 
bogactwem literatury i historią naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły odbyła 
się 1 sierpnia w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie. 

W tegorocznym kursie bierze udział prawie 
250 osób z blisko 30 krajów świata, wśród których 
znajdą się stypendyści Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej, Senatu RP oraz studenci uczelni 
partnerskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach (m.in. ponad 40-osobowa grupa studentów 
z Beijing University of Technology w Pekinie oraz 
Southwest University w Chongqing).

Codziennie przez cały miesiąc uczestnicy letniej 
szkoły będą uczyć się języka polskiego na zajęciach, 
które nastawione są przede wszystkim na kształ-
cenie ich umiejętności komunikacyjnych. Będą 
też uczestniczyć w wykładach, konwersatoriach 
i seminariach z zakresu historii, literatury, sztuki, 
kultury, przemian społecznych i gospodarczych, sy-
tuacji politycznej w Polsce oraz wizerunku naszego 
kraju na arenie międzynarodowej. W programie 
znajdą się ponadto gry i zabawy językowe, spot-
kania poetyckie, pokazy, koncerty, biesiada śląska, 

spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi 
różne dziedziny wiedzy.

W weekendy studenci będą mieli możliwość 
wzięcia udziału w wyjazdach edukacyjnych, dzię-
ki którym lepiej poznają region i specy� kę życia 
w Polsce. W tym roku będą to m.in. wycieczki 
szlakiem Beskidu Śląskiego, wizyta w Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, w siedzibie polskich królów 
na Wawelu, a także warsztaty wokalno-taneczne 
w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Ko-
szęcinie. Sztandarowymi wydarzeniami towarzy-
szącymi letniej szkole są Sprawdzian z polskiego 
oraz Wieczór Narodów  UŚl.

W ostatnich latach obserwujemy w całej Polsce rosnącą po-
pularność publicznych wypożyczalni rowerów. Kolejne miasta 
uruchamiają swoje systemy, a Polacy masowo decydują się na 
co dzień korzystać z jednośladów. Jak działają i co sprawia, że 
coraz chętniej przekonujemy się do tego środka transportu?

Czym jest rower publiczny?
Pierwsze systemy wypożyczalni rowerów sięgają swoimi 

początkami lat 60 w Holandii i 90 w Danii. To właśnie te kra-
je najbardziej kojarzą nam się z powszechnym korzystaniem  
z rowerów na co dzień i to właśnie tam swoje początki miała 
rowerowa rewolucja, która teraz rozprzestrzenia się po nie-
mal wszystkich zakątkach Europy. Wypożyczalnie działają na 
bardzo prostych zasadach. Rowery rozmieszczone są w spe-
cjalnych, samoobsługowych stacjach - punktach wypoży-
czeń, rozsianych po mieście. Z nich możemy jednoślad wziąć 
i zwrócić w dowolnym punkcie po zakończeniu jazdy. Za 
korzystanie z systemu pobierana jest niewielka opłata, 
naliczana za każdą godzinę wypożyczenia, choć często 
pierwsze 15-20 minut jest darmowe. Pierwszym miastem 
w Polsce, które uruchomiło swój system była Warszawa. 
Od 2012 roku funkcjonuje tam system pod nazwą Veturilo. 
Obecnie jest to już piąta co do wielkości sieć w Europie. 

Jak to działa w Katowicach?
Od 2015 roku możemy wypożyczać rowery w systemie 

City by bike. Jego początki były skromne. W pierwszym 

roku do dyspozycji mieszkańców oddano 3 stacje i 40 
rowerów.  W kolejnych latach system był powiększany 
i aktualnie liczy on 388 rowerów i 48 stacji dokujących. 
Niestety jak pokazują statystyki, to stanowczo za mało 
jak na potrzeby i potencjał miasta. W opublikowanym 
niedawno raporcie na popularnym portalu rowerowym 
dadelo.pl Katowicki system znalazł się na odległym, 15 
miejscu w Polsce. Lepiej sklasyfikowane były nie tylko 
duże metropolie takie jak Warszawa, Łódź czy Poznań, ale 
także mniejsze ośrodki: Kołobrzeg, Grodzisk Mazowiecki 
i Stalowa Wola. 

Jak stworzyć dobrze działający system? 
O sukcesie i popularności systemu rowerów publicznych 

decyduje kilka czynników. Pierwszym z nich jest duża i gę-
sta sieć wypożyczalni. Ludzie będą korzystać z rowerów 
publicznych wtedy, kiedy będą mieli pewność że mogą 
nimi wszędzie dojechać. Przyjmuje się, że optymalnie stacje 
powinny być zlokalizowane w promieniu 500 metrów od 
siebie. Tak zrobiono w Łodzi. System ruszył w 2016 roku 
i już na starcie liczył aż 100 stacji. 

W centrum miasta powstały niemal na każdym rogu, 
a więc mieszkańcy od razu przekonali się, że rower 
można wszędzie wypożyczyć i wszędzie zwrócić. Ko-
lejne lata to budowa następnych stacji i coraz więcej 
Łodzian na co dzień przemieszczających się po mieście 
na dwóch kółkach.

Rozmieszczenie stacji musi się też pokrywać ze szlakami 
komunikacyjnymi w mieście. Powinny one być zlokalizowane 
tam, gdzie w ciągu dnia przemieszcza się najwięcej ludzi, 
w pobliżu węzłów komunikacyjnych i przystanków ko-
munikacji publicznej. Mówi się, że rower miejski służy 
pokonywaniu „ostatniej mili” czyli końcowego odcinka 
podróży rozpoczętej wcześniej komunikacją miejską bądź 
samochodem. 

Nie mniej ważny jest również komfort jazdy i wypoży-
czania rowerów. Operatorzy systemów oferują aplikacje na 
smartfony za pomocą, których możemy rowery wypożyczać 
i doładowywać konto. Niestety często zdarza się, ze wiele do 
życzenia pozostawia stan techniczny pojazdów. Usterki są 
chlebem powszednim a ich naprawianie sporym wyzwaniem. 

Co nas czeka w przyszłości?
Myli się ten, kto sądzi, że sama możliwość wypożyczania ro-

werów to szczyt możliwości. Coraz częściej operatorzy systemów 
oferują różnorodne udogodnienia. Pojawiają się tandemy, cargo, 
rowery z fotelikami dla dzieci a także rowery elektryczne. Coraz 
więcej systemów oferuje możliwość wypożyczenia i zwrotów 
rowerów w dowolnym miejscu, poza wyznaczonymi stacjami 
dzięki zamontowanym nadajnikom GPS. W kolejnych latach 
będziemy świadkami coraz bardziej postępującej rewolucji 
w mobilności miejskiej. Jedno jest pewne, z tej drogi nie ma 
odwrotu. Z korzyścią dla środowiska i naszej kondycji. 

ŁUKASZ BORKOWSKI

Dlaczego rower na dużą skalę jest 
ważny? 
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Ostatnimi czasy coraz częściej można usłyszeć, iż osoba zo-
stała tymczasowo aresztowana lub, co gorsza skazana za czyn, 
którego nie popełniła. W związku z tym w niniejszym artykule 
ponownie przyjrzymy się przepisom w zakresie odszkodowania 
za niesłuszne zastosowanie najbardziej radykalnego środka 
zapobiegawczego, tj. tymczasowego aresztu.

Przepisy prawa przewidują system rekompensowania szkody 
i krzywdy powstałej na skutek niesłusznego tymczasowego 
aresztowania. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w Sądzie 
Okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastą-
piło zwolnienie tymczasowo aresztowanego. Postępowanie jest 
wolne od kosztów sądowych. W razie uwzględnienia roszczeń 
choćby w części, wnioskodawcy przysługuje od Skarbu Państwa 
zwrot uzasadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia 
jednego pełnomocnika.

Prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia na mocy 
przepisu art. 552 § 4 Kodeksu postępowania karnego, przysłu-
guje wtedy, gdy  środek zapobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania miał „niewątpliwie niesłuszny” charakter.  
Dyrektywy wykładni pojęcia „niewątpliwie niesłuszne” tym-
czasowe aresztowanie zostały zwery� kowane między innymi 
w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 roku. 
„Niewątpliwie niesłusznym, w rozumieniu przepisu art. 552 
§ 4 Kodeksu postępowania karnego jest takie tymczasowe 
aresztowanie, które było stosowane z obrazą przepisów roz-
działu 28 Kodeksu postępowania karnego, oraz tymczasowe 
aresztowanie oskarżonego (podejrzanego), powodujące do-
legliwość, której nie powinien doznać, w świetle całokształtu 
okoliczności ustalonych w sprawie, a także, w szczególności, 
prawomocnego jej rozstrzygnięcia”

Przebieg postępowania dowodowego w procesie odszkodo-
wawczym powinien uwzględniać całokształt sprawy, nie tylko 
moment zastosowania tymczasowego aresztowania. W przypadku 

wydania wyroku uniewinniającego charakter postępowania 
odszkodowawczego będzie miał bardziej automatyczny przebieg.

Co ważne, odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje 
bez względu na to czy oskarżony został uniewinniony w skutek 
wykazania braku winy, czy tez w skutek braku wystarczających 
dowodów do uznania go za winnego. W tym zakresie wypowie-
dział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2002 roku 
(V KKN 125/00). Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego 
- w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za 
niesłuszne tymczasowe aresztowanie przy dokonaniu ustaleń, 
czy istnieją przesłanki do uznania aresztowania za niewątpliwie 
niesłuszne, nie wolno różnicować wyroków uniewinniających, 
będących podstawą dochodzenia roszczenia. Ze względu na 
zasadę domniemania niewinności, prawomocność orzeczenia 
i odpowiedzialność Skarbu Państwa na zasadzie ryzyka nie 
ma znaczenia, czy wyrok ten zapadł z uwagi na wykazanie 
braku sprawstwa lub winy, czy też na skutek niedających się 
usunąć wątpliwości lub braku dostatecznych dowodów do 
przypisania oskarżonemu odpowiedzialności.

W orzecznictwie Sądów można się spotkać z tezą, iż przy 
,,ustalaniu wysokości zadośćuczynienia nie bez znaczenia jest 
fakt, że wnioskodawca cieszył się pozytywną opinią środowisko-
wą, nigdy wcześniej nie przebywał w warunkach więziennych. 
To niewątpliwie powoduje u takiej osoby znacznie większy 
stres i szok, niż w przypadku osób, które uprzednio były już 
izolowane’’. Nie sposób zgodzić się z takim stanowiskiem Są-
dów, gdyż odczucie niesłusznego przebywania w warunkach 
izolacji więziennej, degraduje psychikę każdego człowieka, bez 
względu na uprzednią karalność. Nadto, jak stanowi Konstytucja 
RP - wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne.

Rozmiar doznanej krzywdy powinien być oceniany indywidu-
alnie, lecz niewątpliwie pobyt w więzieniu wpływa negatywnie 

na psychikę każdego człowieka. Osadzenie w jednostce peniten-
cjarnej, degraduje każdą sferę ludzkiego bytowania. Wykluczenie 
jednostki z życia społecznego, naruszenie więzi rodzinnych  
prowadzi do deprywacji, a ta z kolei będąca niemożliwością 
zaspokojenia ludzkich potrzeb, kształtuje poczucie bezradności, 
lęk, obniżenie własnej wartości. Suma przykrych doznań na sku-
tek pobytu w izolacji więziennej wywołuje ogromne cierpienie 
psychiczne i dezorganizację osobowości.

W związku z wysoką dolegliwością tymczasowego aresztowa-
nia, Sąd stosując ten środek zapobiegawczy  winien dochować 
najwyższych standardów umiaru i ostrożności.

W następnym artykule zajmiemy się kwestią, gdy osoba została 
skazana za przestępstwo, którego nie popełniła.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII 

ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.

UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Czy można dochodzić odszkodowania za niesłuszne 
skazanie lub tymczasowe aresztowanie? Cześć I

Zajmujący się techniką 
„czarnego teatru” chorzowski 
teatr serdecznie zaprasza na 
sierpniowe spektakle w swo-
jej siedzibie.

Szczegóły na www.teatr-
-czarnego-tla.blogspot.com

4 sobota- godz. 16.00 „Kos-
miczna podróż”  

5 niedziela- godz. 16.00   
„Ale...cyrk...”  

7 wtorek - godz. 17.00   
„Kosmiczna podróż”  

9 czwartek - godz. 17.00  
„Ale...cyrk...”   

Dzieci zapraszamy na 
warsztaty „czarnego te-
atru”, które odbywają się 
w naszej siedzibie w sierpniu, 
w dniach  20,22,27,29 sierpnia 
w godz.16.00-19.00.

W ramach zajęć poznanie 
techniki czarnego teatru, ćwi-
czenia animacji, wyobraźni, 
tworzenie rekwizytów praz 
przygotowanie i prezentacja 
� nałowego przedstawienia 
dla rodziców.

TCZT

Wakacyjnie 
w Teatrze Czarnego Tła 
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Tym razem na scenie siemianowickie-
go am� teatru zaprezentują się  zespól 
COACH, DAMIAN LUBER QUINTET  oraz 
świętująca w tym roku 25-lecie pracy sce-
nicznej ALICJA BONCOL z zespołem KOA-
LICJA. 

COACH:   Zespół powstał w 1985 roku 
w Krakowie. Debiutował w słynnej Piwni-
cy Pod Baranami. Repertuar grupy to stan-
dardy i utwory z gatunku muzyki country 
oraz wokalne i instrumentalne kompozycje 
w stylu country-rock, pop i westernswing 
z polskimi tekstami menedżera zespołu.
Coach cechuje duży profesjonalizm twór-
czy i wykonawczy, co stawia grupę w ścisłej 
czołówce polskich zespołów country. Coach 
jest uczestnikiem wszystkich ważniejszych 
imprez w kraju - dorocznych festiwali i pik-
ników w Mrągowie, Lesku, Krakowie, Byd-
goszczy, Osieku, Siemianowicach Śląskich, 
Zwierzyńcu, Ostrołęce, Ustrzykach Dolnych, 
Starachowicach itd. Występował również 
z powodzeniem za granicą w: Austrii, Cze-
chach, Niemczech, Szwecji, Włoszech, na 
Litwie i w Szwajcarii, gdzie reprezentował 
Polskę na międzynarodowej imprezie Euro-
-Country Musie Masters - Kreuzlingen ‚90.
Często prezentowany jest w programach radio-
wych - „W tonacji Trójki” Korneliusza Pacudy, 
w krakowskim Radiu Alfa, w audycjach „Radia 
dla Ciebie”, Radia Flash, Radia Oko w Ostro-
łęce oraz w programach telewizyjnych „ Scena 
Country” TV Polonia, „ Country Bar” TV Ka-
towice, transmisjach „ live” z Pikniku Country 
w Mrągowie (TI Program TVP) i innych.

DAMIAN LUBER, twórca muzyki blues, 
funky, z elementami jazzu oraz bossa novy, 
to artysta o niebanalnej barwie głosu. Maluje 
muzyką, kreując poetyckie obrazy w świado-
mościach swoich słuchaczy. Magia? Nie - to po 
prostu głos Damiana, który przenosi odbiorcę 
w inny wymiar i daje mu poczucie oderwania 
od rzeczywistości. Występował na takich fe-
stiwalach jak: Motywy Bluesa, Galicja Blues 

Festival, Blues nad Bobrem, Blues Colours, 
Bluestracje. W swoim dorobku muzycznym 
grał m.in. z: Eleanor Ellis (USA), Stanem Bre-
ckenridge (USA), Dorotą Zaziąbło, Dawidem 
Wydrą, Piotrem Horeckim, Robertem Szewczu-
gą, Krzysztofem Maciejowskim, Peterem Beets 
(NL), Ireneuszem Dudkiem, Janem Stachurą.
Warsztat gitarowy szkolił u najlepszych m.in. 
u: Johna Gomm, Mike Dawes’a, czy � omasa 
Leeb. Warsztat wokalny szlifował pod czujnym 
nadzorem Beaty Bednarz. W 2015 roku światło 
dzienne ujrzała płyta „Do what you like”. Singiel 
promujący tę płytę ponad miesiąc utrzymywał 
się na pierwszym miejscu w notowaniu listy 

przebojów Radia17. W 2012 roku wielokrotnie 
był gościem w Radio Centrum Kalisz, w audycji 
redaktora Andrzeja Jerzyka, a także Andrzeja 
Dąbrowskiego. W swojej muzyce łączy ele-
menty bluesa, funky, jazzu. W swoim dorobku 
ma nagrody/wyróżnienia m.in. na festiwalach: 
Galicja Blues Festival,  Blues nad Bobrem, Fe-
stiwal Bluesowy “Solówka”, Bluestracje, Festiwal 
Motywy Bluesa.

ALICJA BONCOL & KOALICJA nie trze-
ba chyba nikomu przedstawiać. Artystka to 
bez wątpienia najlepszy żeński głos w polskiej 
muzyce country. Wielokrotna laureatka Plebis-
cytu fanów country „Dyliżanse” w kategorii 

Wokalistka Roku i Artysta Roku. Należy do 
ścisłej czołówki najbardziej uznanych wyko-
nawców gatunku. Ceniona za silny głos o dużej 
rozpiętości i czystej intonacji sprawdzający 
się w szerokim spektrum repertuarowym, od 
countrowej klasyki poprzez zmysłowe balla-
dy aż po drapieżnego, rockowego „pazura”. 
Każdy utwór, który śpiewa, czy to oryginalną 
kompozycję, czy standard, zabarwia własną 
charyzmą i energią porywając przy tym pub-
liczność w każdym wieku. W tym roku Alicja 
Boncol świętuje 25-lecie pracy artystycznej, 
zapowiada się więc wyjątkowy, jubileuszowy 
koncert!             SCK

Park Miejski, Am� teatr, 8.09., godz. 16.00 

PIKNIK COUNTRY

8 sierpnia
13.00 Kinderlager Pogrzebin
14.00 Śląskie kobiety-polskie twier-

dze
22 sierpnia
13.00 Gliwickie lata Tadeusza Ró-

żewicza
29 sierpnia
13.00 Z Gliwic do Paryża - Wojtek 

Pszoniak
Krzysztof Korwin-Piotrowski - 

Wydział „Artes Liberales” Uniwer-
sytetu Warszawskiego

koordynator projektu „Człowiek 
z Manufaktury” w Teatrze Wielkim 
w Łodzi

reżyser, dziennikarz TVP. 
        MHK

Dział Teatralno-Filmowym, 
Muzeum Historii Katowic, 

sierpień 2018

Przegląd � lmów 
Krzysztofa Korwina-
-Piotrowskiego:

Jeszcze do końca sierpnia czekam na zabawne i pomysłowe zdjęcia, 
wykonane w trakcie Waszych wakacyjnych wojaży. UWAGA! Elemen-
tem obowiązkowym zdjęcia jest dowolny egzemplarz drukowanego 
Gońca Górnośląskiego. Trwa nasz konkurs „Z Gońcem Górnośląskim 
na wakacjach”. 

Proszę, przesyłając zdjęcia, dołączyć opis, gdzie zostało ono wykonane, kto 
jest na zdjęciu oraz kto jest jego autorem. Nie zapomnijcie dopisać formułki, 
że wyrażacie zgodę na publikację swojego wizerunku oraz personaliów. Piszcie 
i wysyłajcie na adres: kontakt@goniec-gornoslaski.pl.

Najciekawsze fotogra� e zostaną zamieszczone we wrześniowym wydaniu 
Gońca Górnośląskiego po wakacjach. 

Na zwycięzców czekają fantastyczne nagrody: między innymi książki 
podróżnicze, zaproszenia do Teatru Nowego w Zabrzu, a także vochery do 
Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze.

Zaproszenia do Teatru Nowego w Zabrzu do wykorzystania przez miesiąc 
na dowolny spektakl z repertuaru we wrześniu po wcześniejszym potwier-
dzeniu wolnych miejsc w Biurze Obsługi Widowni.

Vochery do Parku Rozrywki Zatorland do wykorzystania do końca sezonu, 
czyli 29 października 2018 roku.

Zachęcam do wspólnej zabawy!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Z Gońcem Górnośląskim 
na wakacjach

R E K L A M A
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Zacznijmy od organizatora. W oku kamery na pierw-
szy rzut wszystko wyglądało to dobrze, a nawet bar-
dzo dobrze, począwszy oczywiście od kapiącej złotem 
przepysznej czołówki, będącej swoistą reklamą dobro-
dziejstw Rosji. Oglądając ten spot, na myśl od razu przy-
chodzi mi to, jak cudownie bogato i przepięknie tam jest. 
Prawdziwy raj! Potem „prawdziwa” kurtuazja: buzia, rąsia, 
klapa, goździk. No bajka! Kraj mlekiem i miodem płynący. 
Co najmniej! Jednak jeśli przyjrzymy się bliżej, to wokół 
stadionów takiego blichtru już nie było. Na pobliskich 
budynkach zamiast uwijających się ekip remontowych, 
mogliśmy podziwiać piękne murale, ewentualnie płach-
ty przedstawiające kibiców, zakrywające najprawdopo-
dobniej niedociągnięcia. Idąc dalej - lotnisko niedaleko 
Kremla prezentowało się całkiem, całkiem. Inne lądowi-
ska, jak na przykład Wołograd, już niekoniecznie.

Pierwsze co nam wpadnie do głowy po zakupie biletu na 
Mundial – jak sądzę, po tych mistrzostwach niejeden pluje sobie 
w brodę, że go zakupił i zakup przed następnym z pewnością 
przemyśli dokładniej -  to wsiadamy w samochód i pokonujemy 
ok. 2300 km. Odległość niczego sobie! To trasa bez autostrad 
przez całą Ukrainę, gdzie po zagarnięciu Krymu, niejedno-
krotnie możemy tra� ć na partyzantów, czy pole walki. Nie jest 
to zatem podróż bezpieczna. Jest jednak alternatywa: samolot. 
Niemniej ta opcja wydaje się być najbardziej kosztowna, za to 
zdecydowanie najszybsza i najbezpieczniejsza. A jeśli ktoś lubi 
podróżować, niech postawi na kolej. Trzydniowa przeprawa 
pełna niespodzianek niekoniecznie miłych – gwarantowana. 
Jak widać na przedstawionych przykładach dotarcie kibiców 
na mundial wcale nie było takie proste. Ile to trzeba mieć sa-
mozaparcia, no i kasy, by dojechać do celu. Chylę czoła przed 
tymi, którzy się z tym zmierzyli. 

A co w zamian za ten wysiłek zaproponowali naszym kibi-
com piłkarze ?? I na tym pytaniu powinniśmy zakończyć ten 
tekst, żeby było nadal kulturalnie, bez bluzgania i wulgary-
zmów… W końcu Goniec Górnośląski nie opisuje wydarzeń 
niechlubnych, a same miłe, dobre i piękne. Jednak wszystko 
ma swoje granice…

Tradycyjnie już rozpoczęło się od nadmuchania balona do 
rozmiarów tak gigantycznych, że nie trudno było przewidzieć, 
że kiedy pęknie, nie będzie co zbierać. Na pierwszy ogień weźmy 
naszego byłego już selekcjonera  A. Nawałkę. Trenera chyba 
zgubiła rutyna i zbyt duże przekonanie do umiejętności grupy 
zawodników, którzy zapewnili nam historyczny wynik w trakcie 
ME 2016 po latach marazmu. Teraz tak sobie myślę, że wtedy 
mieli po prostu fuksa. Oczywiście, trener miał prawo do takiego 
przekonania, zaufania, dziwnych posunięć, a teraz do zwiesze-
nia nosa na kwintę i honorowej rezygnacji. Do tego, że całą 
odpowiedzialność za przegrane sromotnie mistrzostwa bierze 
na swoje barki. Tylko co z tego? Jego samopoczucie i zgaga, jak 
sądzę, niewielu obchodzi. Może nieładnie patrzeć w metrykę 
swoim zawodnikom, ale od 2016 roku każdy z chłopaków był 
już jednak dwa lata starszy i wielu naszym reprezentantom 
już raczej bliżej niż dalej do końca kariery reprezentacyjnej. 
Może wystarczyło trochę przewietrzyć szatnię i wprowadzić 
trochę świeżej krwi? 

Trzeba przyznać, że całe przygotowania do mundialu nie 
rozpoczęły się szczęśliwie. Tak pocieszajmy się, choć to niemal 
żałosne! Zaczęło się od kontuzji barku naszego wicekapitana. 
Podczas gdy cała Polska już go skreśliła, on po raz kolejny po-
kazał charakter i walcząc z czasem, przemieszczał się z jednego 
gabinetu lekarskiego do drugiego, podróżując samochodem. 

Reszta naszych „gwiazd” przybywała kolejno na zgrupowanie, 
efektownie lądując helikopterem. Obserwując to z zewnątrz, 
powiem szczerze, że nie wyglądało to dobrze. Widać nie wszyscy 
w naszej kadrze są równi. Kolejni nasi reprezentanci  również 
sprawiali wrażenie, jakby nie byli w najwyższej formie, ale 
trudno się dziwić, skoro nie wszyscy mieli miejsce w wyjściowej 
jedenastce w swoich drużynach klubowych. Niektórzy walczyli 
o odzyskanie formy po przebytych wcześniej kontuzjach. Jeśli 
chodzi o naszego kapitana, gwiazdę światowego formatu, to 
chyba nie tra� ł z optymalną formą zarówno w końcówce se-
zonu klubowego jak i  na mundialu. Jedyne czego nie można 
odmówić naszej drużynie to czynnego udziału w reklamach, 
tutaj ze swoich obowiązków wywiązali się znakomicie! Myślę, 
że niektórzy powinni rozważyć zmianę zawodu z piłkarza na 
modela. Zresztą jak patrzę na tych ufryzowanych, wystylizowa-
nych chłopaków prezentujących się na murawie, zadaję sobie 
pytanie, czy wyszli na nią grać, czy reklamować akcesoria do 
włosów, ubrania i buty? Niektórzy też na zgrupowanie przyje-
chali w tak zwanych interesach: po to, by spotkać się ze swoimi 
agentami, żeby zmienić klubowe barwy lub negocjować kon-
trakty. Takich spraw, jak sądzę, chyba lepiej nie załatwiać przed 
najważniejszym, a dla niektórych jedynym turniejem w życiu. 

Nasz trener sprawiał wrażenie zagubionego, co było zaska-
kujące, ponieważ do tej pory wydawać by się mogło, że jest 
osobą spokojną, zrównoważoną i bardzo pracowitą. Jednak po 
porażce w końcówce eliminacji z Danią zaczął panikować,  kiedy 
jego misternie przygotowywany plan z nakreśleniem taktyki, 
runął jak domek z kart. Kiedy został szybko rozpracowany 
przez trenera przeciwników, okazało się, że jesteśmy bardzo 
przewidywalni. Selekcjoner zdał sobie sprawę, że należy coś 
zmienić i w ostatniej chwili zaczął wdrażać nowy system gry 
z trzema obrońcami. Ten system gry nie mógł przynieść sukcesu. 

Zadziwiające, że schemat gry naszych piłkarzy zawsze jest 
ten sam: mecz otwarcia, mecz o życie oraz mecz o honor. Tym 
razem miało być inaczej, a wyszło jak zwykle. „A miało być 
tak pięknie…” W naszej grupie wszak teoretycznie byliśmy 
faworytami. Spoglądałem na to wszystko z przymrużeniem 
oka (kłamie!), jednak z każdym dniem pompowania naszego 
narodowego balonika dałem się w to wciągnąć (oj tak! Przy-
klejony do telewizora nawet na wczasach!) 

Na mecz otwarcia postanowiłem się wybrać w gronie przyja-
ciół do jednego z katowickich lokali, aby dopingować naszych 
„orłów”. Od początku nasza gra nie wyglądała najlepiej na tle 
atletycznego Senegalu. Ogólnie widowisko nie zachwyciło, a my 
musieliśmy uznać wyższość przeciwnika. Po meczu otwarcia 
przyszedł mecz o wszystko. Tutaj nie mieliśmy argumentów 
i drużyna Kolumbii była przynajmniej o klasę lepsza. Ostat-
niego meczu o honor postanowiłem nie oglądać. W tym dniu 
świętowałem okrągłą rocznicę ślubu i postanowiłem ten dzień 
spędzić miło i bezstresowo. Wiem tylko, że nasza reprezentacją 
wygrała z drużyną Japonii. Bez fajerwerków jednak (Oj bez! 
Ale pozostawię ten fragment bez komentarza). Mecze o honor 
akurat w ostatnim czasie wychodzą nam najlepiej. Może bez 
obciążenia gra nam się lepiej, ale to chyba nie ta profesja? 
Żeby coś ugrać na mundialu, musisz ze stresem być za pan 
brat. Mam jeszcze jedną prośbę do naszych reprezentantów: 
aby po kompromitującym występie na mistrzostwach świata 
nie ośmieszali się w mediach społecznościowych, bo trochę 
to żenujące.

(Ja za to umieram ze śmiechu, bynajmniej, nie jak widzę, 
naszych piłkarzy – ci wzbudzają we mnie co najmniej pogardę 
- ale tych wszystkich przyklejonych do telewizorów właśnie. 
Zachodzę w głowę, jak naiwnym być trzeba, żeby nadal wierzyć 
w to, że może być inaczej niż zwykle? Naprawdę wciąż dajecie 
się na to nabrać? Jak dla mnie szkoda czasu, kasy i jeszcze 

wielu innych rzeczy, które za sprawą mundialu przepadły 
bezpowrotnie. Od lat zastanawiam się, o co chodzi z tą naszą 
reprezentacją, że wciąż coś nie pyka? Zmieniają się trenerzy, 
chłopcy na co dzień grają w naprawdę niezłych klubach, a w 
trakcie meczów reprezentacyjnych partaczą. Jak słucham potem 
tych wszystkich „szpeców” wypowiadających się, analizujących 
i komentujących w programach sportowych, to jest mi ich po 
prostu żal. Podkreślam szkoda na to kasy. I to nie tylko naszej, 
ale też tej która jest wydawana na chociażby przygotowanie 
takiego programu. Cytując ostatni tekst Jana Tomaszewskiego: 
„No po prostu padlina!”).

Ale dość już o naszej reprezentacji.  W końcu mogliśmy 
obserwować najlepsze reprezentacje na świecie, które pokazały 
wiele ciekawych zagrań i wielkiego ducha walki. Wielkie słowa 
uznania należą się szczególnie trzem reprezentacjom. Rosja 
zagrała powyżej swoich możliwości. Pomimo, że grali jako 
gospodarz, chyba nikt na nich nie stawiał. Mam tylko nadzieję, 
że to wszystko miało miejsce zgodnie z zasadami fair play, bo 
w ostatnich latach u naszego wschodniego sąsiada był z tym 
niemały problem. Kolejna reprezentacja, która zrobiła najlep-
szy wynik w historii to oczywiście Chorwacja. Zdobywając 
wicemistrzostwo, zjednała sobie wielu fanów na całym świecie. 
Ostatnie słowa uznania należą się Francji! Ciekawostką jest, że 
w ich drużynie grało zaledwie trzydzieści procent rodowitych 
Francuzów, co z pewnością w dużej mierzę podzieliło społe-
czeństwo Francji. No ale to już jest chyba „problem” samych 
Francuzów. Media za to w tym kraju, oznajmiły po zakończeniu 
mistrzostw, że piłkarze zostaną odznaczeni najwyższymi orde-
rami państwowymi - Legią Honorową - to chyba lekka przesada 
albo globalne wariactwo na punkcie „kopanej”. (Czyżby? Znam 
też doskonale inne wręcz fanatyczne zachowania związane z tą 
„kopaną”, więc przyznawania tych odznaczeń nie określiłabym 
przejawem jakiejś szczególnej ekstrawagancji).      

Podsumowując -  mundial w Rosji  z pewnością był przygo-
towany z dużym rozmachem, mocno przeinwestowany i trochę 
też budowany naprędce o czym świadczy chociażby stadion 
w Wołgogradzie, który jeszcze w trakcie imprezy w chwili 
większych opadów został podmyty przez rzekę Wołgę. Niemniej 
mistrzostwa były na poziomie na pewno przyzwoitym - sam 
prezes FIFA G. Infantino wypowiadał się w samych super-
latywach, a całe wydarzenie najlepiej podsumował obrazek 
z ceremonii wręczania medali, kiedy podczas ulewy na parasol 
zasłużył jedynie prezydent Putin. Jak widać takie standardy.

A co pozostaje nam kibicom? Pożegnaliśmy A. Nawałkę – jak 
sądzę bez żalu, w końcówce zabrakło chyba chemii pomiędzy 
zawodnikami i trenerem. A być może nie tylko w końcówce… 
Co pokaże nowy selekcjoner Jerzy Brzęczek? Nie liczmy na zbyt 
wiele, by nie wyszło, jak zwykle…

(Dla mnie żony też przyszedł czas na wyciągniecie wniosków 
po mistrzostwach świata. Jeśli termin kolejnego mundialu 
pokryje się z datą wyjazdu na wczasy, to jadę na nie sama. 
Uniknę przynajmniej durnych komentarzy, że kto to widział 
ciągnąć chłopa na wczasy, skoro jest mundial i że biedak musiał 
sobie jakoś radzić. Komentujący w ten sposób, są co najmniej 
w moim odczuciu niespełna rozumu, albo na takich pozują, 
who knows?).

ŁUKASZ MACIOSZEK
HANNA GABOWSKA-MACIOSZEK

Tylko to nam niestety pozostaje po nim. Po czym? Ano po mundialu, który na szczęście dobiegł już końca. 
Nie musimy już się wstydzić, a do kolejnego wstydu, uda się nam ochłonąć. 

(Reasumując: hurra! Jak dobrze, że te haniebne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej się skończyły. 
Odzyskałam telewizor no i …męża. Ten komentarz pisałam ja – żona).

Po zakończonym mundialu 
przyszedł czas re� eksji

W
W

W
.F

O
TO

LI
A.

PL



12 sport  Nr 8 (31)  2 sierpnia 2018 r.

5 sierpnia (niedziela)

P e n kszcz l i

PARK

MIEJSKI

i jk ck
Mac e owi a

A
l. K

o
rfa

n
te

o
g

S
ta

s
zic

a

lŒ
¹ska

M
ic

w

ha³ko
icka

s
k

W
ró

b
le

w
ie

g
o

Orzeszkowej

a
Katowick

Nie od
g³oœ i

p
le

c
Kapicy

Lotna

Premia

K
o
œ
c

e
ln

a
i

tk
o
w

k
a

B
y

s

Rondo Siemion

wie¿a telewizyjna

Rondo Micha³

RYNEK

Kompleks

Sportowy

MICHA£

Parkowa

Park

Miejski

Katowice

Kompleks

Sportowy

SIEMION

16.45 -17.45

Jamajka Shelly-Ann Fraser-Pryce – jedna 
z supergwiazd sprintu – wystartuje 22 
sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzo-
wie. Jej pojedynek na 100 metrów z Ewą 
Swobodą będzie jednym z najbardziej 
elektryzujących wydarzeń Memoriału Ka-
mili Skolimowskiej. 

Shelly-Ann Fraser-Pryce od dekady jest kró-
lową bieżni. Na swoim koncie ma sześć medali 
olimpijskich, osiem razy stawała na podium 
mistrzostw świata. Jamajka dwukrotnie z rzędu 
wygrywała biegi na 100 m podczas Igrzysk 
Olimpijskich (Pekin 2008, Londyn 2012). Jej 
rekord życiowy 10.70 to czwarty wynik w hi-
storii lekkoatletyki. W tym roku Jamajka nie 
zwalnia tempa – w miniony weekend podczas 
mityngu Diamentowej Ligi IAAF w Londynie 
pokonała100 metrów w 10.98! W coraz lepszej 
formie jest też Ewa Swoboda, z którą Jamajka 
będzie rywalizować w Kotle Czarnowic. Pod-
czas 94. PZLA Mistrzostw Polski Swoboda 
zwyciężyła osiągając swój najlepszy wynik w se-
zonie –11.12. Pojedynek tych dwóch sprinterek 
zelektryzuje kibiców już za niespełna miesiąc.  

- Mój kolejny start na Stadionie Śląskim 
będzie super przeżyciem, a rywalizacja z taką 
legendą jak Shelly-Ann Fraser-Pryce tylko do-

datkowo mnie nakręca. Będzie walka. - obiecuje 
Ewa Swoboda

Ale nie tylko na bieżni będzie się działo! 
Kolejną potwierdzoną zagraniczną gwiazdą 
Memoriału Kamili Skolimowskiej jest Danił 
Łysienko. Ten wicemistrz świata z 2017 roku 
i halowy mistrz globu z tego roku w piątek 
w Monako skoczył wzwyż 2.40 wyrównując 
najlepszy tegoroczny wynik na świecie! Kibice 
na Stadionie Śląskim z pewnością mogą liczyć 
na pasjonujący pojedynek Rosjanina z halowym 
mistrzem Europy Sylwestrem Bednarkiem.  

Emocji nie zabraknie również na rzutni. 
W konkursie dyskoboli rywalem Piotra Mała-
chowskiego będzie Andrius Gudžius. Potężny 
Litwin to najlepszy dyskobol ubiegłego roku, 
kiedy to został mistrzem świata oraz zwyciężył 
w Diamentowej Lidze. W tym sezonie również 
spisuje się znakomicie, jego najlepszy wynik 
69.59 to drugi rezultat na listach światowych. 

- Andrius jest świetnym dyskobolem i w tym 
sezonie rzuca naprawdę daleko. Jest jednak do 
pokonania. Polscy kibice potra� ą świetnie wspierać 
swoich zawodników i jestem przekonany, że na 
Stadionie Śląskim zgotują taką atmosferę, że uda 
mi się przerzucić wszystkich rywali z Gudžiusem 
na czele. - przekonuje Piotr Małachowski.

Memoriał Kamili Skolimowskiej odbę-
dzie się 22 sierpnia na Stadionie Śląskim 

w Chorzowie, początek o godz. 16:00. Obok 
Shelly-Ann Fraser-Pryce, Daniła Łysienko 
i Andriusa Gudžiusa, w mityngu wystąpią 
inne gwiazdy światowej lekkoatletyki, m.in. 
Piotr Lisek, Tom Walsh, Caster Semenya, 

Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki czy Justyna 
Święty-Ersetic. 

Wstęp na Memoriał Kamili Skolimowskiej 
jest bezpłatny. 

STADION ŚLĄSKI

Supergwiazdy sprintu, skoków 
i rzutów na Stadionie Śląskim
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