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Każdego można nauczyć hip-hopu

O tym, co się dzieje wokół COP24 w stolicy
Śląska!
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O nauce tańca dla najmłodszych i nieco starszych – Damian Cetera.
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„Z godziny pąsowej róży”:
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Antoni Troczewski
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URODZINY

Melancholia, sentymentalizm, nostalgia, tęsknota… tak w wielkim skrócie można opisać uczucia, które
towarzyszą mi przeważnie w listopadzie. Ten już przeminął, uczucia te mnie jednak nie opuszczają i jak sądzę, pozostaną ze mną jeszcze jakiś czas. A może na zawsze?
STR. 6-7

Śląsko Wilijo
Niezwykle barwne i pełne góralskiego wigoru Bałamuty
ze Zwardonia i Juakcy z Żywca , czyli Dziady Noworoczne
odwiedzą Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie” podczas „Śląskiej Wiliji”, na która zapraszamy już 16 grudnia. Historię świętowania Bożego
Narodzenia na Śląsku – Dzieciątku, betlyjce i choince
przybliży Marek Szoltysek. Opowiemy również dlaczego
woda w dzień Wigilii nabiera właściwości leczniczych,
a kamienie podskakują z radości i czy faktycznie to zwierzęta mówią do nas ludzkim głosem w Wigilijną Noc.
WIĘCEJ NA STR. 9.
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Polecamy

Od Redakcji:

Zatrważające tempo?

Odział Teatralno-Filmowy
Muzeum Historii Katowic

FOT: JOANNA OPAS

Czy Wam też, Drodzy
Czytelnicy, tak jak i mnie
w tempie zgoła błyskawicznym upłynął rok
2018? To zupełnie niezwykłe! Odnoszę wrażenie, że tak jak minął
właśnie ten rok, nie mijał jeszcze żaden wcześniejszy… nigdy! Trudno
nawet o jakieś podsumowanie. Zadziało się
tyle intersujących wydarzeń. Zadziało i dzieje
się! Stolica Śląska żyje
Szczytem Klimatycznym
ONZ i jak sądzę nie tylko ona, bo to wydarzenie wszak
na skale globalną. Za nami też wybory samorządowe, po
których co poniektórzy obudzili się w zupełnie innej rzeczywistości. A jaki był ten 2018 dla Gońca Górnośląskiego? Hmmm…. Na pewno intensywny i myśli tej rozwijać
bardziej szczegółowo nie będę. Niech każdy doszuka się
w niej swoich interpretacji. Wątpliwości nie ulega też fakt,
że tempo miał zatrważające.
Jak to jednak obyczaj każe przy okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia, życzę, dużo zdrowia, najwięcej ile
się da! Bez niego nie ma nic! I do Siego Roku.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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tel. (32) 36 42 100
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11.12. godz. 17.00 – wernisaż wystawy „SPELL. Świat w komiksach Tomasza Grządzieli”.
Tomasz „Spell” Grządziela publikował swoje rysunki w magazynach komiksowych „Kolektyw”, „Biceps” i „Profanum”. W 2014
zadebiutował samodzielnym albumem komiksowym „Ostatni
Przystanek”, rozgrywającym się w gdańskich tramwajach. NastępWYSTAWY czasowe:
nie opublikował „Przygody Stasia i Złej Nogi” o słodko-gorzkich
„O niepodległość i granice 1914-1922” – wystawa z okazji perypetiach sympatycznego Stasia jeżdżącego na wózku inwalidzobchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
kim - jeden z najlepszych komiksów 2016 roku.
Malarstwo z kolekcji Muzeum w Chorzowie
Na wernisaż wstęp wolny, na wystawę za biletami. Wystawa
stała numizmatyczna:
potrwa do 11 stycznia 2019.
„Z dziejów pieniądza. Polska-Śląsk”
NOWOŚCI WYDAWNICZE
18.12, godz. 18.00 – Silesia Press Cafe - Jan Dziadul. Spotkanie
Chorzów t.1. Środowisko geograficzne
z dziennikarzem i publicystą tygodnika „Polityka”, autorem książki
Chorzów t.2. Od wioski do założenia miasta
„Rozstrzelana kopalnia” o tragedii górników z „Wujka”, poprowadzi
OFERTA EDUKACYJNA
red. Maria Trepińska, laureatka nagrody „Marka-Śląskie” 2018
Zapis grup zorganizowanych i szczegółowe informacje: w kategorii Media.
Dział Edukacyjno-Promocyjny (32) 241 31 04 wew. 105
oraz strona internetowa muzeum www.muzeum.chorzow.
20.12. godz. 18.00 – Spotkanie z cyklu „Przyjaciele Barbary
pl dział Edukacja
i Stanisława” – XXXVI – OPŁATKOWE. : Wspólne kolędowanie
W godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż z artystami. Wspaniała atmosfera, świąteczny klimat i piękna
wydawnictw. Szczegóły na stronie www.muzeum.chorzow.pl muzyka.

Siemianowickie Centrum
Kultury – Bytków, 9.12.,
godz. 17.00 i 20.00

ANI MRU MRU
po raz pierwszy!
Artyści wystąpią ze swoim najnowszym
programem „Cirque de volaille!” kabaret.
Kabaret Ani Mru-Mru powstał w Lublinie
w grudniu 1999 roku. Po szybkich i skutecznych roszadach personalnych od bez mała
dwunastu lat występuje i bawi publiczność
w trzyosobowym składzie. Marcin Wójcik,
Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek. Jak
twierdzą ich wspólni znajomi, i tak kiedyś
na pewno wpadliby na siebie na ulicy. Mają
to samo poczucie humoru, a to sprawia, że
świetnie się dogadują, zarówno na scenie jak
i w życiu prywatnym. Rodzaj żartów, gagów
i skeczy doskonale trafił nie tylko w gusta
szerokiej publiczności w całym kraju, ale również środowiska. Ani Mru-Mru jest laureatem
wszystkich najbardziej prestiżowych przeglądów i festiwali kabaretowych.
Bilety w cenie 70 złotych w kasach SCK oraz
on-line na www.bilety, siemck.pl.
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głosem stolicy Śląska

Black to green – przez kulturę
do klimatu
PROMOCJA

W historii większości miast można wskazać kamienie milowe ich rozwoju. Często
rozmawiam o tym z naszymi gośćmi, którzy nie byli w Katowicach od 5 czy 10 lat.
Gdy do nas przyjeżdżają mają w głowach
stereotypowy wizerunek stolicy województwa śląskiego, który zderza się z tym,
co zastają na miejscu. Czym tłumaczę im
powstały dysonans?
Otóż kołem zamachowym rozwoju naszego
miasta było utworzenie unikalnej na mapie
Polski Strefy Kultury, która przyciąga nowoczesną architekturą i dobrą ofertą setki tysięcy
ludzi rocznie. W miejscu działającej jeszcze
kilkanaście lat temu kopalni powstały siedziba
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia z jedną z najlepszych sal koncertowych
na świecie i Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które wraz ze „Spodkiem” tworzą
największą przestrzeń konferencyjną w Polsce.
Dopełnieniem całości jest nowa siedziba Muzeum Śląskiego wraz z kopalnianym szybem
„Warszawa”, który dziś służy jako popularny
taras widokowy. Pokazaliśmy tym samym, że
jesteśmy miastem nowoczesnym, ale szanującym tradycję i naszą przemysłową spuściznę.
Wspomniana rewitalizacja olbrzymiego,
pokopalnianego terenu pochłonęła ponad miliard złotych. Potraktowaliśmy to jednak jako
inwestycję w przyszłość miasta. Postawiliśmy
na dynamiczny rozwój kultury, a metamorfozę Katowic oraz tradycje i osiągnięcia muzyczne dostrzegło UNESCO, przyznając nam

w 2015 roku tytuł Miasta Kreatywnego właśnie
w dziedzinie muzyki. Przemiana miasta wraz
z rozwojem branż kultury i turystyki biznesowej pozwoliły wykreować nowy wizerunek
Katowic – miasta nowoczesnego, twórczego
i innowacyjnego.
To wszystko przyczyniło się do przyznania
nam statusu miasta–gospodarza grudniowego
szczytu klimatycznego (COP24). Jestem przekonany, że właśnie to wydarzenie będzie kolejnym
kamieniem milowym rozwoju Katowic. COP24
oznacza szereg korzyści dla Katowic i mieszkańców, o czym mogą przeczytać Państwo na
łamach tej gazety. Ale oczywiście postrzegamy
to wydarzenie w szerszym kontekście – przez
pryzmat potrzeb całej katowickiej metropolii.
Tworzymy jeden z największych w Europie
regionów, który kilka dekad temu oparty był
niemal w całości na przemyśle hutniczym
i wydobywczym. Pomimo trwającej od lat
reindustrializacji na terenie metropolii wciąż
pracują kopalnie i to się na pewno nie zmieni
w horyzoncie najbliższych lat. Zależy nam na
tym, by doświadczenia z procesu przemian
w naszym regionie pokazać wszystkim gościom szczytu klimatycznego i jednocześnie
uwypuklić specyfikę naszego regionu.
Dlaczego jest to takie ważne? Dziś w Europie
mówi się o konieczności odejścia od węgla, co
w perspektywie najbliższych dekad na Śląsku
jest niewykonalne. My chcemy rozmawiać
o tym, jak węgiel wykorzystywać w sposób
ekologiczny. Po drugie, w globalnej dyskusji
o klimacie pojęcie „clean energy” funkcjonuje
wyłącznie w kontekście redukcji emisji dwu-

tlenku węgla, a przecież kluczowym wyzwaniem dla naszego regionu jest redukcja emisji
szkodliwych pyłów. Katowice są w woj. śląskim
liderem w zakresie walki o czyste powietrze.
Inwestujemy setki milionów złotych w tym
obszarze i widzimy efekty naszych działań, bo
przez ostatnie 10 lat znacząco spadły wskaźniki
pyłów PM2,5 i PM10. Jednak wiemy, że przed
nami ogrom pracy, a tylko wymiana wszystkich
starych kotłów to inwestycja rzędu miliarda
złotych. Dlatego zależy nam na tym, by pokazać podczas COP24, że nasze działania wcale
nie stoją w sprzeczności z globalnymi celami
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– tylko ze względu na regionalną specyfikę
nieco inaczej rozkładamy akcenty.
Hasłem tegorocznego COP24 w Katowicach
jest „black to green”. Wierzę, że to wydarzenie
stanie się nie tylko kamieniem milowym rozwoju Katowic i znaczącym krokiem w walce
o czyste powietrze w naszym regionie, ale także
zapisze się w annałach globalnej polityki klimatycznej. Zachęcam jednocześnie Państwa do
wzięcia udziału w licznych wydarzeniach towarzyszących szczytowi klimatycznemu, które
adresujemy właśnie do mieszkańców Katowic.
MARCIN KRUPA, PREZYDENT KATOWIC
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Każdego można nauczyć Hip-Hop-u

Parząc z jaką pasją i zaangażowaniem pokazuje i tłumaczy uczestnikom swoich zajęć poszczególne
kroki w układach tanecznych, nie
zrażając się bynajmniej tym, że co
poniektórzy w ogóle nie rozumieją
o co chodzi, a na zadane ćwiczenia nie reagują wcale, albo reagują
z opóźnieniem, bądź w zupełnie odmienny od proponowanego sposób,
trudno tak naprawdę uwierzyć w tu,
że hip-hop to taniec dla każdego.
– To tylko kwestia czasu. Nie ma
osoby, która prędzej, czy później,
nie nauczyłaby się takiego układu
tanecznego. Ja przynajmniej takiej
nie spotkałem – mówi Damian Cetera. – Dużo zależy też jednak od
chęci i cierpliwości uczestników.
Determinacja i chęć dążenia do
celu jest bardzo ważna. Wiadomo,
że są osoby, które niemal od razu
wiedzą co i jak, ale są też i takie,
którym nauka przychodzi wolniej.
Nie można być od razu mistrzem.
To się zdarza rzadko, ale nie można
się poddawać, a najważniejsze – by
z tańca czerpać radość. Jeśli komuś
nie sprawia to przyjemności, to nie
ma sensu, by się zmuszał i męczył
– tłumaczy instruktor.
Zajęcia to nie tylko nauka poszczególnych figur, ale nauka całych układów tanecznych, niejednokrotnie
skomplikowanej choreografii. Połączenie tych wszystkich elementów
stanowi nie lada wyzwanie.
Co ciekawe – wśród kursantów
są tacy zupełnie mali – najmłodszy
z uczestników ma niecałe 4 lata.
A jak mówi Damian Cetera, od pewnego czasu coraz więcej zapytań na
temat możliwości nauki hip-hopem
dostaje od seniorów. – Według mnie

FOT: DGRO - CREW - DIGERIDO

Autorem tego twierdzenia jest
Damian Cetera, instruktor tańca,
prowadzący zajęcia w Katowicach w Miejskim Domu Kultury
„Koszutka”, Mysłowickim MOK-u
i w Szkole Tańca Tito Dance Studio w Tychach. – Wiek nie gra
tutaj żadnej roli – stwierdza. Czy
można się z nim nie zgodzić?

z tym stylem tanecznym jest zupełnie inaczej, niż na przykład z nauką baletu, gdzie od najmłodszych
lat trzeba zacząć naukę. Tańczy się
do określonego wieku, a po jego
przekroczeniu można zostać nauczycielem. Naukę hip-hopu można
zacząć w każdym wieku – twierdzi
Damian Cetera.
Damian Cetera od wczesnych
lat dzieciństwa pasjonował się
tańcem. – Już jako małe dziecko
uwielbiałem oglądać tańczących
ludzi. Fascynowały mnie wszystkie
taneczne popisy sceniczne. Patrzyłem na takie występy, jak zaklęty.
I przyszedł kiedyś taki moment,
że sam zapragnąłem spróbować.
A jeśli się czegoś pragnie, to musi
się udać! – podkreśla Damian, który
sam tańczy już ponad osiem lat. Jak

mówi, taniec najpierw był w jego
głowie. Potem pojawiła się chęć by
projekty wytańczyć na parkiecie.
– Zanim sam zacząłem uczyć, tak
naprawdę rok uczyłem się tańczyć.
Na przełomie gimnazjum i liceum
uczęszczałem na zajęcia, tańczyłem
w jednej z formacji w Jaworznie. Po
którymś tam wygranym konkursie,
pojawiła się propozycja prowadzenia zajęć z miejskich domów kultury. Obecnie jeżdżę na warsztaty
taneczne gdzie mogę się szkolić od
mistrzów i poszerzać swoją wiedzę
i przekazywać dalej, ale najważniejsze w tym wszystkim jest odnaleźć
siebie – mówi.
Na początku grup tanecznych
prowadzonych przez Damiana Ceterę było niewiele. Obecnie Damian
prowadzi kilka zajęć dziennie, a chęt-

nych stale przybywa. Jak mówi, jego
marzenia dotyczące tańca sięgają
znacznie wyżej, ale na razie spełnia
się jako instruktor i praca ta daje
mu dużo satysfakcji. – Kiedy mogę
oglądać występ swoich uczniów na

popisach tanecznych, to jest to dla
mnie coś niesamowitego. Jest to przeżycie niemal magiczne! To wielki
finał - najlepsze uhonorowanie mojej
pracy – kwituje Damian Cetera.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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„Z godziny pąsowej róży”: mój prapr
Melancholia, sentymentalizm, nostalgia, tęsknota… tak
w wielkim skrócie można opisać uczucia, które towarzyszą
mi przeważnie w listopadzie. Ten już przeminął, uczucia te
mnie jednak nie opuszczają i jak sądzę, pozostaną ze mną
jeszcze jakiś czas. A może na zawsze?
Listopad przeważnie nastraja mnie właśnie w ten sposób.
Dzieje się tak pewnie trochę za sprawą chylącej się ku końcowi
jesieni. Czyż może być piękniejszy i bardziej romantyczny symbol
przemijania, niż opadające z drzew liście? Głównym sprawcą
mojego nastroju są jednak obchodzone w tym miesiącu uroczystości. Dzień Wszystkich Świętych – pochylam się nad mogiłami
swoich bliskich, cofam się do czasów, kiedy byli jeszcze ze mną.
Wspominam, przypominam, rozmyślam. Okazją do sentymentalnej podróży w czasy minione jest także na pewno 11 listopada.
Święto odzyskania niepodległości to zawsze sposobność do
wspomnień, do kontemplowania losów tych, którzy lampasów
nie nosili. W tym roku był to dzień niezwykle uroczysty – 100
letnia rocznica odzyskania niepodległości to wszak data niebagatelna. Ja miałam to szczęście celebrować ją w sposób zupełnie
niecodzienny, niespodziewany, zaskakujący! W najśmielszych
marzeniach nie przypuszczałam, że owa setna rocznica zawiedzie
mnie aż do… Kutna! Kutna? Tak, Kutna właśnie!
- Dzień dobry, mówi Michał Adamski z Wydziału Kultury,
Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Kutnie. Czy dodzwoniłem się do Gońca Górnośląskiego i rozmawiam z panią Hanną
Grabowską-Macioszek? – Dzień dobry, tak. – No to świetnie, czy
mógłbym zająć pani chwilę? „Z Kutna dzwoni? Pyta o Gońca?
Co ma Goniec Górnośląski wspólnego z Kutnem i tamtejszym
Urzędem Miasta?” W mojej głowie kłębiło się milion myśli i pytań. – Czy pani mama to Anna Grabowska? A czy pani babcia
to Renata Zemłowa? – Michał Adamski wypytuje o kolejnych
członków mojej rodziny, a ja z każdym pytaniem coraz bardziej
wpadam niemal w stan przedzawałowy. – No to cudownie się
składa, bo okazuje się, że w końcu dobrze trafiłem. To w takim
razie z moich rozeznań wynika, że jest pani praprawnuczką
doktora Antoniego Troczewskiego, którego pomnik odsłaniamy w Kutnie w najbliższą sobotę, przyjedzie pani, a może ktoś
jeszcze z rodziny przyjedzie? Nie trudno się domyślić, że po tych
słowach omal nie zemdlałam z wrażenia. - Wasz przyjazd byłby
wydarzeniem niezwykłym. Kontakt z bezpośrednimi potomkami
Troczewskich był uznany za na zawsze utracony.. – Proszę dać
mi chwilę, bo muszę ochłonąć, oddzwonię do pana – wyjąkałam
oszołomiona z emocji.
- Mamo, jak nie siedzisz, to usiądź – od razu po telefonie pana
Michała, zadzwoniłam z tą porażającą wieścią do mamy… - Jedziemy! – mama natychmiast podjęła decyzję… i pojechałyśmy…
Euforia, radość, niedowierzanie, zaskoczenie – to skrajne stany
emocjonalnie jakie towarzyszyły nam w drodze do Kutna. Czytelnicy pewnie zadają sobie pytanie: no i co? Nie wiedziały, nie
znają dziejów swoich przodków? I kim był ten cały Troczewski,
że mu aż pomniki stawiają? To honorowy obywatel Kutna. Czym
zasłużył sobie na takie zaszczyty?
Oczywiście nazwisko Troczewski było nam doskonale znane.
Wszak babcia nie raz opowiadała o dziadku Troczewskim ,
o tym, że był znakomitym lekarzem, pokazywała zdjęcia, medal
pamiątkowy. Były to jednak wyłącznie opowieści o charakterze anegdotycznym: o tym, co też znowu wspólnie z braćmi
zmajstrowali, ale to Kutno zawsze przewijało się jako miejsce,
w którym jakiś tam fragment dzieciństwa spędzili. A miejsc,
w których mieszkali było wiele. Zawsze żartowaliśmy, że łatwiej
byłoby wymienić miejsca, w których babcia nie mieszkała, niż
w których mieszkała. Było to Wejherowo, Bydgoszcz, Poznań,
Ostrowa, Toruń, Katowice, Sosnowiec i Kutno właśnie! Skąd te
migracje? Ojciec babci Witold Witkowski, inżynier chemik był
znanym w tamtych czasach specjalistą w dziedzinie cukrownictwa,
a że wówczas cukrownie powstawały w Polsce co najmniej jak
grzyby po deszczu, przyjechał do Kutna, by kolejną cukrownię
wybudować. Kutno było wtedy można powiedzieć zagłębiem
cukrownictwa. Rodzina Troczewskich w Kutnie była, rzec można, miejscowymi notablami, a Witold Witkowski kimś na wzór
„lalkowego” Ochockiego. Wysnułyśmy zatem z moją mamą taką
teorię, że na jednym z rautów, czy innych przyjęć Zofię Troczew-

ską, córkę doktora Antoniego Troczeswkiego poznał i zakochał
się. W Kutnie mieszkali niedługo. W Kutnie urodził się tylko
najstarszy brat babci, Jerzy. A że budowa kolejnej cukrowni była
w planach, spakowali manatki i z Kutna wyjechali. Babcia urodziła
się w Sosnowcu, najmłodszy brat w Bydgoszczy. Ale Kutno właśnie
pamiętam z opowiadań babci, więc musieli do niego powracać,
co jakiś czas, jak sądzę? Zofia i Witold w pewnym momencie
wyjechali z Kutna do Warszawy sami, pozostawiając dzieci pod
opieką najprawdopodobniej sąsiadów dziadka Troczewskiego.
I to jakby, wstyd się przyznać, jest jedyna moja wiedza na temat
pobytu mojej babci, wnuczki doktora Troczewskiego w Kutnie.
Jedyna i nieco fabularyzowana, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie
były okoliczności początków znajomości Witolda Witkowskiego
i Zofii Troczewskiej. Mogę jedynie snuć domysły na ten temat.
Co ciekawe, nie wiedzą tego i sami Kutnianie.
Doktor Antoni Fortunat Marian Troczewski miał dwie córki:
Helenę i Zofię. Helena Troczewska-Pique zmarła bezdzietnie,
natomiast o Zofii wszelki słuch zaginął. Do tego stopnia, że badacze historii rodu Troczewskich byli przekonani, że Zofia wraz
z rodziną zaginęła w zawierusze wojennej. Nic bardziej mylnego.
Zmarła zaraz po II wojnie światowej na zapalenie płuc. I to na
Śląsku. Tu bowiem Witkowscy osiedlili się zaraz po wojnie.
Najpierw zmarł Witold, Zofia krótko po nim.
Dla Kutnian Troczewski to ktoś, jak co najmniej miejscowy
doktor Judym. – W mieście jest bardzo wiele miejsc związanych
z doktorem Troczewskim – mówi dr Piotr Stasiak, dyrektor
Muzeum Regionalnego w Kutnie, historyk i badacz dziejów
Troczewskich. – A właściwie są to najważniejsze instytucje
miejskie, które są powiązane z tą postacią. Są to między innymi dawny Strażacki Dom Dochodowy (dziś Centrum Muzyki
i Tańca), pierwsza szkoła średnia powstała w Kutnie, dzięki jego
wielkim staraniom – tłumaczy dr Piotr Stasiak. (Szkoła Realna
Polskiej Macierzy Szkolnej, dziś LO Im. Gen. J.H. Dąbrowskiego). Dziś w dawnym budynku pierwszej kutnowskiej szkoły
średniej mieści się Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, noszący imię
doktora Antoniego Troczewskiego. Stał na czele Towarzystwa
Oświaty Narodowej w Kutnie. Działał na rzecz sierot. Założył
i przewodniczył także Towarzystwu Dobroczynności, Towarzystwu Muzyczno – Dramatycznemu, Polskiej Macierzy Szkolnej,
Towarzystwu Krajoznawczemu, Spółdzielni „Kutnowianka”,
Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. Był pełnomocnikiem
Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa
i przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa
na powiat kutnowski w 1920 roku. Był wielkim orędownikiem
powrotu Górnego Śląska do Polski. Został odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. - Warto pokreślić, że
doktor Troczewski miał taką jakąś siłę sprawczą, że wszystkie
jego inicjatywy, były bardzo szybko realizowane. Na ich finalizację nie trzeba było czekać, tak jak to dziś niejednokrotnie się
zdarza, wiele lat, ale w ciągu roku kolejne przedsięwzięcia miały
swój szczęśliwy finał. Te instytucje żyły. I jeszcze jedno! Ten zapał
społeczny nie gasł wraz z otwarciem danej instytucji, ale trwał

i nie pozwalał pozostawać im samym sobie. Troczewski przypominał o konieczności inwestowania, dbania i gromadzenia ludzi
wokół każdej otwartej instytucji. Dokładał wszelkich starań, by
społeczeństwo było wykształcone, świadome, odpowiedzialne
i znało swoją rolę w budowaniu drogi ku niepodległości Polski
– podkreśla dr Stasiak. – W tych dążeniach stawiał właśnie na
odbudowę gospodarczą kraju, pomijając kontekst militarny:
nie z bronią w ręku, ale inteligencją i wiedzą. Potrafił porwać do
działania, zmobilizować każdą grupę społeczną z tego marazmu,
odrętwienia – dodaje dyrektor Stasiak. Był wielkim patriotą, społecznikiem, filantropem - pozytywistą - wręcz podręcznikowym.
Skrupulatnie realizował pozytywistyczne hasła pracy u podstaw
i pracy organicznej.
Co ciekawe doktor Antoni Troczewski nie urodził się w Kutnie, ale w Łomży w 1861 roku w rodzinie Antoniego i Dionizy
z domu hrabiny Barańskiej-Czartoryskiej, a do Kutna przyjechał
jako młody zdolny lekarz, by praktykować w tamtejszym szpitalu jako wolontariusz. Jego umiejętności, a przede wszystkim
charyzma, szybko dały znać o sobie, bo w bardzo krótkim czasie
został dyrektorem szpitala w Kutnie, organizując w nim oddziały
chirurgiczny, ginekologiczno – położniczy i zakaźny. Promował
lecznictwo bezpłatne, a Kutnian zjednał sobie bardzo szybko,
dając się poznać nie tylko jako dobry praktyk, ale i naukowiec.
Zmarł w 1928 roku w Kutnie.
Dla mnie zafiksowanej na punkcie tamtych epok i czasów, zakochanej w pozytywistycznych powieściach rzecz to niebywała.
A kiedy dowiedziałam się, że dzieje Kutna łączą się z samym
Sienkiewiczem, to możecie wyobrazić sobie, Drodzy Czytelnicy,
jakie wrażenie mogła zrobić na mnie ta wiadomość. Oczyma
wyobraźni zobaczyłam to miasto właśnie z epoki, w której mój
prapradziadek doktor Antoni Troczewski żył, działał charytatywnie, społecznie, filantropijnie dla Kunta i jego mieszkańców.
To historia jak z bajki, albo jak ze scenariusza kostiumowego
filmu. – Hahaha, Hanka, no ja zawsze to wiedziałam! Przecież
to wystarczy spojrzeć i od razu widać, żeś Ty jest z innej bajki
i epoki – zażartowała moja przyjaciółka, kiedy opowiedziałam
jej to przedziwne zdarzenie. I tak chyba trochę rzeczywiście jest.
A przynajmniej teraz mam dobre wytłumaczenie dla moich melancholijnych, patetycznych zachowań, „globusów histerikusów”,
tęsknot i zachwytów za i nad tamtymi czasami.
A na zakończenie jeszcze jedna petarda! Troczewski był założycielem i wydawcą Tygodnika Kutnowskiego, który linią
programową przypominał bardzo mój Goniec Górnośląski.
Zawsze zastanawiałam się skąd u mnie takie zainteresowania
dziennikarskie, wydawnicze? Teraz już wiem. Wiem też dlaczego moja babcia miała zawsze słabość do pięknych miasteczek
z rynkiem i zabytkową zabudową.
Kutno to bowiem miasto cudowne. Niemal w całości obsadzone
różami. Hasło promocyjne: Kutno – miasto róż. I róże te robią wrażenie niezwykle piękne. Skąd one się wzięły? To z Kutna bowiem
wywodzą się najwięksi polscy hodowcy róż. Dziś ich już nie ma
w mieście, ale piękna tradycja została. Miasto obchodzi co roku
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FOT: URZĄD MIASTA KUTNO

radziadek doktor Antoni Troczewski

Festiwal Róż, a w planach jest budowa rosarium. Gdzieniegdzie
rzeczywiście sprawia wrażenie, jakby czas się tutaj zatrzymał, więc
do sentymentalnej podróży w lata minione, wcale nie potrzebujemy wehikułu czasu. Nie przeszkadza to jednak, by na obrzeżach
miasta powstała i stale rozwijała się jedna z największych w Polsce
Strefa Ekonomiczna – słynna strefa Podłódzka, a kolejne zabytkowe obiekty na nowo zyskiwały piękny wygląd, jak chociażby
willa doktora Troczewskiego, znakomicie odrestaurowana, która
dziś mieści w sobie Pałac Ślubów. Pomnik znajduje się na posesji
dawnej wilii doktora. Rzec by można, że doktor wrócił do domu,
domu, który w podzięce za niezwykłe czyny dla Kutna i Kutnian
dostał w darze od mieszkańców. Korzystając z uprzejmości władz
miasta, odbyłyśmy wspólnie z mamą wspomnieniową podróż po
miejscach związanych z prapradziadkiem: odwiedziłyśmy cmentarz,
na którym spoczywa wraz z żoną Lubomirą, szkołę, która nosi
jego imię, mijałyśmy szpital, w którym pracował, a także Dom
Kultury, który powołał. Zwiedziłyśmy także wystawę poświęconą
Troczewskiemu w Muzeum w Kutnie. Jakież przedziwne wrażenie
i uczucie - wręcz nie do opisania, wywołały na mnie zdjęcia, które
zobaczyłam jako element muzealnej ekspozycji, a które pamiętam
ze ściany w domu mojej babci. Coś zupełnie niezwykłego. Poza
fotografiami znajdziemy tam narzędzia doktora, recepty, całe

wnętrze gabinetu, a także wiele dokumentów, także tych pisanych
przez Troczewskiego odręcznie. Mama przekazała muzeum nieco
rodzinnych pamiątek. Dla tamtejszych muzealników stanowią
cenny materiał badawczy. Dzieje rodu Troczewskich od lat bardzo
wnikliwie i skrupulatnie zgłębia dyrektor Muzeum Regionalnego
dr Piotr Stasiak. Jak mówi to historia co najmniej fascynująca. Jego
pracy badawczej w tym temacie nie sposób przecenić. Troczewscy
i ich dzieje pasjonują także dr Karola Koszadę z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kutnowskiej. Temu zagadnieniu poświęcił wiele
swoich publikacji.
Korzystając z okazji, pragnę złożyć na ręce władz miasta Kutna:
pana prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego i wiceprezydentów Zbigniewa Wdowiaka oraz Jacka Boczkai ogromne podziękowania
za zaproszenie, za królewską gościnę i za to, że włodarze zadali
sobie tyle trudu, by nas odnaleźć. Tu szczególne ukłony dla Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta w Kutnie doktora Michała Adamskiego. Jak trafił na nasz
trop? Dr Michał Adamski uśmiecha się tylko tajemniczo: „Zawsze
miałem zacięcie detektywistyczne, więc zabawiłem się w Sherlocka
Holmesa”. Nie sposób nie podziękować też profesorowi Marianowi Molendzie, twórcy wspaniałego pomnika Troczewskiego,
wykonanego z wielką starannością, dbałością o każdy szczegół.

Niech ten skromny reportaż z „Godziny pąsowej róży” – mojej
godziny, będzie moim podziękowaniem. A róża ta jakże cudownie
z Kutnem się przecież wiąże. Nie mogło być chyba inaczej, niż
tej pąsowej róży doświadczyć w mieście róż. Móc uczestniczyć
w odsłonięciu pomnika Troczewskiego w obecności największych
oficjeli: władz samorządowych, pocztów sztandarowych głównych
miejskich instytucji, widzieć, jak kutnowska młodzież o 4 rano wyjechała do Warszawy, by odpalić pochodnię od grobu nieznanego
żołnierza i z pochodnią tą powrócić do Kutna, by w uroczystości
wziąć udział, to rzecz wielka. Mój powrót z Kutna do Katowic
był trudny. Cóż w tym dziwnego? Powrócić z XIX wieku nagle
do czasów współczesnych? Każdy myślę, czułby się zagubiony.
Czy to koniec tej opowieści? Mam nadzieję, że nie, że wydarzenie to
może będzie początkiem nowej pięknej historii zrodzonej z korzeni mojej
rodziny. A Kutno i prapradziadka na pewno jeszcze nie raz odwiedzę.
Tu naszła mnie jeszcze jedna refleksja. Ja nie mam już możliwości dowiedzieć się wszystkiego na temat tamtych czasów. Babcia
od dawna nie żyje, nie mogę zatem jej zapytać, jak to dokładnie
z tym Kutnem było. Jeśli wokół Waszych rodzin, Drodzy Czytelnicy, krążą podobne historie i macie jeszcze kogo o nie zapytać,
pytajcie. Nie marnujcie czasu!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Rozwód – co warto wiedzieć ?
W ostatnich latach można zauważyć znaczny wzrost ilości
toczących się spraw rozwodowych. Jedną z przyczyn takiej
sytuacji niewątpliwie może być wzrost świadomości prawnej
obywateli. Z doświadczenia adwokata Dariusza Nowaka
oraz adwokata Michała Materowskiego z wynika, iż nie ma
ogólnej reguły, co do osób składających taki pozew. Są to
zarówno osoby z kilkuletnim stażem małżeńskim, jak i osoby
z kilkudziesięcioletnim pożyciem małżeńskim. Poniżej zostanie pokrótce wyjaśnione, z jakich przyczyn można złożyć
pozew rozwodowy, gdzie konkretnie należy to zrobić, oraz
ile właściwie to kosztuje.
Instytucja rozwodu uregulowana jest w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 436 – 446), oraz Kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym (art. 56 – 61). Jedyną konieczną przesłanką
warunkującą możliwość złożenia pozwu rozwodowego jest
nastąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między
małżonkami. W takim wypadku każdy z małżonków może
żądać rozwiązania małżeństwa przez Sąd poprzez orzeczenie
rozwodu. Nie ma więc w Kodeksie konkretnie podanych przyczyn umożliwiających orzeczenie rozwodu jak na przykład
zdrada, choroba czy zniewaga drugiego małżonka. Ważne
jest, że rozpad pożycia musi być zarówno zupełny jak i trwały,
mogą się przecież zdarzyć sytuacje gdy chociażby w przypadku dopuszczenia się zdrady przez jednego z małżonków
następuje zupełny rozpad pożycia, ale wcale nie musi być
trwały bo drugi małżonek może po pewnym czasie przebaczyć
zdradę, i w takim przypadku przesłanka warunkująca rozwód
nie jest już spełniona. Sąd ma obowiązek w każdej sprawie
ustalić dlaczego doszło do rozkładu pożycia i czy jest ono
trwałe. Nie zawsze jednak Sąd orzeknie rozwód, jeżeli w toku
postępowania dojdzie do przekonania, że istnieją widoki na
utrzymanie małżeństwa Sąd zawiesza postępowanie, i może
w takim przypadku skierować strony do mediacji.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia okoliczności które
pomimo wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia
uniemożliwiają orzeczenie rozwodu, należą do nich:
Wzgląd na dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
Sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia
społecznego niezwiązanymi z dobrem wspólnych małoletnich
dzieci małżonków;
Żądanie rozwiązania małżeństwa przez małżonka wyłącznie
winnego rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi
zgodę na rozwód, albo jego odmowa zgody na rozwód jest
w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Należy pamiętać, iż w sytuacji żądania orzeczenia rozwodu
z winy małżonka, osoba wnosząca pozew musi wykazać w trakcie
postępowania dowodowego winę współmałżonka w rozpadzie
małżeństwa. Na dowód tego można powołać świadków (np.
na okoliczność zdrady małżeńskiej, faktu znęcania fizycznego
oraz psychicznego, itp.), dokumentów (np. obdukcji lekarskiej
stwierdzającej takie znęcanie fizyczne nad małżonkiem), nawet
raport detektywa, wskazujący na winę małżonka (ten dowód
winien być uzupełniony zeznaniami detektywa w charakterze
świadka). Katalog takich środków dowodowych jest bardzo
szeroki i zależy od konkretnego stanu faktycznego.
Pozew o rozwód zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania
cywilnego składa się w Sądzie Okręgowym właściwym dla
ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli chociaż
jedno z nich nadal w tym okręgu mieszka lub stale przebywa.
W przypadku gdy małżonkowie zmienili miejsce zamieszkania
właściwy będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania strony
pozwanej (osoby przeciwko której wniesiono pozew o rozwód),
a gdy jej miejsca zamieszkania nie da się ustalić właściwy
będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania powoda (osoby
występującej z pozwem o rozwód).`

Jak przygotować sprzęt narciarski do
sezonu?

800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta
13 listopada 2018 roku w całym kraju, we wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ
ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta – jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

FOT: HGM

Zima za pasem. W naszych miastach włodarze już z końcem listopada zadbali o amatorów
ślizgu na lodowej tafli, organizując miejskie
lodowiska. A kto zadba o miłośników białego
szaleństwa? Najlepiej jeśli zrobią to sami! A o
pomoc w przygotowaniach do sezonu poproszą
eksperta – Edwarda Wronę ze Sklepu-Serwisu
przy katowickim AWF-ie.
- Sezon właściwie już się rozpoczął, bo w listopadzie miałem już pierwszych klientów,
którzy wybierali się na narty i którym serwisowałem sprzęt – mówi Edward Wrona, ekspert
w dziedzinie serwisowania i sprzedaży sprzętu
narciarskiego.
Jak dobrze przygotować sprzęt narciarski
na stok:
Dokładnie sprawdzamy w jakim stanie
jest nasz sprzęt po roku nieużytkowania. –
Ludzie w różnych miejscach trzymają swoje
narty: w komórkach, na strychu, w piwnicy,
w garażu. Są i takie ekstremalne przypadki,
jak ktoś przechowuje sprzęt na balkonie. To
najgorszy z pomysłów na jaki można wpaść.
Działania atmosferyczne nie służą nartom,
bardzo źle wpływają na krawędź.
Szukamy serwisu narciarskiego. – Żaden
sprzęt po roku nieużywania, bez przeglądu,
nie nadaje się do jazdy.
Ostrzymy
Smarujemy
Wypełniamy ubytki – naprawiamy uszkodzony ślizg
Sprawdzamy wagę w wiązaniach. – Nierzadko zdarza się, że przez rok przybędzie nam
parę kilogramów, wówczas trzeba wyregulować
wiązania odpowiednio do wagi. Kilogramy

Przy wniesieniu pisma do Sądu od pozwu o rozwód należy
uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Można to uczynić w znakach
opłaty sądowej, lub wpłacając kwotę na numer rachunku bankowego właściwego Sądu Okręgowego.
Bez wątpienia sprawy rozwodowe niosą dla stron duży ładunek
emocjonalny, albowiem dotykana jest jedna z najbardziej osobistych, intymnych sfer naszego życia. Niemniej w niektórych
sytuacjach, rozstanie się stron przez orzeczenie rozwodu jest
jedyną drogą do normalizacji swojej drogi życiowej.
ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII
ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.
UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

to także wyznacznik jeśli chodzi o buty narciarskie, bo stopy stają się wówczas większe,
szersze i warto sprawdzić, czy nasze buty nie
będą za małe. Tak samo odzież – może się
okazać nagle, że nie dopinamy się w kurtce, czy
w kombinezonie. Niemniej to dotyczy dużego
wzrostu wagi od 5 do 6 kilogramów.
- Prawdą jest, że wybierając się na narty,
powinniśmy zadbać nie tylko o sprzęt narciarski, czy odpowiednie odzienie – zaopatrzyć
się w bieliznę antypotną, ale także rozpocząć
jakikolwiek trening. Dotyczy to szczególnie
tych, którym przez cały wysiłek fizyczny jest
obcy. – Nie musimy nagle jakoś szczególnie
intensywnie trenować. Spacerujmy jak najwięcej. Polecam spacer po schodach na palcach.
A w kolejnym wydaniu o tym jak dbać o bezpieczeństwo na stoku. – Kask! To podstawa
– kwituje Edward Wrona.

800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta.
TIP (Telefoniczna Informacja Pacjenta) jest jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu
pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy
jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory
w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej
i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Dzwoniąc pod numer 800 190 590 można się dowiedzieć między innymi: jak uzyskać kartę
EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital,
w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy
dopełnić, by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. W celu zagwarantowania wysokiej jakości obsługi Pacjentów, rozmowy są nagrywane. Zależy nam na wysokiej jakości udzielanej
informacji i profesjonalnej obsłudze Pacjentów.
Tylko w 2017 roku infolinie NFZ obsługiwały około 40 tysięcy połączeń miesięcznie.
Z kolei liczba udzielonych porad – dzięki infolinii Rzecznika Praw Pacjenta od momentu powstania urzędu (10 lat) – przekroczyła 338 tysięcy. Liczymy, że dzięki nowemu rozwiązaniu
zdecydowanie większa liczba Pacjentów będzie mogła uzyskać istotne dla siebie informacje.
Jeden wspólny numer dla całego kraju to pierwszy etap wprowadzanych zmian. Nowa idea
call center w NFZ wykracza daleko poza samo informowanie. Docelowo Telefoniczna Informacja
Pacjenta będzie nie tylko pomagała Pacjentowi poruszać się po systemie ochrony zdrowia,
ale z czasem, na wzór brytyjskiego NHS, pozwoli na uzyskanie prostych porad medycznych.
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PROMOCJA

Są głośni, radośni i kolorowi. Już 16 grudnia Dziady Noworoczne
opanują chorzowski skansen.

9

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

GRUDZIEŃ

Radosne świętowanie

Śląsko

Niezwykle barwne i pełne góralskiego wigoru Bałamuty ze Zwardonia i Juakcy z Żywca, czyli
Dziady Noworoczne odwiedzą skansen podczas „Śląskiej Wiliji”, na która zapraszamy 16 grudnia.
Diabły, niedźwiedzie, śmierć czy wielobarwne postacie koni porwą gości do wspólnej zabawy
i przybliżą tradycję oraz symbolikę zwyczajów ludowych, związanych z okresem przejścia między
starym a nowym rokiem.

Wilijo

Historię świętowania Bożego Narodzenia na Śląsku – Dzieciątku, betlyjce i choince przybliży
Marek Szoltysek. Opowiemy również dlaczego woda w dzień Wigilii nabiera właściwości leczniczych, a kamienie podskakują z radości i czy faktycznie to zwierzęta mówią do nas ludzkim głosem
w Wigilijną Noc.
Kolędy i pastorałki zaśpiewają dla nas Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” oraz Zespół „Prowokalni”,
zapraszając do wspólnego kolędowania, a jeśli komuś nie po drodze ze śpiewaniem, to może wykonać piękną ozdobę choinkową ze słomy lub papieru oraz stroiki świąteczne w trakcie warsztatów
rękodzielniczych.

niedziela 16.12.
godz. 12.00 - 16.00

Przy wejściu do Muzeum przywitają Was zwierzęta z „żywej szopki”, czekające szczególnie na
najmłodszych gości.

w programie:
prezentacja zwyczajów kolędniczych i noworocznych
(Bałamuty ze Zwardonia i Jukace z Żywca)

Godziny: 12.00 – 16.00
Bilety w cenie: 7 zł ulgowy, 10 zł normalny
Śląsko Wilijo 16.12.18 - program
12.00 – otwarcie imprezy Marek Szołtysek
12.30 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Chorzów
13.10 – grupa kolędnicza Bałamuty ze Zwardonia
13.50 – wyniki konkursu „Opowieści naszego pradziadka”
14.15 – Jukace – dziady żywieckie
14.30 – występ zespołu „Prowokalni”
15.20 – zwyczaje i wierzenia wigilijne – Katarzyna Stolarska
15.35 – wyniki konkursu na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową

kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca Chorzów oraz zespołu „Prowokalni”
warsztaty tworzenia ozdób świątecznych
żywa szopka
kuchnia świąteczna
Prowadzenie: Marek Szołtysek

Bilety wstępu: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł

Koło Gospodyń Wiejskich – chałupa ze Strzemieszyc
Warsztaty ozdób świątecznych – spichlerz z Wojkowic

ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów; kasa i wejście od al. Harcerskiej
tel. +48 32 450 27 04-06, +48 32 241 07 18; www.muzeumgpe-chorzow.pl
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego

Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą one okazją do zadumy,
ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk.
Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w Was jak najdłużej
a poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszyły Państwu przez cały Nowy Rok 2019
Dyrektor OSiR „Skałka”
Tomasz Sikorski
wraz ze współpracownikami
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Boże Narodzenie
Gwiazdka w stylu country
z Gońcem Górnośląskim
Zastanawialiście się, Drodzy Czytelnicy, jak mogłyby wyglądać święta
z Gońcem Górnośląskim? Jeśli nie, to czas to nadrobić. Rusza nasz Bożonarodzeniowy Konkurs pod takim właśnie tytułem: „Boże Narodzenie
z Gońcem Górnośląskim”.
Tak naprawdę wszystko zależy od Waszej kreatywności. Forma tym
razem jest dowolna. Czekam na najciekawsze prace: literackie, fotograficzne, plastyczne. Wysilcie zatem swoją wyobraźnię i wykreujcie to, jak
mogłyby wyglądać Wasze święta z Gońcem Górnośląskim.
Prace należy przesłać na adres: grabowska@goniec-gornoslaski.pl do
23 grudnia.
Czekaja fantastyczne nagrody: książkowe, w tym nowości wydawnicze
oraz zaproszenia do Teatru Czarnego Tła i do Teatru Nowego w Zabrzu.
Nagroda główna to najnowsza publikacja Sabiny Waszut z autografem autorki!
Zapraszam do wspólnej zabawy.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Świąteczny Salon Artystyczny
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” zaprasza na spotkanie opłatkowe,
którego gośćmi będą Barbara i Marcel
Trojanowie ze słynnego Gangu Marcela. Tuż przed Bożym Narodzeniem
szykuje się zatem niezwykły wieczór,
a szczególnie dla miłośników muzyki
country. Jak brzmi gwiazdka w tym
stylu? Przekona się o tym każdy, kto
17 grudnia odwiedzi progi MDK
„Koszutka” o godzinie 17.00.
Jak co roku spotkanie swoją obecnością uświetni Ks. Prałat dr Stanisław Puchała. Jego przesłanie na
koniec roku to jedna z najpiękniejszych tradycji i jeden z najbardziej
oczekiwanych momentów wieczoru.
PROWADZENIE
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Sylwester w zabrzańskim Nie tylko 6 grudnia
Teatrze Nowym

Odwiedzi najmłodszych Święty Mikołaj z workiem
prezentów! Takie rzeczy tylko w Teatrze Czarnego Tła.

FOT: PAWEŁ JANIC JANICKI

MIRO GAVRANA
Tłumaczenie: Anna Tuszyńska Reżyseria: Zbigniew Stryj Scenografia:
Grupa Dekoratornia 93
Występują: Joanna Romaniak, Dagmara Noszczyk, Zbigniew Stryj
„Śmiech wzbroniony” Miro Gavrana w reżyserii Zbigniewa Stryja w komediowy sposób przedstawia historię miłosnego trójkąta. Po trwającym kilka lat romansie z dużo starszym od siebie - żonatym mężczyzną, znudzona
sytuacją kobieta zrywa ze swoim kochankiem. Odrzucony mężczyzna staje
się zaborczym i dość nudnym małżonkiem, który narzuca rodzinie nowy
tryb życia. Dochodzi do tego, że niezadowolona z nowej sytuacji żona
postanawia spotkać się z byłą kochanką swojego męża, namawiając ją do
ponownego nawiązania romansu. Mężczyzna, oczywiście, o niczym nie
może się dowiedzieć! Mnóstwo nieporozumień i zabawnych rozwiązań !
Komedia „Śmiech wzbroniony” uhonorowana została nagrodą Marina
Držića przyznawaną przez Chorwackie Ministerstwo Kultury. Premiera
tej sztuki odbyła się w Zagrzebiu w 2004 roku. Przetłumaczona została na
kilka języków m.in.: angielski, rosyjski, słowacki, francuski, czeski i polski.

- Grudzień, zima, święta... A więc nastaje pora na nasz
mikołajkowy spektakl. Serdecznie zapraszamy do teatru,
gdzie Bałwan ze Śnieżynką będą szukali prezentów dla
małej dziewczynki.... Jak się historia zakończy, okaże
się w czasie spektaklu... – zaprasza założycielka Teatru
Czarnego Tła Aleksandra Kajewska.
HGM

Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji, 5.01.2019., godz. 18.00.

Koncert Noworoczny: „Wielka gala Straussowska”
Wystąpią:
Orkiestra: ROYAL STRAUSS ORCHESTRA oraz Soliści:
Anastasia Kornatiak – sopran koloraturowy
Mykola Kornatiak – baryton
Oleh Lanovyi – tenor
Tatiana Wachnowska – mezzosoprano
Andrij Bodnar – skrzypce solo/dyrygent
Balet
Zapraszamy do Parku Tradycji na koncert pełen muzyki, tańca i niepowtarzalnego uroku oraz humoru.
Przepiękne kostiumy, dekoracje oraz przeboje króla walca
Johanna Straussa wyczarują dla Państwa atmosferę rodem
z Musikverein. Wielka Gala Johann Strauss Show – to
muzyczna podróż do baśniowej krainy walca – świata
wprost ze snu pełnego wirujących sukien, pięknych
kobiet i flirtujących gentelmenów.
W projekcie oprócz znakomitych Solistów bierze udział
jedna z najlepszych orkiestr świata, osławiona Royal Strauss
Orchestra. Zaprezentujemy Państwu najsłynniejsze kompo-

zycje rodziny Straussów. W programie koncertu znajdziemy
cudowne walce, zabawne polki oraz najpopularniejsze
fragmenty z operetek: Zemsta nietoperza, Baron cygański, Wiedeńska krew, Noc w Wenecji. Przepiękne układy
choreograficzne w perfekcyjnym wykonaniu Solistów
Narodowego Lwowskiego Teatru , Opery i Baletu; wirtuozerskie arie w wykonaniu Gwiazd oraz piękna dekoracja
sprawią że spektakl ten będzie niesamowitym przeżyciem.
Bilety w cenie 60 złotych, dostępne są w kasach SCK
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.

FOT: SCK

„Śmiech wzbroniony”

6 czwartek godz. 10.00 Spektakl mikołajkowy
„Jak Śnieżynka z bałwanem prezenty przynieśli...
6 czwartek godz. 12.00 Spektakl mikołajkowy
„Jak Śnieżynka z bałwanem prezenty przynieśli...”
6 czwartek godz. 17.00 Spektakl mikołajkowy
„Jak Śnieżynka z bałwanem prezenty przynieśli...”
8 sobota godz. 16.00 Spektakl mikołajkowy
„Jak Śnieżynka z bałwanem prezenty przynieśli...”
15 sobota godz. 17.00 Spektakl mikołajkowy
„Jak Śnieżynka z bałwanem prezenty przynieśli...”

FOT: JAN WIECZOREK

31 grudnia 2018 r. godz.17.30 i 21.30

Bo oto w nim właśnie ten ulubieniec wszystkich dzieci,
poczciwy staruszek niosący radość i upominki pojawi
się w następujących terminach:

FOT: ARCHIWUM TCZT

Zapraszamy na niezapomniany Wieczór Sylwestrowy do Teatru Nowego!
Już od godz.17.30 rozpoczniemy przygotowania do nadejścia Nowego
Roku 2019.
W bajeczny nastój wprowadzimy Państwa spektaklem „ŚMIECH
WZBRONIONY” w reżyserii Zbigniewa Stryja, który zagramy dwukrotnie.
Ta brawurowa komedia, pełna niespodziewanych zwrotów akcji, spotkań
na granicy zdrowego rozsądku i humoru, który czasem gorzko smakuje,
na pewno nie powstrzyma Państwa od gromkiego śmiechu! A o północy
zapraszamy na wspólne powitanie Nowego Roku!
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Nasze recenzje
O sporcie inaczej

wciąż niestety aktualne. - Odkryłem poprzez reportaże Zbigniewa
Rokity sport, który niczym w soczewce można opowiadać w kontekście polityki, władzy, systemu i jego przemian. Temu właśnie
posłużył nam ten materiał sportowy, by opowiedzieć widzom
historie wybitnych sportowców zależnych i uwikłanych w system,
historie szalenie przejmujące. Dziś sportowcy wciąż są uzależnieni
od państwa, co więcej od koncernów, korporacji ich finansujących,
a przez to wymagających od nich określonych zachowań, postaw
i nie wiadomo, co jest gorsze – mówi Piotr Ratajczak. - Bardzo
chętnie zrobiłbym drugą część tej historii o czasach współczesnych.
Ale poczekajmy do Mundialu w Katarze, bo na pewno dostarczy
nam wiele interesującego materiału do analizy i adaptacji – dodaje.
No to czekamy na drugą część! Ja czekam. A Wy, Drodzy Widzowie?

Czyli jak? Artystycznie. Ale i nie tylko… No to jeśli tak, to…
z przyjemnością!
Z przyjemnością…, bo w Teatrze Nowym w Zabrzu, a na tamtejszej
scenie inny scenariusz zadziać się po prostu nie może… Choć tym
razem nie byłam o tym taka przekonana, a na najnowszą premierę
czekałam z dużym niepokojem…
„Królowie strzelców….” Już sam tytuł w moim odczuciu nie
wróżył mi nic dobrego? Bo? Skojarzenie ze sportem, skojarzenie
z piłką nożną! A jak moi wierni Czytelnicy wiedzą, już samego
słowa sport robi mi się co najmniej słabo, nie mówiąc już o piłce
nożnej, bo od samego widoku murawy prawie mdleję, a atmosfera
stadionu powoduje natychmiastowy ból głowy. No i ten słonecznik…
Wbrew panującej dziś powszechnie modzie na uprawianie sportu
i narodowemu szału na piłkę nożną (choć biorąc pod uwagę ostatnie
osiągnięcia naszych „orłów”, może już tak nie do końca), ja od dawna
mówię zdecydowane „nie” zarówno piłce nożnej, jak i wszelkiemu
wysiłkowi fizycznemu. Sportu nie lubię i go nie uprawiam. Jednak
„… Sport w cieniu imperium” … no to już brzmi zupełnie inaczej.
Intryguje, zmusza do wysiłku i to na szczęście nie fizycznego, ale
intelektualnego, do refleksji nad różnymi obliczami sportu, co więcej
pokazuje fakty z historii sportu: niektórym nieznane, zapomniane,
celowo przemilczane – nierzadko wstrząsające. Sport i polityka –
zjawiska nierozerwalnie ze sobą splecione chyba od zawsze. Jak
mówi reżyser spektaklu Piotr Ratajczak, spektakl porusza tematy

Podziemne życie.
W poszukiwaniu
ukrytej biosfery Ziemi, Marsa
i innych planet
TULLIS C. ONSTOTT
WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA
„Podziemne życie” zabiera czytelnika w podróż
w głębiny skorupy ziemskiej, do świata niezwykłych żywych organizmów, które miliony lat
temu skolonizowały to ekstremalne środowisko,
a także świata badających je naukowców – geomikrobiologów, których odkrycia mogą nam
pomóc w poszukiwaniach życia na innych planetach. Łącząc badania laboratoryjne z ekscytującą
przygodą naukową, Tullis C. Onstott odkrywa
przed nami egzotyczne formy życia, egzystujące
w warunkach, w których jeszcze niedawno nikt
nie spodziewałby się znaleźć biosfery.

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk
zielonych…

FOT: PAWEŁ JANIC JANICKI

FOT: PAWEŁ JANIC JANICKI

Tęskno mi, Boże… A jeśli ktoś podziela moje tęsknoty, powinien
zobaczyć najnowszą sceniczną realizację Teatru Nowego w Zabrzu.
Zbigniew Stryj na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości zabiera widzów w niezwykłą podróż w czasy, gdy największym
polskim artystom przyszło odczuć, co znaczy tej niepodległości
nie doświadczyć. Co ciekawe w tym wszystkim? Przedstawiając
odbiorcom, mogłoby się wydawać, sytuację zgoła dramatyczną,
ukazuje w niej : „To, co najpiękniejsze”. To znakomity Marian

Dobra-noc

SABINA WASZUT
WYDAWNICTWO MUZA
W mitologii słowiańskiej zmora to demoniczna istota, która w nocy męczyła śpiących, dusząc i wysysając z nich krew. Chociaż dawnych
wierzeń dziś już nikt nie traktuje na poważnie,
ich ślady są częścią naszej pamięci kulturowej.
Powieść pokazuje mikrokosmos śląskiej wsi,
w której tradycyjne wierzenia nie utraciły swojej mocy wyjaśniania tajemnic życia i śmierci.
W maleńkiej wsi Dobra, leżącej nieopodal
Częstochowy, Jadwidze i Michałowi Pecynom
rodzi się siódma córka. Według dawnych wierzeń, siódma córka w rodzinie mogła stać się
zmorą – duszą, która w nocy wychodziła ze
śpiącego ciała i dusiła wybraną ofiarę, powodując chorobę, a czasem nawet śmierć. Celem
ataków zmory najczęściej padali młodzi i dojrzewający chłopcy.
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Hemar jest sprawdzą tego odkrycia. - To, co najpiękniejsze niosą
zawsze ci, którzy są najpiękniejsi – mówi Zbigniew Stryj, Dyrektor
ds. Artystycznych Teatru Nowego w Zabrzu i reżyser spektaklu „To,
co najpiękniejsze” Mariana Hemara. – Czym jest to piękno? To na
pewno uczciwość, to wierność idei, to patrzenie w sposób rozumowy
i trzeźwy na otaczającą nas rzeczywistość i takie przesłanie, żeby
nie robić krzywdy drugiemu człowiekowi. Niepodległość bowiem
wyrasta z serca i umysłu… Z działań ludzi, którzy niezłomnie i w
prawdzie walczyli nie orężem, ale własnym talentem i twórczością.
– podkreśla Zbigniew Stryj. Jak mówi, Norwid, Chopin, Fredro
- postacie, o których pisze Hemar, w czasach niewoli marzyli
o swobodzie i zmagali się na swój sposób ze złem. Bez nich, bez ich
twórczości, bez ich dorobku nie bylibyśmy dziś tym, kim jesteśmy?
Trudno tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie. Tego bowiem
nie dowiemy się nigdy. Na szczęście … chyba?
Mogąc uczestniczyć w premierze najnowszego spektaklu Teatru
Nowego, która zainaugurowała repertuar Sceny Kameralnej, w jakże
niezwykły sposób przyszło mi to 100-lecie odzyskania niepodległości
celebrować! Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, zastanawiając
się nad przesłaniem spektaklu, myślę, a przynajmniej taką mam
nadzieję, że każdy, choć nie każdy do tego się przyzna, trochę tęskni
do czasów nad błękitnym Niemnem rozciągnionych. Ja tęsknię!
Jakież to dziwne, prawda? Tęsknić za czymś, czego nigdy się nie
doświadczyło, a zna się jedynie z twórczości tych najpiękniejszych
właśnie. Ale tak jest. W spektaklu tym odnajduję bowiem właśnie
to za czym tęsknię na co dzień i za czym tęsknię często w teatrze.
Spektakl czerpie z cudownej klasyki, ukazuje zarówno klasykę
teatru i warsztatu aktorskiego. Składa się z trzech jednoaktówek
Mariana Hemara, jednego z najwybitniejszych twórców literatury
polskiej. Autor stawia pytania, co znaczyły kiedyś tak ważne słowa
jak patriota, demokrata, kosmopolita? Co znaczą dziś? Czy historia
uczy? Czy doświadczenia pokoleń to gwarancja bycia lepszym
Polakiem? Bez dziś tak popularnych przy obchodach rocznic państwowych rac świetlnych, krzykactwa, antagonizmów, a w sposób
nienachalny, delikatny ukazuje nie tylko, to co najpiękniejsze, ale
i najważniejsze. Przynajmniej dla mnie. I liczę, że dla wielu innych
widzów także. Warto się o tym przekonać, poszukać odpowiedzi
i odnaleźć własne tęsknoty.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara”
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 8
tel: 32 245 90 36, 32 245 98 12
www.smbarbara.pl, e-mail: sekretariat@smbarbara.pol.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara”
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 8
tel: 32 245 90 36, 32 245 98 12
www.smbarbara.pl, e-mail: sekretariat@smbarbara.pol.pl

zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania zamówień wykonywanych
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie

zgodnie z § 15 Regulaminu udzielania zamówień wykonywanych
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

dotyczący robót związanych z remontem klatek schodowych
w budynkach mieszkalnych przy ul. Lompy 18 i Styczyńskiego 42 w Chorzowie

na wykonywanie robót awaryjnych w budynkach
będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie

1. Termin wykonania usług
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do: 30 kwietnia 2019r.

1. Termin wykonania robót lub usług
Realizacja robót nastąpi w latach 2019 - 2020

2. Określenie sposobu uzyskania specyﬁkacji przetargowej, lub adres miejsca gdzie można zapoznać się
z dokumentacją przedmiotu zamówienia :
Istotne warunki przetargu określa specyﬁkacja (SIWZ), za którą należy uiścić opłatę w wysokości
24,60zł (brutto) na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” Bank Millenium:
31 1160 2202 0000 0000 3469 4333. Specyﬁkację przetargową można uzyskać po przedstawieniu
opłaty za SIWZ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielać będzie Dział Techniczny
Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie:
Jan Bąk
tel. 605 613 389
Marek Mitros tel. 503 188 569

2. Określenie rodzaju i przedmiotu robót
Roboty awaryjne w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”.

3. Informacje na temat wadium :
Wadium nie wymagane.
4. Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Przetarg dot. remontu klatek schodowych – Lompy 18 i Styczyńskiego 42 w Chorzowie”
do dnia 7 stycznia 2019r. do godz. 1500 w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” przy
ulicy Wiejskiej 8 w Chorzowie.
5. Dzień i godzina otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi 9 stycznia 2019r. o godzinie 1030.
6. Termin związania z ofertą:
Minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

3. Określenie sposobu zapoznania się z zakresem zlecenia
Istotne warunki przetargu określa specyﬁkacja przetargowa, którą można uzyskać bezpłatnie w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” lub e-mailem na podany adres. Wszelkich informacji
dotyczących przedmiotu zamówienia udzielą Inspektorzy Działu Technicznego i Eksploatacyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” w Chorzowie:
Jan Bąk
tel. 605 613 389
Marek Mitros
tel. 503 188 569
Mariusz Olszówka
tel. 603 601 200
4. Informacje na temat wadium
Wadium nie wymagane
5. Miejsce i termin składania ofert
oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
„II Przetarg dot. robót awaryjnych 2019 - 2020”
do dnia 7 stycznia 2019r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” przy
ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 stycznia 2019r. o godzinie 1000.
termin związania ofertą minimum 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Sposób wyłonienia wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą
Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert oraz przeprowadzeniu
licytacji ustnej lub negocjacji.

7. sposób wyłonienia wykonawcy z najkorzystniejszą ofertą :
Wykonawca zostanie wyłoniony po dokonaniu analizy przesłanych ofert oraz przeprowadzeniu
licytacji ustnej lub negocjacji cenowych.
UWAGA:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty, która jej zdaniem jest najkorzystniejsza.
Nie przysługują w tym zakresie żadne sprzeciwy oferentów.

UWAGA:
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty, która jej zdaniem jest najkorzystniejsza.
Nie przysługują w tym zakresie żadne sprzeciwy oferentów.

