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Aplikacja do naprawiania miasta

Z miłości do tańca i ludzi

Katowice dołączają do Naprawmyto.pl, serwisu do mapowania usterek w przestrzeni
publicznej.
Str.3

Specjalnie dla Gońca Górnośląskiego Agustin Egurrola w szczerej rozmowie o spełnianiu
marzeń…
Str.4

Najbardziej oczekiwana noc
w roku…

FOT: ARCHIWUM MUZEUM ŚLĄSKIE

FOT: ARCHIWUM

Zmierzch na wsi

A przynajmniej przeze mnie! Sądzę jednak, że na Noc Muzeów czeka nieco więcej osób. To bowiem jedyna taka okazja w roku, by muzealne zbiory zobaczyć zupełnie bezpłatnie. Muzea otwierają zatem swoje progi, by pokazać to, co w nich najcenniejsze, najokazalsze. Polecam Muzeum Śląskie. Tam czeka moc atrakcji!
Str. 7

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” w trakcie tej
jednej jedynej nocy w roku – Nocy Muzeów, nawiedzą dawne śląskie demony,
potwory i inne zjawy. Dowiemy się zatem czego drzewiej obawiano się na
górnośląskiej wsi, czym straszono dzieci, w jakie moce wierzono. Zmierzch
na wsi jednak nie taki straszny, jakby mogło się wydawać! To ciekawa forma
spędzenia wieczoru dla całej rodziny. Str. 6
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Zdarzyło się

Od Redakcji:

Najpiękniejsza pora
roku

„Komórkomania” w Chorzowie

FOT: JOANNA OPAS

Wiosna! Po przedłużającej się i wyjątkowo
kapryśnej zimie, jej
nadejście cieszy, jak
nic innego. W tym roku
dodatkowo rzec by
można też, jak rzadko
kiedy, tą wiosną można się prawdziwie nacieszyć. Tak cudownie
słonecznej (zdążyłam
się już nawet opalić),
kwitnącej najpiękniejszymi kolorami kwiatów i pachnącej nie
było od dawna. Tak jak
wspaniale i zachwycająco wiosną właśnie wygląda przyroda, tak chyba o żadnej innej porze roku. Mając w pamięci ubiegłoroczny maj, kiedy człowiek czuł się niemal
tak, jakby przeżywał wciąż Dzień Świstaka (codziennie
to samo: leje, leje, leje), w tym roku przeciwko takiemu
Dniu Świstaka: słońce, słońce, słońce, nie mam nic. Dniu
Świstaka trwaj jak najdłużej.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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które pomogą polskim gminom w walce z zadłużeniami
Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie przygotował czynszowymi.
niecodzienną akcję, której celem była walka z nowotworami
Festiwal recyklingu
krwi. Partnerem przedsięwzięcia była Fundacja DKMS Polska,
która odpowiada za rejestrację i prowadzenie bazy potencjalnych dawców.

Hajer Level po raz drugi

Poprzednia pierwsza edycja odbiła się echem nie tylko w mieście i na Śląsku, ale i w całej Polsce, a nawet w Europie. Impreza
została doceniona przez najbardziej prestiżowe branżowe pisma
– między innymi znany miesięcznik „Perkusista”, a zatem Hajer
Level ma na pewno szansę wpisać się na stałe w kalendarz najbardziej oczekiwanych wydarzeń muzycznych w regionie. Jak
mówi pomysłodawca i jeden z współorganizatorów Grzegorz
Imiełczyk ze Stowarzyszenia Artyści Siemianowicom, nazwa
może być interpretowana dwojako. – Z języka angielskiego
to jest to wyższy poziom, ale w związku z tym, że wyraz hajer
jest napisany fonetycznie, czyli tak jak się go czyta po polsku,
to może oznaczać górniczy poziom, bo ja wiadomo hajer to górnik. Chodziło nam o to, by Hajer Level mógł w inny sposób
W Świętochłowicach przeprowadzono zbiórkę zużytego
wykorzystać budynki postindustrialne, takie jakim jest na pewno sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także makulatury.
obecny SCK w Parku Tradycji – obiekt zrewitalizownej Kopalni A wszystko w ramach Festiwalu recyklingu, jaki w kwietniu
Michał – mówi Grzegorz Imiełczyk.
zagościł w mieście. Za każdy sprzęt RTV, AGD, 10 baterii,
kartridż, zużyty toner, świetlówkę, 5 żarówek, 1 kg makulatury
Rzecz o zadłużeniu czynszowym
mieszkańcy otrzymali ekologiczny upominek. Na najmłodszych
W Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji odbyła uczestników akcji czekały słodki poczęstunek i balony.
się debata na temat problematyki zadłużenia czynszowego
Sprzątali dzielnice
w gminnych zasobach mieszkaniowych miast członkowskich
Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej. To poważny problem,
SprzątaMY Dzielnice - siedem akcji porządkowych w siedmiu
z którym borykają się włodarze wielu miast, które posiadają dzielnicach Katowic to jeden z elementów projektu KATOobywakomunalny zasób mieszkaniowy. Lokatorzy nie płacą czynszu tel, realizowanego przez Urząd Miasta w Katowicach. - Katowice
z różnych powodów. Co ciekawe, nie zawsze jednak wynika to trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. Prawie połowa
to z trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. W związku naszego miasta to tereny zielone – parki, lasy, skwery. Mamy
z narastającym zjawiskiem i brakiem skutecznych uregulo- także piękną architekturę i dzielnice o różnym charakterze.
wań prawnych pozwalających je zatrzymać, Siemianowice Jednak abyśmy mogli cieszyć się ze spędzania czasu w tych
Śląskie postanowiły zająć się sprawą. Opracowane podczas miejscach – musimy wszyscy także o nie dbać – mówi Marcin
debaty postulaty, zostaną przesłane do Sejmu RP w celu Krupa, prezydent Katowic.
wspólnego przygotowania nowych zapisów legislacyjnych,
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

FOT: UM ŚWIĘTOCHŁOWICE
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Z drugiej strony

Pod patronatem Gońca Górnośląskiego

Święto Europy
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zorganizowała
uroczyste obchody Święta Europy.
Gala każdorazowo ma na celu upamiętnienie wydarzeń z 9
maja 1950 roku, kiedy to w Paryżu Robert Schuman, ówczesny
francuski minister spraw zagranicznych, zaproponował nową
formę współpracy politycznej w Europie.
Plan Schumana, który stał się zalążkiem integracji europejskiej.
REKLAMA

W trakcie obchodów chorzowska Delegatura RIG w Katowicach nagrodziła osoby i instytucje promujące ideę jedności
europejskiej i wdrażające innowacje oraz projekty jednostek
Unii Europejskiej.
Wydarzenie odbyło się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,
Uświetniła je niecodzienna oprawa artystyczna. A więcej o laureatach i samym wydarzeniu na www.goniec-gornoslaski.pl.

www.goniec-gornoslaski.pl

głosem stolicy Śląska

Nr 5 (28)  10 maja 2018 r.

Aplikacja do naprawiania miasta
PROMOCJA
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Naprawmyto.pl jest efektem współpracy
kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski i ma ułatwiać komunikację między
mieszkańcami a samorządem. Jej inicjatorami
były Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
Stocznia oraz Fundacja im. Stefana Batorego.
Naprawmyto.pl to proste narzędzie do naprawiania miasta. Mieszkaniec – poprzez stronę
internetową lub aplikację na smartfona - zgłasza
problem zaznaczając miejsce zdarzenia na
mapie. Wybiera jedną z możliwych kategorii
z zakresu: infrastruktury, przyrody i bezpieczeństwa lub kategorię „inne”. Dodaje opis
i zdjęcie. Służby miejskie wyjaśniają problem
i zajmują się jego rozwiązaniem. Jeśli z jakiegoś
powodu się to nie uda, mieszkaniec również
zostanie o tym poinformowany.
- Zależy mi na dobrej współpracy z mieszkańcami i na tym, żeby ułatwić im kontakt
z urzędem. Dlatego podjąłem decyzję, żeby
udostępnić katowiczanom bardzo intuicyjne
i transparentne narzędzie. Dzięki stronie lub
aplikacji problem można zgłosić w ciągu minuty. Zgłoszenia i stopień ich realizacji są widoczne dla wszystkich, a osoby zainteresowane
dostają mailowe powiadomienia o postępach.
Dzięki temu możemy śledzić efekty nie tylko
swojego zgłoszenia, ale też innych mieszkańców
- – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Zespół ds Naprawmyto.pl

W Katowicach został powołany zespół ds
Naprawmyto.pl, złożony z opiekunów w miejskich jednostkach organizacyjnych i wydziałach
Urzędu Miasta. W projekcie biorą udział: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni
Miejskiej, Wydział Inwestycji, Wydział Kształtowania Środowiska, a także Straż Miejska,
która administruje katowicką podstroną Naprawmyto.pl. Do udziału w nim zaproszone zostały również miejskie spółki: Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Katowickie Wodociągi.
Zanim serwis został udostępniony mieszkańcom, kilka tygodni trwały jego testy, a adres
strony znała kilkunastoosobowa grupa testerów.
W tym czasie zgłoszonych zostało blisko 150
spraw, z których ponad siedemdziesiąt zostało
naprawionych, a kolejne są w trakcie naprawy.
Mieszkańcy zgłaszali m.in. uszkodzone chodniki, niedziałające oświetlenie, zaśmiecone tereny,
porzucone pojazdy czy zniszczoną zieleń. Zakład
Zieleni Miejskiej wymienił m.in. zdewastowaną
barierkę na Rynku, a MZUiM uzupełnił brakujące
kostki chodnikowe przy ul. Św. Jana. Po zgłoszeniu, że donica na skrzyżowaniu Katowickiej
i Oblatów służy za popielniczkę i kosz, zgodnie
z sugestią mieszkanki, MZUiM zainstalował tam
kosz na śmieci. Straż Miejska ukarała mandatem
i zobowiązała właściciela prywatnego terenu przy
ul. Normy do posprzątania śmieci. Właściciela
wraka, parkującego od lat na ul. Kwiatkowskiego,
udało się zobligować do jego usunięcia. Wśród
ciekawostek znalazł się m.in. spieszący o trzy minuty zegar na wieży kamienicy przy ul. Pocztowej.
Było też wiele zgłoszeń związanych z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami.

FOT: UM KATOWICE

Katowice dołączają do Naprawmyto.pl, serwisu do mapowania usterek
w przestrzeni publicznej. Mieszkańcy
mogą wskazać problem w swojej okolicy
i na bieżąco śledzić, jak zostanie naprawiony przez miejskie służby.

- Naprawmyto.pl nie służy jednak do zgłaszania zdarzeń wymagających pilnej interwencji, w takich wypadkach konieczne jest
powiadomienie służb działających w trybie
całodobowym - zaznacza Jacek Pytel, rzecznik
Straży Miejskiej w Katowicach.

KATOobywatelu loguj się!

Naprawmyto.pl jest jednym z elementów
projektu KATOobywatel, realizowanego przez
Urząd Miasta w Katowicach. - Mieszkańcy chcą
mieć coraz większy wpływ na swoje otoczenie.
Chcemy zabierać głos w sprawach Katowic,
realizować własne projekty, dbać o wspólną
przestrzeń. Dzięki takim narzędziom jak Budżet
Obywatelski, Inicjatywa Lokalna czy Naprawmyto.pl, staje się to możliwe - mówi Wioleta Niziołek - Żądło, koordynator projektów społecznych
w UM w Katowicach – Użytkownicy serwisu nie
tylko zgłaszają problemy, ale często proponują
możliwe sposoby ich rozwiązania - dodaje.
Alerty można zgłaszać zarówno przez stronę
internetową www.katowice.naprawmyto.pl jak
i przez aplikacje mobilne na systemy Android
i iOS. Alerty dodawane przez zalogowanych
użytkowników pojawiają się na mapie od razu,
natomiast te od osób anonimowych podlegają
obowiązkowej moderacji. Również powiadomienia o kolejnych etapach rozwiązywania
sprawy dostają tylko zalogowani mieszkańcy.
Każdy alert można komentować, popierać
i udostępniać na portalach społecznościowych.
Do tej pory w ramach Naprawmyto.pl w całej
Polsce udało się rozwiązać prawie 24 tysiące
spraw. Wśród miast, które korzystają z tej formy
współpracy z mieszkańcami, są m.in. Lublin,
Gdynia i Dąbrowa Górnicza. Teraz do sieci
dołączają Katowice.

Jak to wygląda w praktyce?

Alert, w zależności od nadanej kategorii,
za pośrednictwem Naprawmyto.pl trafia
bezpośrednio do opiekunów w komórkach
i jednostkach miasta oraz w instytucjach współpracujących przy projekcie. To oni ustalają
między sobą, kto powinien zająć się sprawą.
Alertami anonimowymi i z kategorii „inne”
administruje Straż Miejska i przydziela je zgodnie z kompetencjami opiekunów. Pierwszym

krokiem jest zawsze ustalenie własności terenu
i jego zarządcy. W przypadku własności miasta
służby miejskie rozwiązują problem w możliwie
najkrótszym czasie. W przypadku terenów, które nie należą do miasta, służby miejskie mogą
dyscyplinować ich właścicieli czy zarządców do
zajęcia się problemem np. uprzątnięcia śmieci
czy usunięcia szpecącego graffiti.

Informacje dodatkowe:

Naprawmyto.pl zastąpi inne narzędzie, wykorzystywane wcześniej w Katowicach do zgłaszania tzw. „zdarzeń przestrzennych”. Możliwość
taka istniała dzięki serwisowi mapowemu or-

tofotomapa na stronie Internetowych Map
Systemu Informacji Przestrzennej Katowic.
Zostanie ona wygaszona z momentem wejścia
w życie aplikacji.
Katowice korzystają również z Forum Platformy Komunikacji Społecznej, dostępnej pod
adresem https://pks.katowice.eu/. To miejsce,
gdzie można się zapoznać z projektami i przedsięwzięciami realizowanymi przez miasto oraz
wypowiedzieć się na ich temat. Wątki pojawiają
się w formie moderowanych dyskusji. Platforma
nie służy jednak do składania skarg i wniosków
OPRACOWANIE: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ URZĘDU MIASTA KATOWICE
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Z miłości
do tańca
i ludzi
Kiedy po raz pierwszy raz spotykam go na żywo w trakcie konferencji prasowej zapowiadającej
wielkie otwarcie nowej, dwunastej już szkoły Egurrola Dance
Studio, myślę sobie: „Ale rewelacyjny facet, pozytywnie zakręcony, tryskający energią…”

Takie właśnie wrażenie wywarł na
mnie Agustin Egurrola - światowej
sławy choreograf, genialny tancerz,
założyciel najpopularniejszej w Polsce sieci szkół tańca Egurrola Dance
Studio. Już oglądając go na szklanym ekranie, nie sposób go nie lubić,
ale na żywo to prawdziwa petarda:
serdeczny, otwarty, przemiły… Specjalnie dla Gońca Górnośląskiego
Agustin Egurrola w szczerej rozmowie o spełnianiu marzeń…
W Egurrola Dance Studio
w Katowicach w Silesia City Center kolejne pokolenia młodych
tancerzy szlifują swoje taneczne
umiejętności. Tu na Śląsku szkoła
działa od lutego tego roku i jest
już dwunastą w Polsce założoną
przez Pana, a jakie były początki
Egurrola Dance Studio?
Agustin Egurrola: Myślę, że to
wszystko zaczęło się od marzeń
o tym, żeby w Polsce otworzyć coś,
co będąc tancerzem i jeżdżąc po
całym świecie oglądałem w czasie
występów na różnych turniejach tańca i pokazach. Odwiedzałem szkoły
tańca, które były w innych krajach.
Wracając do kraju, myślałem: dlaczego w Polsce nie ma takiej szkoły,
gdzie młodzi ludzie mogą przyjść,
aby odnaleźć swoje hobby oraz też
rozwijać swoją taneczną pasję? Kiedy
ja zaczynałem tańczyć, w Polsce były
głównie zespoły ludowe i raczkujące
kluby tańca towarzyskiego. Młodzi
ludzie nawet gdyby chcieli, to nie
mieli gdzie się uczyć. Tak więc po
którymś wyjeździe podjąłem decyzję,
żeby spróbować. Zacząłem od małej
salki, ale b.yła we mnie taka energia, żeby podzielić się swoją pasją do
tańca, że coraz więcej ludzi zaczęło
przychodzić i interesować się zajęciami. Aż w końcu powstała pierwsza
szkoła tańca Egurrola Dance Studio.
To było 26 lat temu!
Jak przez te 26 lat rozwijała się
Egurrola Dance Studio?

AE: Jak sięgam pamięcią wstecz,
wydaje się, że te 26 lat to ogrom czasu. Ale prawda jest taka, że nawet
nie wiem kiedy to minęło. Jeśli
człowiek w coś naprawdę wierzy i wkłada w to całego siebie,
czas leci bardzo szybko i musi
mu się udać. Owszem, są
wzloty i upadki, ale jeżeli
konsekwentnie dążymy
do jakiegoś celu, to ten
cel osiągamy.

Mówi Pan o wzlotach i upadkach.
Pan się chyba łatwo
nie poddaje?
AE: Staram się
walczyć zawsze
do końca. Myślę,
że naszym największym ograniczeniem
jesteśmy my sami. A tak
naprawdę tych ograniczeń
nie ma, to my sami ograniczamy się
w naszych wyobraźniach, stereotypach. Jeżeli czegoś nie osiągamy,
to wyłącznie dlatego, że czegoś za
mało chcemy.
Pan chce coraz więcej?
AE: Czy więcej? Hmm…Teraz jestem na takim etapie swojego
życia, że chcę lepiej, a „więcej” już
niezupełnie jest dla mnie wyznacznikiem sukcesu. Chciałbym dalej
robić to wszystko, co robiłem i robię,
ale lepiej. Chciałbym lepiej poprowadzić te szkoły tańca, które już są,
chciałbym być lepszym choreografem, chciałbym być lepszym ojcem,
człowiekiem.
Czy poza tańcem i wielką pasją do
niego jest coś jeszcze, co daje Panu
taką niesamowitą energię?
AE: Jest wiele takich bodźców.
Moim największym zasobem energetycznym są ludzie, którzy są wokół
mnie. Rozmowa z nimi, przebywanie, przyglądanie się temu, jak się
rozwijają i jak odnoszą sukcesy daje
dużo satysfakcji, a przez to energii.
Z każdego spotkania z ludźmi staram
się czerpać wszystko, co najlepsze.
Wszystko, co może mi dać tę energię.
Ja po prostu kocham ludzi.
W pewnym momencie pojawiło się w Polsce zjawisko ogromnej
mody na taniec. W telewizji mnoży-

ły się programy poświęcone tańcu,
pojawiały się przeróżne oferty zajęć
tanecznych, ludzie zapisywali się na
warsztaty. Jednym z takich programów był „You Can Dance”. Zniknął
jednak z anteny, a szkoda…
AE: Ogromna szkoda, ale nie traćmy nadziei. Sądzę, że taki program
musi powrócić, bo jest bardzo potrzebny. To nie był zwykły talent show,
ale szansa dla wspaniałych młodych
ludzi. „You Can Dance” jest najlepszym przykładem na to, że warto mieć
pasję, że warto robić coś naprawdę
dobrze. To była wspaniała droga do
spełnienia marzeń, realizacji swoich
pasji i osiągnięcia sukcesu. Nie droga
na skróty - owszem, może i do tego,
by stać się popularnym, ale jeżeli chce
się coś w życiu naprawdę sobą reprezentować, to musi się być w tym
dobrym. I to właśnie pokazywał „You
Can Dance”, który wbrew pozorom
nie był programem o tańcu, ale młodych ludziach, którzy mają marzenia
i mają odwagę, by je realizować.
Czy będą następne szkoły Egurrola Dance Studio, a jeśli tak, to gdzie?

AE: Przy podejmowaniu decyzji
o otwarciu kolejnej szkole jestem
teraz już trochę ostrożniejszy. To
nie jest franczyza, to są moje szkoły
i każda ewentualna nowa lokalizacja i organizacja wymaga skrupulatnych przemyśleń. Najtrudniej
jest o dobrych, wykwalifikowanych
nauczycieli, o stworzenie zespołu.
Otwarcie tych dwunastu szkół było
bardzo dużym wysiłkiem, żeby skupić wokół siebie tak liczną kadrę.
Oczywiście mam w planach otwarcie
następnej szkoły, ale jeszcze nie chcę
zdradzać szczegółów.
A jak sprawdza się Egurrola Dance Studio na gruncie katowickim?

AE: Od dawna chciałem otworzyć
Egurrola Dance Studio w Katowicach, właśnie w Silesia City Center.
To miejsce jest dla mnie niezwykłe,
idealne, by właśnie tam znalazła
się moja szkoła. I kiedy nadarzyła
się okazja, natychmiast podjąłem
decyzję o otwarciu. Szkoła działa
od połowy roku szkolnego, ale siła
marki oddziałuje tak mocno, że
mimo tego widać ogromne zainteresowanie ludzi. Jestem bardzo zadowolony, niemniej wiem, że przede
mną jeszcze wiele pracy, by Egurrola
Dance Studio odniosło sukces na
gruncie śląskim.
ROZMAWIAŁA:
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Salon Artystyczny, Miejski Dom Kultury
„Koszutka”, 4.06., godz. 17.00.

Augustin Egurrola odwiedzając Katowice, zajrzy także do
Salonu Artystycznego MDK „Koszutka”. W trakcie wieczoru
autorskiego poznamy między innymi inspiracje, fascynacje
i pasje tego światowej sławy tancerza i choreografa, a także
dowiemy się czegoś więcej na temat jego słynnej sieci szkół
tańca Egurrola Dance Studio.
Zapraszam na spotkanie. Hanna Grabowska-Macioszek
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„SHS: sporty, healthy, safe”
W ramach patronowanego
przez Gońca Górnośląskiego
projektu „SHS: sporty, healthy,
safe” programu Erasmus+
w kwietniu w Zespole Szkół
Technicznych odbyło się spotkanie młodzieży ze szkół partnerskich. Gośćmi byli uczniowie
i nauczyciele z Istituto Istruzione Secondaria „Cesare Baronio”
w Sora we Włoszech i Liceul
Teoretic „Ion Gh. Roșca” z Osica de Sus w Rumunii. Oprócz
zajęć projektowych, które objęły
realizację założonych celów dotyczących tematyki sportu, bezpieczeństwa i zdrowia odbyły się
wycieczki dydaktyczne do muzeum w Auschwitz i Krakowa.
Ponieważ projekt jest realizowany w języku angielskim
wszystkie aktywności wymagały używania tegoż języka przez
uczestników. Po raz kolejny
przekonaliśmy się, że polscy
uczniowie mają największy talent językowy.

promocja
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NOC
MUZEÓW
19
maja
2018

- NIECH PRZEMÓWIĄ EKSPONATY
- Z PIWNICY NA STRYCH.
W POSZUKIWANIU STAREJ WINDY
- FILMY INNE NIŻ W KINIE
Muzeum Śląskie w Katowicach
> al. W. Korfantego 3, godz. 10.00–24.00 – wyprzedaż
sklepiku / 19:00–24:00 – zwiedzanie budynku
> ul. T. Dobrowolskiego 1, godz. 19.00–2.00
(ostatnie wejście o 1.00)

Muzeum Śląskie w Katowicach jest instytucją
kultury Samorządu Województwa Śląskiego
współprowadzoną przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

szczegóły na: www.muzeumslaskie.pl

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
tel. 32 779 93 00
www.muzeumslaskie.pl

www.facebook.com/muzeumslaskie
www.instagram.com/muzeumslaskie
www.twitter.com/muzeumslaskie

Muzeum Śląskie wyróżnione
w międzynaroadowym konkursie
na najlepsze europejskie muzeum
European Museum of the Year Award 2017

Wyróżnienie za otwartość
i dbałość o publiczność
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Ograniczenie władzy rodzicielskiej – co warto wiedzieć
warto wiedzieć

Kwestia ograniczenia władzy rodzicielskiej bezpośrednio wiąże
się z tematyką władzy rodzicielskiej. W świetle prawa władza rodzicielska obejmuje zarówno uprawnienia oraz obowiązki rodziców
względem ich dzieci. Ustawodawca w art. 95 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego definiuje ją jako „obowiązek i prawo rodziców
do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do
wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.
Przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia się dziecka
aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Rodzice nabywają władzę
rodzicielską niezależne od tego, czy dziecko urodziło się w małżeństwie. Opieka nad dzieckiem, zarządzanie majątkiem dziecka i reprezentowanie dziecka to podstawowe jej atrybuty. Nie zawsze jednak
mogą lub są wypełniane przez rodziców. W pewnych sytuacjach
władza rodzicielska może zostać ograniczona zarówno w stosunku
do jednego, jak i obojga rodziców. W jakich okolicznościach może
do tego dojść oraz jak przebiega procedura ograniczenia władzy
rodzicielskiej? Postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy zagrożone jest przede wszystkim dobro dziecka, jako dobro nadrzędne. Takie zagrożenia polegać mogą na: zaniedbywaniu potrzeb
dziecka, nieodpowiednim dbaniu o jego zdrowie, zaniechaniu
realizacji obowiązku szkolnego, pozostawienie dziecka bez
właściwej opieki, doprowadzenie do sytuacji powstania zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka, a także nadużywanie np.
alkoholu lub narkotyków. Nie ma znaczenia, czy zaniedbania
rodzica względem dziecka mają charakter permanentny, czy
też incydentalny. Trzeba również pamiętać, że dobro dziecka
może zostać zagrożone z przyczyn przez rodziców nie zawinionych. W sytuacjach gdzie trudności w wykonywaniu władzy
rodzicielskie mogą wynikać z ich trudnej sytuacji życiowej czy
upośledzenia umysłowego. Kolejną podstawą do ograniczenia
władzy rodzicielskiej jest także rozwód lub separacja małżonków
wspólnie wychowujących dziecko.
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Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro
dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów
z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom,
jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie
o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu
kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się
wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. §
2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając
prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga
o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie
władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień
w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu
kontaktów z dzieckiem.”
A teraz kilka słów o samej procedurze ograniczania władzy
rodzicielskiej. Sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich zawsze
odbywa się w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla miejsca
zamieszkania dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może
nastąpić wskutek złożenia wniosku przez jednego z rodziców,
złożenia wniosku przez każdego, kto posiada odpowiednią
wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku dzieje
się krzywda oraz wszczęcie przez sąd postępowania z urzędu.
Właściwym wydziałem, jest wydział rodzinny i nieletnich.
Postępowanie toczy się w tzw. trybie nieprocesowym. Wniosek
o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej można
złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. We wniosku należy
podać: datę i miejscowość, oznaczenie i adres sądu do którego
jest kierowany, imię i nazwisko wnioskodawcy, imię i nazwisko
uczestników postępowania, żądanie, którym jest ograniczenie

władzy rodzicielskiej, uzasadnienie wniosku. Należy załączyć
do niniejszego wniosku akt urodzenia dzieci, akt małżeństwa
- jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim oraz powołać
świadków lub inne dowody na poparcie twierdzeń zawartych
w uzasadnieniu wniosku. Postanowienie wydawane jest wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Należy
pamiętać, także iż od wyroku sądu w sprawie ograniczenia
władzy rodzicielskiej przysługuje apelacja, którą należy wnieść
do sądu rejonowego w terminie dwóch tygodni, licząc od daty
otrzymania postanowienia.
Reasumując postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej są to sprawy bardzo skomplikowane, które mają duży
ładunek emocjonalny. Niemniej z uwagi na dobro dziecka
niejednokrotnie rzeczone postępowanie jest jedyną drogą, aby
zapewnić stabilizację prawną małoletniego.
ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII
ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.
UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

26 maja

DZIEŃ MATKI
Kochane Mamy!
W dniu Waszego święta
życzymy Wam
przede wszystkim zdrowia.
I gorąco zachęcamy: dbajcie
o siebie i badajcie się.
Nie tylko od święta.
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zachęca nie tylko mamy do korzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych:
♥ program profilaktyki chorób układu krążenia
♥ program profilaktyki gruźlicy
♥ program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym program przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) etap podstawowy i etap specjalistyczny
♥ populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi
♥ populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
♥ program badań prenatalnych
♥ program wczesnej diagnostyki i leczenia jaskry
Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z programów oraz miejsca realizacji świadczeń można uzyskać
w oddziale oraz znaleźć na stronie www.nfz-katowice.pl

www.goniec-gornoslaski.pl

Nr 5 (28)  10 maja 2018 r.

warto wiedzieć

PROMOCJA

Śląscy Seniorzy pod opieką TOMMED

Przyjęło się, że to niemieccy seniorzy mają się w Europie najlepiej. Powodem takich opinii może być fakt, iż właśnie w Niemczech
niezwykle popularna jest Opieka Domowa, która mocno a nawet całkowicie odciąża bliskich. Wydawałoby się również że taka
forma opieki musi być niezwykle droga co często wprawia nas w zakłopotanie. Bo jak w dzisiejszym zabieganym świecie, gdzie
każdy pracuje i wypełnia całe mnóstwo licznych obowiązków znaleźć czas dla chorującego lub niesamodzielnego seniora, bądź
osoby niepełnosprawnej? Jak zapewnić najbliższej osobie komfort i opiekę ?
Nocna i świąteczna opieka
lekarska i pielęgniarska

Nocna i świąteczna
opieka
Badania
i porady lekarskie
lekarska i pielęgniarska

Badania i porady lekarskie
Badania i porady lekarskie
lekarz rodzinny, pediatra
lekarz rodzinny, pediatra
Bezpłatne badania diagnostyczne
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Nocna i świąteczna opieka
lekarska
lekarzi pielęgniarska
rodzinny, pediatra

Badania i porady lekarskie
Badania i porady lekarskie

Nocna i świąteczna opieka
Nocna i świąteczna opieka
lekarska i pielęgniarska
lekarska i pielęgniarska
Bezpłatne badania diagnostyczne

Z tą myślą właśnie działa CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ TOMMED w Katowicach , gdzie zarówno w systemie godzinnym
jak i całodziennym świadczona jest opieka w domu osoby potrzebującej.

lekarz rodzinny, pediatra
lekarz rodzinny, pediatra
Bezpłatne badania diagnostyczne
Badania i porady lekarskie
USG, RTG, RKG, kolonoskopia,
USG, RTG, RKG, kolonoskopia,
gastroskopia, Laboratorium
gastroskopia, Laboratorium

Nocna i świąteczna opieka
lekarska i pielęgniarska

USG, RTG, RKG, kolonoskopia,
lekarz rodzinny,
pediatra
Bezpłatne badania
diagnostyczne
Obowiązkowe szczepienia ochronne
Obowiązkowe
szczepienia
ochronne
Bezpłatne badania diagnostyczne
gastroskopia,
Laboratorium

Oferta Centrum Opieki Domowej Tommed skierowana jest do wszystkich, którzy pragną zapewnić starszym rodzicom lub innym
członkom swojej rodziny skuteczną oraz skoordynowana opiekę oraz pomoc.

Obowiązkowe szczepienia ochronne
i świąteczna opieka
USG, RTG, Nocna
RKG, kolonoskopia,
Badania i porady lekarskie
USG, RTG, RKG, kolonoskopia,
lekarska
i pielęgniarska
gastroskopia,
Laboratorium
Bezpłatne
badania diagnostyczne
Nocna i świąteczna opieka
gastroskopia, Laboratorium
Badania i porady lekarskie
lekarska
i pielęgniarska
Zabiegi
w gabinetach
zabiegowych
Zabiegi w gabinetach zabiegowych
i w domu Pacjenta.
i w domu Pacjenta.
Obowiązkowe szczepienia ochronne
Obowiązkowe szczepienia ochronne
lekarz rodzinny, pediatra
USG, RTG, RKG, kolonoskopia,
Zabiegilekarz
w gabinetach
rodzinny,zabiegowych
pediatra
gastroskopia, Laboratorium
i w domu Pacjenta.
Transport sanitarny
Transport sanitarny

Oferta adresowana jest również do osób wymagających opieki poszpitalnej, w tym rehabilitacji ruchowej oraz pomocy i wsparcia
przy wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.

Obowiązkowe szczepienia ochronne
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Zabiegi w gabinetach zabiegowych
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Transport sanitarny
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internisty, lekarzy specjalistów
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wyjazdowa w Tommed
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Diagnostyka
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m.in. weekendowe,
m.in. badania laboratoryjne, mammografia,
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USG, RTG, EKG, spirometria, Holter EKG
Labolatorium urlopowe
Opieka pielęgniarki POZ

Kompleksowa OPIEKA w TOMMED

Opieka położnej POZ

Pobyty dzienne w Tommed
Opieka długoterminowa
Opieka pielęgniarki
POZ
Możliwość
realizacji skierowania:
na leczenie rehabilitacyjne
w Pracowni
Fizjoterapii
i lub e-mail: senior@tommed.pl,
Kontakt:
Tel.: 537
507 609
Rehabilitacji Tommed

40-662 Katowice, ul. A. Fredry 22

Somatologia
Opieka położnej POZ
otyłość
Możliwość realizacji zlecenia na produkty
medyczne w specjalistycznym
Sklepie Medycznym Tommed
programy dla ciebie Rehabilitacja

Usługi opierają się na specjalistycznej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niesamodzielnymi, a najlepszym dowodem są opinie osób, które nam zaufały jak te :
…Pani Monika zasługuje na najwyższe uznanie i najszczersze wyrazy wdzięczności, które pozwalam sobie złożyć na Pani ręce.
Bardzo proszę przekazać je pani Monice w moim mieniu i imieniu całej mojej rodziny. Oprócz bardzo profesjonalnego podejścia
cechuje ją prawdziwa empatia i wrażliwość. Wiem - a przecież wiem z pierwszej ręki - że dzięki temu mama czuła się podczas
obecności pani Moniki pewnie i bezpiecznie.
…Jestem bardzo zadowolona i pełna podziwu dla p. Reni której rehabilitacja daje efekty. Dziękuje za wszystko

Opieka pielęgniarki POZ

Medycyna pracy

Opieka położnej POZ

Labolatorium

otyłość

programy dla ciebie

Jakie są koszty takiej Opieki?
Koszty ustalane są z góry i nigdy nie zaskakują osób zlecających zaopiekowanie się bliską mu osobą , zarówno godzinny koszt
opieki jak i ten abonamentowy jest stały i bardzo atrakcyjny, a dla niektórych nawet zaskakująco niewspółmierny do zakresu
niesionej pomocy.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Siemianowicach Śląskich

Śląscy Blogerzy Książkowi

Wymiana
książek

w Siemianowicach Śląskich

Wymieniamy beletrystykę wydaną
w latach 2005–2018
Miejska Biblioteka Publiczna
al. Sportowców 3
41-100 Siemianowice Śląskie
12 maja 2018 r. (sobota)
10.00–13.00
Regulamin i szczegóły:
http://silesiaczyta.pl

www.mbpsiemianowice.pl
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Świat według Ojgyna

Nŏjważniyjszy mŏjowy fajwer
We mōju snadno sie u nōs festelnie fajruje, chocia je ino jedyn taki dziyń, take świynto ło kerym niy idzie przepōmnieć.
Je ci to tyn „Dziyń Matki”, Mamulki, Mamuśki, Mamecki,
i jak tam jesce fto bydzie ci to mianowŏł. We tyn dziyń trza
chocia rōłz haltnōńć, wybrymzować, lajstnōńć Łōnym, naszym roztomiyłym Mamulkōm, jake blumy, tytka kōnfektōw
i podeptać, tam kaj na nŏs na isto niy poradzōm sie doczkać,
kaj zawdy je plac przi stole, kaj zawdy nōm przajōm, choby
my byli i nŏjsrogsze łochyntole. Wiycie, ftosik mōndry pedziŏł
bōł, co nasza dōmowina, nasza rajn chałupa, nasz dōm to
na isto niy sōm ino ściany, gipsdeki i dyliny. To sōm na isto
posmŏrszczane jak roziny abo pieczki usiotane rynce naszyj
Mamulki. Tam trza kusik na te posmŏrszczane łod roboty rynce
dać i jesce piyknie, szykownie podziynkować za ta utropa, za te
stŏranie bez cŏłki żywot. I niy godejcie mi, iże przi tym cŏłkim
tyraniu za złociokōma moge być knap ze czasym, iże możno
zaboczyć ło Tyj, kerŏ nŏs na tyn świat wykludziyła i na ludzi
wyrychtowała. Bōł taki jedyn miymiecki filozof Erich Fromm,
kery już dŏwno tymu nazŏd pisōł:
„Matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym błogości
stanem zadowolenia i bezpieczeństwa (...). Nic nie musisz zrobić
aby być kochanym – miłość Matki nie jest obwarowana żadnym
warunkiem (...). Nie trzeba jej zdobywać ...”
Ludzie! A niy zdŏ Wōm sie, iże prawie miŏł Juliusz Słowacki,
kery kejsik tam pisŏł bōł tak:

„W ciemnościach stoi postać matczyna,
niby idąca ku tęczowej bramie.
Jej odwrócona twarz patrzy przez ramię,
a w oczach widać, że patrzy na syna.”
Niyskorzij zista, szykowny kołocz i kafyj we zbōnku i sztrikhaubie (fto to jesce ze naszych modziŏkōw to boczy?). A kej sie już
bydziecie fest sztiglować a rychtować, coby pōjńść ze blumami,
ze woniōncymi majgloklami, ze modrym abo biŏłym flidrym i ze
jakimiś kōnfektōma, bōmbōnierōma, tortami i czym tam jesce,
spōmnijcie sie takie szykowne sztrofki Teofila Lenartowicza, kery
spōminŏł ci na łostatek dziewiytnŏstego wiyka jedna Mamulka:
„Matulu moja, powiedzcie przecie
Coście widzieli na tamtym świecie?
– O! Moje dziecko, byłam ja w raju,
Gdzie drzewa rosną jak w naszym gaju,
Same jabłonie i wielkie grusze;
Na nich najczystsze umarłych dusze
Za dobry żywot, za świętą cnotę
Poprzemieniane w owoce złote
Na cienkich prątkach pod liśćmi wiszą,
W ciepłym się słońcu pięknie kołyszą;
Ale ich z drzewa zrywać nie trzeba
Bo zaraz lecą w górę do nieba.”
A i tyż nasze Mamulki poradziyli sie nōjbarzij chichrać, kej
sie łō Nich wice łozprawiało. I sam ci mi sie spōmniŏł taki jedyn

Miejska Biblioteka Publiczna Siemianowice Śląskie,
24.05., godz. 18.30

Kulinarnie o podróżach
czyli spotkanie
z Robertem Makłowiczem

ze mojigo dzieciynstwa:– Mamulko, mamulko, kuknijcie ino
wartko bez łokno – wrzescy taki jedyn łochyntol na cōłki plac.
– A cōżeś to kciōł, najduchu jedyn – łodwrzeskła ze łokna
mamulka.
– Anō, nic, ino Bercik niy kciōł wierzić, iżeście sōm mamulko świdratō!!!
Nale, kwiōtek i srogi kusik tak by tak sie we tym dniu kōżdyj
Mamulce przinoleżi!
Nō, tŏż terŏzki na łostatku jesce rōłz przipōminōm Wōm
wszyjskim, starym a modym, niy przepōmnijcie we łostatniŏ
sobota mŏja ło tym nŏjważniyjszym fajerze, ło Dniu Mamulki.
Wysztiglować mi sie, blumy w grace i tyrać w te pyndy tam,
kaj na Wŏs, moje Wy roztomiyłe, fōrt i jednym ciyngym niy
poradzōm sie doczkać!
OJGYN Z PNIOKÓW
lajstnōńć
kōnfekty
roziny
pieczki
sztrikhauba

– kupić;
– cukierki czekoladowe, czekoladki, pralinki;
– rodzynki;
– suszone gruszki;
– koszulka na dzbanek z kawą, szydełkowany
ocieplacz na dzbanek;
majglokle
– konwalie;
chichrać sie – śmiać się;
świdratŏ
– zezowata

Na czarnym tle
Przed nami maj i tym razem
tylko cztery możliwości udziału
spektaklach Teatru Czarnego Tła.
12 sobota
- godz. 16.00
„Królowa - rock bajka”
12 sobota
- godz. 18.00
„Black&White”
13 niedziela
- godz. 16.00
„Kosmiczna podróż”

Znany podróżnik, dziennikarz, autor książek i programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, historycznej i kulturowej opowie między innymi o podróżach,
będących inspiracją do kulinarnych peregrynacji. Autor znany jest z tego, że w swych
książkach i programach telewizyjnych z powodzeniem łączy kulturę, historię, a także
kuchnię, która jest integralną częścią danego regionu. Zabiera widzów i czytelników
w świat pełen zapachów, smaków, barwnych opowieści okraszonych historią. Jeżeli
macie ochotę na ciekawą, odległą a jednocześnie smakowitą podróż - zapraszamy do
Biblioteki Centralnej przy al. Sportowców 3! Podczas spotkania będzie możliwość
zakupu książek autora. MBP

Już za chwilę zostanie uruchomiona sprzedaż biletów przez
portal Ticketmaster.pl. Teatr
Czarnego Tła przygotowuje się
także do nowej premiery. Szczegółów jeszcze jednak nie zdradzimy.
Zapraszamy również do organizowania dzieciom urodzin,
w naszym teatrze... Wrażenia niezapomniane!
TCZT

FOT: ARCHIWUM TCZT

27 niedziela
- godz. 17.00
„Ale...cyrk...”

Dział Teatralno-Filmowy Muzeum Historii Katowic, Galeria Pod 11:

Metropolia

Nowo otwarta, bo 10 maja wystawa Metropolia to niecodzienny zbiór fotografii przygotowany we współpracy ze ZPAF. Kuratorzy: Zofia Szota, Jakub Byrczek. Będzie ją można podziwiać między innymi bezpłatnie
w trakcie Nocy Muzeów już 19 maja (17.00-22.15.), poza tym wydarzeniem wstęp biletowany. MHK

www.goniec-gornoslaski.pl
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…Miłość to nie kwiaty, ani róże… Śpiewa
na temat tego najwspanialszego, najbardziej
nieodgadnionego i najniezwyklejszego uczucia zespół Happysad… O miłości (o dziwo!)
traktuje też „Nema”, najnowszy spektakl Teatru
Nowego Zabrzu…
…Miłość to też nie bijący bielą po oczach,
idealny, sterylny, niemal nieskalany, ekskluzywny, rozświetlony iluminacją halogenów,
z gustem urządzony dom zamożnych Francuzów: Idalii i Beniamina. Rzec by można
sielanka: własna firma, sekretarka, a nawet
gosposia i kwiaciarz. Czego chcieć więcej?
To tylko niestety pozory! Tak naprawdę wraz
z rozwojem sytuacji z namacalną wręcz grozą
uświadamiamy sobie, że wkraczamy w coraz większe bagno, na którego żyznym mule
w zadziwiająco bujnym tempie rosną kwiaty:
orchidee, róże, piwonie… niczym na ulubionym
cmentarzysku upokorzenia, utraty wiary we
własne wartości, braku siły i być może braku woli walki ze znanym schematem, który
poniekąd wydaje się bezpieczny. Poniekąd…
Dopóki to właśnie ona, a nie on dostaje awans.
Jak ośmieliła okazać się lepsza, ambitniejsza,
czy bardziej pracowita, a na dodatek oszałamiająco piękna, tak piękna, że na jej temat
fantazjuje nawet osobisty kwiaciarz? Zasługuje na karę bez wątpienia! I choć nie będzie
to „zabawa w berka” z kuchennym tasakiem
w roli głównej, to podtapianie w wannie jest
co najmniej konkurencyjne, a na pewno finezyjne, czy zlecenie gwałtu, żeby ją tylko
nastraszyć, wydaje się zmysłem zgoła … no
jakim? Dowcipnym, niebanalnym, takim, na
który mógł wpaść wykształcony, inteligentny
i majętny? Całość niczym wisienka na torcie

FOT: PAWEŁ JANIC JANICKI

…Gdy jedno płacze, a drugie po nim skacze…

okrasza teściowa rodem z najupiorniejszych
dowcipów tego gatunku, choć tak naprawdę
nie wiem, czy aż takowe powstały. Nic tylko
położyć się do grobu, a najlepiej żywcem i to
z kochanym toksyczną miłością synem.
Za co natomiast karać Nemę? Może za to,
że gwałcił ją ojciec? A może za to że oddycha,
gdy mąż Nicolas, który przecież nie jest złym
człowiekiem, je obiad? Beniamin za to to prawie
anioł! Każdy z naszych męskich bohaterów tak
różnych, pochodzących z tak różnych światów:

Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza

Muzeum w Chorzowie

Duszek z Komina

przychodzi zmierzyć się twórcy. Młody widz
jest to odbiorca najbardziej wymagający, bezwzględny, nie da się go oszukać, nie ma więc
mowy o stosowaniu jakichkolwiek półśrodków,
nie ma miejsca na ściemę. Dzieci są bardzo
wyczulone i wrażliwe na fałsz. Należy je traktować z szacunkiem, a nie lekceważeniem, że
to przecież tylko dziecko… Niejeden myślę,
zdziwiłby się, jak wiele spraw dzieci rozumieją, wiedzą i czują. Musi być zatem magicznie
i pięknie, kolorowo, ale przede wszystkim szczerze i mądrze, a czy tak będzie? Jestem o tym
przekonana. Nie może być inaczej, skoro za
oprawę odpowiadają ci sami twórcy, którzy
stworzyli takie sceniczne arcydzieło jak wielokrotnie nagradzany i wyróżniany - „Plastusiowy
Pamiętnik”. Jeśli jednak ktoś ma wątpliwości,
niech wybierze się na spektakl. Ten w repertuarze już od 27 maja.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

FOT: PAWEŁ JANIC JANICKI

Premiera: 26.05., godz. 17.00
Autor: Zbigniew Stryj
Reżyser: Zbigniew Stryj
Kostiumy: Joanna Puk
Muzyka: Bogdan Kisiel
Choreografia: Agnieszka Ślusarek
Obsada: Jolanta Niestrój-Malisz, Renata
Spinek, Katarzyna Łacisz-Kubacka/Anna
Konieczna, Krzysztof Urbanowicz, Grzegorz
Cinkowski, Jarosław Karpuk, Jakub Piwowarczyk.
Nie opadły jeszcze emocje po ostatniej
prapremierze „Nemy” w reżyserii Katarzyny
Deszcz na deskach zabrzańskiej sceny, a niebawem czeka nas kolejna dawka niezapomnianych
wrażeń! Tym razem czeka także na najmłodszych widzów. Zbigniew Stryj, Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych tworzy bowiem po raz
kolejny bajkę dla dzieci. Nie tylko reżyseruje,
ale i pisze. Tym razem rzecz będzie o niejakim
duszku z komina. Dobrym duszku, któremu
ktoś ten komin zburzył. Nasz bohater chcąc
nie chcąc, wyrusza więc w podróż. Jaki będzie
jej przebieg i finał? Myślę, że zapowiada się
barwna, roztańczona, pełna humoru, dobrej
zabawy i pięknej muzyki widowiskowa przygoda zarówno dla młodych teatromanów, jak
i ich rodziców.
Tworzenie, pisanie z myślą o dzieciach to
chyba jedno z najtrudniejszych zadań, z jakim

czy to zwykły kwiaciarz, czy bogaty właściciel agencji romansujący z sekretarką (no kto
bogatemu zabroni?), są mistrzami nie tylko
w damskim boksowaniu, ale w … kupowaniu
swoim paniom kwiatów. Łączy ich jeszcze jedno:
łudząco przypominają ludzi…
Dwie tak różne społecznie pary łączy też to
bagno, usłane kwiatami, których zapach najwyraźniej tak zniewala i otumania, że uwolnić
się z niego wydaje się niepodobnym! Trudno stwierdzić, którą z bohaterek pochłonie

zupełnie, dlaczego nie mogą, albo nie chcą
się z niego wydostać i tak aż do tragicznego,
makabrycznego finału… , który niestety może
być początkiem jeszcze gorszego koszmaru.
Prapremierę „Nemy” autorstwa Koffiego Kwahulé w reżyserii Katarzyny Deszcz ogląda się
w napięciu, takich emocji nie dostarczył mi już
dawno żaden spektakl. By wybrać się na „Nemę“
do teatru, na pewno trzeba mieć sporo odwagi. – To bardzo kameralne intymne spotkanie
z elementam groteski, by było ono mniej trudne
do zniesienia – mówi dyrektor Teatru Nowego
w Zabrzu Jerzy Makselon. Do wypowiedzi pana
dyrektora dodałabm: makabreski. – Autor tego
tekstu i reżyserka drążą takie najbardziej mroczne
rzeczy siedzące być może w każdym człowieku. To
nagromadznie wszelkiego zła, dewiacji, perwersji.
Nie bez znaczenia myślę jest tu fakt, że autorem
jest pisarz francusko języczny, ale pochodzący
z głębokiej Afryki, z Wybrzeża Kości Słoniowej.
To czuć w tym tekście, który może być w odbiorze
przejmujący, szokujący, mocny, ale to są akurat te
elementy, które sprawiły, że ten tekst nas zaintersował, zainspirował – podkreśla dyrektor Makselon
i przyznaje, że na pewno jest to najodważniejsza
odsłona na deskach zabrzańskego teatru w tym
sezonie artystycznym, a być może i w ogóle.
Z uczuciem w sumie bardzo trudnym do
zdefiniowania uświadamiam sobie, że to spektakl
bynajmniej nie o przemocy wobec kobiet, ale
o miłości, właśnie takiej, że gdy jedno płacze,
to drugie po nim skacze. Idalia i Nema jednak
mimo wszystko nie płaczą. Co więcej - bronią
ukochanych oprawców, a to co przynosi im los
przyjmują z godnością. To miłość? Podobno…
Najbliższe spektakle: 18 i 19.05., godz. 19.00.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

WYSTAWY CZASOWE:
„Nie tylko wspomnienia. Chorzów w obiektywie Czesława Polańskiego”. Wystawa w ramach obchodów 150 rocznicy nadania praw miejskich Królewskiej Hucie – od 19.05.2018
„Stanisław Pietrusa. Medale i rzeźby” – od 12.05.2018
OFERTA EDUKACYCJNA
czasowa:
„Puzzle historii” – CHORZÓW
Cykl zajęć przybliżających historię i kulturę miasta
Po co jest muzeum?
22–30.05.2018
WYDARZENIA
12 maja 2018 r. (sobota), godz. 10.30 - XII Spotkania z numizmatyką: Jak powstaje medal?
Wykład wygłosi Stanisław Pietrusa
19 maja 2018 r. (sobota), godz. 17.00–23.00 – NOC MUZEÓW
17.00 – otwarcie wystawy „Nie tylko wspomnienia. Chorzów w obiektywie Czesława Polańskiego”. Wystawa w ramach obchodów 150 rocznicy nadania praw miejskich Królewskiej Hucie
17.30 – wykład – Niezobowiązujące skojarzenia (Chorzów między lokalnością a uniwersum) – dr Jacek Kurek
18.15 – zajęcia dla dzieci – Przygody pana Żelazo w podróży do ludzi – dr Jacek Pieprzyca
19.00 – wykład – Malarskie oblicza Chorzowa – prof. Irma Kozina
18.00–20.30 – zwiedzanie wystaw z kuratorskim oprowadzaniem:
„Nie tylko wspomnienia. Chorzów w obiektywie Czesława Polańskiego”
„Stanisław Pietrusa. Medale i rzeźby”
„Z dziejów pieniądza Polska – Śląsk”
20.30 – koncert „Fascynacje muzyczne Kwartetu Flautato” w wykonaniu Kwartetu Flautato
Podczas Nocy Muzeów wśród gości zostanie przeprowadzona ankieta w ramach projektu
Działu Edukacyjno-Promocyjnego „Wymyśl swoje Muzeum”.
Więcej informacji o wydarzeniach w maju na www.muzeum.chorzow.pl
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Trzecia Aleja Gwiazd Siatkówki
w Katowicach
W zeszłym roku powstało sześć płyt - z odciskami dłoni
Łukasza Kadziewicza, Marcina Możdżonka, Andrzeja Wrony,
Pawła Zatorskiego, Karola Kłosa i Michała Kubiaka oraz ustawiono ławeczkę z repliką Pucharu Mistrzostw Świata z 2014
roku. W maju nastąpi odsłonięcie kolejnych ośmiu punktów,
upamiętniających Stephane’a Antigę, Rafała Buszka, Piotra
Nowakowskiego, Mateusza Mikę, Dawida Konarskiego, Fabiana
Drzyzgę oraz duet dj’sko-spikersko Grzegorz Kułaga – Marek
Magiera. Dodatkowo odsłonięta zostanie okolicznościowa tablica „90 lat Polskiej Siatkówki”. W Spodku zostanie rozegrany
mecz pomiędzy Polską a Kanadą.
Na kibiców w tym roku czeka szereg atrakcji przez cały dzień. Na
rynku w Katowicach odbędzie się Siatkarski Piknik Rodzinny, gdzie
będzie można m.in. potrenować siatkówkę z gwiazdami tej dyscypliny czy zdobyć siatkarski gadżet. W antresoli Spodka będzie można
zdobyć autograf siatkarzy czy trenerów, będą również miniboiska
dla najmłodszych kibiców. Interesującym punktem tegorocznych
obchodów Alei Gwiazd będzie bicie rekordu Guinessa na największą
‘żywą’ flagę narodową. Na placu Sławika i Antalla wszyscy chętni
będą mogli mieć udział w stworzeniu flagi narodowej. Na tę okazję
zostaną przygotowane białe i czerwone kapelusze, a całość będzie
elementem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Dla

FOT: UM KATOWICE

Już 19 maja trzecia edycja „Alei Gwiazd Siatkówki”. Po raz
drugi nastąpi odsłonięcie pamiątkowych tablic przy alei
Wojciecha Korfantego, w pobliżu Ronda.

kibiców, którzy zakupią bilet do Spodka, po meczu czeka atrakcja
w postaci programu artystycznotanecznego. Na parkiecie zaprezentują się dwie pary taneczne znane z telewizyjnego show, zaśpiewa
Piotr Kupicha z zespołem Feel, a swoje nieprzeciętne umiejętności
zaprezentują gimnastycy z Everest Production.
Program Alei Gwiazd Siatkówki, Katowice, 19 maja 2018
roku - Siatkarski Festyn Rodzinny na katowickim Rynku
godz. 11.00 – 13.00 - odsłonięcie pamiątkowych tablic w Alei
Gwiazd Siatkówki przy Rondzie

godz. 14.30 – 15.30 - ustanowienie polskiego rekordu Guinessa – ustawienie największej „żywej” polskiej flagi narodowej
z kibiców siatkówki: upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości
godz. 16.00 - atrakcje w antresoli Spodka
godz. 17.00 - mecz Reprezentacji Polski i Kanady w Spodku
godz. 18.00 - gala Alei Gwiazd Siatkówki, po meczu Polska
- Kanada, ok. godz. 19.30.
UM KATOWICE

