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Apetyt na kulturę

Przy wparciu WFOŚiGW w Katowicach

Jak duży jest w Katowicach
– Mieście Muzyki UNESCO?
O tym więcej na str. 3

Mobilna stacja diagnostyczna i sprzęt pożarniczy. To
jedne z ostatnich działań katowickiego WFOŚiGW.
Str. 5

By na Białorusi sady
wiśniami obrodziły

FOT. PAWEŁ JANIC-JANICKI

Teatralnie i filmowo. A może i tanecznie?
Znany zarówno z dużego, jak i małego ekranu. To przede wszystkim!
Jednak ukończenie wrocławskiej
PWST świadczy o tym, że bliższe jest
mu być może aktorstwo teatralne?
A może i taniec, choć chyba nie ten
baletowy. Aktor filmowy, serialowy,
teatralny i jak dowiedziałam się –
przyjaciel na śmierć i życie – Wojciech Majchrzak będzie gościem
Salonu Artystycznego Miejskiego
Domu Kultury „Koszutka” już 9
kwietnia o godzinie 17.00. W trakcie

FOT: ARCHIWUM ARTYSTY

W marcu? Czy to aby możliwe? Nie za wcześnie na owoce w sadach? Otóż niekoniecznie! Taki scenariusz jednak zadziać się może tylko w wykonaniu Teatru Nowego w Zabrzu.
O XIV Międzynarodowym Forum Teatrów„M. @ rt. Kontakt”, roku jubileuszowym nie tylko
zabrzańskiej sceny oraz pewnym projekcie edukacyjnym na str. 6-7.

REKLAMA

wieczoru autorskiego dowiemy się,
które aktorstwo jest jego domeną,
a może każde po trochu? Sami się
przekonajcie! Zapraszam na spotkanie
HGM
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STOMATOLOGIA Leczenie zębów w narkozie
Dzieci i dorośli - Atrakcyjne ceny!!!
Wysokie standardy leczenia i bezpieczeństwa!!!
ul. Pokoju 8a, 41-709 Ruda Śląska
www.jawi-med.pl, tel. (32) 2442-043

Protezy zębowe na NFZ!!!! Wolne terminy na 2019 rok
Ilość wolnych terminów ograniczona
Jawi-Med-Macura sp.j
ul. Wiślan 10/I Świętochłowice
zapisy tel. (32) 740-92-58

Pod patronatem Gońca Górnośląskiego

Śląska Ojczyzna-Polszczyzna recytatorsko
Coś dla wielbicieli śląskiej godki, ale nie tylko! Także i tych,
którzy ponad wszystko cenią tradycję i przywiązanie do
korzeni swojego regionu.
12 marca w Miejskim Domu Kultury „Batory” ponownie
startują eliminacje Konkursu Recytacji w Śląskiej Mowie
„Śląska Ojczyzna Polszczyzna”. Wydarzenie od lat przyciąga
młodych godajacych z całego województwa śląskiego, bo
uczestnicy przyjeżdżają między innymi z Istebnej, Łazisk,
Tarnowskich Gór, a także wielu innych miast. Po co? By

wspólnie w śląskiej gwarze się wypowiedzieć i recytować
zasłyszane od swoich starek opowiastki i śląskie łozprówki.
W przygotowywaniu tekstów do konkursu biorą niekiedy
udział całe rodziny przy nieocenionej pomocy nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chorzowie. Konkurs ten to cudowna tradycja i kawałek
sporej już historii tej szkoły. Do miłych tradycji także, szczególnie dla mnie, należy patronat medialny nad tym wydarzeniem Gońca Górnośląskiego. Finał – 15 marca w IV Liceum
Ogólnokształcącym w Chorzowie.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

FOT: RIG

FOT: JOANNA OPAS

- Same mamy niewiele – mówią organizatorki akcji „Talerz zupy” Agnieszka Nowak
i Monika Henel-Koszyńska.
– Chcemy jednak pomagać
najbardziej potrzebującym
mieszkańcom naszego miasta – podkreślają. Z wielką
pasją angażują się w miejskie
inicjatywy chęcią do pomocy
„zarażając” innych dobrych
ludzi, którzy mają wolę, by
wesprzeć innych i dla tych
innych zrobić coś dobrego.
Gorące posiłki dla potrzebujących to cudowne przedsięwzięcie. Będą wydawane tak
długo, jak długo Monice i Agnieszce starczy determinacji.
Myślę zatem, że akcja ta potrwa jeszcze długo, bo tejże dziewczynom na pewno nie brakuje. Kiedy miałam tę
przyjemność je poznać u z nimi porozmawiać, pomyślałam sobie, że to prawdziwe bohaterki, takie codzienne,
a jednak zupełnie niezwykłe bohaterki. Bohaterki, które
przywracają wiarę w dobrych ludzi.
Więcej na temat akcji można przeczytać na www.goniec-gornoslaski.pl
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

www.goniec-gornoslaski.pl
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głosem stolicy Śląska

Apetyt na kulturę w Mieście Muzyki
UNESCO
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FOT: RADOSŁAW KAŹMIERCZAK

Na pierwszy plan zdecydowanie wybija się muzyka.
To właśnie w Katowicach odbywają się znane w całej
Europie festiwale muzyczne – Tauron Nowa Muzyka
i OFF Festival. Dla wielbicieli bluesa najważniejszą
imprezą muzyczną w roku jest oczywiście Rawa Blues
Festival. Warto przypomnieć, że właśnie ten gatunek
muzyki w Polsce ma swoje korzenie w Katowicach,
co stało się inspiracją do stworzenia projektu „Szlak
Śląskiego Bluesa”. Wchodząc na stronę internetową
www.szlak-bluesa.pl, możecie posłuchać historii opowiadanych m.in. przez Irka Dudka, Sebastiana Riedla
czy Leszka Windera, a korzystając z interaktywnej
mapy – każdy z nas może samodzielnie poszukać
śladów bluesa ruszając w miasto.
Wielbiciele klasycznych i eksperymentalnych
brzmień chętnie odwiedzają siedzibę Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR)
w powstałej kosztem ponad miliarda złotych Strefie
Kultury. Licząca 1800 miejsc sala koncertowa jest
przez specjalistów uznawana za jedną z najlepszych
w świecie, a każdy koncert przyciąga komplet publiczności. Dlatego warto już dziś sprawdzić repertuar
na stronie internetowej www.nospr.org.pl i wcześniej
kupić bilety!
Życie muzyczne Katowic zostało zauważone i docenione! Katowice otrzymały prestiżowy tytuł Miasta
Muzyki UNESCO – jako jedyne miasto w Polsce
i jedno z zaledwie 13 w Europie. - Tytuł ten otrzymaliśmy w 2015 roku wchodząc do prestiżowej Sieci
Miast Kreatywnych UNESCO. To dowód na to, że
strategia miasta polegająca na inwestowaniu w kulturę przynosi efekty. Katowice weszły do elitarnego
klubu miast słynnych ze swojego życia muzycznego.
UNESCO doceniło intensywność i różnorodność
życia muzycznego w naszym mieście – silnych muzyką poważną, dumnych ze swojego wkładu w rozwój
polskiego jazzu i bluesa, szczycących się najlepszymi
festiwalami muzyki alternatywnej i elektronicznej –
mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Lecz przecież nie samą muzyką Katowice żyją.
Miłośnicy teatru powinni pilnować terminów i repertuarów, w szczególności gdy zbliżają się Letnie
Ogrody Teatralne czy Katowicki Karnawał Komedii.
I ostrzegamy: bilety rozchodzą się szybciej niż świeże
bułeczki! Natomiast fanów kina z pewnością ucieszy możliwość zajrzenia w miejsca znane z dużego
ekranu. Warto przypomnieć też, że młodzi twórcy
w Katowicach kształcą się w jednym z najładniejszych
budynków. Dawno żadna architektoniczna realizacja
nie wzbudzała tak powszechnego zachwytu, jak nowa
siedziba Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytet
Śląskiego - podoba się i ekspertom, i przechodniom,
i użytkownikom.

FOT: RADOSŁAW KAŹMIERCZAK

Katowice dla wielu osób kojarzyły się jeszcze
kilkanaście lat temu wyłącznie z szarością, kopalniami i węglem. Dziś ciekawa i zróżnicowana
oferta kulturalna przyciąga nie tylko mieszkańców Katowic, ale też tysiące turystów z całego
kraju i zagranicy.

Jazz Art Festival:
9-10 marca
Fryderyk:
9-12 marca
Festiwal Prawykonań
Polska Muzyka Najnowsza: 29 marca
Tauron Nowa Muzyka:
OFF Festival Katowice:
Rawa Blues Festival:

20-22 czerwca
2-4 sierpnia
27-29 września

FOT: RADOSŁAW KAŹMIERCZAK

Kulturalny kalendarz:
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Siemianowiczanin - komentatorem
w Polsat Games
Recepta na sukces: dużo pasji, jeszcze więcej cierpliwości i… szczypta szczęścia

22 stycznia Mikołaj„Silv4n”Sinacki, dwudziestolatek z Siemianowic Śląskich, były uczeń Gimnazjum nr 5, zadebiutował jako komentator rozgrywek Ultraligi, czyli profesjonalnych zmagań zawodników League of Legends
(popularna komputerowa gra strategiczna). W turnieju
tym najlepsze drużyny w Polsce powalczą o pulę nagród
w wysokości 100 tysięcy złotych. Zmagania zawodników
i żywiołowego komentatora można oglądać na antenie
Polsat Games oraz na profilach kanału na Twitchu i YouTube.

RJ: Pamiętam, że za swoje pierwsze zarobione pieniądze
kupiłem sobie elektroniczny zegarek „z bajerami”. Jak wyglądało to w Twoim przypadku?
M. S.: Hmmm, wyznaczyłbym kilka etapów, takich jak
koszenie trawy u sąsiada, praca dorywcza podczas zimowych
ferii. To pozwoliło mi zakupić m.in. pierwszego martfona
„z prawdziwego zdarzenia”, czy pojemnościowy mikrofon,
dzięki któremu mój głos podczas komentowania w Internecie
brzmiał znacznie lepiej. Na pewno każdy z tych zakupów był
w mniejszym lub większym stopniu powiązany z moją obecną
pracą i światem wirtualnym.
RJ: Do czego zmierzam – czy z komentowania gier, patrząc
przez pryzmat realiów naszego rodzimego „rynku” – tak
prozaicznie – da się wyżyć?
M. S.: Mówiąc prozaicznie – tak, ale im bardziej zacząłbym się
rozwodzić nad komentowaniem e-sportu w Polsce jako profesją,
tym bliżej zaczniemy dochodzić do wniosku, że wyjątkowo
trudno byłoby przyjąć w jakimś wczesnym etapie życia, że to
właśnie byłaby nasza ścieżka zawodowa. Obecnie w naszym
kraju jest ledwie garstka osób, która jest zatrudniona na pełny
etat jako komentator. Żeby nim zostać trzeba wiele cierpliwości, pasji i trochę szczęścia, przez co jest to ścieżka kariery,
którą obiera się raczej mając plan awaryjny, niż z założeniem
zarabiania kroci na starcie przygody.
RJ: Czym musi charakteryzować się osoba, która chce
wejść w branżę komentatorów wirtualnych rozgrywek?
Czy może liczyć na podobny „status społeczny”, rozpoznawalność, jakie posiadają np. znani telewizyjni komentatorzy sportowi?
M. S.: Na pewno osoba taka musi się tym po prostu pasjonować. Do tego warto byłoby posiadać charyzmę i spore
pokłady samokrytyki, być otwartym na współpracę, a także po
prostu być ciekawym świata. Co do „statusu społecznego”, to
chyba jeszcze nie ten etap, żeby każdy komentator miał szansę
na tak szeroką rozpoznawalność, ale jeśli ktoś jest casterem
(profesjonalny komentator e-sportowy – przyp. red.) oraz
influencerem (ktoś, kto wykorzystując swoją rozpoznawalność
w Internecie, wpływa na gusta i wybory innych ludzi – przyp.
red.), jak chociażby Fryderyk „Veggie” Kozioł, to może liczyć
na całkiem sporą popularność.

ZDJĘCIE: ARCHIWUM MIKOŁAJA SINACKIEGO

Rafał Jakoktochce: Widząc Cię w „komentatorskiej akcji”
można być pewnym, że robisz to z pasją. Kiedy zrozumiałeś,
że chcesz ją połączyć ze swoją karierą?
Mikołaj „Silv4n” Sinacki: W kwestii samego komentowania
to nie było nagłe oświecenie. Jeśli miałbym wskazać początek mojej przygody, byłby to wolontariat na Intel Extreme
Masters 2015. Wtedy powiedziałem sobie, że chcę pracować
w e-sporcie, że mogę montować filmy, pisać artykuły, organizować turnieje, a nawet sprzątać po wielkich imprezach
e-sportowych, nieważne co dokładnie, ważne, żeby właśnie
w tej branży się odnaleźć. Dopiero po jakimś czasie, wraz
z odkrywaniem, czym dokładnie jest e-sport, zacząłem komentować rozgrywki, najpierw dla małej platformy internetowej,
a z upływającymi dniami i wzrostem moich umiejętności, dla
coraz ważniejszych podmiotów.

RJ: Jak do Twojego pomysłu podchodzą najbliżsi? Czy
długo musiałeś przekonywać rodziców do, bądź co bądź,
egzotycznego u nas pomysłu na życie?
M. S.: Już w szkole średniej coraz śmielej podchodziłem
do „komentatorki”. Proszę pamiętać, że był to czas, gdy
nad głową wisiało widmo egzaminów zawodowych oraz
matury. Rodzice nalegali (co naturalne), żebym się trochę
bardziej przyłożył do nauki, albo żebym przynajmniej
przyłożył się do niej w takim stopniu, w jakim przykładałem się do streamowania oraz komentowania. Myślę, że
początkowo byli do tego sceptycznie nastawieni, a już na
pewno wtedy, gdy nie mogli zasnąć, bo – gdy komentowałem jakiś turniej – z mojego pokoju dobiegały krzyki
(śmiech). Zresztą rzeczywiście jest to dosyć egzotyczne
zajęcie, a każdemu rodzicowi zależy, żeby jego dziecko
miało stabilną przyszłość.
RJ: …czyli był „bunt młodzieńczy”?
M. S.: Oczywiście! (śmiech) Naturalnie, że wtedy
miałem inne priorytety. Zdarzyło się jednak coś bardzo
istotnego. Pewna ważna dla mnie osoba nauczyła mnie
patrzeć szerzej na rolę rodzica, który w trosce o naszą
przyszłość, testuje nasze wybory. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że gdyby nie moi rodzice, to nie
byłbym tu gdzie jestem.
RJ: Zatem nie było nacisków, byś został np. prawnikiem,
lekarzem, czy ekonomistą?
M. S.: Nie. Na każdym etapie moich wyborów czułem
wsparcie i zaufanie. Rodzina była i jest ze mnie niesamowicie dumna. Zarówno wtedy, gdy komentowałem
rozgrywki ze studia ESL w Katowicach, lub jeździłem po
Polsce na mniejsze turnieje. Mogę z czystym sumieniem
powiedzieć, że zawdzięczam im gładki start w Warszawie.
Za co im bardzo dziękuję.
RJ: Jak Twoim zdaniem wygląda e-sport w kontekście
rozwoju edukacji w tym kierunku?
M. S.: Nie chcę niczego przesądzać, ale jeśli branża będzie
się rozwijała dalej w takim tempie jak teraz, to zapewne

pojawią się konkretne kierunki studiów. Przykładem jest
eksperymentalne, podyplomowe zarządzanie e-sportem na
katowickim AWF-ie. Nawet szkoły średnie wprowadzają
do swoich ofert „klasy e-sportowe”. Niemniej obecnie to
wszystko jest jeszcze w powijakach.
RJ: Od 22 stycznia można oglądać Cię w prawdziwej
telewizji. Duża trema?
M. S.: Chrzest bojowy miałem tak naprawdę 19 stycznia,
podczas komentowania League European Championship,
które również jest transmitowane na kanale Polsat Games.
I owszem, pomimo wsparcia kolegów po fachu nie obeszło
się bez pierwszych „potyczek” z kamerą. Pomimo tego, że
wcześniej już komentowałem całkiem sporo dla szerokiej
publiczności, to potrzebowałem dwóch meczów, żeby
oswoić się ze świadomością pracy dla stacji telewizyjnej
i wiążącymi jednak się z tym oczekiwaniami.
RJ: Teraz skupiłeś się na komentowaniu, kiedyś także
grałeś i „streamowałeś”. Czy nadal można spotkać Silv4n-a w internecie w charakterze gracza i kompana do gry?
M. S.: Jasne, koniec końców, komentując wszystkie te gry,
zawsze przychodzi ochota na zagranie przynajmniej jednej
z nich osobiście. Rozgrywki w grupie są zdecydowanie
ciekawsze niż w pojedynkę. Tak naprawdę przez cały czas
ktoś pyta na moim fanpage-u, czy nie chciałbym zagrać.
I oczywiście, czasami kończy się na tym, że… gramy sobie
kilka gierek.
RJ: Wybrałeś studia na kierunku kultura mediów na
Uniwersytecie Śląskim. Czego się po nich spodziewasz?
M. S.: Studia wybrałem głównie po to, żeby mieć więcej
czasu na rozwój jako komentator, jednocześnie nie zamykając sobie jakiejś awaryjnej ścieżki kariery. Odkąd tylko
pojawiło się w Internecie ogłoszenie, że Polsat Games poszukuje nowych komentatorów, w wypadku dostania się do
ekipy komentatorskiej, byłem zdecydowany na przeniesienie
się do Warszawy i rezygnację ze studiów.
ROZMAWIAŁ:
RAFAŁ JAKOKTOCHCE/ UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

www.goniec-gornoslaski.pl
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Przy wsparciu WFOŚiGW
w Katowicach
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„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. „Zasad oznakowania przedsięwzięć...”

ZDJĘCIE: HGM
ZDJĘCIE: GITD

ZDJĘCIE: GITD

Rzeczy godne odnotowania i podkreślenia.
Szczególne najnowocześniejsza, trzecia w kraju
mobilna stacja diagnostyczna, która jest już na
wyposażeniu Inspekcji Transportu Drogowego
to urządzenie nie do przecenienia. Wizualnie być
może aż takiego wrażenia nie robi, ale jej funkcje są
wielkie. Pomoże inspektorom w walce z niesprawnymi, niebezpiecznymi pojazdami. Takimi, które
zanieczyszczają środowisko naturalne. Umożliwi
kontrolę nie tylko stanu technicznego, ale także
pozwoli dzięki analizatorowi spalin sprawdzić poziom ekologiczności pojazdów. To dziś ogromnie
ważna funkcja, dzięki której jest możliwa weryfikacja
poziomu niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Obsłuży pojazdy, czy całe zespoły pojazdów
o masie nawet o 40 ton. Z pewnością przyczyni się
nie tylko do poprawy bezpieczeństwa na drogach,
ale i do poprawy stanu naszego środowiska. – To
można powiedzieć prawdziwe laboratorium – mówi
prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.
– Sprawdza znakomicie nie tylko stan techniczny,
ale wykrywa też te samochodowe „kopciuchy”,
które nie spełniają norm ekologicznych – podkreśla
Tomasz Bednarek. Koszt stacji to ponad 1 milion
złotych. Urządzenie wraz z przewożącym je pojazdem zostało zakupione ze środków Wojewody
Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Ta w Katowicach jest trzecim takim po Wrocławiu
i Bydgoszczy mobilnym sprzętem diagnostycznym.
Już wykorzystywana jest do kontroli na terenie całego Śląska, a pierwsze z nich przebiegły wzorowo
chociażby przy okazji minionych ferii zimowych,
kiedy to sprawdzano stan techniczny między innymi autokarów wiozących dzieci i młodzież na
zimowiska. – Stacja działa i pracuje – mówi Anna
Sokołowska, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. – Planujemy niebawem także bardzo
ukierunkować nasze działania na sprawdzanie stanu
pojazdów między innymi komunikacji miejskiej.
Stanu technicznego, ale i ich ekologiczności, także
w tych najnowocześniejszych pojazdach. Dzięki
bardzo specjalistycznej aparaturze jest to możliwe
– podkreśla Anna Sokołowska.
Ze środków między innymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach zakupiony został sprzęt dla jednostek
PSP i OSP województwa śląskiego. Jego prezentacja
odbyła się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach. Warto podkreślić, że nowe pojazdy
nie tylko są bardzo nowoczesne, ale i ekologiczne. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach co roku
wspiera działalność straży pożarnej – mówi prezes
WFOŚiGW. - Mamy świadomość, że te działania
na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony
bezpieczeństwa to także działania na rzecz ochrony
środowiska. A taki nowoczesny sprzęt pozwala na
zapobieganie zanieczyszczeniom. Dlatego współfinansujemy zakupy samochodów, a także sprzętu
ratowniczego. Nasz wkład to ponad 5,5 mln złotych
dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup pojazdów
i około 5 mln złotych dla Ochotniczej Straży Pożarnej - zaznacza Tomasz Bednarek.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

ZDJĘCIE: GITD

Mobilna stacja diagnostyczna, pojazdy pożarnicze oraz sprzęt ratowniczy dla jednostek PSP i OSP województwa śląskiego.
Tak w ostatnim czasie katowicki WFOŚiGW udziela wsparcia ze swoich środków.
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By na Białorusi sady w
W marcu? Czy to aby możliwe? Nie za wcześnie na owoce
w sadach? Otóż niekoniecznie! Taki scenariusz jednak zadziać się może tylko w wykonaniu Teatru Nowego w Zabrzu.

Już 27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru. Teatry na
całym świecie prześcigają się w pomysłach, czym swoich widzów zaskoczyć i jak ich zacnie z tej okazji podjąć, by wspólnie
celebrować ten niezwykły dzień. Zespół zabrzańskiego Teatru
Nowego natomiast wyrusza daleko na Wschód Europy… – Wyjeżdżamy z przedstawieniem „Wiśniowy sad” do Białorusi – mówi
Zbigniew Stryj, dyrektor ds. artystycznych Teatru Nowego w Zabrzu. – Tam nas jeszcze nie było, ale od jakiegoś czasu jeździmy
sporo z naszymi spektaklami. Regularnie odwiedzamy Gruzję,
Ukrainę. Dwukrotnie byliśmy w Egipcie. A teraz Białoruś… No
cóż mogę powiedzieć? Cieszę się bardzo na to spotkanie, bo teatr
to jest zawsze spotkanie: spotkanie z publicznością, z twórcami
teatru. Spotkamy się zatem z widzami, z którymi wcześniej się
nie spotkaliśmy, z aktorami, reżyserami, z którymi do tej pory

„Wiśniowy sad”, reżyseria: David Mgebrishvili.

„Morze ciche”, reżyseria Łukasz Zalewski

nie mieliśmy okazji współpracować, poznać ich sposobu pracy
– podkreśla Zbigniew Stryj.
Interesujący szczególnie może być odbiór „Wiśniowego sadu” przez
białoruską publiczność. To spektakl odbiegający bowiem od klasycznej opowieści Antoniego Czechowa. Jest to bardzo uwspółcześniona
bowiem wersja w realizacji gruzińskiego reżysera David Mgebrishvili.
Premiera na zabrzańskiej scenie odbyła się 17 listopada 2017 roku. To
duża odwaga, bo dramat ten uznany jest wszak za jedno z najwybitniejszych dzieł w dorobku autora. To poruszająca opowieść o ludziach
– stojących w obliczu nieuchronnej katastrofy, z której jedynym
wyjściem jest sprzedaż tytułowego wiśniowego sadu. W tym świecie
bohaterowie poddają się niesionym przez życie koniecznościom...
a każdy nosi w sobie jakiś dramat, pozornie niewidoczny w banalnej
rzeczywistości... W obsadzie „Wiśniowego sadu” występują: Danuta
Lewandowska, Anna Konieczna, Dagmara Noszczyk, Jarosław Karpuk, Andrzej Kroczyński, Robert Lubawy, Jolanta Niestrój- Malisz,
Marian Wiśniewski, Joanna Romaniak, Krzysztof Urbanowicz, Jakub
Piwowarczyk. - Teraźniejszość zmienia się dynamicznie. Zmieniają
się relacje, zmienia się świat, człowiek i nawet natura. „Stare” staje się
niepotrzebne – a „nowe” napawa obawami. “Dom, w którym miesz-

kamy, dawno już nie jest naszym domem!” słowa jednego z bohaterów „Wiśniowego Sadu” najbardziej dokładnie i bezlitośnie ukazują
nieuchronny upływ czasu ... Wtedy zadajemy sobie pytanie: Co dalej?
Co nas czeka? I co będzie jutro? – mówi David Mgebrishvili, reżyser
spektaklu i dyrektor artystyczny gruzińskiego Państwowego Teatru
Poti Valerian Gunia Theatre, teatru zaprzyjaźnionego z Teatrem Nowym. – Robi się bardzo internacjonalnie. Może wyjazd ten zaowocuje
nowymi zawodowymi inspiracjami, pomysłami na to, co może się
zadziać? Kto wie? Może za jakiś czas spotkamy białoruskiego reżysera
w naszym teatrze w Zabrzu, albo cały zespół teatralny przyjedzie na
nasze zaproszenie? – zaznacza Zbigniew Stryj.
Co to za wydarzenie, w którym Teatr Nowy weźmie udział
na Białorusi? Od 21 marca do 27 marca w Mohylewie będzie
odbywało się XIV Międzynarodowe Forum Teatrów „M. @
rt. Kontakt”, które stało się dobrą tradycją i bardzo medialnym
wydarzeniem, jest wysoko cenione przez społeczność teatralną,
krytyków oraz publiczność.
Pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku i przez 13 lat działalności festiwal ten stał się jednym z najważniejszych i oczekiwanych wydarzeń kulturalnych nie tylko w Mohylewie, ale także

„Wiśniowy sad”, reżyseria: David Mgebrishvili.

„Morze ciche”, reżyseria Łukasz Zalewski
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wiśniami obrodziły
rozpoczął rok jubileuszowy 60-lecia swojej działalności. Jaki on
będzie? Intensywny, jak sądzę…
Z początkiem kwietnia kolejna premiera: „Tajemnice namiętności” Patrica Vertelauxa w reżyserii Henryka Jacka Schoena,
dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie. Tym razem będzie to coś na
wesoło! Jak mówi Beata Dąbrowiecka, kierownik literacki teatru,
to propozycja na pewno godna uwagi. – Czas na coś lekkiego!
To farsa. Może nawet z takim pochyleniem w stronę komedii.
Zabawna! Pełna zaskakujących sytuacji. Co z nich wyniknie?
Musicie się sami przekonać – zaprasza Beata Dąbrowiecka.
Obłędne role stworzyły także Danuta Lewandowska, Joanna
Romaniak i Anna Konieczna w „Morzu cichym”. Niecodzienny
projekt właśnie dobiegł końca. A jego walorów edukacyjnych
przecenić nie sposób! – Dobiliśmy do naszego macierzystego
portu – mówi Paweł Janicki, specjalista do spraw promocji Teatru
Nowego. – Podsumowaliśmy projekt, którego założeniem było
wyjście poza mury teatru i objeżdżanie ze spektaklem ośrodków
wychowawczych i opiekuńczych na terenie całego kraju. „Morze
ciche” to spektakl konkursowy w Konkursie imienia Jana Dormana. Z tego względu, że był wystawiany w miejscach zupełnie

nieprzystosowanych pod przedstawienia teatralne, stąd jego
niecodzienna formuła, czy możliwa do częstego przenoszenia
scenografia – mówi Paweł Janicki. - Spektakl dedykowany jest
głównie osobom niesłyszącym i niedosłyszącym. Występujące
w nim aktorki specjalnie na jego potrzeby nauczyły się języka
migowego. Myślę jednak, że osoby słyszące tym bardziej powinny
go zobaczyć. Mówi on bowiem o pewnym wykluczeniu, które
w XXI wieku takim wykluczeniem być już nie powinno – kwituje Paweł Janicki. W sposób cudowny i nienachalny łączy świat
dźwięków ze światem ciszy, stwarzając obraz pełen wzruszeń
i mimo bardzo przejmującej historii, ciepła i pogodnej wymowy.
Łatwo traficie na brzeg „Morza cichego”. Jego szum usłyszycie
o zachodzie słońca i poznacie po zapachu budyniowych ciastek
i… czeeekooolaaadyyy…
Poza planami artystycznymi lada moment w teatrze ruszają
prace remontowe: teatralnego zaplecza, przybudówki, których
przeprowadzenie pozwoli na udostępnienie między innymi balkonu, czy przeniesienie garderób do jasnych pomieszczeń z oknami.
Będzie się działo… Już się dzieje.
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

ZDJĘCIA: PAWEŁ JANIC JANICK

w przestrzeni teatralnej Białorusi. Przez te wszystkie lata teatry
z 21 krajów zaprezentowały ponad 200 przedstawień, które
obejrzało ponad 40 tysięcy widzów. Spektakle te są pięknymi
przykładami klasycznego i współczesnego dramatu autorów
krajowych i zagranicznych, sztuką utalentowanych reżyserów,
aktorów i scenografów.
W tym roku planowane jest pokazanie 23 przedstawień 23
teatrów i niezależnych projektów teatralnych z 10 krajów świata
(Białoruś, Rosja, Gruzja, Łotwa, Armenia, Ukraina, Izrael, Naddniestrze, Polska, Litwa).
Jak przewiduje Zbigniew Stryj, wizyta zabrzańskiej ekipy na
Białorusi zaowocuje, na pewno… W mojej opinii… nie tylko wiśniami…
W kontekście Międzynarodowego Dnia Teatru wymiar wydarzenia jest na pewno niezwykły. – No właśnie! Celebrować go
będziemy na obczyźnie, zatem nasz kalendarz w Zabrzu musimy
trochę przesunąć. Ten uroczysty dzień nie odbędzie się w tym
konkretnym terminie 27 marca, ale nieco później – mówi Zbigniew
Stryj. Co się wówczas wydarzy? Zapraszam do śledzenia repertuaru. Wnikliwego! Warto zaznaczyć, że Teatr Nowy w Zabrzu
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Teatr Nowy, widok na widownię
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Skarga Pauliańska – czy warto korzystać z tej instytucji?
warto wiedzieć

Coraz więcej spraw sądowych dotyczy osób, które dochodzą swoich wierzytelności, np. z tytułu umowy pożyczki,
natomiast w terminie zwrotu przykładowej pożyczki, wierzyciel nie otrzymał zwrotu pożyczonej kwoty, zaś dłużnik
informuje, że nie ma żadnego majątku, z którego wierzyciel
mógłby się zaspokoić. Czy mamy możliwość skutecznego
dochodzenia swoich praw? Postaramy się odpowiedź na
to pytanie.
Instytucja skargi pauliańskiej ma swoje korzenie w ustawodastwie starożytnego Rzymu, która została implementowana
do nowożytnego prawodastwa. Obowiązujący kodeks cywilny
przewiduje szereg instytucji, które umożliwiają dochodzenie
swoich roszczeń. Z doświadczenia wynika, iż niejednokrotnie
zdarza się, że dłużnik przepisuje swój majątek na rzecz osoby
trzeciej (żony, brata, ojca, konkubiny, itp.). Wówczas wierzyciel
ma możliwość dochodzenia swojej wierzytelności na podstawie
skargi pauliańskiej.
Instytucja skargi pauliańskiej uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym (art. 527-534). Najprościej mówiąc ma
ona na celu ochronę praw wierzyciela w razie nielojalnego
zachowania dłużnika. Najprostszym przykładem może
być wskazana wyżej umowa pożyczki, wierzyciel godzi
się na udzielenie pożyczki dłużnikowi bo wie, że ten jest
właścicielem majątku mającego określoną wartość, i w razie
niewypłacalności dłużnika będzie mógł ściągnąć należność
przez egzekucję z tego majątku. Dłużnik natomiast w międzyczasie wyzbywa się własności majątku utrudniając lub
uniemożliwiając wierzycielowi zaspokojenie się z niego,
i właśnie w takim przypadku wierzyciel może bronić się
przed negatywnymi skutkami działań dłużnika za pomocą
skargi pauliańskiej. Aby wierzyciel mógł się na nią powołać
konieczne jest :
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dokonanie przez dłużnika z osobą trzecią czynności prawnej,
na skutek której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową,
oraz fakt pokrzywdzenia wierzycieli,
działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli,
wiedza lub możliwość (przy zachowaniu należytej staranności)
dowiedzenia się o tym przez osobę trzecią.
Najistotniejszą przesłanką jest fakt pokrzywdzenia wierzycieli, a do przyjęcia że dłużnik działał ze świadomością ich
pokrzywdzenia wystarczające jest przewidywanie a nie pewność , że dokonanie konkretnej czynności prawnej spowoduje
trudności w zaspokojeniu wierzycieli. Ponadto warunkiem
koniecznym do uwzględnienia skargi pauliańskiej jest istnienie
związku przyczynowego pomiędzy dokonaną czynnością prawną i niewypłacalnością dłużnika. Jeżeli osoba trzecia uzyskuje
korzyść majątkową bezpłatnie, można żądać uznania jej za
bezskuteczną nawet w przypadku gdy dłużnik nie wiedział, że
czynność prawna jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli.
W tym miejscu należy podkreślić, że funkcją skargi pauliańskiej nie jest wykazanie, że czynność między dłużnikiem
a osobą trzecią jest nieważna a jedynie uzyskanie orzeczenia
stwierdzającego bezskuteczność konkretnej czynności prawnej
dokonanej przez dłużnika z osobą trzecią względem wierzyciela.
Termin do wniesienia skargi określony jest w art. 534 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim nie można żądać uznania za
bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem
wierzycieli po upływie lat pięciu od jej dokonania. Nie jest
w tym przypadku istotne kiedy wierzyciel dowiedział się o tej
czynności, po upływie 5-letniego terminu uprawnienie do
uznania czynności prawnej za bezskuteczną wygasa.
Istotne w przypadku skargi pauliańskiej jest to, że pozywamy
nie dłużnika a osobę trzecią z którą dłużnik dokonał czynności

prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli. Jest to istotne bowiem
Sądem właściwym do wniesienia skargi jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Opłata jaką musimy wnieść do Sądu
wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, a w tym przypadku
wartość przedmiotu sporu wyznacza wierzytelność przysługująca wierzycielowi przeciwko dłużnikowi a nie wartość majątku
przeniesionego przez dłużnika czynnością prawną dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli na osobę trzecią.
Skarga pauliańska jest jedną ze sposobów na odzyskanie naszych
pieniędzy. Niemniej ta instytucja jest najbardziej skuteczna w przypadku przepisania majątku na inną osobę. aby otrzymać nasze
świadczenie, o czym warto pamiętać, dochodząc naszych roszczeń.
ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII
ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.
UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Z okazji zbliżającego się
Dnia Kobiet,
zrób sobie prezent!
Zbadaj się!
Populacyjny program
wczesnego wykrywania
raka piersi
Dlaczego proﬁlaktyka raka piersi?
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, stanowi około
20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Rak piersi występuje
częściej po menopauzie, a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Najlepszym
sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych zmian w piersi jest mammograﬁa badanie bezpieczne i bezbolesne. Każda kobieta powinna się poddać mammograﬁi co
dwa lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100%
uleczalny.

Jakie badania w ramach programu?
W ramach etapu podstawowego programu wykonywana jest mammograﬁa, a w
przypadku wystąpienia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą
diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki programu.
W ramach porady lekarskiej w etapie pogłębionej diagnostyki programu lekarz
w zależności od wskazań medycznych decyduje, czy pacjentce należy wykonać
mammograﬁę uzupełniającą i/lub USG piersi, biopsję cienkoigłową bądź gruboigłową.
Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia
specjalistycznego zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Dla kogo program?
Program proﬁlaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych
rakiem piersi - w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):
 które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammograﬁi;
 otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania
ponownego badania mammograﬁcznego po upływie 12 miesięcy.

Jak skorzystać z badań?

Nie ma chyba osoby, która nie chciałaby usłyszeć piosenek cudownej Kaliny Jędrusik. A my mamy
dwa Was jedno podwójne zaproszenie na ten niezwykły koncert do Miejskiego Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Dzwońcie pod numer 534-675-613 i odpowiedzcie na jedno krótkie
pytanie: gdzie urodziła się słynna artystka? Zapraszam do wspólnej zabawy!
HGM

Bezpłatne badania mammograﬁczne w ramach programu można wykonać w zakładach
opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy
zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest
potrzebne. Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które
mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały mammograﬁi w ciągu ostatnich
dwóch lat. Kobiety, które nie kwaliﬁkują się do objęcia programem proﬁlaktycznym
mogą również wykonać mammograﬁę lub USG piersi na podstawie skierowania
wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog, onkolog) w miejscu wyłącznie
wskazanym przez specjalistę.
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Zespół Szkół Budowlanych w Chorzowie od września 2018 r. realizuje projekt
„Better professional life” w ramach programu Erasmus+. W listopadzie 2018r.
budowlanka gościła nauczycieli ze szkół
partnerskich. Kadra z Włoch, Turcji, Rumunii, Litwy i Polski podczas tygodniowego spotkania prócz szkoleń i warsztatów
poświęconych tematyce projektu omawiała
planowane aktywności, przewidziane na
kolejne dwa lata realizacji przedsięwzięcia. Był to intensywny czas, pełen owocnej pracy i międzynarodowej integracji.
W lutym br. natomiast, 5 uczniów szkoły
pod opieką dwóch nauczycieli spędziło
tydzień w Satu Mare, rumuńskiej przepięknej miejscowości, realizując kolejne
zadania projektowe. Better professional
life poświęcony jest tematyce doradztwa
zawodowego, przedsiębiorczości i przyszłego życia zawodowego wychowanków.
Pierwsze rezultaty realizowanego projektu
już są widoczne, młodzież jest bardzo
zaangażowana w aktywności zawodowe,
jest bardziej tolerancyjna i otwarta oraz
chętna do nauki języków obcych. W maju
uczniowie będę kontynuować podbój Europy, tym razem we Włoszech, a później?
Później Litwa, Turcja….
12 marca we wtorek zapraszamy na
Dni Otwarte Szkoły, aby samemu przekonać się, że warto uczyć się w Zespole
Szkół Budowlanych.
M.CH.

Oddział Teatralno-Filmowy
MARZEC 2019 - wystawa stała „Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków”
- 7.03, godz. 18.00 – wernisaż wystawy „Smaki sławy BOGUSŁAWA
KACZYŃSKIEGO”.
Pierwsza w Polsce ekspozycja poświęcona wybitnemu popularyzatorowi muzyki,
dyrektorowi Teatru „Roma” i Festiwalu im. Jana Kiepury, osobowości telewizyjnej.

WYSTAWY czasowe:

Malarstwo z kolekcji Muzeum w Chorzowie
Z tradycji muzycznych Wielkich Hajduk (Chorzowa Batorego) - wystawa z okazji
80lecia włączenia Wielkich Hajduk do Chorzowa – wernisaż
06.03.2019 (środa) godzina 16:00
„Exlibrisy numizmatyczne Zbigniewa Kalety oraz żetony z warsztatu Jaroslava
Jelínka” - wernisaż 30.03.2019 (sobota) godzina 11:00

WYSTAWA stała:

- 13.03, godz. 13.00 – spotkanie Barbar śląskich. O kulcie św. Barbary na Śląsku
opowie dr Beata Piecha van Schagen. Wstęp wolny.

„Z dziejów pieniądza. Polska-Śląsk”

- 14.03, godz. 18.00 – Koncert wiedeński primadonny scen muzycznych
MAŁGORZATY DŁUGOSZ towarzyszący wystawie „Smaki sławy Bogusława
Kaczyńskiego”. Akompaniament: G. Griner. Prowadzenie: K. Korwin-Piotrowski.
Wstęp wolny.

Koncert z cyklu „Muzyczne Poranki”
10.03.2019 (niedziela) godzina 12:00
Portrety młodych wokalistów – w programie: arie operowe, oratoryjne, pieśni
Mozarta, Händla, Gounoda, Pucciniego.

- 21.03. godz. 18.00 – „Silesia Press Cafe” – red. MAREK CZYŻ. Spotkanie z
dziennikarzem kilku stacji radiowych i telewizyjnych. Prowadzenie: red. Maria
Trepińska i Krzysztof Korwin-Piotrowski. Wstęp wolny.

Wykład z cyklu „Wokół Chorzowa” prelegent: dr Agata Muszyńska: Księżne,
działaczki, bohaterki.
Kobiety z terenów dawnego Chorzowa i okolic
20.03.2019 (środa) godzina 17:00

- 26.03. godz. 17.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Smaki sławy
Bogusława Kaczyńskiego. O wybitnym popularyzatorze muzyki opowie K.
Korwin-Piotrowski.
- 28.03, godz. 18.00 – „Salon Sztuk” – spotkanie z aktorką Teatru Śląskiego w
Katowicach BOGUMIŁĄ MURZYŃSKĄ z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

WYDARZENIA

Wykład z cyklu „XIII Spotkania z numizmatyką”: „Mennictwo księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji” prelegent: Zbigniew Kaleta

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Prowadzenie: Krzysztof Korwin-Piotrowski. Wstęp wolny.

Chorzów t.1. Środowisko geograﬁczne, 2017
Chorzów t.2. Od wioski do założenia miasta, 2018
„Zeszyty Chorzowskie” Tom 18

Więcej informacji:
- Facebook: Kopernika 11 Muzeum Historii Katowic www.facebook.com/
kopernika11
- strona: www.mhk.katowice.pl
- tel. 514 499 614, 32 745 17 28
ZAPRASZAMY!!

lekcje muzealne, oprowadzanie grup
Zapisy i szczegółowe informacje:
Dział Edukacyjno-Promocyjny (32) 241 31 04 wew. 105 oraz strona internetowa muzeum www.muzeum.chorzow.pl dział Edukacja
W godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw.

OFERTA EDUKACYJNA
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Zbigniew Stryj
rymem...
na temat...
Marzec wiosennym słońcem się śmieje
zimowe śniegi topnieją w sadzie
listki zielone budzą nadzieję
światło kolorów plamą się kładzie
Czas już układać kwiaty w bukiety
światu pokazać twarz uśmiechniętą
ależ ucieszą się nam kobiety . . .
wszak już ósmego będą mieć święto
Jakby z przydziału jest czekolada
albo i perfum mały flakonik
każdy chłop w głowie życzenia składa
żeby je szeptać . . . wysłać . . . zadzwonić
Kiedy tradycji stanie się zadość
damy się wzruszą przy białej kawie
to w męskich głowach rozkwitnie radość
że pamiętali i że . . . po sprawie
Połówką jabłka jest ponoć każdy
szukanie drugiej to łamigłówka
gdy ją odnajdziesz to bądź uważny
bo RÓWNA ma być każda połówka
Drogi mężczyzno, bądź dla swej damy
rycerzem, wilkiem i czarodziejem
albo po prostu bądź ukochany
nawet gdy zimny wiatr Was owieje
I tacy bądźcie dzielni panowie
o tej idei warto pamiętać
noście na rękach . . . w sercach . . . i głowie
kobiety co dnia . . . a nie od święta!
ZBIGNIEW STRYJ
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Na początku była… „Mafia”?
Wygraj bilety na koncert Andrzeja
Piasecznego!
Już 23 marca w katowickim Spodku – koncert jednego na najpopularniejszych artystów
polskiej muzyki rozrywkowej – Andrzeja
Piasecznego. Nie ma chyba osoby, która nie
kojarzy jego utworów, bo to cudownie wpadające w ucho melodie. Każdy chętnie ich
słucha, nuci i śpiewa. I będzie ku temu okazja
już właśnie niebawem, by w rytmie piosenek
Piaska Piasecznego wspaniale spędzić marcowe popołudnie.
A my mamy dla Was bilety na to wydarzenie! Dzwońcie pod numer: 543-675-613
i odpowiedzcie na pytanie, jak nazywał się zespół, dzięki któremu Andrzej Piaseczny zyskał
popularność. Zapraszam do naszej zabawy!
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Teatr Czarnego Tła także dla dorosłych
Teatr Czarnego Tła zaprasza na swoje spektakle
repertuarowe. - Po intensywnym lutym zapraszamy
na intensywny marzec. Przygotowaliśmy aż dziewięć
okazji do spotkania z nami w czasie spektakli. Po
raz kolejny uczestniczymy w akcji „Weekend za pół
ceny”, więc będzie to dodatkowa okazja do odwiedzenia naszego teatru – mówi założyciela Teatru
Czarnego Tła w Chorzowie Aleksandra Kajewska.
9 sobota godz. 16.00 „ Królowa -rock bajka”
9 sobota godz. 18.00 „Kosmiczna podróż”
10 niedziela godz. 16.00 „ Ale ...cyrk...”
17 niedziela godz. 14.00 „ Ale ...cyrk...”
17 niedziela godz. 16.00 „Kosmiczna podróż”
17 niedziela godz. 18.00 „Black&White”
30 sobota godz. 16.00 „ Ale ...cyrk...”

30 sobota godz. 18.00 „Kosmiczna podróż”
31 niedziela godz. 16.00 „ Królowa -rock bajka”
A już niebawem zespół szykuje nie małą niespodziankę! – Być może jeszcze w tym sezonie
artystycznym Was zaskoczymy czymś, czego do
tej pory u nas nie widzieliście. Zaczynamy też
pracę nad nowym spektaklem i tym razem będzie
to propozycja dla rodziców i dorosłych i zajmiemy
się tematem burleski. Burleska ma bardzo długą
historię i chcemy ją przenieść na naszą scenę
razem z tańcem, pokazami, piórami, kolorami
i...striptizem.... Ciekawe czy ktoś sobie wyobraża
jak może wyglądać striptiz w czarnym teatrze... –
uśmiecha się Aleksandra Kajewska.
HGM

Siemianowickie
Centrum Kultury
– Park Tradycji 18.03.,
godz. 18.00

„Usłyszeć taniec”

Spektakl muzyki irlandzkiej z
gościnnym udziałem gwiazdy tańca irlandzkiego - Ruth Mc`Kenna,
tancerki z widowiska „Riverdance”.
Irlandia, kraj pogodnych, otwartych ludzi, bogatej kultury i wspaniałych krajobrazów. Widowisko
IRLANDIA to barwna podróż przez
kulturę muzyczną i taneczną zielonej wyspy, od zamierzchłej tradycji
po współczesną tradycje tworzoną
przez młode pokolenie Irlandczyków.
Najpopularniejsza muzyka i taniec
ludowy świata w mistrzowskim wykonaniu sprawi że utrzymanie stóp
w miejscu będzie nie lada wyzwaniem!
Bilety do nabycia w kasach SCK
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl

www.goniec-gornoslaski.pl
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Żywcem zamurować?
Z wielką przyjemnością zaplanowałam wizytę
w Teatrze Nowym w Zabrzu, by wspólnie z córką
wybrać się na najnowszą realizację zabrzańskiej
sceny „O Marysi z zabrzańskiego zamku”. „Trudno o milsze spędzenie przedpołudnia. A taki
artystyczny akcent z okazji ferii zimowych, to
zarówno dla mojej 8-latki, jak i dla mnie interesująca przygoda. Co najmniej!”– myślałam.
Cudowna Scena Kameralna w Parku Hutniczym powoli buduje swój repertuar, tym razem
proponując spektakl, przygotowany z myślą
o dzieciach. To opowieść oparta na zabrzańskiej legendzie o dobrej, uczynnej i pracowitej
dziewczynce, której po śmierci mamy, przyszło
stawić czoła złej macosze. Gdy otumaniony miłością do tak naprawdę złej i podstępnej hrabiny
Zabrzecki wyrusza na wojnę, jego córka ma
nielada kłopoty. Z których na szczęście wychodzi cało i zdrowo. Zbigniew Stryj przenosi
miejską legendę na scenę, tworząc historię pełną
ciepła, cudownego humoru i tak często dziś
zagubionej gdzieś teatralnej magii, zabawnych
postaci w przepięknych kostiumach na tle niemal prawdziwie pałacowej scenografii. Mimo
chwili grozy, jaką stwarza motyw zamurowanej
żywcem Marysi, widz wie, że będzie ten tak
ważny w opowieściach dla dzieci, happyend.
– Moja przygoda związana z realizacją tej zabrzańskiej legendy, to w dużej mierze zasługa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu – mówi
Zbigniew Stryj, autor tekstu, reżyser spektaklu

FOT: PAWEŁ JANIC JANICKI

Zbyt drastyczne? Hmmm… Być może?
Niemniej jeśli byłoby to skuteczne, to
czemuż by i w ten sposób nie edukować?
Kogo? Na pewno nie najmłodszych! Ci
bowiem zachowywali się tak, jak na wspaniałego młodego widza przystało…

i dyrektor ds. artystycznych Teatru Nowego
w Zabrzu. – Zostałem zaproszony do takiego
projektu na temat właśnie zabrzańskich legend.
Powstała miniatura teatralna, 40-minutowa
realizacja. I okazało się, że dzieciom się ona
bardzo spodobała. I nie tylko dzieciom, ale
także ich opiekunom. Projekt ten bowiem łączy
takie dwie bardzo fajne funkcje: rozrywkową
i edukacyjną. Dowiadujemy się z niego trochę
o mieście, o teatrze. Co było moim zamysłem?
Chciałem zrealizować spektakl oparty tak trochę
na kanwie przedstawień grywanych niegdyś
przez wędrowne trupy aktorów. One były tak
skonstruowane, że był ten narrator, który opowiadał i dopowiadał to, czego nie bardzo dało
się zobaczyć na scenie. Napominał, bądź uczył
gawiedź, co było bardzo płynnym łącznikiem
pomiędzy kolejnymi scenkami. I udało się. Aktorzy grają w nieco inny sposób, a scena kameralna to brak dystansu z widownią i możliwość

interaktywnego spotkania aktora z młodym
widzem – podkreśla Zbigniew Stryj.
Młody widz na pełną zwrotów akcji fabułę
reaguje spontanicznie i żywiołowo. – Mamo!
Mamo! Jaki ten koniuszy był śmieszny! Tak
fajnie wszystko powtarzał. Taki skulony chodził. Tak bardzo mi się podobał. Najbardziej
ze wszystkich. A wiesz, że on grał jeszcze tego
pana, który pomógł Marysi!?! – szczebiotała
po spektaklu moja córka. Fakt - Rober Lubawy
w podwójnej roli ogrodnika Jakuba i koniuszego
był po prostu rewelacyjny i najbardziej podobał się nie tylko mojej córce… I rzeczywiście!
Spektakl poza piękną wizualnie i muzycznie
oprawą i genialną grą aktorską, ma właśnie
walor edukacyjny, poznawczy. Narrator – Agata
Śliwa – tak prowadzi tę opowieść, by przekazać
dzieciom nieco teatralnej wiedzy, zadaje pytania,
a dzieci odpowiadają szczerze i mądrze i co
ważne – mogą także dowiedzieć się, jak w teatrze

To, co najlepsze.
Tom 2

HARLAN ELLISON
WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA
„To, co najlepsze. Tom 2” to gratka
dla tych, którzy nigdy nie mieli szansy
poznać dzieł autora i wspaniała okazja
dla dawnych wielbicieli, by ponownie
zagłębić się w jego nietuzinkowy, surrealistyczny świat. Harlan Ellison jest
mistrzem gatunku, opowiada o odwadze,
etyce, przyjaźni, miłości i nieustępliwości.
Nie stroni od przemocy, bólu, radości
i smutku – nie boi się zadawać trudnych
pytań na tematy istotne dla każdego z nas.

w trakcie spektaklu należy, bądź nie należy się
zachowywać. I tu ogromne zaskoczenie! Bo mali
widzowie w większości to wiedzą…
A czy wie to widz dorosły? Mam pewne
wątpliwości… „Witamy w Teatrze Nowym.
Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych
i o nienagrywanie i niefotografowanie w trakcie
spektaklu”. W jakimż to języku ten komunikat, który usłyszeliśmy przed tym spektaklem
i jaki słyszymy przed każdym spektaklem?
W polskim? Tak mi się wydaje… Czy jest on
zrozumiały… Hmmm… Sądzę, że chyba tak?
Nie od dziś wiadomo, że mało kto potrafi czytać tekst ze zrozumieniem. No jak się niestety
boleśnie przekonałam, nie każdy potrafi też
słuchać komunikatów ze zrozumieniem. Niemal przez cały spektakl siedząca obok mojej
córki pani, „grzebała” w telefonie. Specjalnie
się z tym nawet nie kryjąc. „Bądź ponad to
i olej babę” – powtarzałam sobie w myślach,
a tak naprawdę czułam, że zaraz rzucę się na
nią i wyrwę jej ten telefon z ręki. No bo jakże
inaczej, kiedy pani ta rozpraszała moją uwagę
i psuła mi całą przyjemność oglądania. W końcu nie wytrzymałam – na szczęście rękoczynów się nie dopuściłam - i poprosiłam, by nie
„grzebała” bezustannie w tym telefonie, bo
to po prostu przeszkadza! Czepiam się? Być
może… Taka już jestem czepialska i nietolerancyjna. Ale na tym poprzestanę, odsyłając
jednak co poniektórych do tytułu tej recenzji.
A „Marysię z zabrzańskiego zamku” polecam
każdemu. Jestem przekonana, że będzie ona
receptą na to, by spędzić cudownie i pożytecznie czas ze swoimi dziećmi, a przy okazji
poznać nieco legendarnej historii Zabrza bez
telefonu przyklejonego do nosa, ucha, czy
czego tam jeszcze...
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Wracać wciąż do
domu

URSULA K. LE GUIN
WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA
Autorka ponownie zabiera czytelników do swojej niezwykłej wyobraźni, gdzie powstały kunsztowne
i subtelne światy. Zbiór „Międzylądowania” oraz druga i trzecia część
„Kronik Zachodniego Brzegu” ukazują się w Polsce po raz pierwszy!
Tematyka zawarta w tym zbiorze to
człowiek, jego światy i inne egzotyczne miejsca, których mieszkańcy
są bardzo ludzcy…

Światowy Dzień
Poezji
Wszyscy stęskniliśmy się już za
ciepłymi promieniami słońca, błękitnym niebem i ożywczą zielenią.
Czekamy (coraz mniej cierpliwie)
na wiosnę... Ta kalendarzowa zbliża się wielkimi krokami. Zbliża się
też Światowy Dzień Poezji, który
przypada właśnie w pierwszym
dniu lubianej przez wszystkich
pory roku.
Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich
serdecznie zaprasza na obchody
Światowego Dnia Poezji , które
odbędą się 22 marca o godz. 17.30
w Bibliotece Centralnej. Z wielką
przyjemnością wysłuchamy utworów honorowego gościa - Jarosława
Englera.
Spotkanie z siemianowickim
poetą zainauguruje nowy biblioteczny cykl „Znan(m)i czytają”.
Mamy nadzieję, że miłośnicy
mowy wiązanej podzielą się również swoimi ulubionymi strofami,
a może przedstawią swoje wiersze.
Zapraszamy na klimatyczne,
wiosenne spotkanie z poezją, także śpiewaną!
KATARZYNA MAJCHROWSKA
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VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking
– zapisz się!
Trwają zapisy na VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking,
który odbędzie się 27 kwietnia br. Start i meta zlokalizowane będą na bieżni boiska treningowego Stadionu
Śląskiego. Zawodnicy mają do wyboru dwa dystanse:
5 lub 10 km alejami Parku Śląskiego. Dodatkowo swoje
umiejętności będą mogli sprawdzić najmłodsi uczestnicy startujący w tzw. Marszu Malucha.

Impreza odbędzie się 27 kwietnia br. na boisku treningowym Stadionu Śląskiego i rozpocznie się o godz. 11:00
Marszem Malucha. 10 minut później wyruszą zawodnicy
na dystansie 10 km. Z kolei 5 minut później wystartują
uczestnicy 5 km trasy. W Marszu Malucha mogą wziąć
udział dzieci do 9. roku życia z/lub pod opieką rodzica lub
prawnego opiekuna. Najmłodsi nie mają obowiązku posiadania kijków do nordic walking.

Zgłoszeń do udziału w wydarzeniu można dokonywać do 24 kwietnia br. do godz. 24:00 poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie http://stadionslaski.
pl/wydarzenia/vi-ogolnopolski-marsz-nordic-walking/.
W dniach 25-26 kwietnia br. w godz. od 8:00 do 22:00 będzie możliwość zapisania się w recepcji Stadionu Śląskiego.
Ostatnia szansa na wpisanie się na listę startujących będzie
w dniu imprezy, czyli 27 kwietnia br. w godz. od 9:00 do
10:30 w biurze zawodów.
Udział w marszu na tarasach 5 i 10 km jest płatny i wynosi 20 zł, które należy uiścić do 24 kwietnia br. Po tym
terminie kwota wynosić będzie 30 zł. Dzieci biorące udział
w Marszu Malucha są zwolnione z opłaty startowej.
Pierwsze trzy osoby, które ukończą dystans 5 i 10 km,
w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody. Upominki
będą przeznaczone także dla najliczniejszej grupy zorganizowanej oraz dla najmłodszego i najstarszego uczestnika

i uczestniczki. Zaś wszyscy zawodnicy bez względu na
uzyskany wynik otrzymają pamiątkowe medale.
PROGRAM IMPREZY:
9.00 - otwarcie biura zawodów
10.30 - zamknięcie list startowych
10.35 - rozgrzewka i odprawa techniczna
11.00 - Marsz Maluchów Trasa 1 – 400 m
11.10 - wymarsz zawodników Trasa 2 - 10 km
11.15 - wymarsz zawodników Trasa 3 – 5 km
13.00 - zakończenie pomiaru czasu
13.00 - 14.00 imprezy towarzyszące oraz dekoracja zawodników
14.00 - zamknięcie zawodów
Organizatorem akcji jest spółka Stadion Śląski. Projekt dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
STADION ŚLĄSKI

Królowa sportu na Śląskim
Memoriał Janusza Kusocińskiego odbędzie
się na Stadionie Śląskim. List intencyjny w sprawie organizacji imprezy podpisali przedstawiciele władz Województwa Śląskiego i Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
- Stadion Śląski znalazł swoją funkcję i bardzo
się cieszę, że Memoriał Janusza Kusocińskiego
znów zagości na tym obiekcie. Mamy ogromny potencjał i dołożymy wszelkich starań,
aby przyciągnąć na Stadion Śląski gwiazdy
światowej lekkoatletyki i tysiące kibiców –
podkreślał marszałek województwa śląskiego
Jakub Chełstowski.
Wicemarszałek Wojciech Kałuża przypomniał, że Stadion Śląski wciąż jest w grze
o organizację lekkoatletycznych Mistrzostw
Europy w 2024 roku.
- Cieszę się, że królowa sportu na stałe zagości na Stadionie Śląskim. Staramy się, by w 2024
roku na tym obiekcie odbyły się lekkoatletyczne
Mistrzostwa Europy. To duże wyzwanie, ale
wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zorganizować tę imprezę w sposób wzorcowy – zaznaczył
wicemarszałek Wojciech Kałuża, nawiązując
do wsparcia ze strony PZLA.

Tegoroczna odsłona Memoriału Janusza
Kusocińskiego odbędzie się 16 czerwca 2019
roku i organizatorzy zapewniają, że wystąpi
na niej plejada największych gwiazd polskiej
i światowej lekkoatletyki.
- Stadion Śląski jest najpiękniejszym i najbardziej funkcjonalnym obiektem lekkoat-

letycznym w Polsce i jednym z najlepszych
w Europie, dlatego traktujemy to miejsce
jak dom, który chcemy umeblować i pokazać tysiącom kibiców. Przygotujemy tu
fantastyczne widowisko lekkoatletyczne, co
nie byłoby możliwe bez naszych partnerów,
wśród których jest Województwo Śląskie –

mówił wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki Sebastian Chmara.
Memoriał Janusza Kusocińskiego to najstarszy polski mityng lekkoatletyczny, mający
wielkie tradycje i bogatą historię. W 2018 roku
po raz pierwszy odbywał się na Stadionie Śląskim z udziałem elity światowej lekkoatletyki.
W zawodach uczestniczyli m.in. Anita Włodarczyk, Piotr Lisek, Adam Kszczot, Justyna
Święty-Ersetic, Genzebe Dibaba, Allyson Felix
i Renaud Lavillenie. Sportowe zmagania śledziło 20 tys. kibiców.
Tuż przed konferencją przedstawiciele
władz regionu i PZLA wzięli udział w organizowanych przez Stadion Śląski zajęciach
sportowych z uczniami w ramach „Ferii na
Śląskim”. Młodzież miała okazję poćwiczyć
wspólnie z dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą Tomaszem Majewskim i znakomitym przed laty wieloboistą,
halowym mistrzem Europy i świata Sebastianem Chmarą. Marszałek Jakub Chełstowski
i wicemarszałek Wojciech Kałuża wręczyli
uczniom drobne upominki.
BIURO PRASOWE UMWŚ

