
Spotkanie� świąteczne�
w�Opłatkowym�Salonie�Ar-
tystycznym�MDK�„Koszut-
ka”�już�17�grudnia�o�godzinie�
17.00.�Wspólnie�z�naszym�
gościem�specjalnym�przyj-
rzymy�się�śląskich�wigilijnym�
i�bożonarodzeniowym�tradycjom�
i�obyczajom,�a�że�nasz�gość�do�oso-
ba�bardzo�mocno�kojarzona�ze�śląską�
sceną�artystyczną,�tym�bardziej�będzie�to�interesujące.�Kto�
bowiem�jak�nie�Krzysztof�Respondek,�aktor,�artysta�kabaretowy,�
konfenansjer�i�członek�Kabaretu�Rak,�zna�się�lepiej�na�tym�co�
po�śląsku�i�na�Śląsku?�W�programie�specjalny�świąteczny�mini�
recital�Krzysztofa�Respondka.�
Do�przepięknych�tradycji�naszych�spotkań�świątecznych�jest�

także�obecność�Księdza�Prałata�dr�Stanisława�Puchały.�Tak�bę-
dzie�i�tym�razem.

Zapraszam do przeczytania rozmowy 
z Krzysztofem Respondkiem na str.6
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STAŁO�SIĘ!�ULICA�DWORCOWA�
W�KATOWICACH�
NIE�DLA�SAMOCHODÓW

O�remoncie�w�samym�sercu�Śląska�
– str.3
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111-letnia siemianowicka Badyhala ponownie udostępniona dla mieszkańców. 27 listopada br., po 
trwających prawie rok pracach rewitalizacyjnych, będących pokłosiem drugiego etapu modernizacji 
obiektu, Pływalnia Miejska została uroczyście otwarta. To jedna z wielu tegorocznych inwestycji, jakie 
zostały zrealizowane w Siemianowicach Śląskich. 

Szerzej piszemy o tym na stronie 7

Badyhala to wisienka 
na torcie

Wystawa na 20-lecie kolekcji Fundacji Sztuki 
Polskiej�ING.�Prezentowane�na�niej�prace�pocho-
dzą�z�tych�właśnie�wyjątkowych�zbiorów�polskiej�
sztuki�współczesnej.�To�ostatnia�już�w�tym�roku�
tak�duża�wystawa�czasowa�w�Muzeum�Śląskim
Za�kanwę�wystawy�posłużyła�książka�Jana�Poto-

ckiego�Rękopis�znaleziony�w�Saragossie.�Ta�powstała�
na�przełomie�XVIII�i�XIX�wieku�powieść�łotrzykowska�
stanowiła�lustro,�w�którym�przeglądało�się�ówczesne�
społeczeństwo,�dostrzegając�przerysowany�obraz�
swej�epoki.�Potocki�przydał�powieści�strukturę�
szkatułkową,�w�której�fabuła�przechodzi�z�jednej�
opowieści�w�drugą.�Kurator�wystawy,�Marek�Po-
korný,�czyni�podobnie,�łącząc�w�oryginalną�całość�
prace,�które�stanowią�autonomiczne�opowieści.
Tematem,�który�niczym�echo�odzywa�się�w�pre-

zentowanych�dziełach,�jest�natura.�Stąd�zaczerpnięty�
został�tytuł�wystawy,�na�której�odnaleźć�można�
także�odniesienia�do�dziedzictwa�fi�lozofi�i�przyro-
dy,�a�także�do�trapiących�nas�obecnie�problemów�
ekologicznych�i�klimatycznych.�Zaakcentowana�

zostaje�także�kwes��a�odpowiedzialności�każdego�
z�nas�za�kondycję�środowiska�naturalnego,�a�także�
ukazana�analogia�pomiędzy�raną�narracją�powieści�
Potockiego,�a�trudnym�poszukiwaniem�prawdy�
w�dzisiejszym�świecie�niejednoznaczności.�Wystawę�
można�odwiedzać�do�3.5.2020.�Na�ten�temat�także�
na�h��ps://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/duch-
-natury-inne-bajki-20-lecie-kolekcji-fundacji-sztuki-
-polskiej-ing/�oraz�na�www.honiec-gornoslaski.pl.

MUZEUM�ŚLĄSKIE,�WYSTAWA�„DUCH�NATURY�I�INNE�BAJKI”,��23.11.2019�–�3.5.2020

ŚLĄSKA�GWIAZDKA



Trwa!� Już� niemal� od�
końca� październi-
ka� sugerują� nam,� by�
się� na� nią� szykować.�
Świąteczne� klimaty�
bowiem� właśnie� już��
tym� okresie� nasta-
ją� w� przestrzeniach�
miejskich.� Pytanie,�
czy� aż� tak� drażniące�
i� przeszkadzające� są�
dla� otoczenia?� Cze-
koladowe� Mikołaje�
i� inne� bożonarodze-
niowe� akcesoria� na�
sklepowych� półkach�
faktycznie�może�poja-
wiają�się�zbyt�wcześ-
nie,� ale� czy� tak� na-
prawdę� jakąś�krzywdę�komuś�wyrządzają?�Chyba�nie.�A�
każdy�świąteczny�akcent�przypomina�nam�o�zbliżaniu�się�
Bożego�Narodzenia� i� tejże� radości� świętowania.�Ja� cze-
kam�na�nie�cały�rok.�A�Wy,�Drodzy�Czytelnicy?�Radujcie�
się�jego�nadejściem.�Czego�życzę�najserdeczniej!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Redaktor naczelna: Hanna Grabowska-Macioszek
 
Reklama: reklama@goniec-gornoslaski.pl

Telefony 534 675 613, 534 679 493
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Radość�świętowania
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rekto-
rat, Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury 
Filia „Dąb”, Gabinet Weterynaryjny „AS”, Muzeum Historii 
Katowic, ul. Kopernika 11, Sklep - Serwis Wrona Sport, AWF, 
Biuro Turystyczne Wolta, Przychodnie Unii Brackiej, Sekcja 
Obsługi Ubezpieczonych NFZ, Ortomed Clinic - Osiedle 
Tysiąclecia.
CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� cz-
ny”, Chorzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury 
„Batory”, Teatr Czarnego Tła, Czytelnia Naukowa MBP i 
� lie, Muzeum w Chorzowie, Ruch Chorzów, Stadion Śląski, 
Starochorzowski Dom Kultury, PTTK Oddział w Chorzowie 
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Chorzów, 
Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ, Teatr Rozrywki
ŚWIĘTOCHŁOWICE: OSiR „Skałka”, Centrum Kultury 
Śląskiej Świętochłowice, MBP
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE: Urząd Miasta, Siemianowi-
ckie Centrum Kultury, Park Tradycji, Willa Fitznera, Ja-
rzębina – Osiedle Tuwima , Biblioteka Centralna z Filiami.
BYTOM: Siedziba � rmy LED-BYT.PL, ul. Żeromskiego 
5, FHU Nucek - Roman Nuckowski, Przychodnie Unii 
Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych NFZ
RUDA ŚLĄSKA: Urząd Miasta, Przychodnie Unii Brackiej, 
MCK im. H. Bisty
ZABRZE: Teatr Nowy Zabrze
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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

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�



Choć jeszcze samochody są, to z każdym tygodniem ko-
lejny metr ulicy będą zajmować prace budowlane, które 
zaniedbaną ulicę zmienią w elegancji, reprezentacyjny 
deptak miejski. Ruszyły prace budowlane, które pozwolą 
kolejną ulicę w centrum miasta oddać pieszym. Podob-
nie jak ul. Mariacka i ul. Szkolna - również ul. Dworcowa 
stanie się deptakiem miejskim.

W listopadzie wyłączony został ruch na odcinku od ul. 
Mariackiej do ul. Dyrekcyjnej. - Rzeczywiście na początku 
było trochę zamieszania, kierowcy jeżdżąc „na pamięć” 
nie zwracali uwagi na nowe oznakowanie. Ale w perspek-
tywie kilku miesięcy będziemy obserwować metamorfozę 
ul. Dworcowej, która stanie się nową wizytówką miasta 
– mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Ka-
towice. - Kierowcy chcąc dojechać z tunelu pod Dworcem 
na ul. Francuską, powinni się kierować pod wiadukt 
kolejowy wzdłuż ul. św. Jana i następnie ul. Wojewódzką 
– dodaje rzecznik i przypomina, że tym samym ul. Tylna 
Mariacka stała się dwukierunkowa, z wjazdem i wyjazdem 
poprowadzony od ul. Francuskiej. Inwestycja o wartości 
15,58 ml zł zakończy się w III kwartale przyszłego roku. 
W drugiej połowie roku mieszkańcy zyskają nową prze-
strzeń z małą architekturą i przede wszystkim dużą ilością 
zieleni. - To następny element metamorfozy Katowic. 
Nowy deptak miejski, podobnie jak to było w przypad-
ku ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część miasta 
dla pieszych i wpisywać się w naszą politykę odciążania 
centrum z ruchu samochodowego. Na przebudowanym 
deptaku pojawi się zieleń i mała architektura. Zgodnie 
z głosami mieszkańców ulica Dworcowa docelowo zostanie 
zamknięta dla ruchu pojazdów, nasadzimy na niej aż 54 
drzewa, zostanie zmieniona nawierzchnia oraz zamon-
towane zostaną nowe ławki i oświetlenie – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic.

Warto dodać, że w związku ze zmianami organizacji 
ruchu na ul. Dworcowej zmiany czekają nas także wzdłuż 
ul. Tylnej Mariackiej, gdzie w przyszłym roku powstanie 
wielopoziomowy parking. Jednocześnie od przyszłe-
go roku będzie wdrażana w Katowicach nową politykę 
parkingową, która będzie oznaczać znaczący wzrost cen 
w Strefie Płatnego Parkowania dla osób spoza Katowic – 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu znaczących upustów 

dla katowiczan, którzy będą posiadać kartę mieszkańca. 
Wykonawcą parkingu przy ul. Tylnej Mariackiej jest firma 
Grand Andrzej Grygiel z Korzennej. W ramach umowy 
wykonawca odpowiada za dokumentację projektową, 
wykonanie maszyn do automatycznego parkowania sa-
mochodów. Koszt inwestycji to 19,7 mln zł. Zakończenie 
prac – montaż i uruchomienie parkingu planowane jest 
w drugiej połowie przyszłego roku.
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Stało się! Ulica Dworcowa 
w Katowicach nie dla samochodów
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Żyj życiem, dawaj życie
Od 1 września 2019 r.  realizujemy w  Ze-
spole  Szkół Technicznych nr 1  Chorzo-
wie dwuletni projekt  “Live life, give life”  
w  ramach programu Erasmus +.  Współ-
pracujemy ze szkołami z Włoch, Hiszpanii 
oraz Turcji. 

“Live life give life”  - żyj życiem, dawaj życie 
to hasło przewodnie oraz temat debat, które 
podejmiemy z uczniami podczas spotkań. 
Poprzez liczne działania podjęte podczas rea-
lizacji projektu chcemy  podnieść świadomość 

na temat znaczenia dawstwa narządów jako 
sposobu na ratowanie i poprawę życia. Na-
szym zadaniem jest zachęcenie do   re� eksji 
na ten temat. 

Od 25 listopada gościmy uczniów i na-
uczycieli ze szkół partnerskich. W ramach 
zajęć projektowych  przeprowadziliśmy, mię-
dzy innymi, we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach  zajęcia poruszające tematykę 
krwiodawstwa na terenie Centrum. Zajęcia 
te przyczyniły się do propagowania wiedzy na 
temat honorowego oddawania krwi i kształto-

wania pozytywnych postaw prospołecznych. 
Honorowe krwiodawstwo to zarówno wspania-
ła idea jak i niezastępowalna metoda leczenia. 
Podjęliśmy również tematykę przeszczepiania 
narządów. Większa świadomość młodych ludzi, 
większa otwartość na rozmowę na temat trans-
plantacji, większa odwaga, to tylko niektóre 
efekty podjętej przez nas  dyskusji na temat 
przeszczepiania narządów.

Nie zabrakło również warsztatów, które po-
zwoliły na lepsze poznanie się oraz integrację.  
Bez wątpienia, atrakcją dla uczniów ze szkół 
partnerskich były wyjazdy do Krakowa oraz 

do Wieliczki. Czas spędzony z uczniami naszej 
był możliwością do poznania kultury, kuchni 
oraz zwyczajów Polaków. Na koniec tygodnia, 
uczestnicy projektu otrzymali certy� katy i pa-
miątkowe upominki.

Teraz pozostanie tylko rozważenie odpowie-
dzi na zadane pytanie: 

“You have all it takes. Have you considered 
becoming a donor?”

„Masz wszystko, czego potrzeba. Czy zasta-
nawiałeś się, czy zostać dawcą?”

A. K.

KOLEJNY PROJEKT W CHORZOWSKIM ZST NR1
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 „Treści zawarte w publikacji nie stanowią o� cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. „Zasad oznakowania przedsięwzięć...”

Komu? Ano tym, którzy mogą cieszyć się 
Zieloną Pracownią. Kto to taki? Uczniowie 
śląskich szkół.

Dobrodziejstw, które niesie ze sobą otwarcie 
Zielonej Pracowni przecenić nie sposób. Dlate-
go szkoły w naszym regionie tak chętnie biorą 
co roku udział w Konkursie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
w Katowicach, w którym można zdobyć do� -
nansowanie na uruchomienie w obrębie placó-
wek naukowych pracowni: Zielonych Pracowni.

Czym jest taka Zielona Pracownia? To miej-
sce stworzone specjalnie na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geogra� cznych, geologicznych czy chemiczno-
-� zycznych. Służy między innymi do przepro-
wadzania doświadczeń, zdobywania wiedzy 
dzięki nowoczesnym pomocom naukowym, 
urządzeniom typu ergonomicznych  ławek 
i stołów oraz szafek laboratoryjnych z wypo-
sażeniem w mikroskopy i wizualizery. Daje 
możliwość wydzielenia stref edukacyjnych, 

multimedialnych, laboratoryjnych czy relak-
sacyjno-ekspozycyjnych. Pożądaną metodą 
prowadzenia w nich zajęć jest praca metoda-
mi aktywnymi, z prowadzeniem obserwacji 
i doświadczeń, przygotowaniem prezentacji 
w formie interaktywnej.

Zielonych pracowni przybyło w 2019 roku. 
W samej Rudzie Śląskiej otwarto aż trzy: 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki 
w dzielnicy Nowy Bytom,  Szkole Podstawo-
wej nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej 
Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego 
w Kochłowicach. Uczniowie, którzy w Zielo-
nych Pracowniach już pierwsze zajęcia mają 
za sobą, zgodnie twierdzą, że nauka w takiej 
przestrzeni to wielka przyjemność.  – Jest bar-
dzo duża i ma cudowne wyposażenie – mówi 
Emilia. Jakie? – To modele ciała mężczyzny 
i kobiety, mikroskopy, tablica interaktywna, 
nowoczesne telewizory – dodają  Mikołaj, 
Krzysztof i Tobiasz, młodzież ucząca się w ko-
chłowickiej Niepublicznej Podstawowej Szkole 
Mistrzostwa Sportowego. To oczywiście jedne 

z wielu przykładów. - Stoły oraz dopasowane 
krzesła, a przy jednej ze ścian - osiem stałych 
stanowisk mikroskopowych. Został również 
wydzielony kącik ekologiczny, wyłożony 
sztuczną trawą, wyposażony w siedziska, pufy 
i poduszki, wykorzystywany podczas prze-
prowadzania z dziećmi zajęć ekologicznych 
czy też gier dydaktycznych – wymienia Iwona 
Dutkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. T. Kościuszki z Nowego Bytomia. W pra-
cowni nie brakuje także prawdziwych roślin 
w miniszklarniach, roślin doniczkowych oraz 
akwarium, w którym uczniowie będą hodowali 
rybki. W wyposażeniu znalazły się też słomko-
we rolety oraz plansze ekologiczne. - Na jakość 
prowadzonych zajęć wpłynie z pewnością zakup 
wizualizera, monitora dotykowego oraz laptopa. 
Pozwolą one na rozwijanie pasji i umiejętności 
uczniów, a przez to wpłyną na poszerzenie 
wiedzy w zakresie zdrowego i ekologicznego 
stylu życia – dodaje Iwona Dutkiewicz.

W tegorocznej, piątej edycji konkursu, 
WFOŚiGW pozytywnie ocenił 87 wniosków 
konkursowych. W rudzkich szkołach: Szkole 

Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2 w Halembie powstało „Kłodni-
ckie Laboratorium Przyrody”, projekt „Młodzi 
naukowcy” w Niepublicznej Podstawowej Szkole 
Mistrzostwa Sportowego, „Ekotorium” w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki. Wnioski 
były ocenione pod kątem pomysłu na zagospo-
darowania pracowni (wykorzystania przestrzeni, 
funkcjonalności, innowacyjności zastosowanych 
rozwiązań), różnorodności pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenia oraz sprzętu.

Na utworzenie zielonych pracowni w tej 
edycji konkursu Fundusz przeznaczy ponad 
3 000 000 zł.

 
W ciągu 5 lat Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska w Katowicach na moderniza-
cję placówek oświatowych przeznaczył ponad 
8,5 mln złotych. Dzięki temu w 111 gminach 
województwa śląskiego  funkcjonują lub będą 
funkcjonować nowoczesne ekopracownie.

 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

UM RUDA ŚLĄSKA
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Boże Narodzenie? Tylko na Śląsku
Rozmowa z Krzysztofem Respondkiem, aktorem, artystą kabaretowym, estradowym, członkiem Kabaretu Rak i konfenensjerem
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Atmosfera zbliżających się świąt towarzyszy nam już właści-
wie od dawna i rozmawiamy tak naprawdę na parę chwil przed 
Bożym Narodzeniem.  Dla każdego z nas to taki magiczny 
okres, kiedy czas zwalnia, a myśli krążą już wokół kolęd, choinki 
i bycia z najbliższymi. A Krzysztof Respondek zwalnia tempa? 
Bo odnoszę wrażenie, że jest wręcz odwrotnie.

Pięknie powiedziane, że czas zwalnia i my zwalniamy. W rzeczywi-
stości to okres najbardziej gorący, w którym wpadamy w niepotrzebny 
”trans” .Proszę zwrócić uwagę, co w okresie bożonarodzeniowym 
dzieje się na ulicach, w sklepach, niestety bardzo często przez to 
zapominamy, co w tych świętach jest najistotniejsze. Mówiąc to, 
myślę też oczywiście o sobie, bo dla mnie jest to czas dosyć ob� ty 
w propozycje zawodowe, którym staram się  sprostać. Ale nie tędy 
droga. To jest tak, że bardzo często nagle orientujemy się: „Boże, to 
już po świętach? Kiedy to przeleciało?” I to jest dowód na to, że tych 
świąt nie przeżyliśmy w sobie, ale przeszliśmy obok.

Czyli czas, a w szczególności ten świąteczny dla Pana jesz-
cze nie zwalnia, jest intensywny i jak sądzę bardzo mocno 
związany z kolędowaniem?

Oj tak! Kiedyś byłem ministrantem i kolędowałem w kościele, 
uwielbiałem chodzić na roraty i śpiewać pieśni adwentowe. Dzisiaj 
bardzo często występuję w imprezach i koncertach świątecznych, 
gdzie oprócz kolęd wykonuję również piękne piosenki świąteczne.

Chyba bardzo przyzwyczailiśmy się do takiego przeświad-
czenia, że muzyka świąteczna to kolędy i pastorałki. Natomiast 
jest bardzo wiele pięknych utworów związanych z Bożym 
Narodzeniem, które kolędami nie są.

Oczywiście! To takie piosenki okołoświąteczne. Ze względu 
na tematykę nie wypada śpiewać ich przez cały rok, a szkoda, 
bo są naprawdę piękne. Też mam w repertuarze takie utwory 
i śpiewam je właśnie podczas wspominanych uroczystości. One 
są okraszone zawsze jakimś elementem humorystycznym, bo 
humor to coś, co jest niezbędne do życia i dobrego samopoczu-
cia. A dobre samopoczucie na takich spotkaniach to podstawa.

A jaka forma artystycznego wyrażania siebie jest Panu 
najbliższa. Pojawiał się Pan w serialach, � lmach, ale są też 
recitale, występy estradowe, kabaretowe. 

Być może tu Panią zaskoczę, ale nie jest to na pewno telewizja, 
choć dzięki niej artysta staje się rozpoznawalny i dostaje propo-
zycje. Mnie najbardziej cieszą występy, kiedy nie ma kamer, ale są 
ludzie. I wcale nie musi ich być dużo. Wolę imprezy kameralne, 
kiedy mogę zobaczyć każdą twarz z osobna i widzieć reakcję 
na tej twarzy. Mogę zaśpiewać coś nastrojowego i śmiesznego, 

powiedzieć monolog . Wtedy realizuję się zarówno aktorsko jak 
i kabaretowo, a na dodatek wokalnie.

Pana twórczość wielu kojarzy głównie z Kabaretem Rak, 
a jak wiemy Kabaret Rak słynie z występów artystycznych po 
śląsku, występów promujących Śląsk. W kontekście Bożego 
Narodzenia – okresu absolutnie magicznego, rodzinnego ten 
Śląsk dla mnie przynajmniej jeszcze bardziej tu wybrzmiewa. 
Bo trudno chyba o bardziej tradycyjne i rodzinne święta niż 
te na Śląsku?

To jest piękne, my Ślązacy rzeczywiście mamy takie poczucie, 
że właśnie tu na tym naszym Śląsku ludzie są lepsi, są bardziej 
przywiązani do swojego miejsca, tego hajmatu i że nawet to Boże 
Narodzenie tu jest najwspanialsze na świecie. Oczywiście to 
� kcja.. Można mieszkać  w Niemczech, Szwecji, czy za oceanem 
i te święta mogą tam być jeszcze piękniejsze. Natomiast na Śląsku 
jest silne przywiązanie do regionu, tradycji. Fakt, że na krótko 
przed Bożym Narodzeniem hucznie obchodzimy 4 grudnia 
„Barbórkę”, czyli święto górników. Można powiedzieć, że w tym 
grudniu to my cały miesiąc świętujemy. I w takim kontekście ten 
miesiąc jest dla Ślązaków najważniejszym miesiącem w roku.

Krzysztof Respodnek – Kabaret Rak, a ja przyznam uczci-
wie, że na dźwięk nazwiska Krzysztof Respondek, mam przed 
oczami bynajmniej nie „Raczka”, ale Zbyszka Nowaka. Piękną 
wzruszającą rolę w � lmie „Laura”. Ten � lm właśnie bardzo 
mocno pokazuje, co znaczy rodzina. Niestety nie w kontek-
ście Bożego Narodzenia. Niemniej w tym czasie myślę, że 
przypomnienie go sobie będzie jak najbardziej adekwatne.

Zgadzam się w stu procentach! Kult rodziny, kult matki, ojca 
na Śląsku jest szczególnie podkreślany. Nie tylko w tym � lmie. 
I ja to niejednokrotnie też podkreślałem w wielu wywiadach, 
że rodzina jest dla mnie najważniejsza. Bez niej niczego 
bym w życiu nie osiągnął. Spotykała mnie często krytyka 
ze strony niektórych kolegów, że za dużo o tej rodzinie 
opowiadam, że to się tak tej rodziny nie promuje, bo to 
jest osobista sprawa. Nie zgadzam się z tym! Powinno 
się chwalić tym, co się ma najlepszego Teraz coś opo-
wiem. I to nie jest kabaretowy żart! Byłem kiedyś na 
prezentacji ramówki jednej ze stacji telewizyjnych. 
Wywiady, dziennikarze. Stałem z boku. I w pewnym 
momencie podeszła do mnie dziennikarka i mówi, 
że ona też przeprowadziłaby ze mną wywiad, ale 
że już kiedyś ze mną rozmawiała i pamięta, że 
żona, córki, jakieś tam dziwne hobby: orni-
tologia. To nie ma o czym pisać. No tak, nie 
rozwodzę się, żona wciąż ta sama, nie ma afer, 
to nie ma o czym pisać. Odpowiedziałem jej 
wtedy, że właśnie to jest najpiękniejsze, że nie 
ma o czym pisać.

Każdy z nas na pewno ma coś takiego bez 
czego nie wyobraża sobie Świąt: bez spotkania 
z rodziną, wspólnej modlitwy, uczestniczenia w Pa-
sterce, czy pozwolę sobie zażartować - bez „Kevina 
samego w domu”. Uśmiecham się, bo sama oglądam za 
każdym razem, ale � lm ten jest już niemalże wyśmiewa-
ny, oklepany, wyszydzany. Dla mnie kultowy i taki, który 
nigdy się nie nudzi. A jego przesłanie, że mały chłopiec sam 
w domu w Boże Narodzenie, odkrył co tak naprawdę jest 
najistotniejsze, że to właśnie ta rodzina… Jaka by nie była… 
Myślę, że to piękne i ważne. A Pan bez czego nie wyobraża sobie 
Bożego Narodzenia? 

Ha, „Kevin sam w domu”! Bardzo rozbawiło mnie to pytanie. 
Z tym „Kevinem” to jest trochę tak, jak z choinką. On tak często 
gościł w tym okresie w naszych domach, to tak jak bez choinki, to 
tak bez „Kevina” święta, to nie święta. Modlitwa, stół, karp, choinka 
no i „Kevin”. Ale to tak jak Pani zauważyła, taki żart. Dla mnie naj-
większą wartością tym czasie są te wspólne spotkania i rozmowy. Ten 
świąteczny czas jest szansą dla wielu na przebaczenie, pojednanie. 
Boże Narodzenie jest nam najbardziej potrzebne ze wszystkich 
świąt! Bo one są dla nas wielką szansą i życzę wszystkim, żebyśmy 
tej szansy w tym roku nie zmarnowali. Żebyśmy na kolejną nie 
musieli czekać cały następny rok. Zawsze życzę, aby te święta były 
najpiękniejsze ze wszystkich, które przeżyliśmy do tej pory.

Kiedyś znajomi namówili nas na wspólny świąteczny wyjazd 
do RPA. Oferta w dodatku super atrakcyjna cenowo - bajka! 
Pełna egzotyka, Afryka, palmy, słonie, inne dzikie zwierzęta. 
Wszystko o czym marzyłem od dziecka, bo jestem pasjonatem 
dzikiej przyrody. No i? No do kitu były te święta. Bo nie było 
atmosfery. Mimo, że była prowizoryczna Wigilia i dzielenie się 
opłatkiem, byli najbliżsi, to czegoś 
brakowało. Nigdy w życiu tak 
bardzo nie tęskniłem za do-
mem i od tej pory wiem, 
że wszędzie dobrze ale 
najlepiej Boże Narodze-
nie spędzać w domu.

ROZMAWIAŁA 
HANNA GRABOWSKA�

�MACIOSZEK
Przypomnijmy, że 

przed nami – 17 grudnia 
o 17.00 - spotkanie w Opłat-
kowym Salonie Artystycz-
nym MDK „Koszutka” 
w Katowicach z udziałem 
Krzysztofa Respodnka. Już 
teraz zapraszam.
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MINIONY ROK POD ZNAKIEM
INWESTYCJI PRZYJAZNYCH
RODZINIE I BIZNESOWI
Trwający�od�kilku�lat�w�Siemianowicach�Śląskich�boom�
inwestycyjno-mieszkaniowy� uzupełniają� kolejne� in-
westycje,� realizowane�przez�sam�Urząd�Miasta.�Nie-
mal�każda�z�nich�wpisuje�się�w�przyjętą�na�przełomie�
lat�2014/2015�przez�ówczesnego�i�aktualnego�gospo-
darza�miasta,��lozo�ę�zrównoważonego�rozwoju�Sie-
mianowic� Śląskich,�przyjazną�zarówno� rodzinom,� jak�
i�przedsiębiorcom.�Rekordowe,�bo�niemal�84-procen-

towe� poparcie� w� ubiegłorocznych� wyborach� samo-
rządowych,� stawiające� prezydenta� Rafała� Piecha� na�
ogólnopolskim�podium,�stało�się�nie�lada�wyzwaniem�
i� impulsem� do� jeszcze� wyższego� postawienia� sobie�
poprzeczki.�Stąd�też�już�od�początku�nowej�kadencji�
w�kalendarium�zadań�urzędowych�musiały�znaleźć�się�
te�projekty�i�inwestycje,�które�odpowiadają�zarówno�
przyjętemu�wcześniej�przez�samorząd�kierunkowi�roz-

woju,�jak�i�dotychczasowemu�tempu�prac.�Wśród�nich�
warto�wymienić� m.in.:�wyznaczenie� i� przygotowanie�
nowych� terenów� inwestycyjnych� dla� budownictwa�
mieszkaniowego�i�biznesowego,�rozwój�infrastruktury�
drogowo-rowerowej,�rewitalizację�obszarów�zabytko-
wo-przyrodniczych,�poprawę�bezpieczeństwa�miasta,�
rozwijanie�bazy�rekreacyjno-sportowej�czy�wspieranie�
edukacji�młodzieży.

Rewitalizacja zabytkowych obiektów kultury i sportu wraz z dalszą rozbudową infrastruktury rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń

Nowe odcinki  ścieżek rowerowych łączących docelowo północ miasta z południem i miastami ościennymi - Chorzowem i Katowicami Przestrzeń publiczna przyjazna rodzinie

Nowe łączniki dróg o znaczeniu lokalnym i wojewódzkim

Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych 
dla budownictwa mieszkaniowego 
i biznesowego

Infrastruktura rekreacyjna dla wszystkich pokoleńRewitalizacja nawierzchni dróg i chodników

Innowacyjne kierunki kształcenia młodych

Nowo otwarte: tężnia solankowa oraz skwery miejskieOsiemnaście i pół kilometra istniejących ścieżek rowerowych wzbogacą zaprojektowane nowe cztery ciągi o łącznej długości dziesięciu kilometrów

Istniejący, łączący ulice Michałkowicką ze Zwycięstwa oraz planowany, 
który połączy ulice Michałkowicką z Oświęcimską

Ostatnie etapy rewitalizacji Pałacu Rheinbabenów oraz zabytkowej Pływalni Miejskiej. 

Nowoczesne place zabaw, m.in. Park Akcji i Reakcji, łączący zabawę z edukacją 
oraz pierwszy w Siemianowicach Śląskich wodny plac zabaw

Trzynaście nowych klasopracowni wspomagających kształcenie
w szkołach ponadpodstawowych

Blisko czterdzieści kilometrów nowych nawierzchni 
dróg i dziewiętnaście kilometrów chodników



8
warto�wiedzieć  Nr 12 (47) l 5 grudnia 2019 r.

W systemie obowiązującego prawa mamy do czy-
nienia z oświadczeniami woli. Zgodnie z treścią art. 
56 kodeksu cywilnego, „z zastrzeżeniem wyjątków 
w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej 
czynności prawnej może być wyrażona przez każde 
zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w spo-
sób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej 
woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”. 
Niemniej oświadczenie woli może być wadliwe, więc 
ustawodawca przewidział instytucję uchylenia się od 
jego skutków prawnych, co będzie analizowane w ni-
niejszym artykule.  

Przechodząc do istoty rzeczy, w dużym uproszczeniu 
można przyjąć, że oświadczenie woli jest to zachowanie 
wyrażające wolę, które może być wyrażone w jakikolwiek 
sposób: ustnie, pisemnie lub w sposób dorozumiany, ważne 
aby osoba do której je adresujemy zrozumiała, co chcemy 
jej przekazać. Przykładem naszego oświadczenia woli jest 
np., zakup gazety w kiosku, wymiana telefonu u operatora, 
zawarcie umowy najmu mieszkania, itp. Zdarzają się jed-
nak sytuacje gdy złożone oświadczenie woli dotknięte jest 
pewnymi wadami które powodują, że mimo jego złożenia 
nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych lub przy-
najmniej możemy się od nich uchylić. Wady oświadczenia 
woli uregulowane zostały w Kodeksie Cywilnym (art. 82 
– 88),  do wad wpływających na skuteczność złożonego 
oświadczenia woli zaliczamy:
l brak świadomości lub swobody wyrażenia woli,
l pozorność oświadczenia woli,
l złożenie oświadczenia pod wpływem błędu,
l złożenie oświadczenia pod wpływem bezprawnej groźby.

W dalszej części przeanalizujemy trzecią z wymienionych 
wad czyli złożeniem oświadczenia woli pod wpływem błędu. 
Kodeks cywilny nie definiuje błędu, więc należy mu przy-
pisać znaczenie zwyczajowe, czyli mylne wyobrażenie lub 
brak wyobrażenia o rzeczywistości. Aby móc się powołać na 
wadę oświadczenia woli w postaci błędu musi on dotyczyć 
treści czynności prawnej, oraz być istotny. Zgodnie z art. 
84 § 2 błąd jest istotny gdy uzasadnia przypuszczenie, że 
gdyby osoba składająca oświadczenie woli o nim wiedziała 
i oceniała sprawę rozsądnie to nie złożyłaby oświadczenia 
o takiej treści.

Z wieloletniej praktyki LAW & TAX Kancelarii Adwoka-
ckiej Materowski Nowak w Katowicach wynika, iż w takich 
sprawach zwracają się osoby z prośbą o pomoc w sytuacji, 
gdzie podpisały umowę na tzw. „wnuczka”, „piecyk”, nową 
umowę telefoniczną, itp. Wówczas mamy możliwość powo-
łania się na błąd w oświadczeniu woli. Aby uchylić się od 
skutków prawnych złożenia oświadczenia woli innej osobie 
pod wpływem błędu należy złożyć jej oświadczenie, najle-
piej na piśmie, w terminie do roku od momentu, w którym 
odkryło się błąd.

Jednakże istotność błędu oraz fakt, że dotyczy on treści 
czynności prawnej jest wystarczający do powołania się 
na niego, tylko jeśli oświadczenie woli nie było składane 
innej osobie lub było związane z czynnością prawną nie-
odpłatną. W przypadku złożenia oświadczenia woli innej 
osobie, ponadto do uchylenia się od skutków prawnych, 
konieczne jest wystąpienie przynajmniej jednej z nastę-
pujących przesłanek:
l błąd został wywołany przez adresata oświadczenia woli, 

choćby bez jego winy,
l adresat oświadczenia woli wiedział o błędzie,
l adresat oświadczenia woli mógł z łatwością błąd za-

uważyć.

Kwalifikowaną postacią błędu jest wywołanie go podstępnie 
przez drugą stronę, w takim wypadku aby móc się na niego 
powołać  nie musi on być istotny ani dotyczyć treści czyn-
ności prawnej. Jako podstęp strony traktowany jest podstęp 
osoby trzeciej gdy strona o podstępie wiedziała i mimo to 
nie zawiadomiła drugiej strony.

Coraz częściej słyszymy o oszustwach, gdzie przede wszyst-
kim pokrzywdzone są osoby starsze pomimo, że jest możliwość 
uchylenia się od skutków prawnych od podpisu na dokumencie. 
Jednakże coraz częściej mamy do czynienia z instytucją uchylenia 
się od skutków prawnych oświadczenia w sprawach nie tylko tzw. 
„konsumenckich, ale i również w skomplikowanych umowach 
gospodarczych. Niezwykle istotną sprawą jest to, aby zachować 
termin 1 – go roku, o którym była mowa wcześniej.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII 

ADWOKACKIEJ
MATEROWSKI NOWAK S.C.

UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Wady oświadczenia woli jako instrument umożliwiający 
uchylenie się od skutków prawnych czynności

Najczęściej�w�tym�okresie,�a�im�bliżej�
świąt,�tym�więcej�pojawia�się�porad�
i�zaleceń�lekarzy�lub�innych�osób,�jak�
biesiadować�przy�wigilijnym�stole,�
by�nie�przytyć,�nie�przejeść�się.�Jak�
reagować�wtedy,�gdy�jednak�zjemy�
za�dużo�świątecznych�przysmaków?�
Potem,�gdy�jednak�nasza�waga�podsko-
czy,�pojawiają�się�postanowienia�no-
woroczne,�jak�schudnąć�po�świętach.

Jako�Naturopata�podchodzę�do�oko-
liczności�świąt�praktycznie:
-�Jeśli�pracujesz�zawodowo,�w�okresie�

świątecznym�przede�wszystkim�WYPO-
CZNIJ,�CZYLI�wyśpij�się.�Sen�to�element�
regeneracji�fi�zycznej�ale�i�psychicznej.
-�Jesteś�już�na�emeryturze,��to�Twój�or-
ganizm�inaczej�funkcjonuje�i�potrzebuje�
też�innych�rzeczy.
-�Jedz�tak�jak�do�tej�pory�–�organizm�

działa�w�rytmie�dobowym,�miesięcz-
nym,�rocznym.�Jeśli�nagle�zmienisz�to,�
do�czego�jest�przyzwyczajony�przez�cały�
rok,�a�nawet�lata,��to�skutki�odczujesz
w� postaci� niestrawności,� zaparcia,�
wzdęcia,� złego� samopoczucie,� ner-
wowości�i�cała�magia�świat�pryśnie�.
Mało�tego!�Razem�z�Tobą�odczują�to�
twoi�Bliscy�…�Mówi�się,�że�tradycja�…�
potrawy…Tylko,�że�czasy�się�zmieniły.�
Dawniej�pewne�produkty�były�dostępne�

tylko�na�święta.�Dzisiaj�są�dostępne�cały�
rok,�więc�objadanie�i�przejadanie�można�
sobie�darować,�a�przyjemność�płyną-
cą�z�ich�jedzenia�podzielić�na�365�dni.
-�Kup�produkty�jakościowo�dobre!�Je-
śli�potrzebujesz�motywacji,� to�niech�
właśnie�święta�będą�dobrym�czasem,�
aby�sprawić�sobie�i�bliskim�przyjem-
ność�z�dobrego,�zamiast�tylko�taniego.
-�Zamiast� � się� głodzić� przed�wigilij-
ną�kolacją,�a�potem�jeść�w�nocy,�kie-
dy� organizm� powinien� odpocząć,
jedz�mniej,�ale�częściej.�Na�kolację�zjesz�
wtedy�jak�zwykle�i�unikniesz�przejedzenia,�
bezsenności,�zaparć,�nerwowości,�łykania�
wspomagaczy�na�wątrobę�lub�żołądek.
Alkohol��-�Twój�wybór!�Sam�wiesz�

najlepiej,��jak�potem�się�czujesz�…
Pytanie:�ważniejsze�jest�jedzenie,�

czy� atmosfera?�Wspólna,� rodzin-
na,�spędzenie�czasu�z�najbliższymi?
Wesołych� Zdrowych� Rodzinnych�
i�Uśmiechniętych�Świąt�Bożego�Naro-
dzenia.�ALE�jakie�będą�w�rzeczywistości�
zależy�tylko�od�Ciebie.

JACEK�WOŁOWSKI,�
Dyplomowany Naturopata

Zachęcam�do�zadawania�pytań�
naszemu�ekspertowi.�

Można�to�zrobić�
poprzez�adres�mailowy:�

dyplomowanynaturopata@gmail.com.

OCZAMI NATUROPATY, CZYLI Z PERSPEKTYWY PRAKTYKA

Boże�Narodzenie:�
tradycyjnie�
–�zdrowo�–�praktycznie

Cukrzyca�należy�do�grupy�chorób�cywilizacyjnych.�
Są�one�ściśle�związane�z�rozwojem�cywilizacyjnym,�
trybem� życia� i� dietą.� Nadwaga,� otyłość� i� brak�
aktywności� fi�zycznej� to� główne� przyczyny�
występowania�cukrzycy�typu�2.

CZY�WIESZ,�ŻE…
Ponad�400�tys.�osób�co�roku�zapada�na�cukrzycę.�
Średnio� co� 2� godziny� pacjentom� amputowane� są�
kończyny!� To� skutek� rozwiniętej� choroby.� Szacuje�
się,� że� aktualnie� w� Polsce� na� cukrzycę� choruje�
ponad�2�mln�osób,� z�czego�około�25%�o� tym�nie�
wie.�Prognozy�przewidują,�że�w�najbliższych�15�–�20�
latach�liczba�chorych�się�podwoi.�

Objawy�wskazujące�na�możliwość�rozwoju�cukrzycy:
zmniejszenie�masy�ciała
l�wzmożone�pragnienie
l�wielomocz
l�osłabienie
l� pojawienie� się� zmian� ropnych� na� skórze� oraz�
stanów�zapalnych�narządów�moczowo-płciowych

CUKRZYCA TYPU 1
Cukrzyca� typu� 1� stanowi� ok.� 10%� wszystkich�
chorych�na�cukrzycę.�Początek�choroby�zazwyczaj�
przypada� między� 10� a�14� rokiem� życia.�Cukrzyca�
typu� 1� jest� spowodowana� prawie� całkowitym�
zniszczeniem�przez�przeciwciała�komórek�ß�trzustki�
produkujących�insulinę.�W�wyniku�produkowanych�
przez� organizm� tzw.� autoprzeciwciał� dochodzi�

do� niszczenia� własnych� komórek.� Efektem� jest�
całkowity�brak�insuliny.

CUKRZYCA�TYPU�2
Cukrzyca�typu�2�to�najcięższy�typ�cukrzycy�–�dotyczy�
prawie� 90%� diabetyków.� U� chorych� dochodzi� do�
zaburzenia� zarówno� działania,� jak� i� wydzielania�
insuliny,�przy�czym�dominującą�rolę�może�odgrywać�
jedna�lub�druga�nieprawidłowość.�Leczenie�polega�
głównie�na�redukcji�masy�ciała,�zastosowaniu�diety�
cukrzycowej,� wprowadzeniu� aktywności� fi�zycznej�
i�doustnych�leków�przeciwcukrzycowych.�U�części�
chorych� po� pewnym� czasie� trwania� choroby�
konieczna�jest�insulinoterapia.

RACHUNEK�PŁACIMY�WSZYSCY
Leczenie� chorób� wywołanych� przez� cukier� słono�
kosztuje.�Według�szacunków�NFZ�w�2025�roku,�aż�
o�blisko�35%�wzrośnie�liczba�pacjentów�chorych�na�
cukrzycę�i�nadciśnienie.�Wydatki�na�leczenie�chorób�
związanych�z�otyłością�mogą�być�wyższe�nawet�o�1�
mld�zł�w�porównaniu�z�2017�rokiem.

EDUKACJA� ZDROWOTNA� –� SKUTECZNA�
RECEPTA�NA�DŁUGIE�ŻYCIE
O� to,� co� jemy,� zatroszczył� się� NFZ.� Fundusz�
uruchomił� specjalny� portal� z� dietami.� Wystarczy�
założyć�konto�i�pobrać�z�Internetu�zdrowy�jadłospis�
na�cały�tydzień�i�w�ten�sposób�dopasować�idealną�
dietę�dla�siebie.�Spróbuj�diety�przygotowanej�przez�
NFZ� diety.nfz.gov.pl� i� zmień� przyzwyczajenia� w�
długie�życie!�

SŁODKA�DROGA�DO�GORZKICH�KONSEKWENCJI�–�UWAGA!�CUKRZYCA
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Repertuar�Śląskiego�
Teatru�Lalki�
i�Aktora�ATENEUM�
w�Katowicach

Oddział�
Teatralno-Filmowy�
ul.�Kopernika�11

GRUDZIEŃ�2019

-�wystawa�stała:�„Muzeum�Barbary�
i�Stanisława�Ptaków”

-�wystawa�czasowa:�Witold�
Skrzypek�„Szafa�pani�Twardowskiej”�

- 5.12, godz. 18.00 –���„Silesia�
Press�Cafe”�–�red.�MARIA�

ZAWAŁA.�Spotkanie�z�dziennikarką�
i�publicystką�Telewizji�TVS.�

Prowadzenie:�red.�Maria�Trepińska.�
Wstęp�wolny.

- 6.12, godz. 9.00 - 17.00 
–��„Zagadkowy�Mikołaj”.�

Konkursy,�warsztaty�i�atrakcje�dla�
najmłodszych.

- 9.12, godz. 11.00 - 16.00 –�„J.G.�
Herder�o�kulturze.�Dziedzictwo�

Herderowskie�w�myśli�o�kulturze”.�
Konferencja�naukowa�Zakładu�
Teorii�i�Krytyki�Kultury�Instytutu�
Kulturoznawstwa�Uniwersytetu�

Wrocławskiego�i�Instytutu�Nauk�o�
Kulturze�Uniwersytetu�Śląskiego.

- 12.12, godz. 18.00 - „Salon�
Sztuk”�–�wydanie�specjalne,�pamięci�

Tadeusza�Kijonki.�Wiersze�poety�
przedstawi�Artur�Święs,�rozmowę�
poprowadzi�Krzysztof�Korwin-

Piotrowski.�Wstęp�wolny.

- 19.12. godz. 18.00 –�Spotkanie�
z�cyklu�„Przyjaciele�Barbary�i�
Stanisława”�-�OPŁATKOWE.�

Wystąpi:�SYLWESTER�TARGOSZ-
SZALONEK.�Wstęp�wolny.

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!

01.12� nd� godz.�16:00� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
03.12� wt� godz.�09:30�i�11:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
04.12� śr� godz.�09:30�i�12:00� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
05.12� cz� godz.�09:30�i�12:00� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
06.12� pt� godz.�09:30,�12:00�i�17:00� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
07.12� so� godz.�16:00� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
08.12� nd� godz.�10:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
10.12� wt� godz.�09:30� Królowa�Śniegu� Scena�Ateneum
11.12� śr� godz.�09:30�i�11:30� Calineczka� Scena�Ateneum
12.12� cz� godz.�09:30� Calineczka� Scena�Ateneum
13.12� pt� godz.�09:30� Calineczka� Scena�Ateneum
� � godz.�17:00� Janusz�Karbowniczek�„Epizod”,�wernisaż� Galeria�Ateneum�
14.12� so� godz.�16:00� Calineczka� Scena�Ateneum
15.12� nd� godz.�16:00�� Calineczka� Scena�Ateneum
17.12� wt� godz.�09:30� Calineczka� Scena�Ateneum
21.12� so� godz.�11:30� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum
22.12� nd� godz.�16:00� Pan�Tom�buduje�dom� Scena�Ateneum

GALERIA�ATENEUM,�UL.�3�MAJA�25,�SCENA�ATENEUM�UL.�ŚW.JANA�10

Dział�Organizacji�Widowni:�tel.�32��253�79�26,�32�602�92�56,�
e-mail:�dow@ateneumteatr.pl��

GRUDZIEŃ�2019

Wystartował nasz świąteczny 
konkurs pod hasłem: „Boże Naro-
dzenie z Gońcem Górnośląskim”. 
Czekają fantastyczne nagrody.

Co zrobić, by je zgarnąć? Nic prost-
szego! Opiszcie, bądź sfotografujcie, 
to jak w czasie świątecznej gorączki 
pamiętacie o Gońcu Górnośląskim… 
Bo mam nadzieję, że Wasza ulubiona 
gazeta jest z Wami i podczas świąt. 
Ze mną, jak się pewnie domyślacie, 
jest nieprzerwanie.

Liczę na Waszą kreatywność! 
Do 23 grudnia czekam na teksty, 
bądź zdjęcia. Albo i to, i to. Ślijcie 
je na adres: grabowska@goniec-
-gornoslaski.pl. Nie zapomnijcie 
podpisać autora zdjęcia i tekstu, 
a także o dołączeniu formułki, że 
wyrażacie zgodę na publikację swo-
ich personaliów.

Zapraszam do wspólnej zabawy. Na 
zwycięzców czekają nagrody książ-
kowe oraz zaproszenia do teatrów 
i innych instytucji kultury.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Boże Narodzenie z Gońcem 
Górnośląskim edycja II
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Tę moc ona ma!
Od wieków! I to tak ogromną, że 

stanowi nieprzebrane źródło coraz to 
nowszych inspiracji dla całych pokoleń 
twórców. Kto? „Królowa Śniegu”. Zupeł-
nie niecodzienną odsłonę niby na pozór 
znanej wszystkim opowieści proponuje 
Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”.

Miliony wersji jednej z najsłynniej-
szych baśni Andersena. Przeróżne 
mody� kacje, odniesienia, interpreta-
cje. Pierwowzór doczekał się zarówno 
animacji, � lmów fabularnych, seriali, czy 
przedstawień teatralnych, baletowych, 
musicalowych. A tytułowa bohaterka 
miała już nawet twarz Brigitte Fondy. 
Trudno bowiem chyba znaleźć reżysera, 
dramaturga, pisarza, który o przeróbce 
„Królowej Śniegu” na własną modłę nie 
marzy. A byli i tacy, którzy to marzenie 
zrealizowali, bo oprzeć się urokowi tej 
niezwykłej opowieści o posągowej „mo-
narchini” z odległego Bieguna Północ-
nego to rzecz niepodobna. Niewątpliwie 
moc Królowej Śniegu emanuje znacznie 
bardziej i efektowniej niż topowej dziś 
ulubienicy małych księżniczek, której 
nowe przygody możemy teraz śledzić 
na ekranach kin (aczkolwiek nudzić 
się w ich trakcie nie będziemy i autorzy 
podeszli do nich co najmniej z fantazją).

Dla twórców, a szczególnie ludzi teatru 
nie jest rzeczą łatwą na pewno czerpać 
z Andersena. To duża odwaga! Duża 
odpowiedzialność! Duże wyzwanie, bo 
niektórych jego baśni jeden do jeden nie 
da się po prostu przenieść na deski scenicz-
ne. „Królowa Śniegu”, w wersji oryginalnej 
zachwyca mnie pod każdym względem. 
Opowieść pełna magii, przygody niesie 
za sobą tak cenne wartości jak przyjaźń, 
miłość, walka o ukochaną osobę – na 
przekór przeciwnościom losu.  I ta zja-

wiskowa zimowa sceneria. Przepiękna, 
bajkowa! Niczym z płócien Chełmoń-
skiego, Malczewskiego, czy Grottgera, 
albo Podkowińskiego. Zachwyca i uwodzi 
mnie też i „Królowa Śniegu” Śląskiego Te-
atru Lalki i Aktora „Ateneum” w reżyserii 
Karoliny Maciejaszek. Spektakl ogląda się 
tak, jakby uległo się sennemu marzeniu. 
Takiej wersji jeszcze nie widziałam! To 
efekt nieprawdopodobnie obłędnie zja-
wiskowej scenogra� i autorstwa Mariki 
Wojciechowskiej. Główni bohaterowie: 
Kaj i Gerda (Katarzyna Prudło i Michał 
Skiba) tworzą cudowny duet. Jest między 
nimi niezwykła energia, więc aktorsko wy-
padają perfekcyjnie. Mnie jako fascynatkę 
postaci Królowej Śniegu, której przeróżny 
wizerunek pamiętam z dzieciństwa, (osza-
łamiająco pięknej, lodowej białowłosej 
pani, odzianej w miękkie futro i koronie 
z sopelków lodu na głowie, pędzącej sa-
niami, którą pasjami potem rysowałam, 
przebierałam się w swoją białą futerkową 
pelerynkę, kiedy bawiłam się z babcią), 
trochę rozczarowuje jej brak w spektaklu, 
bo nikła wizualizacja nie satysfakcjonuje. 
No bo jakże to? „Królowa Śniegu” bez 
Królowej Śniegu?  Jako absolutna wielbi-
cielka klasyki nieco z rezerwą podchodzę 
też do pojawiających się tu elementów 
nowoczesności: porównania lodowej ła-
migłówki z klockami Lego, czy nieco zbyt 
współczesnych niektórych stylizacji: np. 
Królewny, która podarowała Gerdzie szal 
i mu� ę. Poza tym spektakl jest ze wszech 
miar czarodziejski i myślę, że takim cza-
rom chciałby ulec każdy. Myślę, że warto!

ZDJĘCIE:�TOMASZ�ZAKRZEWSKI

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK



10
informator  Nr 12 (47) l 5 grudnia 2019 r.

Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Świątecznie błyszczą domki i domy
gałązki jodły pachną nadzieją
gwiazdy złocone stroszą ogony
pierniki z lukrem słodko się śmieją
 
Magiczną mocą kusi jemioła
a pod obrusem sianko schowane
tyle pyszności na wszystkich stołach
dobre życzenia w słowa ubrane
 
Trunki wyborne nalewki wina
i karp królewski i barszcz z uszkami
przy jednym stole cała rodzina
plotki przeplata kolędami
 
To czas czekania na prezenty
zachwytu migotliwym pięknem
tylko Mikołaj...już nie święty
i coraz mniej te święta.. święte
 
Głowy zmęczone świata szałem
więc czasem pamięć nas zawodzi
a słowo stało się tej nocy ciałem
tej nocy Bóg się nam narodził
 
A ja pamięci nie chcę stracić
chcę święte poznać zachwycenie
w Wigilii pięknie się zatracić
świętując Boże Narodzenie

 ZBIGNIEW STRYJ

Sylwestrowo teatralnie
Noc sylwestrowa w teatrze? Chyba nie 
może być lepszego sposobu na powi-
tanie Nowego Roku. A na pewno dla 
wszystkich teatromanów…

W Teatrze Nowym w Zabrzu w Sylwestra bę-
dziemy mogli wyjrzeć, zajrzeć przez okno! I to 
nie byle jakie, bo „Okno na Parlament” Raya Coo-
neya, w przekładzie Elżbiety Woźniak. Co poza 
Parlamentem ukaże się naszym oczom za tym 
oknem? To spektakl, jaki przedpremierowo pro-
ponuje nam zabrzańska scena. To lekka i niezwykle 
zabawna komedia pomyłek i fałszywych tożsamo-
ści, w której precyzyjnie skonstruowana intryga 
i brawurowe tempo akcji, ani na chwilę nie dają 
widzowi odetchnąć… Pewnego razu w luksuso-
wym apartamencie londyńskiego hotelu minister 
brytyjskiego rządu i romansująca z nim sekretarka 
opozycji znajdują zwłoki… Chcąc uniknąć skanda-
lu, postanawiają zatuszować całą sprawę. Czy to się 
uda, biorąc pod uwagę przeszkadzający im ciągle 
personel hotelu, zazdrosnego męża i kilka innych 
osób, w tym także samego nieboszczyka? Musicie 
się Państwo przekonać sami!!!

Spektakl „Okno na parlament” zafunduje Pań-
stwu blisko dwie godziny nieustającego śmiechu!!! 
Tego nie można przegapić!!! Reżyseruje Marcin Sła-

wiński, prawdziwy mistrz komedii i farsy. Obsada: 
Jolanta Niestrój-Malisz – POKOJÓWKA, Joanna 
Romaniak – PAMELA, Dorota Rusek-Binowska 
– JANE WORTHINGTON, Renata Spinek – GLA-
DYS, Grzegorz Cinkowski – GEORGE PIGDEN, 
Marian Kierycz – KIEROWNIK, Robert Luba-
wy – KELNER, Jakub Piwowarczyk – RONNIE, 
Zbigniew Stryj – RICHARD WILLEY, Marian 
Wiśniewski – CIAŁO. Kostiumy i scenogra� a: 
Anna Sekuła.

Premiera: styczeń 2020! O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco. A spektakle sylwestrowe: 
31 grudnia, godz. 18.00 i 21.30.

W Teatrze Rozrywki w Chorzowie z kolei „Roz-
rywka kocha kino”! To będzie muzyczna podróż 
przez ekrany kin całego świata. 131. rok kine-
matogra� i zakończymy wspólnie z Państwem na 
24. Gali Sylwestrowej Rozrywka kocha kino. Pio-
senki i utwory instrumentalne, które zabrzmią 
podczas koncertu są kompozycjami stworzonymi 
na potrzeby największych kinowych produkcji. 
Zagramy i zaśpiewamy, a także zatańczymy prze-
boje z � lmów La La Land, D’Artagnan, Śniadanie 
u Ti� any’ego, Król Lew, Gorączka sobotniej nocy, 
Wyznania gejszy, Kogel mogel i wielu, wielu innych.
Będzie to muzyka z wielkich produk-
cji amerykańskich, kameralnych obra-
zów europejskich, filmów animowanych 

i muzycznych, kolorowych i  czarno-białych.
Zrobimy wszystko, by Państwo poczuli się jak na 
rozdaniu nagród � lmowych. Jak gdy 24-karatowe 
statuetki zapierają dech w piersiach nie tylko żąd-
nych ich aktorów, ale i publiczności. Czyli – Państwa! 
Będzie czerwony dywan, będzie ścianka do fotogra-
fowania. Będzie światowo, � lmowo, „Rozrywkowo”!
W Gali Sylwestrowej wystąpi niemal cały zespół 
artystyczny Teatru Rozrywki oraz – gościnnie 
– Elżbieta Okupska. Po koncercie zaprosimy na 
dancing w foyer Dużej Sceny oraz dyskotekę na 
I piętrze, w przestrzeni Małej Sceny. Pomysł: Łukasz 
Skrzypecki, scenariusz, reżyseria: Anna Rataj-
czyk, Łukasz Skrzypecki, kierownictwo muzycz-
ne: Mateusz Walach, kierownictwo wokalne: Ewa 
Zug, choreogra� a: Henryk Konwiński, Katarzyna 
Buczkowska, Barbara Ducka, Natalia Gajewska, Zu-
zanna Marszał, Małgorzata Mazurkiewicz, Maciej 
Cierzniak, Kryspin Hermański, Krzysztof Konopka, 
kostiumy: Magdalena Wiluś, asystent choreogra-
fa: Natalia Gajewska, prowadzący: Anna Rataj-
czyk, Kamil Franczak, lektor: Andrzej Kowalczyk. 
Początek wydarzenia: 21.00. Sylwestrowe koncerty 
bisowe będą grane w każdy weekend karnawału.

Irena Santor, niekwestionowana 
Pierwsza Dama Polskiej Piosenki, 
uwielbiana przez kolejne pokole-
nia słuchaczy, w 2019 roku obcho-
dzi diamentowy jubileusz pracy. 
Artystka świętować go będzie, 
wspólnie z Państwem, podczas 
wyjątkowej trasy koncertowej „Ju-
bileusz. Śpiewam, czyli jestem”.

 
Irena Santor, jako pierwsza polska 

artystka z dziedziny muzyki rozryw-
kowej, została uhonorowana tytułem 
doktora honoris causa, przyznanym 
przez Akademię Muzyczną im. Gra-
żyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. 
Odbierając ten zaszczytny tytuł Ar-
tystka powiedziała - Moim najważ-
niejszym osiągnięciem jest to, że przez 
dziesiątki lat nigdy nie brakowało mi 
publiczności na widowni, nigdy nie 
byłam artystką bezrobotną. Ciągle 
jeszcze towarzyszy mi uczucie, że je-
stem potrzebna, że do dziś mam dla 
kogo śpiewać. I właśnie to uważam za 
moje największe osiągnięcie.

 Zapraszamy na wyjątkowy koncert, 
który wypełnią piosenki starannie na 
tę okazję wybrane przez Irenę Santor, 
piosenki, które z Jej punktu widzenia były 

i są ważne, które wpisały się w Jej życie, 
ale także w Państwa serca i wspomnienia. 
Zabrzmią zatem znane przeboje, a także 
nowe piosenki, które niosą przesłanie Ar-
tystki i już znalazły uznanie publiczności. 
Muzyczną podróż dopełnią opowieści 
i wspomnienia Jubilatki.

 
BILETY DO NABYCIA: Sławomir Ma-

jocha - NEW ART, tel. 501551352, ne-
wartsm69@gmail.com, www.biletyna.
pl, www.kupbilecik.pl, Księgarnia PWN 
- Katowice, ul. Teatralna 2, Księgarnia 
PWN - Katowice, ul. Bogucicka 3, Sklep 
Ri�  - Katowice, ul. Krasińskiego 5, Sklep 
Ragtime - Katowice, Zacisze 3.

Zespół tworzą niezwykle utalento-
wani instrumentaliści, absolwenci re-
nomowanych akademii muzycznych. 
Orkiestrze towarzyszyć będą znakomici 
chińscy soliści - śpiewacy operowi wy-
stępujący na prestiżowych scenach mię-
dzynarodowych.

Wydarzenie na Faceboo-
ku:  https://www.facebook.com/
events/661781230952132

A my mamy dla Was do wygrania bi-
lety na ten niezwykły koncert. Dzwońcie 
pod numer: 534-675-613 i odpowiedzcie 
na pytanie: Jak nazywa się śpiewający 
z China Symphony Orchestra tenor?

Zapraszam do wspólnej zabawy. Tego 
wydarzenie nie wolno przegapić.

Katowice Miasto 
Ogrodów, 18.01. 2020, 
godz. 19.00
„China Symphony 
Orchestra Tour in Poland”

Filharmonia Śląska, 7.12., godz. 17.00

Urodzinowy koncert Ireny Santor
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Nasze recenzje

To aż chciałoby się zacytować Kubę Sien-
kiewicza: „A miało być tak pięknie…” 
A niestety wyszło, jak zwykle. I oto nagle 
dochodzimy do wniosków, że jeśli jeszcze 
choćby przez sekundę będziemy zbierać 
agrest, popadniemy co najmniej w obłęd! 
Lecz, czy alternatywa zbierania kapusty 
może bardziej interesującą się wydać?

Jakaż na to recepta? Ano nie pozostaje nic in-
nego, jak emigracja… Zanim jednak podejmiemy 
ostateczną decyzję o wyjeździe z miejsca, gdzie 
rzeczywistość skrzeczy (albo nam się wydaje, że 
skrzeczy), warto zastanowić się, czy tam dokąd 
emigrować chcemy, rzeczywistość nie zaskrzeczy 
bardziej? W naszych rozterkach niewątpliwie 
pomoże nam „Emigracja”, najnowsza propozycja 
Teatru Nowego w Zabrzu, której prapremiera 
odbyła się w trakcie 10 Nocy Teatrów Metropolii. 
Cóż to była za noc! 

Temat emigracji pojawił się także i w moim 
życiu, więc spektakl w reżyserii Pawła Świątka 
i tekst tajemniczego autora Malcolma XD, wydał 
mi się bardzo bliski. Przywołał niewesołe wspo-
mnienia związane z wyjazdem moich przyjaciół 
do pracy w Wielkiej Brytanii właśnie. Po co? Po 
lepsze życie. I tak jak bohaterowie „Emigracji” – 
być może między innymi i sam Malcolm XD, moi 
przyjaciele przekonali się, że brytyjskie „Eldorado” 

wcale nie jest usłane rożami. Wszyscy wrócili do 
Polski! Spektakl „Emigracja” porusza, wciąga, za-
raża energią, że widz chłonie perypetie bohaterów 
całym sobą. Zabrzańscy aktorzy tym razem chyba 
przeszli samych siebie. Wykreowali oryginalne 
postaci. Każda z nich o odmiennym charak-
terze, emocjach. Stworzyli barwne, efektowne 
i momentami bardzo komediowe widowisko, 
choć naprawdę jego przekaz był bardzo smutny. 

Czyżby zatem skutki uboczne po agreście by-
łyby mniej wybuchowe, niż po kapuście? Nasi 
bohaterowie już potra� ą odpowiedzieć sobie 
na pytania: czy lepiej pracować w Polsce, zbiera-
jąc agrest? Czy lepiej pracować w UK, zbierając 
kapustę? Ja z dwojga złego jestem za agrestem. 
Kon� tury zaiste mogą być z niego przepyszne. 
A kapusta… Wiadomo…. Sama jako lokalna 
patriotka nigdy nie opuściłabym Śląska, a co 
dopiero Polski! Ze strachu przed nieznanym? 
Ze strachu przed szczęśliwego Nowego Yorku, 
czy szczęśliwego Unitet Kindom? Na pewno tak. 
No jak zapewne się domyślacie, sentymentalnie 

i romantycznie bliżej mi do Wielkiej Emigracji, 
bo do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielo-
nych… Do wszystkiego tego, co najpiękniejsze. 
Polecam zatem nieustająco odsłonę sceniczną 
tekstu Mariana Hemara, którego wypatrujcie 
w repertuarze Teatru Nowego. Niezależnie od 
emigracyjnych pobudek, emigrować mogę jedynie 
z Teatrem Nowym.

Nie jest tajemnicą, że Malcolm XD to tylko 
pseudonim artystyczny… No właśnie czyj? Fakt, 
że nie chce on ujawnić nazwiska i w ogóle ni-
czego związanego ze swoją osobą, na pewno 
wzbudza kontrowersje. Wiemy zaledwie to, że 
tworzy on pasty. I taką pastą był zarówno � lm 
„Fanatyk” (rzecz o fanatyku wędkarstwa: w tej roli 
znakomity Piotr Cyrwus, który jakże obrazowo 
przekonuje nas, że tak naprawdę łowienie ryb, 
to jedna wielka ściema. Gorzej, jeśli przez nasz 
fanatyzm ktoś będzie musiał się poddać jakiejś 
terapii. Mnie już oko lata), który mogliśmy zo-
baczyć przed premierą, jak i sam spektakl. Czy 
w „Fanatyku” pojawia się sam Malcolm XD? Być 
może? Podobno w spektaklu jedna z postaci to 
on. A może Malcom XD w ogóle nie istnieje, 
a tekst stworzyła maszyna, z którą rozmawiali 
widzowie po premierze? No w końcu inteligen-
tne gadające maszyny pojawiały się już w „Panu 
Kleksie w Kosmosie”, na przykład Kula Szpiegula.

Czymże są natomiast owe pasty?  Jak podaje 
słownik miejski.pl: „to najczęściej krótkie opo-
wiadania, tworzone głównie w celach humory-

stycznych, przekazywane ustnie (np. w formie 
audiobooków; nagrań), bądź pisemnie. Naj-
częściej z narracją pierwszoosobową, lub formą 
„ty” lirycznego (choć pasty nie powinny być 
klasy� kowane jako liryka), a także używania 
słowa „anon” (od „anonymous” - anonimowy; 
słowo to jest wynikiem mylnego przekonania 
o byciu anonimowym w sieci) przy przedstawia-
niu postaci narratora, lub jako jego „imię”. Często 
traktowana jest jak mem. Nazwa jest skrótem od 
słowa copypasta”. 

Czy twórców, którzy nie chcą ujawniać swoich 
personaliów będzie niedługo więcej? – Nie wiem, 
czy będzie to jakaś nowa tendencja. Niewyklu-
czone, że tak  – mówi reżyser „Emigracji” Paweł 
Świątek. – Natomiast jest obecnie bardzo wiele 
interesujących tekstów współczesnych twórców, 
po które reżyserzy bardzo chętnie sięgają. Temat 
emigracji jest wciąż, myślę, aktualny, bliski. Warto 
jednak przyjrzeć się powodom, dla których podej-
mujemy decyzję o emigracji. Według mnie to jest 
tak: jeśli nam się coś nie podoba, zamiast postarać 
się to zmienić, poszukać rozwiązań tu na miejscu, 
po prostu wyjeżdżamy. Ja tego nie oceniam. Każdy 
musi obrać swoją drogę na odkrywanie własnych 
pragnień, potrzeb – kwituje Paweł Świątek.

Co na podsumowanie? „Emigracja” aktorsko, 
reżysersko, scenogra� cznie - po prostu mistrzo-
stwo świata. Na taką „Emigrację” namawiam 
każdego! Natomiast jeśli o pasty chodzi, moją 
ulubioną jest jajeczna!

Gdy życie zwalnia do ustawień fabrycznych
FOT: PAWEŁ�JANIC�JANICKI

Jaki harmider na podwórku potra� ą zrobić kury, wie chyba każdy, 
a na pewno ten, kto miał okazję spędzić choćby parę chwil na wsi. Wie 
też o tym ten, kto widział już „Kurę na plecach”, nowy spektakl Sceny 
Kameralnej Teatru Rozrywki. Premiera odbyła się 30 listopada.

Czy jednak sceniczna kura gdakaniem swym rwetes poczyniła? (No 
całkiem spory! Na pewno wywołała salwy śmiechu!) A może ktoś o� arą 
jej furii stał się i zadziobany został? Aż na plecy martwy padł? Dużo w tym 
zawiłości, dużo przewrotności. No bo skąd przy/na kurze nagle jakieś 
plecy? „Kura na plecach”… Bardzo ciekawe? Intrygujące wręcz. Kury to, 
o ile dobrze kojarzę, to w kurniku na grzędzie. Chyba, że kura… na plecach 
czyiś. Domowa kura. – O no bardzo ciekawa interpretacja tytułu. W takim 
kontekście nie wpadłbym na to absolutnie – mówi reżyser „Kury na ple-
cach” Zbigniew Stryj.  - Ale tytuł ten jest dokładnie taki, jak pióro autora 
tekstu Freda Apke. Jest zaskakujący, nieprzewidywalny. Ten sposób pisania 
bardzo mnie uwodzi. Fred Apke w swoich sztukach tak pięknie myli tropy, 
niemalże od pierwszych zdań, pozostawiając widza w niekończącym się 
oczekiwaniu, napięciu do tego stopnia, że ten widz, czy czytelnik w końcu 
się poddaje. „Kura na plecach” brzmi w sumie bardzo żartobliwie, ale tak 
naprawdę to jest kurzy sposób na przetrwanie. Kura w chwili zagrożenia, 
udaje martwą, co zresztą widziałem kiedyś na własne oczy. Ten sposób na 
przetrwanie jest bardzo drastyczny i o nim właśnie pisze Apke: o relacjach 
między płciami, o tym jak dwa różne światy mogą się ze sobą spotkać i co 
z tego wynika – zaznacza Zbigniew Stryj. 

No trudno się nie zgodzić. Widz, który od początku kreuje sobie 
jakiś tam wizerunek tytułowej Kury z każdą minutą popadnie w coraz 
większe osłupienie, bo to co myślał, okaże się potem zupełnie odmienne. 
A może i nie. Kto tu bowiem mówi prawdę, a kto konfabuluje? Kura, 
czy jej zamordowany mąż, który jak na nieboszczyka wydaje się być 
zupełnie żywotny. 

Ale w tym, Drodzy Widzowie, Czytelnicy, jest coś jeszcze. Drugie 
dno? Niezupełnie. Rzecz na pewno zaskakująca. Mianowicie: uwielbie-
nie dla kur. – Ogromną sympatią darzę kury. Są piękne. Dostojne. To 
taka ciekawostka, śmiesznostka Stryja. Mam całą kolekcję: rzeźbionych 
kur, porcelanowych, mam koszulki z kurami. Mało tego! Mam nawet 
wspaniały obraz: portret kury – żartuje Zbigniew Stryj. 

Spektakl ma kapitalny rytm, energię, zmienną dynamikę, że widz 
czuje się co najmniej jak na emocjonalnej huśtawce nastrojów, albo … 
karuzeli, która zwalnia i przyspiesza, zwalnia i przyspiesza: bohatero-
wie od najbardziej roziskrzonych wesołości, nagle i niespodziewanie 

popadają w dół najgłębszych mroczności i egzystencjalnych dywagacji. 
Wszystko to w klimacie tak inteligentnym, błyskotliwym i zabawnym. 
Chemia pomiędzy aktorami jest nieprawdopodobna, a to niecodzienne 
trio stworzyli: Katarzyna Hołub (Pani Kobald), Mirosław Książek (Pan 
Bonsh) i Rafał Gajewski (trup, całkiem żywy w dodatku).

Warto podkreślić, że „Kura na plecach” jest pierwszą realizacją na 
chorzowskiej scenie w reżyserii Zbigniewa Stryja. – Do Teatru Rozrywki 
mam ogromny sentyment. Szacunek. A to dlatego, że wieloletnim, można 
powiedzieć nawet, legendarnym dyrektorem tego teatru był Dariusz 
Miłkowski, czyli mój pan profesor ze szkoły teatralnej. On mi bardzo 
dużo zawsze o tym teatrze opowiadał: nie tylko o jego spektaklach, ale 
i byciu w nim, o jego kondycji, specy� ce. To była nauka, której nie można 
przecenić. I ten teatr zawsze był i będzie mi bardzo bliski. Bardzo zatem 
ucieszyłem się z propozycji obecnej dyrektor Aleksandry Gajewskiej. 
Nie jest tajemnicą, że także znamy się z wcześniejszej współpracy – gry-
waliśmy razem niejedno przedstawienie - między innymi też na scenie 
Teatru Nowego w Zabrzu. Po wielu rozmowach zapadła decyzja: „Kura 
na plecach”. Sztuka zupełnie niebanalna, niejednoznaczna, więc byłem 
bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie? 

Ja po obejrzeniu spektaklu, wiem, że nic nie wiem tak naprawdę! Wiem 
natomiast bez wątpienia to, że tak zabawnie przedstawionej, całkiem 
w sumie poważnej historii, już dawno nie widziałam. I mimo, że nie 
przepadam za historiami wesołymi, które tak naprawdę są smutne, ta 
podobała mi się bardzo! Chyba jako pierwsza i na razie jedna jedyna 
z tej kategorii.

A czy Wam, Drodzy Czytelnicy spodoba się „Kura na plecach”? Sami 
sprawdźcie! Najbliższe spektakle: 5,6,7,8.12. oraz  29 i 30.01.

A zatem jeśli 
chcecie przeko-
nać się, jak wy-
glądają między 
innymi tańce na 
rurze, czy strip-
tiz właśnie… na 
czarnym tle, wy-
bierzecie się na 
najnowszy spek-
takl Teatru Czarnego Tła „Burleska”. Zainspirowany 
klimatem zadymionych amerykańskich pubów II 
połowy XIX wieku, w których tancerki zarabiały 
tańcem na swoje utrzymanie, obraz sceniczny 
przeniesie nas w świat nieprawdopodobnej magii, 
którą tylko może dać czarny teatr. Jest taniec, ruch, 
kolory, humor, trochę pikanterii i cudowna muzyka 
- spektakl zupełnie inny niż wszystkie. Jak mówi 
założycielka Teatru Czarnego Tła w Chorzowie 
i reżyserka „Burleski” Aleksandra Kajewska, nowa 
produkcja pokazuje, że teatr lalkowy nie musi 
dedykowany być wyłącznie najmłodszym. – Po-
stanowiliśmy nieco na przekór przyzwyczajeniom 
naszych widzów, stworzyć coś, co adresowane jest 
dla dorosłych. Utarło się bowiem, że nasz teatr 
proponuje przedstawienia dla dzieci, bo jego forma 
opiera się głównie na pracy z lalkami. A podkre-
ślam, że nasz teatr nie jest tylko teatrem dla dzieci 
– mówi Aleksandra Kajewska. 

Spektakle na czarnym tle to jest coś nieprawdo-
podobnie czarodziejskiego! Jestem zafascynowana 
techniką i profesjonalizmem zespołu Teatru Czarnego 
Tła, bo choć aktorek nie widać, ich zwinność, gracja 
i wdzięk zachwyca i zdumiewa! Sądziłam, że Teatr 
Czarnego Tła nie jest już w stanie mnie zaskoczyć. 
A jednak! Dajcie się zaskoczyć i Wy! Najbliższa „Bur-
leska” 28.12. Polecam gorąco!

TAKIEGO�STRIPTIZU�JESZCZE�NIE�BYŁO!

Ale już jest! Informacja ta 
zelektryzuje, zapewne panów

Bo diabeł tkwi po prostu w … kurze
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TEKSTY: HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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