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czytaj na str. 12

ROWERY MIEJSKIE W KATOWICACH 
JUŻ DOSTĘPNE 
Pierwszy raz rowery zostały uruchomione 
w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

Dlaczego? Str. 3

„…Brzydula i piękność, król i cieć też chciałby tak mieć…” No czy na pewno? Każdy? Tego będzie dociec 
trudno. Ale może się uda? Z całą pewnością chcą tak mieć uczestnicy Konkursu Recytacji w Mowie Ślą-
skiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”. (Mam nadzieję, że twórcy piosenki z filmu „Zaplątani” wybaczą mi, 
że utwór ten posłużył mi jako punkt odniesienia).             Str.7

Każdy chciałby tak mieć

Jak jeszcze długo w takim trybie? Na pewno do Wiel-
kanocy, ale tak naprawdę tego nie wie nikt!

Instytucje kultury: teatry, miejskie domy i centra kultu-
ry, muzea i biblioteki pozostają zamknięte do odwołania. 
Nie oznacza to bynajmniej, że nic się nie dzieje! Dzieje się 
i to sporo. W związku z zaistniałą sytuacją oraz ogólnopolską 
akcją #zostańwdomu, zachęcam do regularnego odwiedzania 
stron internetowych, portali społecznościowych Waszych 
ulubionych instytucji. Jak nigdy wcześniej możemy docenić 
postęp cywilizacji i cyfryzacji. Dzięki niemu wciąż możemy być 
na bieżąco z kulturą, odbywając chociażby wirtualny spacer 
po ekspozycjach muzealnych, uczestnicząc w wielkanocnych 
warsztatach rękodzieła, czy korzystając z zasobów wirtualnych 
wypożyczalni bibliotek, a także ogladając fragmenty przedstawień, czy koncertów, a nierzadko całe specjalnie 
przygotowane do odtwarzania on-line. Jak zgodnie podkreślają włodarze instytucji kultury, bardzo tęskną 
za swoimi widzami, czytelnikami i prześcigają się w pomysłach, by mimo tychże niedogodności o tych widzów 
zadbać, by pamiętali, nie zaniechali. No cóż to by musieli być za widzowie, czy czytelnicy, zwiedzający, by 
zapomnieli? Mam nadzieję, że takich tu nie ma i na potwierdzenie tego, że moje nadzieje płonne nie są - fakt, 
że co poniektórzy, nie chcą zwrotu pieniędzy za kupione już wcześniej bilety. Co najmniej budujące! Taka 
postawa na pewno wesprze te instytucje w tym niełatwym dla nich pod względem finansowym okresie.  
Pamiętajmy, że w tym dziwacznym dla nas wszystkim czasie, musimy sobie pomagać. HGM

DZIAŁAJĄ ON-LINE

Środa Popielcowa zainaugurowała okres 40-dniowego Wielkiego 
Postu. Tenże dzieli nas do Wielkanocy. I kurczy się, bo do Zmartwych-
wstania Pańskiego dzieli nas już blisko parę dni. Do 12 kwietnia także 
czekam na Wasze prace konkursowe!

Wielki Post to czas zadumy, refleksji, wyciszenia i dobry moment 
na to, bo ostracyzmowi poddać własne ja. O ile ktoś permanentnie 
nie jest na diecie, to idealna chwila, by ją rozpocząć. Podkreślam 
jednak, że Wielki Post (nawet sam Kościół to zaznacza), nie oznacza 
bynajmniej, że mamy się głodzić. Spożywać posiłki należy, ale uboższe 
zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Na pewno 
oszczędne w mięso. Z własnego i moich znajomych doświadczenia 
co poniektórzy przez cały czas trwania Wielkiego Postu nie jedzą 
na przykład słodyczy, nie piją Coca-Coli, czy alkoholu, rezygnują z tych 
rzeczy, które sprawiają im przyjemność i których na co dzień sobie 
nie odmawiają. Warto pamiętać, że każdy z tych 40 dni przybliża nas 
do najcudowniejszych świąt w kalendarzu, bo Wielkanoc to radość, 
wiosna, nadzieja, odradzające się po zimie życie, natura, przyroda.

Zachęcam Was Drodzy Czytelnicy, by choć odrobinkę się poweselić, 
a w nastrój ten z pewnością wprawi Was lektura Gońca Górnoślą-
skiego. Ja Wam to jeszcze ułatwiam i zachęcam do udziału w naszym 
Wielkanocnym Konkursie. Doświadczenie edycji wakacyjnych i bożo-
narodzeniowych pokazuje, jak bardzo w ich trakcie nie zapominacie 
o Gońcu. Czytacie, spędzacie z nim miłe chwile. Zatem i tym razem 
w dowolnej formie: fotograficznej, pisanej i plastycznej (tu rozszerzam 
formułę) zobrazujcie, jak to z tym Gońcem jest w trakcie Waszych 
przygotowań do Wielkanocy. Macie czas na czytanie, przeglądanie? 
A może korzystacie z podpowiedzi, gdzie wybrać się, by spędzić 
miłe popołudnie?

Na prace czekam do 12 kwietnia 2020. Ślijcie na adres: grabowska@
goniec-gornoslaski.pl. W tytule maila wpiszcie Konkurs Wielkanocny. 
W treści maila nie zapomnijcie dopisać formułki, że wyrażacie zgodę 
na przetwarzanie Waszych danych osobowych, to konieczne, aby 
podać imię i nazwisko, żebym wiedziała, kto ewentualnie wygrał.

Zapraszam do wspólnej zabawy.
Hanna Grabowska-Macioszek
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Konkurs Wielkanocny Gońca Górnośląskiego



Biorąc pod uwagę fakt, 
jak przedziwny czas ją 
poprzedził na pewno w 
tym roku będziemy ce-
lebrować ją w sposób 
szczególny. Tym razem 
refleksje nad własnym ja 
z pewnością towarzyszy-
ły każdemu i nie były to 
refleksje, jak sądzę, wy-
łącznie nacechowane re-
ligijnie. Minione i mijające 
dni wielkopostne były 
i są niewątpliwie okre-
sem zadumy i rachunku 
sumienia, ale przyniosły 
też i inne rozważania. 
Niewesołe, niełatwe. 
A nawet trudne, pełne 
obawy, niepewności i gdbybania (czasem może niepotrzebnego?), 
a jednocześnie tłumaczeń, przyswajania i przetwarzania informacji 
w sposób najmniej bolesny i uspokajania samego siebie, poszuki-
wania własnego wentylu bezpieczeństwa.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Redaktor naczelna: Hanna Grabowska-Macioszek
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rektorat, 
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 Etnograficzny”, Cho-
rzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Teatr 
Czarnego Tła, Czytelnia Naukowa MBP i filie, Muzeum w Chorzo-
wie, 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, Siemianowickie 
Centrum Kultury, Park Tradycji, Willa Fitznera, Jarzębina – 
Osiedle Tuwima, Biblioteka Centralna z Filiami.
BYTOM: Siedziba firmy 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

5 LAT GOŃCA GÓRNOŚLĄSKIEGO

Kontynuujemy nasz kącik wspo-
mnień na temat minionych 5 lat, od 
kiedy Goniec Górnośląski ponow-
nie pojawił się w druku. Po trzech 
latach przerwy na rynku wydawni-
czym. Było to w grudniu 2015 roku. 

Przez te 5 lat gazeta też nieco się zmie-
nia się od czasu do czasu. Odświeżamy 
layout, by Czytelników nie znudziła cią-
gle ta sama szata graficzna. Wciąż coś 
ulepszamy. Tak jak i wizualnie, tak i treś-
ciowo. Szczególnie jeśli chodzi o strony 
poradnikowe. Dziś już do grona naszych 
stałych ekspertów należy mecenas Dariusz 
Nowak. Porady prawne pisze dla nas właś-
ciwie niemal od początku, niemal, bo od 
lutego 2016 roku. Proszę mi wierzyć, że 
znalezienie rzetelnej osoby, która potrafi 
tak przetworzyć trudny prawniczy język, 
by był on przyswajalny dla laika, nie było 
łatwe. Ja mam to szczęście. 

Na naszych stronach „Warto wiedzieć” 
publikowało swoje eksperckie teksty wielu 
specjalistów. Jedni powracali, drudzy re-
zygnowali. Od jesieni 2019 dołączył Dy-
plomowany Naturopata Jacek Wołowski. 

Na temat naszych stałych ekspertów 
można także przeczytać na www.goniec-
-gornoslaski.pl w Zakładce „O nas” - „Nasz 
Zespół”. Tam znajdziecie informacje nie 
tylko o naszych ekspertach piszacych dla 

nas porady specjalistyczne, ale felietoni-
stach, jak i dawnych współpracownikach, 
piszących niegdyś. Teksty tych, którzy 
są w gronie gońcowych przyjaciół moż-
na odszukać w Zakładce „Archiwum”. 
Wszystkie wyżej wymienione znajdują 
się na czerwonym pasku u góry strony.

Mamy także cenne informacje z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Niemniej 
porady medyczne nie są jeszcze wciąż re-
gularne. Zapraszam zatem do współpracy! 

 A może Wy, Drodzy Czytelnicy, pod-
powiecie, jakich porad brakuje Wam 

najbardziej. O czym chcielibyście prze-
czytać, o czym się dowiedzieć. Czekam 
na propozycje pod adresem: grabowska@
goniec-gornoslaski.pl. Każda Wasza uwa-
ga jest dla mnie na wagę złota. Ta gazeta 
jest dla Was! Pomóżcie zatem w dążeniu 
do tego, by stała się perfekcyjna.

A ja już teraz zapraszam na str. 4! Tam 
nasz cykl promujący artystów i wszyst-
kich przyjaciół Gońca którzy wspierają 
nasz jubileusz. W tym wydaniu – Takie 
tam Kocopoły!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Komunikat!
Z uwagi na zaistniałą sytuację, jeśli nie uda się Wam, bądź Waszym Bliskim, Znajomym 

w kwietniu zdobyć wydania papierowego gazety, zachęcam do pobrania i czytania wersji 
elektronicznej (czerwony pasek u góry strony www).
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P R O M O C J A

Rowery miejskie w Katowicach 
już dostępne
Pierwszy raz rowery zostały uruchomione w sytuacji za-
grożenia epidemicznego. Dlaczego? – Postanowiliśmy, 
podobnie jak inne duże miasta w Polsce – np. Warszawa, 
Poznań czy Lublin, uruchomić system rowerów miej-
skich. Zobowiązaliśmy operatora sieci – firmę Nextbike, 
do codziennego odkażania rowerów. Rowery można 
wypożyczać za pomocą aplikacji mobilnej, bez dotyka-
nia terminali. Dodatkowo warto przypomnieć, że rowery 
miejskie w Katowicach w ostatnich latach stały się dla 
tysięcy osób alternatywą dla transportu publicznego, co 
w czasie epidemii ma duże znaczenie, w szczególności 
dla osób codziennie dojeżdżających do pracy – mówi 
Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji spo-
łecznej Urzędu Miasta Katowice.

Utworzenie systemu wypożyczalni rowerów miejskich, podobnie 
jak w latach ubiegłych, zostało powierzone PKM Katowice. Sieć 
wypożyczalni rowerów w Katowicach dynamicznie się rozrasta – 
w 2015 roku testowo uruchomiono trzy stacje, w ubiegłym roku 
było ich 75, a w tym docelowo będzie działać 90 stacji. 

- Katowice to miasto z każdym rokiem coraz bardziej przyjazne 
rowerzystom. Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę infra-
struktury rowerowej, której istotną częścią jest sieć wypożyczalni 
rowerów miejskich, która w Katowicach cały czas rośnie i jest 
największa w całym województwie. W tym roku mieszkańcy 
będą mogli korzystać z 90 stacji. To nie jest nasze ostatnie słowo, 
gdyż docelowo w Katowicach, zgodnie z moimi zapowiedziami, 
w kolejnych latach będzie działało łącznie aż 150 stacji. System 
będzie funkcjonował od początku kwietnia do końca października 
przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności związanych 
z zagrożeniem epidemicznym - mówi Marcin Krupa, prezydent 
Katowic. – W Katowicach rowery w zeszłym sezonie wypożyczono 
ponad 260 tys. razy. To pokazuje, że sprawdza się nasza strategia 
ukierunkowana na wykorzystywanie jednośladów zarówno w celu 
rekreacyjnym, jak i transportowym, dlatego przy zachowaniu od-
powiednich środków bezpieczeństwa postanowiliśmy nie zmieniać 
terminu uruchomienia rowerów miejskich – dodaje prezydent. 

GDZIE POWSTANĄ NOWE STACJE?
Sieć rowerów miejskich jest dla mieszkańców dostępna od 1 

kwietnia. Docelowo system będzie miał w tym roku 90 stacji. 
W ramach pierwszej części systemu planuje się uruchomienie 
61 stacji rowerowych ze środków Miasta Katowice oraz 15 stacji 
partnerskich w lokalizacjach z zeszłego roku. Zmianie na początku 
także ulegnie lokalizacja stacji Katowice NOSPR, która zostanie 
przesunięta poza obręb parkingu. Stacja w tym sezonie będzie ulo-
kowana na południowej części chodnika przy drodze dojazdowej 
na parkingi przy skrzyżowaniu z ul. Olimpijskiej. – Ze względu 
na techniczne możliwości operatora sieci zdecydowaliśmy się 
ponownie jak w latach poprzednich na rozwój systemu w trakcie 
sezonu. Przed nami zaplanowana na czerwiec rozbudowa o 5 
stacji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, ale także 
montaż stacji w momencie uruchamiania nowych inwestycji – 
basenów i centrów przesiadkowych. Dodatkowo lokalizację dla 
czterech stacji wskażemy na podstawie składanych wniosków 
mieszkańców i radnych – wyjaśnia Bogusław Lowak, naczelnik 
wydziału transportu. Pierwsza rozbudowa systemu czeka nas 1 
czerwca – gdy zainstalowanych zostanie 5 nowych stacji uloko-
wanych w czterech dzielnicach Katowic: Śródmieście (1), Osiedle 
Paderewskiego-Muchowiec (1), Dąb (2), Bogucice (1). Kolejna 

rozbudowa związana jest z otwarciem trzech centrów przesiadko-
wych (przy ul. Sądowej, w Brynowie i Zawodziu), a także basenami 
w Brynowie i Szopienicach-Burowcu. Ostatnia rozbudowa, czyli 
lokalizacja czterech stacji to będzie realizacja wniosków miesz-
kańców i radnych. Bez zmian – ważnym elementem jest także 
współpraca biznesu w rozwoju infrastruktury rowerowej.

– Wspólnie pokazujemy, że współpraca miasta Katowice z bi-
znesem, uczelniami czy centrami handlowymi ma wymierny efekt 
dla naszych mieszkańców. Sponsorskie stacje rowerowe znacząco 
podnoszą możliwości mieszkańców Katowic w zakresie podró-
żowania po mieście i pokazują, że społeczna odpowiedzialność 
biznesu i placówek naukowych sprawdza się u nas w praktyce – 
podkreśla Marcin Krupa. 

W tym sezonie wraz ze zwiększeniem ilości stacji zwiększa 
się także ilość rowerów - do 730. Do dyspozycji mieszkańców 
ponownie są rowery cargo (20 sztuk), które służą do przewozu 
załadunku do 100 kg lub czworo małych dzieci. 

Na realizację systemu miasto Katowice przeznaczy ponad 2,3 
mln złotych. W ramach tej kwoty operator uruchomi dotychcza-
sowe stacje, zamontuje kolejne, a także będzie odpowiedzialny 
za serwis systemu przez cały okres jego działania, tj. od 1 
kwietnia do 1 listopada. Ponadto odpowiedzialny będzie także 
za wdrożenie dodatkowych procedur związanych z dezynfekcją 
urządzeń oraz wprowadzenia nowych rozwiązań, które zwiększą 
bezpieczeństwo korzystania z rowerów miejskich w związku 
z koronawirusem.
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Takie tam Kocopoły
Co to za termin? Jak podaje Do-
brysłownik.pl to słowo potoczne, 
a oznacza wypowiedzi niemają-
ce sensu lub nieprawdziwe, któ-
rymi nie warto się przejmować. 
Przejmować za to jak najbardziej 
się trzeba duetem muzycznym 
Kocopoły, bo to prawdziwie 
i sens mające granie. 

Uwierzy ten, kto posłucha choćby 
najnowszego utworu tegoż duetu 
w składzie Marek Maniol Mani-
cki (gitara, perkusjonalia, chórki) 
oraz Sławek Pietrek (gitara, wokal). 
W sieci kawałek „Bytomski Rasta-
man” zyskuje coraz więcej odsłon, 

więc skąd ta przewrotna nazwa 
składu? Jak tłumaczy Marek Ma-
niol Manicki, który szerszej pub-
liczności, a zwłaszcza wielbicielom 
mocniejszego rockowo-bluesowego 
brzemienia znany jest jako lider 
kapeli Highway, w tym przypadku 
można to wytłumaczyć w ten spo-
sób, że Kocopoły to zespół powstały 
dla przyjemności, bez napinki, bez 
ciśnienia, bez parcia na szkło, któ-
rego muzyka ma cieszyć zarówno 
członków, jak i słuchaczy. Słowo 
„kocopoły”, pada także w jednym 
z pierwszych utworów duetu (mowa 
o utworze „Barowy”).

Robi się coraz ciekawiej? No ja 
myślę! Jak to się zatem wszystko 

zaczęło? Jak Kocopoły stały się 
Kocopołami? Jak doszło do spot-
kania Marka Manickiego i Sławka 
Pietrka? – Sławek jest barmanem 
w jednej z moich ulubionych knaj-
pek na osiedlu w Bytomiu, na któ-
rym mieszkam. Ale znamy się dużo 
dłużej, bo Sławek dawniej pracował 
w sklepie muzycznym razem z moim 
perkusistą z Highwaya. Można za-
tem powiedzieć, że to znajomość 
długoletnia. I tak kiedyś po prostu 
zgadało się. Sławek pochwalił się, że 
coś tam sobie czasem pogrywa, śpie-
wa i tak niezobowiązująco zaczęli-
śmy się spotykać. Taka ciekawostka! 
W tej właśnie knajpce nagrywałem 
z Highwayem teledysk do piosenki 

„Będzie jutro”. Wystąpił w nim Zby-
szek Stryj. I Sławek rzecz jasna też: 
ma tam jakieś swoje 2 sekundy, kiedy 
zza baru nalewa alkohol. – mówi 
Marek Manicki. - Jak się później 
okazało, kiedy już wystartowaliśmy 
z naszym duetem, Sławek miał kilka 
swoich tekstów wraz z gotową mu-
zyką. W jednym z nich pisze właś-
nie o pracy barmana, który musi 
wysłuchiwać kocopołów od pija-
nych klientów i tak mi się to słowo 
„kocopoły” spodobało - nie znałem 
wcześniej tego słowa - więc posta-
nowiłem dowiedzieć się co znaczy 
i tak nazwać nasz duet.  I co? No to 
po prostu takie „pierdoły”. Nieco 
przekorne? Na pewno! Niemniej 

słowo to nie jest jakoś powszechnie 
znane, więc z pewnością zaciekawi 
niejedną osobę: co to są te kocopoły? 
Powiem też tak, że poniekąd to dla 
nas też bardzo wygodne. Podchodzi-
my do naszego grania jako do czegoś 
nie do końca tak bardzo serio, ale 
bynajmniej nie, że nieprofesjonal-
nego. Ale jeśli coś się nam nie uda, 
to zawsze można skwitować: ot takie 
tam Kocopoły. Dobra wymówka! – 
żartuje Marek Manicki. 

Kocopoły – no czyż nie jest to 
sympatyczna nazwa? Człowiek jak 
ją usłyszy, to od razu się uśmiechnie.

Liderem w składzie jest Sławek 
Pietrek. - Daję mu pierwszeństwo, bo 
chcę by to on właśnie pisał muzykę 
i teksty naszych piosenek i general-
nie był tym wiodącym członkiem 
duetu. Ja tu jestem tylko gitarzystą 
– tłumaczy Marek Manicki. Sławek 
to zdolny młody artysta, ja z kolei 
staram się wpływać na ostateczny 
kształt aranżacyjny utworów, ale 
zdarza mi się również komponować 
na potrzeby tegoż duetu.

Uchylamy rąbka tajemnicy, że Ko-
copoły wydały już  pierwszą płytę. 
Znajdą się na nich utwory autorskie, 
które jestem przekonana trafią w nie-
jedne gusta muzyczne. Jej premiera 
odbyła się  17 marca! Więcej na ten 
temat na profilu Kocpołów na Fa-
cebooku.

A na koniec jeszcze jedna bomba! 
Wielbiciele Highwaya już na pewno 
to wiedzą, ale jeśli z jakiś przyczyn 
wieść ta do nich nie dotarła, to naj-
nowsza płyta „Wszyscy razem” jest 
już w obiegu. Jej premiera odbyła 
się z okazji Dnia Kobiet 8 marca 
w gliwickim IBU Beers Craft. 

Obie informacje  na pewno zacie-
kawią tych, którzy lubią po prostu 
słuchać dobrej muzyki. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Zielone Czeki 2020

 „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...”

 „Zielone czeki” to nagrody przyznawane 
corocznie z okazji Dnia Ziemi. Przyznawane 
od ponad ćwierć wieku w tym roku doczekały 
się sporych zmian organizacyjnych.

– Uznaliśmy, że przyszedł czas na kilka no-
wych istotnych zmian. Najważniejsze dotyczą 
regulaminu i uczestników konkursu, wprowa-
dzamy nowe kategorie, mamy też zupełnie nowe 

logo konkursu – wyjaśnia Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Tegoroczne nagrody za działalność na rzecz 
ochrony środowiska w województwie śląskim 
przyznawane są w pięciu kategoriach: Eko-
logiczna osobowość roku, Ekogmina roku, 
Najaktywniejsza gmina roku walcząca ze smo-
giem i niską emisją, Inwestycja proekologiczna 

oraz Programy i akcje na rzecz ochrony przyro-
dy i edukacji ekologicznej. W konkursie mogą 
teraz wziąć udział już nie tylko osoby fizyczne, 
ale również gminy, jednostki samorządu tery-
torialnego, przedsiębiorstwa oraz organiza-
cje pozarządowe.

– W swoich działaniach na rzecz ochrony 
środowiska w wielu przypadkach wyróżniają 
się już nie tylko pojedyncze osoby. Dlatego 
postanowiliśmy, że również takie działania 
będziemy doceniać i nagradzać. Stąd nowe 
kategorie i „Zielone czeki” także dla gmin, 
przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych 
– dodaje Tomasz Bednarek.

Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia 
Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
przyznał w 1994 roku. Od tego czasu łącz-

na wysokość przyznanych nagród wyniosła 
ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych 
laureatów znajdują się pasjonaci ochrony 
środowiska – naukowcy, nauczyciele, dzien-
nikarze, przedsiębiorcy.

Laureatów „Zielonych czeków” 2020 plano-
wo mieliśmy poznać 22 kwietnia. Biorąc pod 
uwagę fakt, że kalendarz wielu zapowiadanych 
imprez z wiadomych względów, musiał przejść 
korektę, WFOŚiGW przedłużył termin składania 
wniosków do 31 sierpnia. Laureatów natomiast 
poznamy we wrześniu. 

A ja tymczasem zapraszam do rozmo-
wy z jedną z laureatek edycji ubiegłorocznej  
dr Beatą Urych z Głównego Instytutu Górnictwa 
w Katowicach.

Zeszłoroczna Gala Zielonych Czeków była wy-
jątkowa dla Pani.

Oczywiście samo wyróżnienie jest nobilitujące i jed-
nocześnie zobowiązuje mnie do jeszcze większego 
zaangażowania w działania na rzecz środowiska. Ale 
już sam udział w konkursie jest doskonałą okazją do 
zaprezentowania lokalnych inicjatyw szerokiemu gronu 
odbiorców.   

Co Pani sobie pomyślała, kiedy dotarła do Pani 
wiadomość, że znalazła się Pani w gronie laureatów?

Jak wspomniałam, to dla mnie bardzo ważne wyróż-
nienie. Oznacza, że moja praca została zauważona. To 
zaszczyt znaleźć się w gronie pasjonatów, którzy na co 
dzień troszczą się o stan naszego środowiska. Tym bardziej, 
że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że działalność 
naukowo–badawcza nie przebijaja się tak łatwo do spo-
łecznej świadomości. A przedstawienie szczegółowych 
wyników naszych badań, w sposób atrakcyjny i zrozumiały 
dla każdego, nie jest proste, a czasami wręcz niemożliwe.

WFOŚiGW w Katowicach nagrodził Panią za 
dwa projekty pod tajemniczymi nazwami: MOLOC 
i AWAIR. Gdyby Pani wyjaśniła, co się pod nimi kryje 
i czym były te projekty i jak przebiegała praca nad nimi?

Te dwa projekty są nadal realizowane przez Główny 
Instytut Górnictwa i miasto Katowice oraz międzynaro-
dowe konsorcjum w ramach programów UE.

Projekt AWAIR związany jest z problemem złej jakości 
powietrza i narażeniem na smog dzieci, kobiet w ciąży, 
osób w podeszłym wieku i osób cierpiących na choroby 
układu oddechowego i serca. W przypadku tych grup, 
nawet krótkookresowa ekspozycja na działanie wysokich 
stężeń zanieczyszczeń może nieść za sobą negatywne 
skutki zdrowotne.  W ramach działań pilotażowych 
w Katowicach powstała sieć monitoringu jakości powietrza 
wraz z systemem powiadamiania o ostrzeżeniach i sta-
nach alarmowych. System składa się ze 127 czujników 
i 154 ekranów, na których prezentowane są stężenia pyłu 

zawieszonego (PM10 i PM2,5), pomiary z najbliżej zlo-
kalizowanej stacji WIOŚ oraz indeks jakości powietrza. 
Czujniki i ekrany zamontowane są w  szkołach, żłobkach, 
przedszkolach a także w niektórych przychodniach, 
domach kultury czy ośrodku sportowym.

Natomiast projekt MOLOC związany jest z nowymi 
wyzwaniami jakie stoją przed miastami w obliczu trans-
formacji do gospodarki niskowęglowej, czyli charaktery-
zującej się niskim zużyciem energii i paliw, a co za tym 
idzie niskim poziomem emisji gazów cieplarnianych. 
W ramach projektu, dla każdego miasta, określono  ba-
riery, które uniemożliwiają osiągnięcie celów polityki 
klimatycznej. Nie skupiliśmy się tylko na problemach, 
ale na ich przezwyciężeniu. W ramach projektu powstał 
plan działań dla miast Katowice, który zakłada wdrożenie 
systemu monitorowania zużycia energii w budynkach 
użyteczności publicznej oraz otwarcie „Miejskiego Cen-
trum Energii” - punktu informacyjnego dla mieszkańców, 
gdzie można pozyskać wiedzę na temat oszczędzania 
energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych 
z tym miejskich programów wsparcia.

Jakie przesłanie skierowałaby Pani do potencjalnych 
przyszłych laureatów?

Wszelkie działania proekologiczne są niezmiernie 
potrzebne. Im więcej oddolnych inicjatyw powstaje tym 
lepiej, cieszę się, że dbanie o środowisko zaczyna być coraz 
ważniejszą częścią naszego życia. Niestety obecnie termin 
„ekologia” jest nadużywany.  Zdarza się, że inicjatywy 
określane jako „zielone” i „ekologiczne” wcale takimi 
nie są.  Dlatego tak ważne jest korzystanie z rzetelnych 
źródeł informacji.

A może Pani ma już plan na kolejne przedsięwzięcia 
godne Zielonych Czeków?

Obecnie jesteśmy w ostatniej fazie realizacji projek-
tów. Sporo pracy jeszcze przed nami, ale są już plany na 
kolejne przedsięwzięcia.

ROZMAWIAŁA HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Ważne są rzetelne źródła informacji

Mogło by się wydawać, że zaledwie dni dzielą nas od uroczystej Gali „Zielone cze-
ki”, wydarzenia którego miejsca w ekologicznym kalendarzu nie sposób przece-
nić. Promuje ono bowiem dobre eko postawy, inicjatywy, programy i inwestycje. 
Imprezę co roku w kwietniu organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, doceniając w ten sposób osoby działające 
w sposób szczególny na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Kwiecień tak mocno 
już jest kojarzony z tymże wydarzeniem, że trudno wyobrazić sobie go bez „Zie-
lonych czeków”.
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Dookoła Europy  i nie tylko w Zespole Szkół Technicznych nr 1 
im. W. Korfantego w Chorzowie
Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. 
Korfantego w Chorzowie od kilkunastu 
lat  uczestniczy                  w realizacji wielu 
projektów międzynarodowych. Nauczy-
ciele i uczniowie dzięki temu udziałowi                        
rozwijają swoją wiedzę o różnorodności 
kultur i języków europejskich. Przygoto-
wują się do roli aktywnych obywateli nie 
tylko Europy ale całego świata. Uczą się 
samodzielności, przedsiębiorczości, tole-
rancji, radzenia sobie w nowych, czasem 
trudnych sytuacjach oraz twórczego roz-
wiązywania problemów. 

W chwili obecnej realizowane są w szkole 
projekty: „Fall for water”- współpraca między-
narodowa ze szkołami z Francji, Słowenii, Turcji, 
Rumunii; „Bridging cultures”- współpraca mię-
dzynarodowa ze szkołami z Turcji, Rumunii, Buł-
garii, Grecji, Portugalii, „Be tolerant”- współpraca 
międzynarodowa ze szkołami z Portugalii, Szwe-
cji, Turcji, Włoch, „Live life, give life” - współpraca 
międzynarodowa ze szkołami z Włoch, Turcji, 
Hiszpanii, „Stories as a Part of English Teaching 
and Learning” - współpraca międzynarodowa ze 
szkołami z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Turcji. 

W dniach 5-6.02.2020, Narodowa Agencja 
programu Erasmus+, zorganizowała w War-
szawie seminarium pt.: „Podziel się sukcesem 
programu Erasmus+” dla przedstawicieli szkół, 
w których realizowane były projekty wyróżniające 
się wysoką jakością, podczas oceny raportów 
końcowych. Wśród 30 szkół w Polsce znalazł się 
tez Zespół Szkół technicznych nr 1 z Chorzowa 
z wyróżnionym wysoką jakością Projektem „SHS”. 
Nauczyciele  realizujący projekt wzięli udział 
w  sesjach uczenia się od siebie nowych metod 
i rozwiązań podczas których zaprezentowali swoje 
pomysły realizowane w projekcie. 

W związku z tym podejmowane przez szkołę 
działania stają się zaczynem do wprowadzania inno-

wacji w procesie dy-
daktycznym 

w kontekście lokalnych potrzeb edukacyjnych. 
Wkład realizowanych projektów jest również  bardzo 
ważny w kontekście możliwości rozwijania kompe-
tencji kluczowych przez uczniów, którzy uczą się 
w szkołach realizujących projekty między- naro-
dowe. Kompetencje takie jak komunikowanie się 
w języku obcym, wykorzystywanie nowoczesnych 
techno-logii komunikacyjno–informacyjnych, 
przedsiębiorczość, kompetencja międzykulturowa 
i interpersonalna, są niezbędne do funkcjonowania 
na rynku pracy, przy czym przygotowania do wejścia 
w świat pracy muszą zaczynać się już szkole. 

Tematyka europejska i dziedzictwo kulturowe 
partnerskich krajów stały się bardzo ważnymi 
zagadnieniami, zarówno dla uczniów, jak i nauczy-
cieli. Projekty  rozbudzają  zainteresowanie  kulturą,  
religią, geografią  różnych  krajów  europejskich  
oraz  problemem  kształtowania  się  tożsamości  
narodowej  i tym sa-
mym wpływają na 
umocnienie się 

wśród uczniów i nauczycieli postawy obywatela 
Europy. Znacznie zwiększył się poziom motywacji 
uczniów do rozwijania rozmaitych twórczych 
aktywności, do doskonalenia  komunikacji  w  
językach  angielskim, a także w języku ojczystym. 
Uczniowie pogłębiają umiejętność współpracy 
w grupie zadaniowej, wzrosła ich samoocena, 
a co za tym idzie poczucie własnej wartości oraz 
odpowiedzialności za powierzone zadania. Wielu 
uczniów zyskuje umiejętność  autoprezentacji,  
rozwija się  umiejętności w zakresie tworzenia 
aplikacji biurowych i pozyskiwania informacji ze 
źródeł internetowych. Projekty przyczyniają się 
również  do częstszego stosowania przez nauczycieli  
metod  aktywizujących.  

Udział  w projektach to również   sposób  na  
uatrakcyjnienie  oferty edukacyjnej Zespołu Szkół 
Technicznych nr 1 w Chorzowie, zachęcenie 
rodziców do współpracy oraz wypromowanie 
szkoły w społeczności lokalnej. O tym, czego 
się nauczyli od swoich zagranicznych kolegów, 
i czego sami mogli ich nauczyć uczniowie chętnie  
opowiadają z dumą i entuzjazmem.

Uczniowie ZST nr 1 biorą również rok rocznie 
udział w zagranicznych stażach. Celem zagra-
nicznego stażu jest podwyższenie przez uczniów 
umiejętności i kompetencji zawodowych. Udział 
w zagranicznych stażach jest dla  młodzieży bez-
płatny, w 100% finansowany z funduszy Unii 
Europejskiej. Młodzież ma zagwarantowany: 
dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpie-
czenie, wycieczki autokarowe, kieszonkowe. Do-
datkowo wszyscy uczestnicy otrzymują Europass 
Mobilność, który niewątpliwie wpływa na ich 
atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy. 
Staż zagraniczny, realizowany na wysokim pozio-
mie i uwzględniający unijne standardy, pozwala 
uczniom na odnalezienie właściwej drogi w życiu. 

Również od  1 września  2019 roku szkoła rozpo-
częła  realizację  projektu „Kompetentni na rynku 

pracy” w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Działanie 11.1. Ogranicze-
nie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego 
i średniego.

Projekt  ma na celu wsparcie uczniów, w tym ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach 
zajęć uzupełniających ofertę edukacyjną.

Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie realizacja pod-
stawy programowej w obecnym systemie edukacji, 
szczególnie w dobie aktualnych zmian w systemie 
oświaty, wymaga wdrożenia kompleksowych działań 
wspomagających szkołę w procesie edukacji oraz 
kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych, 
w tym kreatywności, innowacyjności oraz wzmacnia-
nia umiejętności w zakresie pracy zespołowej. Praca 
ta wymaga dostosowania treści, metod i środków 
nauczania do indywidualnych możliwości, zdolności, 
umiejętności i zainteresowań uczniów na zajęciach 
obowiązkowych i dodatkowych, wzbogacających 
ofertę edukacyjną szkoły. W związku z tym ramach  
projektu  zaplanowano realizację dodatkowych zajęć 
edukacyjnych i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych 
w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrod-
niczych oraz diagnozę talentów i kompetencji wraz 
z doradztwem edukacyjno–zawodowym i rozwój 
kompetencji kluczowych inicjatywność i przed-
siębiorczość. Zaplanowano  wsparcie w zakresie 
rozwoju kompetencji kluczowych poprzez szkolenia 
rozwijające umiejętności „miękkie” dla uczniów, 
m.in. „Autoprezentacja” „Praca w zespole”  „Ra-
dzenie sobie ze stresem” „Trening asertywności” 
„Zarządzanie czasem” .

Wszystkie te  działania wpływają na integrację 
społeczności szkolnej a wpływ  projektów na  
szkołę  to  między  innymi poszerzenie oferty 
edukacyjnej dla uczniów.           A.K.



„…Brzydula i piękność, król i cieć też chciałby tak mieć…” 
No czy na pewno? Każdy? Tego będzie dociec trudno. 
Z całą pewnością chcą tak mieć uczestnicy Konkursu Re-
cytacji w Mowie Śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”. 
(Mam nadzieję, że twórcy piosenki z filmu „Zaplątani” 
wybaczą mi, że utwór ten posłużył mi jako punkt odnie-
sienia do moich rozważań).

Chcą tak mieć od 29 lat! Przez ten czas chętnie zgłaszają się do 
tegoż konkursu i recytują. O czym? Ano o downych śląskich dzie-
jach, świętach, tym co pomiędzy hasiokiem i familokiem, o swoich 
starzykach, starkach, ciupaniu w szkata, fusbal i inksze gry i zabawy, 
kere za bajtla były tak popularne, niczym dzisiejsze komputry. – 
To rzeczywiście szmat czasu – mówi Joanna Piećko-Szopińska, 
dyrektor SP nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie, 
która jest współorganizatorem wydarzenia. – Jesteśmy szczęśliwi, 
że mimo tego upływu czasu, wielu zmian modowych, społecznych, 
to nadal nasze serca biją mocno dla Śląska, dla tego, by śląską 
mowę kultywować, a tym samym pielęgnować nasze korzenie, by 
o nich nie zapominać. To jest właśnie możliwe dzięki tej zdolnej 
pracowitej młodzieży, która chce, potrafi. To dzięki naszym na-
uczycielom, którzy wspierają uczniów w ich przygotowaniach do 
konkursu, pomagają w nauce tekstów. Sami nierzadko gwary nie 
znają, ale wówczas angażujemy niemal całe grono pedagogiczne, 
wymieniamy się doświadczeniami, poszukujemy słów i to jest 
wspaniałe – zaznacza Joanna Piećko-Szopińska.

W wydarzeniu bierze udział młodzież z całego regionu: między 
innymi ze szkół w Świętochłowicach, Bieruniu, Rudy Śląskiej, 
Chorzowa, a nawet Istebnej!

Co ciekawe, w historii konkursu przewijają się dwie liczby: 
wspomniane już 29 i 19. Co to oznacza? – Wszystko zaczęło się 29 
lat temu w IV Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie – wyjaśnia 
Iwona Zarzycka, która wspólnie z Grzegorzem Zarzyckim poddała 
pomysł przedsięwzięcia konkursu gwary śląskiej dla młodzieży. – 
Profesor Grzegorz Zarzycki zorganizował najpierw konkurs dla 
szkół średnich. Parę lat później SP nr 18, wówczas jeszcze Gimna-
zjum nr 8, dołączyło organizacyjnie do inicjatywy, stwarzając tym 
samym możliwość udziału w niej naszym gimnazjalistom. Zatem 
formuła, która obejmowała początkowo wyłącznie młodzież ze 
szkół średnich poszerzyła się o nowe kategorie wiekowe. Obecna 
SP nr 18 jest w konkursie już 19 lat. 12 lat temu nasza szkoła z kolei 
wyszła z propozycją dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 

w Chorzowie, by zorganizowali taki konkurs dla klas 1-6 i włączyli 
się do wspólnej zabawy – tłumaczy Iwona Zarzycka.

Jak pokazuje przykład ZSMS i chorzowska SP nr 2, która w tym 
roku po raz pierwszy przeprowadza konkurs dla tych najmłodszych 
(klasy 1-6) formuła się rozrasta i dołączają coraz to nowe placówki. 
A zatem no nie sposób nie pokusić się o stwierdzenie, że no każdy 
chciałby tak mieć. Mieć dar słuchania opowieści rodzinnych, 
w których gwarą posługujemy się na co dzień. Słuchania i czer-
pania z nich tego, co najcenniejsze, najistotniejsze i przelewania 
tego na papier. Warto podkreślić bowiem zaangażowanie niekiedy 
i całych rodzin, a szczególnie tych domów, w których godało się 
od zawsze. Godały starzyki i fatry, a zatem normalnym jest, że 
i bajtle godają. I recytują! – To ważne, by każdy chciałby tak mieć. 
Dziś dzieci i młodzieży mówiącej gwarą jest coraz mniej. Gwara 
niestety zanika, więc jeżeli tego typu przedsięwzięcia nie będą 
miały miejsca, jeżeli nie będziemy tego nagłaśniać i pokazywać, 
jak jest to ważne i wartościowe, to stracimy coś, co jest ogromną 
częścią naszej tożsamości – kwituje Joanna Piećko-Szopińska. 

 - No bo dziś wszak nie ma gańba po śląsku godać – uważa 
senator Marek Plura, znany w całej Polsce parlamentarzysta 
z promowania Śląska, jego tradycji, kultury i gwary właśnie. Jak 

przekazuje w nadesłanym specjalnym liście, to inicjatywa godna 
naśladowania, a udział w niej jest bardzo ważny, satysfakcjonu-
jący i stanowiący powód do dumy. Pokazuje bowiem, jak trzeba 
godać po śląsku i dbać o tradycję regionu, w którym się mieszka. 
Dziś tożsamość regionalna nabiera nowego sensu i znaczenia. 
Zdaniem Marka Plury wszyscy jesteśmy świadkami ogromnych 
zmian w Polsce i Europie. Podtrzymanie więzi regionalnych wy-
daje się być obecnie jednym największych wyzwań współczesnego 
świata: „Nie zapominajcie o swoich regionalnych korzeniach, bo 
to właśnie nasze małe ojczyzny stanowią o sile regionów, o sile 
nas wszystkich. Dlatego tak ważne jest kreowanie pozytywnego 
wizerunku Śląska. Bądźcie ambasadorami śląskiej godki, bo to 
przyszłość nasza i naszego regionu. Pielęgnujcie w sercach wspo-
mnienia o miejscach, które Was ukształtowały i przygotowały do 
dorosłego życia. Godejcie”!

Czy każdy chciałby zatem tak mieć? No myślę, że tak. Inna 
odpowiedź tu paść nie może. Goniec Górnośląski na pewno, od 
wielu lat twowarzysząc wydarzeniu jako patron medialny. Patronat 
honorowy nad konkuresm tradycyjnie objął też Prezydent Miasta 
Chorzów Andrzej Kotala.

TEKST: HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Każdy chciałby tak mieć
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KONKURS RECYTACJI W MOWIE ŚLĄSKIEJ 
„ŚLĄSKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA”

Laureaci eliminacji w dniu 10.03.2020
1. Damian Grygieraski ze Szkoły Podstawowej nr 15  
w Chorzowie
2. Damian Hajduła ze Szkoły Podstawowej nr 34 w 
Chorzowie
3. Martyna Labus ze Szkoły Podstawowej nr 17 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Świętochłowicach
4. Szymon Kubas z Salezjąńskiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Świętochłowicach
5. Piotr Cmok ze Szkoły Podstawowej Sportowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Rudzie Śląskiej
6. Hanna Brylczak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Rudzie Śląskiej
7. Patrycja Górnik z Liceum Ogólnokształcącego z 
Bierunia
8. Dominik Ziajka z Liceum Ogólnokształcącego w 
Bieruniu
9. Julia Rucka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Istebnej
10. Daniel Zimoch z IV Liceum Ogólnokształcącego w 
Chorzowie
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Ostatnimi czasy, w związku z zaistniałą pandemią korona-
wirusa, pracownicy oraz przedsiębiorcy muszą zmierzyć się 
z nieoczekiwaną sytuacją, która jest dotkliwa dla całej gospodarki 
kraju. Coraz częściej są podnoszone głosy, aby w zaistniałej 
sytuacji wykorzystać istniejące instrumenty prawne. Jednym 
z owych zastosowań, proponowana jest regulacja  Kodeksu 
Pracy, tzw. przestój w pracy. Abstrahując od skuteczności i moż-
liwości tego rozwiązania w trakcie pandemii, poniżej zostanie 
przedstawiony ogólny zarys tego zagadnienia.

Przestój w pracy ogólnie rozumiany jest jako nieprzewidziana 
przerwa w świadczeniu pracy, której wynikiem jest obiektyw-
na przesłanka niemożności jej świadczenia. Przechodząc do 
istoty sprawy należy zważyć, iż zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu 
Pracy: „Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli 
był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn 
dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wyni-
kające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką 
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagro-
dzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków 
wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku 
wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie 
odrębnych przepisów”.  Zgodnie z obowiązującym poglądem 
Sądu Najwyższego, „wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodat-
kiem funkcyjnym (uchwała (7) z 30.12.1986 r., III PZP 42/86, 

OSNCP 1987/8, poz. 106). W tezie 2 wyroku z 16.11.2000 r., 
I PKN 455/00, OSNAPiUS 2002/11, poz. 268, SN podzielił ten 
pogląd, stwierdzając że do wynagrodzenia przewidzianego 
w art. 81 § 1 nie mają zastosowania zasady obowiązujące przy 
ustalaniu wynagrodzenia za urlop i wobec tego w wynagrodzeniu 
tym nie mogą być uwzględnione inne składniki niż te, które 
wynikają z zaszeregowania pracownika i są określone stawką 
godzinową lub miesięczną.” 

Dalej należy wskazać, że nie ma legalnej definicji przeszkód 
doznanych przez pracownika w wykonywaniu pracy z przyczyn 
dotyczących pracodawcy. Uwzględniając kontekst, w jakim 
w komentowanym przepisie został użyty termin „przeszkoda”, 
jej pojęcie należy odnosić tylko do sytuacji związanych z obo-
wiązkiem gotowości pracownika do pracy, a zatem zachodzących 
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, 
tzn. w czasie pracy. Nie są nim objęte zdarzenia usprawiedli-
wiające nieobecność pracownika w pracy. Usprawiedliwiona 
nieobecność w pracy polega bowiem na zwolnieniu pracownika 
z obowiązku świadczenia pracy i pozostawania w dyspozycji 
pracodawcy. Z istoty swej wyklucza zatem istnienie po stronie 
pracownika gotowości do pracy.

Przeszkodę w wykonywaniu pracy stanowią zdarzenia za-
kłócające normalny proces pracy, tj. wykonywanie zwykłych 
czynności składających się na treść obowiązku świadczenia pracy 
, czyli ujawnione, względnie powstałe podczas wykonywania 

pracy albo bezpośrednio przed rozpoczęciem jej wykonywania. 
Przeszkoda może oddziaływać na osobę pracownika, przedmiot 
jego pracy, pomieszczenie, w którym praca jest wykonywana, 
maszyny i urządzenia techniczne.

Opisana w niniejszym artykule tematyka ma coraz większą 
doniosłość, z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii korono-
wirusa. Niemniej ustawodawca winien przygotować ustawy 
specjalne, które pomogą nie tylko pracownikom przetrwać 
zaistniałą sytuację, ale i również przedsiębiorcom, którzy są 
w przeważającej mierze pracodawcami. 

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII ADWOKACKIEJ MATEROWSKI 

NOWAK S.C., UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Zastosuj odżywianie zgodnie 
z Zegarem Sumeryjskim czyli 
1-3-5 (więcej na facebooku : 
DyplomowanyNaturopata)

Dzięki temu jesz do syta, bez gło-
dzenia się, bez denerwowania, bo 
jesteś głodna, głodny, masz wię-
cej energii, Twoje ciało zmienia 
się w swoim rytmie, dzięki czemu  
jesteś bardziej atrakcyjniejsza, 
atrakcyjniejszy dla siebie i innych 
, wyglądasz młodziej, zdrowiej, 
masz lepszą sprawność fizyczną, 
intelektualną, większą kreatyw-
ność. 
Czy przy stosowaniu diet trzeba 
mordować, katować się jakimiś 
ćwiczeniami? Z doświadczenia i te-
stowania ...
Ćwiczenia wspomagają uzyskanie 
efektów i mogą je przyspieszyć, 
co oznacza, że jeśli ich nie zasto-
sujesz, to efekty i tak będą, ale 
wolniej i w dłuższej perspektywie. 
Jednak czemu by nie połączyć 
przyjemnego z pożytecznym?
Taniec – np. rumba to może być 
aktywność, która łączy i ruch i 
przyjemność Co Ty na to?
To gdzie idziemy potańczyć, by 

ładnie wyglądać ?
Czemu wiele przepisów na od-
chudzanie jest słabych, mają ze-
rowe efekty, a potem znowu efekt 
JOJO?
Jeśli głodzisz organizm pozbywa 
się on zapasów witaminowo mine-
ralnych i jak uznajesz, że już efekt 
został osiągnięty i wraca się do 
wcześniejszych nawyków, to orga-
nizm stara się nadrobić oraz nagro-
madzić na następne takie „cienkie” 
czasy.

Ponadto gubi nas:
- brak konsekwencji
- powrót do starych nawyków ży-
wieniowych
- złe łączenie produktów
- brak efektów
- wiele oczekiwań i zniechęcenie
Zapraszam na mojego facebooka 
Dyplomowany Naturopata

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

O odchudzaniu 
i dietach cud 
cz. III

Pojęcie przestoju w pracy. Przywileje oraz obowiązki

Untitled-1   1 17.03.2020   18:59:33



informator Nr 4 (51) l 2 kwietnia 2020 r.www.goniec-gornoslaski.pl 9

„Energia, technologie, szanse na prze-
trwanie”  –   to tytuł najnowszej edycji 
programu rezydencji artystycznych „Per-
formatywny Magazyn”. Muzeum Śląskie 
zaprasza artystów do udziału w nim już 
po raz czwarty. Termin składania projek-
tów upływa równo za miesiąc 17 kwietnia.

 
Ze względu na przemysłową historię Górnego 

Śląska fundamentalnym zagadnieniem dla tego 
regionu jest energia. W epoce przejściowej, w której 
znajdujemy się w perspektywie globalnej, ma ona 
również olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju 
cywilizacji i ekosystemów Ziemi. Temat tego-
rocznej edycji programu – Energia, technologie, 
szanse na przetrwanie – ma zachęcić do eksploracji 
problemów dwóch powiązanych ze sobą nurtów: 
technologicznych ekosystemów współczesnego 
życia i kurczących się zasobów energii, która jest 
niezbędna do jego podtrzymania.

Program rezydencji artystycznych, organizo-
wany przez Muzeum Śląskie już po raz czwarty, 
jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych 
i performatywnych z Polski i zagranicy. Jego 
celem jest umożliwienie artystom zdobywanie 
nowych doświadczeń poprzez realizację projektów 
twórczo reinterpretujących zaproponowany przez 
Muzeum temat. Program w szczególności jest 
skierowany do osób, które chcą rozwijać własną 
twórczość poprzez sięganie po nowe zakresy 
tematyczne lub środki wyrazu.

Istnieje możliwość zgłaszania się do programu 
pojedynczych osób lub zespołów. Chętni mogą 
zgłosić maksymalnie dwa pomysły, z których 
jednak zrealizowany zostanie tylko jeden. Czas 
trwania jednej rezydencji wyniesie od 15 do 
30 dni. W zależności od rodzaju projektu, czas 
prezentacji może wynosić od 1 do 10 dni ro-
boczych, choć Muzeum może podjąć decyzję 
o przedłużeniu tego okresu.

KOORDYNATORKA PROJEKTU: 
MARZENA CZERNY-KEHL

Performatywny Magazyn 2020

Pisze się
O czym mowa? O scenariuszu do „Pio-

trusia Pana”, najnowszej premiery którą 
przygotowuje Teatr Czarnego Tła. Co 
widać na zdjęciu! Bo gdy ludzi w teatrze 
brak, ktoś ten scenariusz przecież napisać 
musi! Na szczęście zespół artystyczny 
ma na kogo liczyć. Patrząc na zaanga-
żowanie piszących, myślę: no co się tu 
może nie udać? Jestem przekonana, że 
ponownie będzie to cudownie kolorowa, 
fluorescencyjna, magiczna przygoda, jaka 
tylko na czarnym tle zadziać się może. 
Po prostu Nibylandia, o której każdy 
marzy. Ja marzę! 

HGM

Inga i Mutek
MARIAN PIEGZA

WYDAWNICTWO: NOVAE RES
Przeszłości nie można 

zmienić, ale czy można 
o niej zapomnieć?

W sierpniu 1939 roku 
Inga Sobik ma siedemna-
ście lat i żyje nadzieją na 
wielką miłość, rodzinę, 
słowem – szczęście. Wy-
buch wojny sprawia, że jej 
marzenia schodzą na dru-
go plan, a ona sama, jako 
córka powstańca śląskiego, 
zostaje wysłana na roboty 
przymusowe do Niemiec. 
Przyjaźń i miłość, jakie tu 
niespodziewanie znajduje, 
pomagają jej przetrwać ten 
trudny czas. Wkrótce Inga 
wraca w rodzinne strony 
i zaczyna układać sobie ży-
cie w realiach odmienionej 
powojennej Polski, która 
w niczym nie przypomina 
kraju , za którym tak tęsk-
niła. Miejsca i ludzie, których znała i kochała, powoli odchodzą w przeszłość, 
a myśl o lepszym jutrze wydaje się nierealną mrzonką. Tymczasem na świat 
przychodzi syn Ingi. Waldek, zwany Mutkiem, a w życiu rodziny Sobików 
rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział…

Między innymi właśnie ta książka będzie nagrodą w naszym Wielkanoc-
nym Konkursie!

Herbatka 
o piątej!

BILL BRYSON
WYDAWNICTWO ZYSK

Podążając trasami 
z Bognor Regis na 
południu do Cape 
Wrath na północy, 
zahaczając o cał-
kiem nowe, nieopi-
sywane wcześniej 
miejsca i spotykając 
ludzi, których zwy-
kła codzienność jest 
źródłem nieustan-
nego zagrożenia, ten 
niefrasobliwy Ame-
rykanin odkrywa 
cudownie piękny, 
uroczo ekscentrycz-
ny i ujmująco specy-
ficzny kraj. Dzięki 
osobliwej zdolności 
autora do przyciąga-
nia rzeczy śmiesz-
nych, dziwnych, 
zdumiewających 
i niedorzecznych jego przygody nabierają szczególnych rumieńców, 
a książka jest przyczyną niekontrolowanych wybuchów śmiechu. 

TERMINARZ:
1. Termin składania projektów upływa 17 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00. Należy je 

przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem: „Performatywny Magazyn 2020”.
2. Pierwsza selekcja projektów nastąpi do 8 maja 2020 r.
3. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub tele-

fonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy 
z jury. O terminie rozmowy zaproszeni artyści zostaną powiadomieni mailowo, najpóź-
niej do dnia 12 maja 2020 r. Do tego dnia na stronie Muzeum zostanie ogłoszona lista 
osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

4. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29 maja 2020 r.
Więcej na www.muzeum.skalskie.pl
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

INNY KWIECIEŃ
To jest kwiecień nietypowy
zastygł świat w mrocznym pytaniu
czarne myśli drążą głowy
sens wyraża się w czekaniu

Jaki dzień jutro nadejdzie
czy pozwoli sny ocalić
czy to nasze TU jest WSZĘDZIE
czy jest po co świt nasz chwalić?

Mądrym trzeba być do bólu
i roztropnym i myślącym
natchnij nas Niebieski Królu
nie każ jutro być wątpiącym

Chcemy dobra dla nas wszystkich
nie skąpimy go nikomu
daj nadzieję nam i bliskim
a my...zostaniemy w domu

Ja to ty...a my to wszyscy
patrzmy w innych tak jak w siebie
obcy niech się staną bliscy
innym daj co chcesz dla siebie

A za chwilę Zmartwychwstanie
cud nad cudy...Wielkiej Nocy
marzę...że nam się dostanie
choćby okruch boskiej mocy

 ZBIGNIEW STRYJ

Siemianowickie Centrum Kultury „Bytków”, 9.02., godz. 18.00

Zajmuje muzyka. Nie tylko towarzyszy 
nam w trakcie kluczowych wydarzeń 
dla regionu, jest także nieodłącznym 
elementem naszego codziennego 
życia. To właśnie Śląsk jest domem ro-
dzinnym wielu twórców, którzy zyska-
li uznanie na całym Świecie.

Jak więc jeśli nie muzyką mówić o Powsta-
niach Śląskich i inspirującej historii tego miejsca?

Teatr Rozrywki wraz z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Śląskiego oraz Akademią 
Muzyczną w Katowicach zaprasza do udzia-
łu w LARMIE! Ogólnopolskim Konkursie na 
Współczesną Piosenkę Inspirowaną Powstaniami 
Śląskimi. Konkurs skierowany jest do twórców 
muzyki z całej Polski. Zarówno tych stawiających 
pierwszej kroki na estradzie jak i tych, którzy 
mają już na swoim koncie pierwsze płyty. Laureat 
konkursu wyłoniony w trakcie Koncertu Fina-
łowego w Teatrze Rozrywki otrzyma 10 000 zł, 
możliwość nagrania teledysku oraz udział w na-
graniu okolicznościowego albumu muzycznego.

 - Lata 2019-2021 są dla Górnego Śląska 
latami wyjątkowymi, to 100 rocznica wybuchu 

Powstań Śląskich, wielkiego zrywu powstań-
czego, który doprowadził do powrotu części 
Górnego Śląska do Polski. To niepowtarzal-
na okazja by wspomnieć ten wyjątkowy czas 
i przywołać emocje, które na Śląsku wciąż są 
bardzo żywe.

W Polsce jednak wiedza o trzech Powsta-
niach Śląskich jest wciąż mało powszechna. 
Chcemy więc zachęcić wszystkich do zainte-
resowania tym szczególnym czasem w historii 
Górnego Śląska. Ogłaszając LARMO – ogól-
nopolski Konkurs na Piosenkę Inspirowaną 
Powstaniami Śląskimi pragniemy skłonić 
młodych twórców do własnych przemyśleń, 
konstatacji i poszukiwań inspiracji. Jak dziś 
ten niezwykły okres w historii, sens i trud 
walki Ślązaków o niepodległość porusza myśli 
i emocje Artystów?

Konkurs ma charakter otwarty, nie chcemy 
ograniczać się do żadnej formy czy stylu mu-
zycznego. Niech prowadzą nas własne emocje 
i osobiste inspiracje. 

- Zapraszam do udziału w konkursie – za-
chęca dyrektor Teatru Rozrywki Aleksan-
dra Gajewska.

Więcej na http://larmo.teatr-rozrywki.pl/

Szczególne miejsce  
w historii Śląska

ANNA SZANECKA
UR. 07.03.1920 – ZM. 12.11.2009

„Jak mnie pytano, skąd pochodzę, to zawsze mówiłam, że z Siemia-
nowic Śląskich” – tak odpowiadała Anna Szanecka, bo chociaż urodziła 
się 7 marca 1920 roku w Warszawie, większość swojego życia spędziła  
w Siemianowicach Śląskich. 

Miejska Biblioteka Publiczna istnieje w Siemianowicach Ślą-
skich od wielu lat, zajmując na kulturalnej mapie miasta zna-
czącą pozycję. Jest miejscem lubianym, chętnie odwiedzanym 
przez mieszkańców Siemianowic nie tylko, by wypożyczyć do-
brą książkę, ale i poczytać prasę, obejrzeć wystawę, spotkać się  
z autorem, wziąć udział w warsztatach, a nawet poćwiczyć pilates. 

Z końcem 2019 roku pojawiła się grupa inicjatorów, którzy zawnio-
skowali o nadanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach 
Śląskich imienia Anny Szaneckiej. W wyniku tych działań 27 lutego 
Rada Miasta podjęła uchwałę o nadaniu imienia Anny Szaneckiej 
siemianowickiej książnicy. 

6 marca (w przeddzień 100. urodzin Pani Anny) w bibliotece 
odbyła się uroczystość nadania imienia Anny Szaneckiej, na którą 
przybyło wielu znamienitych gości. Z nieukrywaną przyjemnością 
gościliśmy członków rodziny, począwszy od synów Pani Szaneckiej, 
Jej wnuków, a na prawnukach kończąc. Liczną reprezentację stanowili 
również wychowankowie Pani Anny. Ponadto swoją obecnością 
uroczystość uświetnili przedstawiciele władz miasta i wielu innych 
wybitnych gości . 

Po niezwykle ciepłych i ważnych przemowach ze strony rodziny, 
władz miasta oraz Pani Dyrektor Biblioteki, nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W części artystycznej mogliśmy 
podziwiać występ dzieci uczęszczających do świetlicy Młodzieżowego 

Domu Kultury im. Henryka Jordana. Właśnie to miejsce było dla 
naszej patronki niezwykle ważne. To tam Pani Szanecka zostawiła 
swoje serce, będąc przez wiele lat związana z tą placówką. 

Za swoją działalność otrzymała Medal im. dr Henryka Jordana, 
a 28 maja 1992 roku otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Siemianowice Śląskie. Wychowankowie Pani Anny niejednokrotnie 
podkreślali, jak mądrze potrafiła ich ukierunkować. 

Po części oficjalnej na gości czekał poczęstunek przygotowa-
ny przez Zespół Szkół Cogito. Rozmowom i wspomnieniom nie 
było końca. 7 marca w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego  

w Siemianowicach Śląskich zakończono obchody uroczystości 
Mszą Św. w setną rocznicę urodzin Pani Anny Szaneckiej. Mszę 
koncelebrował Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej Andrzej 
Iwanecki – także wychowanek Pani Anny Szaneckiej.

Osoby chcące bliżej przyjrzeć się działalności Pani Anny Szane-
ckiej zapraszamy do naszej galerii, gdzie można oglądać wystawę 
poświęconą sylwetce tej znakomitej siemianowiczanki. Zebrane 
na wystawie materiały pochodzą ze zbiorów rodziny i przyjaciół, 
biblioteki, MDK im. H. Jordana oraz Muzeum Miejskiego.

PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA

Anna Szanecka patronką Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Siemianowicach Śląskich
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Nasze recenzje

Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza

Jeśli o „Historie łóżkowe” chodzi, to wyłącznie z ekipą 
z Rzeszowa! Sztuka autorstwa kanadyjskiego drama-
turga Norma Fostera uznana jest za najlepszą komedię 
w jego dorobku, no a jeśli reżyserii podjął się Marcin Sła-
wiński, znany mistrz farsy i komedii, to o tym, że to po 
prostu najlepsza wersja tego utworu przekonywać nie 
trzeba. 

Wersja, bo „Historie łóżkowe” doczekały się wielu odsłon sce-
nicznych, także takich pod nieco zmienionym tytułem, które 
z utworu Fostera zrobiły ani komedię, ani romantyczną. 

Wcielający się w postaci „Historii łóżkowych” aktorzy AVE 
Teatr tworzą za to bardzo wyważoną, pełną dobrego smaku, 
a jednocześnie inteligentnego humoru opowieść, w której losy 
bohaterów przedziwnie się przeplatają, łączą się w taki sposób, 
że jej zakończenie będzie dla widza z pewnością zaskoczeniem, 
a wszystko kręci się wokół łóżka rzecz jasna. Albo bezpośrednio 
w nim! Pewnym jest, że to co na pozór wydaje się takie oczywiste, 
błahe, a nawet nudne – jak chociażby życie seksualne małżonków 
z długoletnim stażem, czy pozasceniczne oblicze podstarzałej 
gwiazdy rocka i jego fanki... Naprawdę okaże się...No jakie? Co 
odkryją włamywacze i jak swoje życie przewartościuje goniący 
jak oszalały za sukcesem antenowym dziennikarz? Finał będzie 
co najmniej interesujący. 

Grają: Beata Zarembianka, Marta Sroka, Aleksander Janiszewski, 
Kornel Pieńko, Piotr Rybak. Reżyseria Marcin Sławiński Tłuma-

czenie Mirosław Połatyński, scenografia i kostiumy Barbara Guzik, 
muzyka Jarek Babula. Premiera odbyła się jesienią zeszłego roku. 

Zachęcam do wnikliwego śledzenia wydarzeń kulturalnych w na-
szym regionie. Spektakl bowiem gości na śląskich scenach często. 
Jest lubiany, oglądany i oblegany, czego sama byłam świadkiem 
niedawno w Teatrze Rozrywki. Gwarantuję, że w jego trakcie nie 

tylko się uśmiechniecie, roześmiejecie, czy spadniecie z krzesła 
ze śmiechu, ale też wzruszycie, pozostając po jego obejrzeniu 
z cudowną refleksją do przemyślenia. Każdy z nas przecież, tak jak 
i bohaterowie „Historii łóżkowych” poszukuje bliskości, akceptacji, 
a nade wszystko miłości! Znajdźcie ją i Wy! Gorąco polecam!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Tylko z AVE Teatr

Komisja konkursowa nagrodziła „Morze ciche”. Spektakl w re-
żyserii Łukasza Zalewskiego poza piękną oprawą wizualna ma 
walor edukacyjny, którego nie sposób przecenić.

Powstał z myślą o osobach niesłyszących i niedosłyszących, 
występujące w nim aktorki zabrzańskiej sceny Joanna Pawińska-
-Romaniak, Anna Konieczna i Danuta Lewandowska specjalnie 
dlatego nauczyły się języka migowego. 

O „Morzu cichym” na łamach Gońca Górnośląskiego pisaliśmy 
wielokrotnie! Przypomnijmy zatem, że to poruszająca i przejmu-

jąca, a jednocześnie pełna ciepła i cudownego finału o zapachu 
budyniowych ciastek i czeeeekoooolaaadyyy opowieść o niesły-
szącym chłopcu Emilio. Osadzona nad brzegiem morza, które tak 
naprawdę nigdy nie cichnie. Spektakl posiada ponadto elementy 
teatru ulicznego przez co wydaje się być bliżej widza, dla widza. 
Scena Kameralna czyni go bliskim na wyciągnięcie ręki i mąki.

Spektakl ten jak to na morze przystało opłynął całą Polskę 
i był prezentowany w szkołach i innych placówkach oświatowo-
-wychowawczych, opiekuńczych. Jak zapowiadają twórcy „Morza 

cichego” w tym roku zabierzemy w rejs młodzież i nauczycieli ze 
szkół w: Będzinie, Strzelcach Opolskich, Dąbrowie Górniczej, Białej 
Drugiej, Wadowicach, Orzeszu, Lublińcu, Wielowsi, Tarnowskich 
Górach, Piekarach Śląskich. W każdej ze szkół zagramy dwukrot-
nie. Bardzo nam zależy, żeby spektakl zobaczyły dzieci słyszące 
i nie słyszące. Bardzo ważnym elementem tego przedstawienia 
jest integracja. Po spektaklu aktorki poprowadzą warsztaty, które 
będą miały na celu umocnienie tej integracji. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Teatr Nowy w Zabrzu po raz drugi laureatem Konkursu im. Jana Dormana
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KONKURS IM. JANA DORMANA

jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia jakości arty-
stycznej przedstawień prezentowanych w placówkach 
oświatowych. W bieżącej, piątej edycji, zmieniamy jego 
formułę: mogą do niego aplikować samorządowe instytu-
cje kultury oraz organizacje pozarządowe, które w swoim 
repertuarze mają spektakl przeznaczony dla młodzieży 
w wieku 10-15 lat oraz chcą go prezentować w szkołach 
wraz z działaniami edukacyjnymi.
Tym samym rezygnujemy ze wsparcia produkcji nowych 
przedstawień – zauważyliśmy bowiem, że w ciągu ostat-
nich lat powstało wiele znakomitych spektakli dla młodzie-
ży – zarówno w poprzednich edycjach Konkursu im. Jana 
Dormana, jak i poza nim. To propozycje przygotowane z 
myślą o potrzebach młodych ludzi. Zależy nam na tym, 
by miały one szansę zostać zaprezentowane właśnie w 
placówkach oświatowych po dostosowaniu do specyficz-
nych szkolnych warunków. Mamy nadzieję, że wizyta teatru 
sprawi, że młodzież zacznie się interesować tą formą sztu-
ki, dostrzeże w niej przestrzeń rozmowy o ważnych dla niej 
sprawach, a dla artystów bezpośredni kontakt z widzem 
poza murami instytucji okaże się wielką przygodą.
Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Insty-
tut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. 
Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca 
polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor 
Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.
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