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czytaj�na�str.�12

WALCZĄ�ZE�SKUTKAMI�EPIDEMII
Katowice, bo koronawirus to nie tylko wszak 
zagrożenie�dla�naszego�zdrowia�i�życia.�

Str.3

R E K L A M A

„Wiosna! Znów nam przybyło lat…” No mnie w przeciągu minionego miesiąca z pewnością i dosłownie 
i w przenośni… Tak jak w tej starej harcerskiej piosence. 

Str. 7

Cieplejszy wieje wiatr…
Ponad�trzy�miliony�dwieście�tysięcy�złotych�na�zagospoda-

rowanie�zużytych�ubrań,�wykorzystywanych�przez�lekarzy,�
ratowników�i�personel�medyczny�podczas�opieki�nad�chorymi�
na�koronawirusa�–�to�wkład�16�Wojewódzkich�Funduszy�
Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�w�walkę�ze�skut-
kami�COVID-19.�Inicjatywa�realizowana�jest�pod�patronatem�
Ministerstwa�Klimatu�i�Agencji�Rezerw�Materiałowych.���-�
Wszyscy�jesteśmy�bardzo�wdzięczni�Medykom,�którzy�co-
dziennie�wykonują�ogromną�pracę,�opiekując�się�chorymi�na�
COVID-19,�niejednokrotnie�narażając�własne�zdrowie�i�życie.�
Bezpieczne�zagospodarowanie�zużytych�ubrań�ochronnych�
i�maseczek,�wykorzystywanych�przez�personel�medyczny,�
jest�bardzo�istotnym�zadaniem,�którego�bieżąca�realizacja�
wymaga�wsparcia�-�mówi�minister�klimatu�Michał�Kurtyka
Aż�milion�złotych�przekaże�na�ten�cel�Wojewódzki�Fun-

dusz�Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�w�Katowi-
cach.�Środki�zostaną�przeznaczone�na�zbiórkę,�transport�
i�unieszkodliwianie�odpadów�medycznych�o�właściwościach�
zakaźnych,�powstających�w�związku�z�przeciwdziałaniem�
COVID-19.�
-�To�trudny�czas�dla�nas�wszystkich.�Służba�zdrowia,�

która�walczy�z�pandemią�koronawirusa,�sama�musi�być�
teraz�szczególnie�chroniona.�Dlatego�podjęliśmy�decyzję�
o�przekazaniu�1�mln�zł�na�pomoc�szpitalom�w�wojewódz-
twie�śląskim,�walczącym�ze�skutkami�COVID-19�–�mówi�
Tomasz�Bednarek,�prezes�WFOŚiGW�w�Katowicach.
Pieniądze�otrzymają�placówki�medyczne,�w�których�

zorganizowano�oddziały�zakaźne�i�obserwacyjno-zakaźne�
z�terenu�województwa�śląskiego,�znajdujące�się�w�wy-
kazie�placówek�wskazanych�przez�Wojewodę�Śląskiego�
Jarosława�Wieczorka.�

A�ja�zapraszam�do�naszej�rubryki�Ekologia�na�str.�5.�
W�tym�wydaniu�pod�lupę�weźmiemy...�Śmieci!
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WFOŚIGW W KATOWICACH POMAGA 
W WALCE Z COVID-19



Nie wiem jak Wy Dro-

dzy Czytelnicy, ale ja 

nadrabiam!� Nie� mówię,�

że� za� sprawą� pandemii�

mam� jakoś�więcej�czasu,�

bo� praca� nad� każdym�

nowym� numerem� i� por-

talem,� jest� dosyć� cza-

sochłonna,� niemniej� tak�

jakoś�więcej� czasu� moż-

na� wygospodarować� na�

to,� na� co�w� normalnych�

warunkach�się�go�nie�ma,�

albo�ma�się�go�nie�za�wie-

le.�Przyznaję�uczciwie,�że�

jeszcze� nie� wypracowa-

łam� tej� umiejętności,� by�

codziennie� czytać� książ-

ki.�Nawet�dla�paru�stron�

czasem�nie�znajduję�siły�i�chęci�i�…�czasu�rzecz�jasna.�A�teraz?�Tak!�

Spory�stosik,�który�leżał�na�szafce�przy�moim�łóżku,�nagle�gwałtow-

nie�zniknął.�Trzeba�ustawić�zatem�piramidkę�od�nowa.�Tak,�nadra-

biam�zaległości�czytelnicze,�nadrabiam�zaległości�fi�lmowe.�A�Wy?�

Jakie�zaległości�nadrabiacie?
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Kto to mógł przewidzieć, że w naszym 
roku jubileuszowym przypałęta się taki ko-
ronawirus. No cóż! Jak pech, to pech i choć 
w chwili obecnej, trudno powiedzieć, jak 
to będzie z obchodami naszego 5-lecia 
z końcem roku, to nikt tego faktu nie zmie-
ni, że 1 grudnia to 5 lat nam „stuknie”. 
Tak! 5 lat od kiedy wznowiłam druk (po 
niemalże 3 latach przerwy wydawniczej). 
Fakt jest faktem i żadna pandemia nie jest 
w stanie tego zmienić. I dla mnie to powód 
do ogromnego szczęścia, że reaktywacja 
gazety z przeszło pół wiekową tradycją 
się powiodła i postępuje. Zmianom mogą 
ulec jedynie niektóre terminy, ale bądźcie 
spokojni… Co się odwlecze, to nie uciecze. 

Wszak wiele imprez, czy jubileuszy właśnie 
się przekłada z bardzo różnych powodów. 
Nie tylko przez koronawirusa, ale z zupeł-
nie przyziemnych i codziennych… Jak 
chociażby remont, czy nagła choroba, albo 
wypadek losowy. 

A nasze jubileuszowe działania wspiera 
wiele osób, na przykład artyści, których 
promujemy zawsze na str.4. W tym nu-
merze krótka przerwa… Za sprawą… jak 
się domyślacie, koronawirusa, niemniej na 
pewno do tego tematu powrócimy.

Jeszcze taka ciekawostka. W felietonie 
piszę o nadrabianiu zaległości w czyta-
niu książek, oglądaniu � lmów z powodu 
pandemii. A skoro rok jubileuszowy, to 

postanowiłam uporządkować 5-letnie ar-
chiwum Gońca Górnośląskiego. Wszystkie 
wydania, które ukazały się prze ten czas (5 
lat) posegregowałam, ułożyłam „latami”. 
Powiem szczerze, że taki gazetowy dywan 
robi wrażenie! Sami zobaczcie (zdjęcie 
u góry). Ja natomiast ogromnie się zdzi-
wiłam, jak przez ten krótki czas ta gazeta 
się zmieniła gra� cznie! No ale jeśli ktoś 
pracuje z takim mistrzem jak mój gra� k, 
to dziwić się właściwie trudno.

Tymczasem… Wiadomo – koronawirus! 
I choć bardzo nie chcę żeby zdominował 
nasze łamy, niełatwo mi od tego tak do 
końca uciec. 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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WIELKANOC�Z�GOŃCEM�GÓRNOŚLĄSKIM

Nasz�świąteczny�konkurs�spotkał�
się�ze�sporym�zainteresowaniem�ze�
strony�Czytelników.�Bardzo�serdecznie�
dziękuję�wszystkim�za�udział!

Pani�Julia�Zgrzędek�to�zwyciężczyni�
naszej�zabawy!�Serdecznie�gratuluje-
my!�Jej�pracę�prezentujemy�tuż�obok.

Wśród�nadesłanych�form�konkur-
sowych:�tekstów,�zdjęć�oraz� innych�
prac,�postanowiłam�wyróżnić�też�tekst�
na�temat�wyjątkowej�Wielkanocy�au-
torstwa�Kaludii�Olchowy�(tekst�został�
opublikowany�na�www.goniec-gor-
noslaski.pl.

Zachęcam�do�śledzenia�strony�in-
ternetowej�oraz�naszych�łamów�pa-
pierowych,�a� także�profi�li�FB.�Tam�
znajdziecie�informacje�na�temat�kon-
kursów�organizowanych�przez�redakcję.

Polecam i zapraszam 
HANNA 

GRABOWSKA-MACIOSZEK
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P R O M O C J A

Katowice walczą ze skutkami epidemii 
koronawirusa

– Szczególnie zagrożone są osoby najstarsze i sa-
motne. W tym przypadku dużym wyzwaniem stają 
się najprostsze czynności, jak kupno żywności, leków 
czy też kwestie psychologiczne związane z długim 
odosobnieniem – podkreśla prezydent Marcin Krupa. 
– Dlatego podjęliśmy szereg działań antykryzysowych 
adresowanych w szczególności do osób najbardziej 
potrzebujących. Uruchomiliśmy w ramach kato-
wickiego MOPS-u „Pogotowie zakupowe”, którego 
pracownicy dostarczają najmniej zamożnym miesz-
kańcom bezpłatne pakiety żywnościowe, a osobom 
posiadającym środki � nansowe nieodpłatnie robią 
zakupy. Dla wszystkich mieszkańców uruchomiliśmy 
możliwość skorzystania ze zdalnej pomocy psycholo-
gicznej. Dodatkowo postanowiliśmy także zapewnić 
seniorom z ograniczonym dostępem do różnych 
form rozrywki możliwość bezpłatnego otrzymania 
krzyżówek, których rozwiązywanie pomaga utrzy-
mywać sprawność umysłową – dodaje prezydent.

Wśród innych działań realizowanych przez Urząd 
Miasta Katowice można wymienić m.in. zakup 100 ty-
sięcy maseczek dla katowickich służb i szpitali, zakup 83 
laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z katowickich pla-
cówek edukacyjno-wychowawczych oraz 200 tabletów 
dla uczniów naszych szkół. Codziennie prowadzona 
jest dezynfekcja przystanków i ławek w mieście, a dla 
szpitala i przychodni zdrowia należących do Miasta 
Katowice przekazano w marcu 280 tys. zł na walkę 
z epidemią. Dodatkowo pod koniec marca prezydent 
Marcin Krupa przedstawił pomocowy Katowicki Pakiet 
Przedsiębiorcy, a kilka dni temu podobny pakiet dla 
organizacji pozarządowych. Kolejny będzie dotyczył 
obszaru kultury. Ponadto miasto Katowice opłaca 
pracę trzech tzw. wymazobusów, które zdecydowanie 
skróciły czas na oczekiwanie przez katowiczan na 
wykonanie testu pod kątem koronawirusa. W per-
spektywie miesiąca pozwolą one wykonać nawet 3 
tysiące dodatkowych testów.

INFOLINIA�DLA�POTRZEBUJĄCYCH
W ramach działań pro� laktycznych w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach uru-
chomiona została infolinia dla osób potrzebują-
cych niezbędnej pomocy. Pod numerem infolinii: 
32 251 69 00, 502 032 604, 720 779 447 w godzinach 
od 7.30 do 19.00 uzyskacie Państwo poradę i pomoc.

WSPARCIE�PSYCHOLOGICZNE
Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia 

psychologicznego do kontaktu za pośrednictwem 
wideokomunikatorów. W Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny 
kontakt telefonicznie lub mailowo: 32 251 15 99, 
32 257 14 82, 669 777 008, 601 158 007, 506 041 200, 
506 041 100 z możliwością kontaktu przez komuni-
kator WhatsApp i video, email: oik@mops.katowice.

pl. Dyżury psychologów i interwentów w godzinach 
8.00–19.00, od poniedziałku do piątku.

URUCHOMILIŚMY�RÓWNIEŻ�
TELEFON�ZAUFANIA�DLA�SENIORÓW:
�796�970�686,�DOSTĘPNY�
W�GODZINACH�16.00–19.00,�
OD�PONIEDZIAŁKU�DO�SOBOTY.
Bezpłatne wsparcie psychologiczne online w sy-

tuacji zagrożenia epidemiologicznego dla personelu 
medycznego, chorych i ich rodzin, dla osób objętych 
kwarantanną oraz dla wszystkich przeżywających 
kryzys psychiczny oferuje Centrum Psychiatrii 
w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy. Numery 
kontaktowe dostępne: https://bit.ly/3bkY7XK lub 
kontakt poprzez Skype’a pod hasłem: wsparcie@
centrumpsychiatrii.eu oraz pocztą elektroniczną pod 
adresem: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu.

POGOTOWIE�ZAKUPOWE
Aby skorzystać z „Pogotowia zakupowego” należy za-

dzwonić na numer Srebrnego Telefonu 32 251 69 00 lub 
na uruchomione dodatkowo na czas działań w związku 
z koronawirusem: 502 032 604 i 720 779 447, które 
są obsługiwane przez pracowników MOPS od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00. 
Świadczenie usługi „Pogotowia zakupowego” zostało 
zlecone pracownikom Fundacji Wolne Miejsce, którzy 
będą wyposażeni w odpowiednie identy� katory. Pod 
tym numerem telefonu można także zgłosić chęć 
otrzymania bezpłatnych krzyżówek. 

KORZYSTAJ�Z�OFICJALNYCH,�
URZĘDOWYCH�ŹRÓDEŁ!
Czas epidemii koronawirusa bywa niestety wyko-

rzystywany do rozpowszechniania nieprawdziwych 
informacji. Podczas poszukiwania bieżących infor-
macji o mieście zachęcamy do korzystania z nastę-
pujących źródeł:

www.koronawirus.katowice.eu – podstrona Urzę-
du Miasta Katowice, gdzie zamieszczane są bieżące 
informacje dot. walki z koronawirusem

www.facebook.com/Katowice.eu/ – o� cjalny pro� l 
Urzędu Miasta Katowice na Facebooku

www.twitter.com/BiuroPrasoweKce – o� cjalny 
pro� l biura prasowego Urzędu Miasta Katowice 
na Twitterze

KISS – czyli Katowicki Informacyjny Serwis SMS 
(o� cjalny serwis Urzędu Miasta Katowice). Zare-
jestrowane osoby otrzymują codziennie (podczas 
trwania epidemii) bezpłatne SMS ze statystyką dot. 
zakażeń w Katowicach. Bezpłatna rejestracja: www.
katowice.eu/Strony/KISS.aspx

Newsletter Urzędu Miasta Katowice – co tydzień, 
w piątek, na Twoją skrzynkę mailową tra�  1 strona 
w pdf podsumowująca najważniejsze wydarzenia 
tygodnia. Bezpłatna rejestracja: https://tiny.pl/t3sl6

Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Konieczność długo-
trwałego przebywania w mieszkaniach oraz ograniczenia kontaktów do minimum po-
wodują szereg problemów społeczno-bytowych. 
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Po prostu tęsknimy za sobą
23.03.2020. to data, kiedy MEN o� cjalnie 
zarządziło, że w związku z pandemią ko-
ronawirusa, nauczyciele mają obowią-
zek prowadzić lekcje zdalnie. A „Nasza” 
Pani, wyprzedzając decyzję Ministra, na 
Facebooku ruszyła z nauczaniem już 
12 marca!

Kiedy opowiedziałam o tym innym rodzicom, 
znajomym, których dzieci krótko po ogłoszeniu, że  
„szkoła się zamyka”, nie robili jeszcze nic, a klasa II 
B POSM II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ka-
towicach pod wodzą Pani Kamili Jasiak realizowała 
materiał edukacji wczesnoszkolnej, przecierali oczy 
ze zdumienia. Ze zdumienia, że tak można! Można? 
No można! - Ktoś mógłby zapytać „Po co?” albo „Ale 
dlaczego, bo przecież...?!”. No cóż. Wyobraziłam 
sobie rodziców, siedzących w domach, ze swoimi 
bardzo, bardzo ruchliwymi dziećmi... Moja grupa 
to drugoklasiści! Dziećmi, które nie mają nic do 
roboty, więc z nudów zaczynają, nie w przenośni, ale 
dosłownie przemeblowywać mieszkanie, wspinać 
się po sprzętach, dokazywać z rodzeństwem, bo brat 
czy siostra też przecież się nudzą. A tuż obok mama 
czy tata usiłują prowadzić w domu home o�  ce... 
Takie komiczne obrazki były już na FB prezento-
wane – mówi Kamila Jasiak, wychowawca klasy II 
B. - Nasza dyrekcja wstępnie zalecała rozpoczęcie 
zajęć zdalnych od poniedziałku, czyli od 16 marca 
(ten termin został zresztą zmieniony), ja jednak 
pierwsze zajęcia poprowadziłam już w czwartek 
– tłumaczy.

KAMILA BOHDANA JASIAK 
Specjalnie założyła konto na FB, a w przeprowa-

dzeniu pierwszych facebookowych lekcji technicznie 
pomagał syn. Z dnia na dzień wszak właściwie trzeba 
było nabyć nowych umiejętności. - W komentarzach 
o zdalnym nauczaniu jest odrobina prawdy. Nikt 
jednak nie bierze pod uwagę tego, że nie każdy 
nauczyciel dysponuje własnym komputerem, lap-
topem, tabletem i dodatkowo na przykład kamerką, 
czy tablicą suchościeralną. Ja taki sprzęt posiadam 
i dlatego o tym wspominam. Posiadam, bo przy-
zwoity laptop kupiłam sobie na raty. W sprzedaży 
za gotówkę nie mogłabym sobie na taki luksus 
pozwolić. Mam też pożyczoną kamerkę internetową 
oraz sporą białą tablicę. Wszystko od młodszego 
syna, który dodatkowo wiedział, jaki program na-
leżało zainstalować, więc doszkolił i zabezpieczył 
mnie zgodnie z potrzebami. Szczerze mówiąc, w tej 
chwili jest tyle internetowych platform, wspomaga-
jących pracę nauczyciela, że naprawdę jest w czym 
wybierać. Ale jak to zrobić, gdy człowiek nie ma 
odpowiedniego sprzętu. Tak to, niestety, wygląda 
w naszym nauczycielskim świecie. Brak sprzętu to 
wcale nie jest rzadkość. Ja mam stosunkowo prostą 
sytuację. Mój zespół klasowy to tylko dwudziestu 
jeden uczniów, więc przy odpowiednim sprzęcie 
jest mi łatwiej – zaznacza Kamila Jasiak.

Z�KAŻDYM�DNIEM�NA�PEWNO.�
To, co początkowo z pewnością wydaje się nie-

łatwe, bo trzeba chociażby oswoić się z kamerką, 
to po paru dniach, wydaje się banalne. Aczkolwiek 
Pani Kamila od pierwszych dni facebookowych 

lekcji „wymiatała” jak prawdziwa blogerka. Mimo 
tego, żartuje, a może i nie – asystent mile widzia-
ny! - Och! Asystenta przyjmę do zaraz. Raz nawet 
tak sobie na FB zażartowałam i miałam od razu 
kilkoro chętnych. Gorzej, że każdy ewentualny 
kandydat był nieletni. Muszę sobie zatem dawać 
radę sama! Prace zwrotne faktycznie docierają 
do mnie różnymi kanałami: messengerem na 
FB, mailami, MMS-ami. Różna jest jakość tych 
zdjęć, czasami brakuje części zadania, przychodzą 
prace „stojące na głowie” lub ułożone w prawo, 
czy lewo. Robię więc sobie taką małą gimnastykę 
przy biurku. Powiększam tekst, czasami mam 
ochotę wziąć lupę (posiadam kilka!) lub wezwać 
konsultanta - syn maturzysta  jest zawsze pod 
ręką. Pracuję w systemie ratalnym od rana do... 
następnej doby. Tryb pracy: zadać – kontrolować, 
czy nie ma dodatkowych pytań do przerabianego 
materiału - w razie potrzeby wprowadzić dodat-
kowe informacje - odebrać wszystkie połączenia 
telefoniczne (średnio trzy, cztery dziennie) - 
pobrać i odczytać pracę zwrotną - wprowadzić 
poprawki – ocenić - odesłać- nanieść punkty 
lub oceny na tabelę. Każdego dnia pracuję mniej 
więcej do 00.40.  

LEKCJE�NA�FB�
No niby nic, jednak reakcja rodziców na wieść, 

że nie ma laby, ale już „od jutra” regularne i wy-
magające (jak zawsze!) zadania, była mieszana? 
Co najmniej! Na pewno wywołała konsternację. 
Wiem, bo sama stałam w wianuszku rodziców 
wokół Naszej Pani: „Ale jak to”? „Ale to trzeba 
pro� l zakładać”. Wielu rodziców założeniu konta 
dziecku powiedziało zdecydowane „Nie”! - Nawet 
w normalnych warunkach nauczania spotykamy 
się ze skrajnie różnymi wyobrażeniami rodziców 
o nauczaniu i funkcjonowaniu szkoły. Jedni chcą, 
by dziecko miało „święty spokój” i jeśli niewiele 
wyniesie z tych trzech lat nauki, którymi akurat 
„zarządzam”, to nie stanowi to dla nich problemu. 
A przynajmniej tak deklarują! Inni uważają, że 
należy mocniej „dokręcać śrubę” i więcej wyma-
gać.  Przez dwadzieścia siedem lat pracy w zawo-

dzie spotkałam się z różnorakimi oczekiwaniami. 
W obecnych,  jakże odmiennych warunkach, te 
reakcje bywają, powiedzmy, niecodzienne, ale nie 
są niczym zaskakującym. Jedyne, co mnie zawsze 
porusza i drażni, to powoływanie się pojedyn-
czych niezadowolonych osób na jakąś „grupę”. Jeśli 
„grupa” składa się z dwóch, może trzech osób, to 
oczywiście można dla tej garstki ustalić inne za-
sady pracy i - rzecz jasna - inne zasady oceniania. 
Problemem, jak głosił SMS pewnej mamy, okazała 
się ambicja córki, która chciała mieć odrobione 
wszystkie zadania. Mama natomiast ubolewała 
nad tym, że w sytuacji zdalnego nauczania nie ma 
czasu na zrobienie z córką „świątecznych ozdób, 
stroików i na jakiekolwiek zajęcia dodatkowe”. 
Hmmm... Jakie zajęcia dodatkowe?! Co ciekawe, 
rodzice, którzy mi zgłosili, że dysponują tylko 
jednym komputerem dla trzech, czterech osób, 
i którzy faktycznie mogą mieć spory problem 
logistyczny ze zdalnym nauczaniem, nie wyrażali 
sprzeciwu czy żalu. W zasadzie prawie cała moja 
grupa jest na bieżąco z zadawanym materiałem, 
a drobne odstępstwa są zawsze, także na standar-
dowych zajęciach. I muszę zaznaczyć, że kilkoro 
takich uczniów, którzy na hasło „zadanie tekstowe” 
nie od razu podnosili ręce do góry, w zdalnym 
nauczaniu pracuje dużo lepiej. Nie mają ogra-
niczenia czasu i  żadna koleżanka czy kolega nie 
zaglądają im przez ramię i nie gapią się na zapisy, 
które przecież mogłyby być błędne. Praca tych 
młodych ludzi jest znakomita! Wyrażam szczery 
podziw dla wszystkich rodziców, i opiekunów, 
którzy w sytuacji zamknięcia szkół musieli nas 
w dużym stopniu zastąpić – kwituje Kamila Jasiak.

ZDALNE�LEKCJE�
Zarówno dla nauczycieli, jak rodziców i uczniów 

są sytuacją nową, a zawieszenie zajęć nie wiadomo 
na jak długo, nikogo nie cieszy. Nie tylko z powodu 
pandemii. -  Mnie pociesza świadomość, że żadna 
zaraza nie trwa wiecznie. Fakt, że żadna nie miała 
aż takiego zasięgu. W tej dziwnej i, powiedzmy 
wprost, paskudnej sytuacji usiłuję znaleźć choć 
odrobinę czasu dla siebie. Mam sporą własną 

bibliotekę (kilkaset tytułów), dużo � lmów na dvd. 
Te � lmy regularnie podbiera mi z regału starszy 
syn, student zaoczny, który wraca z pracy późnym 
popołudniem. Młodszy zażyczył sobie dostępu 
do  internetowej � lmoteki. Wykupiłam! Liczę na 
to, że przy okazji obejrzy coś wartościowego, co 
mogłoby mu się przydać na maturze. (Ciekawe - 
swoją drogą - jak wszelkie egzaminy zostaną w tym 
roku zorganizowane?) Korzystam z platformy 
� lmowej, oglądając wybrany tytuł etapami po 10-
20 minut. Zadziwiające ile odcinków może mieć 
taka standardowa półtoragodzinna produkcja! 
Mam taką myśl do przekazania wszystkim osobom 
przebywającym obecnie w Polsce: Przetrwajmy ten 
czas bez strat! I tym razem... błagam... Ludziska 
słuchajcie zaleceń lekarzy, policji, straży miejskiej 
i pozostałych służb – podkreśla Pani Kamila, poka-
zując tym samym, że musimy znaleźć swój sposób 
na przetrwanie koronawirusa.

W każdej sytuacji, żeby nie oszaleć, można i trze-
ba nawet szukać pozytywów. Jak nigdy wcześniej 
możemy docenić postęp technologii, cyfryzacji, ale 
także bliskość z drugim człowiekiem, której obecnie, 
jak sądzę, bardzo nam brakuje. Przedziwne uczucie, 
jak bardzo i jak nagle. Kiedy możemy spotkać się 
z drugą osobą, znajomym, przyjacielem, często 
nie mamy czasu, nie chce nam się, odkładamy 
spotkanie na inny termin, albo na wieczne nigdy. 
Teraz ten czas mamy i chcemy, ale nie możemy, a to 
wieczne nigdy, jakże wymownie wybrzmiewa. Jak 
mówi Kamila Jasiak, żaden FB, czy inna platforma 
komunikacji internetowej, nie zastąpi bezpośredniej 
relacji nauczyciela  z uczniem. - Kontakt osobisty to 
podstawa na każdym etapie edukacji. Nie tylko w tej 
fazie wstępnej:  przedszkolnej czy wczesnoszkolnej. 
Ja i moja drużyna najzwyczajniej w świecie lubimy 
się, chcielibyśmy się spotykać, tęsknimy za sobą. 
Przecież spędzaliśmy ze sobą od poniedziałku do 
piątku po kilka godzin dziennie. Dzieciaki wracały 
z ferii świątecznych, zimowych, czy po wakacjach 
uskrzydlone perspektywą spotkania z koleżanka-
mi, kolegami z klasy, ale także ze mną. Nigdy nie 
nauczyłam się utrzymywać dystansu nauczyciel-
-uczeń. Może to ułatwia życie, może tak powinien 
postępować profesjonalista. Z pewnością postawa 
pewnego dystansu ratuje osoby mające po stu lub 
więcej uczniów. Nie chcę i nie zamierzam się tego 
uczyć. Traktuję swych uczniów jak własne dzieci. 
No może raczej wnuki, bo z racji wieku mogłabym 
takie mieć... Fakt, że babcie to osoby o nieprzeciętnej 
cierpliwości! Ja z kolei mam wszystkie emocje „na 
wierzchu” zarówno w tych dobrych, jak i w tych 
gorszych chwilach. Uczniowie to wiedzą i szybko 
uczą się współpracy z taki żywiołem jak ja. Szybko 
też orientują się, jak nie przekraczać dopuszczalnych 
granic. Teraz nasz wzajemny kontakt jest mocno 
ograniczony. Nagrywam � lmiki, rozmawiam z nimi 
za każdym razem, gdy dzwonią z tekstem zadanym 
do czytania lub jakimś pytaniem. Nie prowadzę 
lekcji on-line, bo mam świadomość, że mógłby 
wystąpić problem z obecnością na tych spotkaniach, 
albo z łączem internetowym. Codziennie czytam 
też dzieciakom na dobranoc. Korzystam ze swej 
biblioteki, a także z książki G. Kasdepke ze szkolnych 
zbiorów. I czekam na lepsze czasy!

TEKST I ZDJĘCIE: 
HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nic tak nie irytuje 
na wiosnę

 „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...”

O czym mowa? Ano o śmieciach! 
Oczywiście to nie do końca prawda, 
że tylko na wiosnę, bo poniewierają-
ce się po chodnikach, czy klombach, 
albo unoszone przez wiatr, psują 
i potrafią zaburzyć poczucie estetyki 
przestrzeni miejskiej o każdej porze 
roku. No ale kiedy dookoła przyroda 
rozkwita i ten jej rozwój hamuje taki, 
czy inny śmieć, bądź cała sterta prze-
różnych odpadów? Pytanie można za-
dać następujące: czy to łąka, na której 
zamiast kwiatów, rosną śmieci? 

To oczywiście wszystko jest bardzo przery-
sowane. Służby miejskie szczególnie właśnie 
po zimie regularnie organizują akcje związane 
z „odśmiecaniem” miast. Pojawiają się też i inne 
przedsięwzięcia, Jak chociażby katowicka inicja-
tywa SprzątaMy Katowice. 

O co chodzi? Inicjator - Stowarzyszenie Wol-
nej Herbaty angażuje mieszkańców i do sprzą-
tania katowickich dzielnic zachęca. Co ciekawe? 
Katowiczanie bardzo chętnie w czyszczeniu 
z przeróżnych odpadów „swoich” przestrzeni 
lokalnych biorą udział. Warto podkreślić, że 
ostatnio zebrano w ten sposób aż 15 kontenerów 

z odpadami!  -   Akcja ma przede wszystkim 
uwrażliwiać na problem śmieci, które pozosta-
wiane są w miejscach publicznych. Promujemy 
też ideę zero waste, czyli ograniczania produkcji 
odpadów. To może zrobić każdy z nas od zaraz 
– mówi Wioleta Niziołek–Żądło, koordynator 
projektów społecznych w UM w Katowicach. 

Tylko w zeszłym roku udało się zebrać i oddać 
do recyklingu 311 worków ze szkłem oraz 322 
worki z odpadami plastikowymi. Wszystko to 
dzięki zaangażowaniu łącznie ponad 300 wo-
lontariuszy. - Jesteśmy zaskoczeni aktywnością 
mieszkańców. W zeszłym roku odebraliśmy 67 
zgłoszeń terenów do posprzątania, a na etapie 
głosowania oddano ponad 5 tysięcy głosów. 
Nasze najśmielsze oczekiwania przerosła ak-
cja sprzątania w dzielnicy Giszowiec, na którą 
przyszło ponad 130 osób! Naprawdę widać, że 
mieszkańcom zależy na tym, żeby w ich okolicy 
było czysto i są gotowi sami wziąć się do pracy 
– mówi Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia 
Wolnej Herbaty. 

Od ponad roku serwis NaprawmyTo działa 
w Świętochłowicach. Dzięki niemu mieszkańcy 
mogą zgłaszać problemy w przestrzeni publicznej. 
Za pomocą urządzenia z dostępem do Interne-
tu można zgłosić alert z oznaczeniem miejsca 
występowania problemu, a informacja ta tra�  

bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego 
w celu jego rozwiązania.

Jednym z przykładów jest alert z 16 marca 2020 
roku w sprawie „dzikiego wysypiska” przy ulicy 
Licealnej 1c w Świętochłowicach. Już 24 marca 
(tydzień po zgłoszeniu interwencji) mieszkaniec 
otrzymał informację zwrotną od pracownika 
Urzędu Miejskiego, iż teren został wysprzątany 
z zalegających odpadów. Serwis zatem działa 
naprawdę szybko i przynosi dobre efekty.

W tym niecodziennym okresie, w jakim nam 
przyszło na wiosnę czekać, odbiór odpadów 
szczególnie był i jest uciążliwy. Punkty odbiera-
nia odpadów funkcjonują według zaostrzonych 
rygorów bezpieczeństwa sanitarnego. Być może 
ta wyjątkowa sytuacja wpłynie na zmianę naszych 
codziennych nawyków? Przyczyni się do ograni-
czenia produkcji odpadów w naszych domowych 
gospodarstwach? Warto, myślę, nad tym się za-
stanowić, bo jak w swojej publikacji „Roślinna 
kuchnia Zero Waste” podaje Ewa Witkiewicz, 
każdego roku przeciętny Polak wytwarza około 
315 kg odpadów komunalnych!

Do problemu śmieci, wielką wagą od zawsze 
przykłada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po-
twierdza, że obecnie problemem jest też utylizacja 
odpadów, a szczególnie tych niebezpiecznych, 

ponieważ wzrosły koszty tej „procedury”.  Każdy 
z nas na pewno pamięta przedsiębrane przez 
instytucję akcje dotyczące śmieci. Przypomnijmy 
je. To te na temat zarówno ich spalania (na przy-
kład Dzień Czystego Powietrza, przypadający 14 
listopada!), czyli ekologicznej utylizacji, jak i na 
przykład segregowania. Przykładowo akcja „365 
reklamówek śmieci” należała do grona najlepszych 
społecznych kampanii 2015 roku, czy kampanii 
społeczna Ministerstwa Środowiska „Segregu-
jesz… i śmiecisz mniej”, w której przypomnijmy, 
wzięli udział Wojciech Modest Amaro oraz Maciej 
Nowak, zachęcając do segregowania śmieci. 

Te przykłady minionych lat  pokazują, że 
WFOŚiGW bardzo regularnie angażuje się w dzia-
łania związane z wszelkiego rodzaju odpadami. 
Uświadamia, wspiera � nansowo przedsięwzięcia 
w poszczególnych gminach, a nawet angażuje się 
chociażby w pomoc, by sprawnie wprowadzać 
w życie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, 
co umożliwiła namierzenie chociażby nielegal-
nych wysypisk. 

To wsparcie nie do przecenienia. Niemniej 
działania w skali makro nic nie dadzą, jeśli nie 
rozpoczniemy najpierw działać w skali mikro. 
Zacznijmy od zwykłego papierka po lizaku, cu-
kierku. Zamiast na trawnik, wyrzućmy go do 
kosza na śmieci. Tych bynajmniej już nie brakuje! 
Zacznijmy zatem od własnego podwórka.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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By oczarować młodych widzów
Czytając bardzo wnikliwie notatki, dotyczące Pana 

wizji scenicznej „Królowej Śniegu”, nasuwa mi się 
pytanie: „czy to będzie „Królowa Śniegu” według 
Andersena, czy według Macieja Podstawnego?

Jak zawsze, kiedy literaturę przenosimy na scenę, 
dokonujemy interpretacji, albo jak ktoś woli – tłuma-
czenia. To będzie „Królowa Śniegu” według Andersena, 
według reżysera i według zespołu teatralnego, z którym 
realizujemy spektakl. Andersenowska „Królowa Śniegu” 
jest epicką baśnią. Andersen napisał ją tak, że nie przy-
pomina nawet dramatu, nie ma w niej wielu dialogów, 
a fabuła rozgrywa się na planie wielkiej i fantastycznej 
podróży. Główni bohaterowie w milczeniu dają porwać 
się biegowi wydarzeń. Naszym zadaniem jest przełożenie 
tego piękna na język teatru. Czyli materiał bardzo niete-
atralny przetwarzamy na teatralny. Ale jest jeszcze coś. 
Przygoda Gerdy jest bardzo inspirująca, ale wieloznaczna. 
Baśń Andersena jest zagadkowa, otwarta i poetycka. 
I my z tej wielości pewne ścieżki jednak wybierzemy. 
Zmierzam do tego, że nie wierzę w rozróżnienia, że coś 
jest „według Andresena”, a tu odwrotnie: jakiś reżyser 
pozmieniał. Bo albo literatura albo teatr. Ważne jest, 
że ze wszystkich sił staramy się tę surowość, graniczny 
nastrój Andersena – ocalić. Na pewno nie będziemy 
tworzyć „bajki na poranek”.

Z całym szacunkiem, ale Andersen na poranek? 
Taki utwór z samego rana, to trauma na cały dzień! 
Nie mam oczywiście na myśli Pana wizji scenicznej.

No rzeczywiście, ale nie do końca. Prawdą jest, że baś-
nie Andersena niekoniecznie adresowane są do dzieci. Jest 
takie klasyczne opracowanie baśni „Cudowne i pożytecz-
ne. O znaczeniach i wartościach baśni”, stworzone przez 
Brunona Bettelheima, austriackiego psychoanalityka. 
On analizuje treści pod kątem przydatności dla rozwoju 
dziecka i co? Baśni Andersena w ogóle nie dotyka, bo jak 
zaznacza, są może i bardzo ładne, ale są dla dorosłych. 
I to trochę prawda, bo te opowiadania nie niosą za sobą 
żadnego jednoznacznego morału czy nauki, ani nie są 
atrakcyjne jako proste „przygodówki”. Stanowią za to 
poetycko-� lozo� czną próbę przyjrzenia się światu. My 
chcemy � lozo� czne aspekty „Królowej Śniegu” zachować, 
ale jednocześnie skonstruować wokół nich porywający, 
atrakcyjny świat. Chcemy zacząć w jakimś konkretnym 
czasie i w jakieś konkretne miejsca dotrzeć. Andersen 
pisał „Królową Śniegu” nieco przed I wojną światową 
ale to właśnie I wojna będzie naszym punktem wyjścia. 
Czas przed wielką wojną, kiedy podskórnie czujemy, że 
coś się zaraz wywróci i skończy. Choć to tylko początek, 
bo potem wędrówka Gerdy będzie bardzo rozciągnięta 
w czasie. Upływ czasu jest u Andersena bardzo istotny. 
W ostatniej scenie czytamy, że Gerda i Kaj powrócili do 
domu, ale nawet nie zauważyli, że stali się już dorośli. Że 
się zestarzeli. Ta podróż zatem, to była podróż przez całe 
życie, więc ostatnie sceny rozgrywać będą się u progu 
XXI wieku. A Gerda przewędruje za Kajem całą Europę. 

Opowieść ta przedstawiona klasycznie może być 
niezrozumiała i nieinteresująca?

Oryginalna historia Królowej Śniegu wydaje się co 
najmniej dziwaczna: dorosła kobieta, porywająca małych 
chłopców? Zgoła podejrzane! To bardziej nadaje się na 
jakiś skandynawski serial kryminalny! I ta poszarpana 
narracja. Nie chcemy być wierni poetycko-fragmen-

tarycznej strukturze literatury Andersena. Chcemy, 
żeby Królowa porywała współczesnych widzów, żeby 
ekscytowała, bawiła.

Skupiając się zatem na tytułowej postaci, możemy 
dać się zwieźć na manowce?

U nas postać Królowej Śniegu, zresztą tak jak u Anderse-
na, pozostaje na dalszym planie. Tytuł może być faktycznie 
pułapką, sugeruje wszak, że jest główną bohaterką. Nie. 
Główną bohaterką jest Gerda. Jej dorastanie. Jej droga do 
samoświadomości, podmiotowości. To jest utwór o sile 
dziecka, sile kobiety. O szczęśliwym życiu w świecie pełnym 
zła. Opowieść rozpoczynamy od rozbitego zwierciadła. 
Zdradzając nieco z fabuły: złośliwy troll wyprodukował 
straszne zwierciadło po to, aby wszyscy na świecie stali 
się gorsi. Zwierciadło zostaje stłuczone i w wyniku nie-
szczęśliwego wypadku rozsypuje się po świecie. I właśnie 
jeden z jego odłamków tra� a do serca Kaja. 

Czyli tak naprawdę, to nie Królowa, ale zwierciadło 
było i jest głównym motorem zła w tej opowieści?

Właściwie zaraz na samym początku Królowa Śniegu 
zostaje unieważniona, to zwierciadło i jego nieokreślone 
zło jest tym, co trzeba pokonać. Oczywiście Królowa 
potem pojawi się, by porwać Kaja, ale proszę zwrócić 
uwagę, że kiedy chłopiec zostaje już uprowadzony, nie 
wiemy już co się z nim dzieje. Na koniec, kiedy zostaje 
znaleziony przez Gerdę, to Królowej już nawet nie ma 
w pałacu. Ona już się potem nigdy nie pojawia. Zło nie 
ma konkretnej twarzy, nie jest proste, jest wszędzie. 
A Gerda mimo tego, żyje dobrze.

To nie jest pierwsza Pana realizacja na zabrzańskiej 
scenie. Proszę przypomnieć wcześniejsze spektakle. 
Warto zaznaczyć, że Pana spektakl „Łauma, czyli 
czarownica” prezentowany na XVIII Festiwalu Drama-
turgii Współczesnej zdobył nagrody i był to spektakl 
skierowany właśnie dla młodych widzów, co więcej był 
bardzo dopracowany, zachwycał niezwykłą scenogra� ą, 
zjawiskowymi kostiumami. 

Z doświadczenia wiem, że młodzi widzowie w teatrze 
traktowani są często niepoważnie. Realizacje tworzone 
z myślą o nich są przeważnie strasznym dziadostwem. 
Aktorzy traktują „bajki” raczej jako pewną formę chałtu-
ry. W Teatrze Nowym otworzono mnie oraz scenograf-
kom, kompozytorce i dramaturżce możliwość zupełnie 
innego myślenia. Dlatego chętnie podjąłem to wyzwanie. 
Jestem wielkim przeciwnikiem intelektualnego lekcewa-
żenia młodego widza. Nawet 3-latka należy traktować 
poważnie. On może nie rozpozna od razu produktu klasy 
B i będzie się cieszył wizytą w teatrze, ale cóż to jest za 
myślenie? Nasza „Królowa Śniegu” będzie zatem mądra 
ale i atrakcyjna, dopracowana wizualnie i muzycznie, 
odniesiona do tego, co młodzież lubi, obecnie ogląda, co 
jej się podoba. W trakcie spektaklu dorośli też nie będą 
zgrzytali zębami z nudów i irytacji. Taki cel: żeby dzieci 
chciały pójść do teatru kolejny raz. Widzowie, którzy po 
dziadowskiej bajce wychodzą z teatru niezadowoleni, 
zawstydzeni – mogą nie zechcieć już do teatru wrócić. 
Co więcej – mogą zniechęcić się nie tylko do tej formy, 
ale do sztuki w ogóle. Młody widz ma dziś w przestrzeni 
rozrywki, w kinie, w grach komputerowych – dostęp 
do tak genialnie wymyślonego produktu, do oferty 
szczegółowo opracowanej i przeznaczonej specjalnie dla 
niego, że przychodząc do teatru musi, po prostu musi 
spotkać się z propozycją konkurencyjną. By teatr nie był 
tylko przerwą w lekcjach. Ale czymś najważniejszym. 
Trwale oczarowującym.

A wcześniejsze prace w Teatrze Nowym? „Jasiu, albo 
Polish Joke” i „Ku Klux Klan. W krainie miłości.” Nieco 
inne klimaty.

Premiera „Królowej Śniegu” i co dalej? Jakie są 
Pana plany artystyczne?

Chciałbym tworzyć właśnie dla młodych widzów i od-
czarować to przeświadczenie, że dla młodej publiczności 
teatry nie muszą się tak starać, jak dla dorosłej. To bardzo 
inspirujące! To cały wielki wszechświat.

ROZMAWIAŁA 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Pandemia i nie dzieje 
się�nic?�Absolutnie�nie!�
Wszelkich� starań, � by�
swoim�widzom,�czytelni-
kom�i�odwiedzającym�jak�
najbardziej�złagodzić�tę�
jakże� dziś�wymagającą�
rzeczywistość,�by�po�pro-
stu�nie�nudzili�się�w�swo-
ich� domach,� dokładają�
przedstawiciele�instytucji�
kulturalnych.�Teatry�trans-
mitują�atrakcyjne�wizual-
nie�projekty�skierowane�
do� dzieci� i� dorosłych,�
przypominają�swoje�daw-
ne�zarejestrowane�spek-
takle,�koncerty.�Obiekty�
sportowe� -�wydarzenia�
i�wielkie�postaci�związane�
z�historią�sportu.�Miejskie�
Biblioteki�Publiczne�uru-
chamiają�między�innymi�
czytanie�bajek�przez�te-
lefon.�Muzea�-�wirtualne�
zwiedzanie�swoich�eks-
pozycji,�a� także�on-line�
warsztaty� rękodzieła,�
związane� tematycznie�
chociażby� z�minionymi�
świętami.� (Więce j� na�
ten�temat�na�str.10-11).�
Doceniam�i�dziękuję,�bo�
właśnie�za�sprawą�takich�
manewrów� żyje� mi� się�
obecnie�po�prostu�przy-
jemniej.
Teatr�Nowy�w�Zabrzu�

natomiast�wznawia�pró-
by�do�spektaklu�„Królowa�
Śniegu”.�On-line�rzecz�jas-
na!�Premiera�miała�odbyć�
się�w�trakcie�Międzyna-
rodowego�Dnia�Teatru.�
Koronawirus�pokrzyżował�
jednak� ten�plan� i�prace�
nad� przedstawieniem�
musiały�zostać�przerwa-
ne.�Korektom�uległ�nie-
stety�niejeden�kalendarz�
wydarzeń�nie�tylko�kul-
turalnych.�Na�razie�nowa�
data�premiery�„Królowej�
Śniegu”�nie� jest� znana,�
ale�ja�miałam�to�szczęś-
cie,�że�jeszcze�przed�wy-
buchem�epidemii�udało�mi�
się�spotkać�z�reżyserem�
Maciejem�Podstawnym.�
Zapraszam�do�przeczyta-
nia�rozmowy!

Rozmowa z MACIEJEM PODSTAWNYM, 

reżyserem�teatralnym,�realizującym�w�Teatrze�Nowym�w�Zabrzu�spektakl�„Królowa�Śniegu”
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No… Chciało by się zanucić, że cieplejszy wieje wiatr (tak jak 
w tej starej harcerskiej wędrownej piosence) i możemy się nim 
cieszyć, kiedy smaga nasze twarze, rozwiewa włosy... Cieszyć się 
wiosną, jej coraz bardziej wybujałą przyrodą, eksplozją zieleni 
i kwiatów. No czyż może być piękniejszy miesiąc niż maj? Bardzo 
mocno w to wierzę (a przynajmniej bardzo się staram), że z każ-
dym dniem cieszyć się będziemy mogli. Jeszcze… kiedyś(?) A czy 
tegorocznym majem? 

O to by tak właśnie było, bardzo odpowiedzialnie i rzetelnie starali 
się i wciąż starają włodarze naszych miast. Pakiety pomocowe dla 
lokalnych przedsiębiorców, organizacji samorządowych, pomoce 
naukowe dla uczniów do nauki zdalnej, wsparcie dla seniorów, 
dezynfekcja miejskich przestrzeni i przełączenie się na tryb HO 
(tam, gdzie jest i było to możliwe w � rmach, urzędach, szko-
łach, instytucjach kultury). Wprowadzenie niezbędnych środków 
ostrożności we wszystkich miejscach, w których czynnik ludzki 
jest konieczny (na przykład sklep, apteka). Jak mówi prezydent 
Katowic Marcin Krupa epidemia koronawirusa sprawiła, że trzeba 
było  podjąć szereg dodatkowych działań, tak by z jednej strony 
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, z drugiej  - pomóc im 
w związku z wpływem ograniczeń chociażby na ich pracę, biznes, 
działalność. - Od pierwszych dni ogłoszonego stanu epidemii nasi 
seniorzy mogą liczyć na wsparcie w postaci pogotowia zakupowego, 
uruchomiliśmy dla katowiczan również wsparcie psychologiczne. 
Podejmujemy takie działania, jak dezynfekcje przestrzeni publicznej, 
na którą już dzisiaj przeznaczyliśmy ponad 350 tys. zł, zakupiliśmy 
100 tys. maseczek o wartości 270 tys. zł, a także przekazaliśmy do-
tację 280 tys. zł dla miejskich jednostek medycznych. Katowiczanie 
także krócej czekają na test pod kątem koronawirusa, ponieważ 
opłacamy tzw. wymazobusy, które w skali miesiąca mogą wykonać 
nawet 3 tys. dodatkowych testów. Wielu przedsiębiorców znalazło 
się w krytycznej sytuacji. Dlatego wdrażamy Katowicki Pakiet 
Przedsiębiorcy, który szacujemy nawet na 25 mln zł. Jednocześnie 
wspieramy lokalnych przedsiębiorców, udostępniając mieszkańcom 
bazę „Jedzenie na wynos” oraz „Katowicką bazę usług zdalnych”. 
Jestem przekonany, że działania te pozwolą uchronić miejsca pra-
cy. Analogiczny pakiet przygotowaliśmy również dla organizacji 
pozarządowych, a wkrótce przedstawimy podobne rozwiązania 
dla obszaru kultury – podkreśla Marcin Krupa. 

Wśród działań władz Świętochłowic, mających zapewnić jak 
największe bezpieczeństwo epidemiczne mieszkańcom oraz mi-
nimalizację skutków społecznych pandemii koronawirusa, warto 
wymienić poza dezynfekcją ulic i przystanków, prowadzoną przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i akcją Zakupy dla 
Seniora, koordynowaną przez Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy 
Społecznej, stworzenie Centrum Informacji Miejskiej, odpowia-
dające na pytania mieszkańców związane z funkcjonowaniem 
miasta w czasie pandemii. Jednym z najbardziej ważnych był zakup 
respiratora dla szpitala powiatowego ze środków przeznaczonych 
pierwotnie na wiosenne obsadzenia bratkami, a także kampania 

„Przerwij koszmar w czterech ścianach” skierowaną do osób do-
świadczających przemocy, jej sprawców oraz świadków. Magistrat 
przekazał także kilka tysięcy bezpłatnych maseczek wielorazowych 
– pierwszeństwo w ich otrzymaniu mają seniorzy, które rozdawane 
są również w ramach działań edukacyjnych i prewencyjnych przez 
mundurowych patrolujących ulice (maseczka zamiast mandatu). 
W mieście wprowadzono też abolicję czynszową dla przedsiębior-
ców wynajmujących lokale komunalne, którzy musieli zawiesić 
lub ograniczyć działalność z uwagi na pandemię, a we współpracy 
z Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną 
uruchomiono wymazowów. 

Dystrybucja bezpłatnych maseczek ochronnych odbywa się 
także w Siemianowicach Śląskich. Tra� ają do mieszkańców, służb 
medycznych, społecznych, mundurowych. W tym temacie dzieje 
się naprawdę sporo: to akcje „Seniorzy seniorom szyją maski” oraz 
„Sami szyjemy maseczki”. - Pierwsza z nich do świąt wielkanocnych 
przyniosła w efekcie 1350 maseczek, a nasi dzielni seniorzy planu-
ją, że wykonają ich 3500! Tę pierwszą partię rozdawali starszym 
mieszkańcom miasta panowie z Siemianowickiej Rady Seniorów, 
dystrybucją ich zajęła się także Fundacja „Piastun „, Fundacja 
Wolne Miejsce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Śląskie 
Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”. Druga - miała na celu 
głównie wspomożenie służb medycznych. Zainicjowana przez 
prezydenta Rafała Piecha i Wydział Zarządzania Kryzysowego UM, 
wsparta przez Straż Miejską, realizowana rękami licznych, chętnych 
siemianowiczan, pozwoliła na uzupełnienie wyposażenia personelu 
i pacjentów naszego szpitala oraz pracowników naszego pogotowia 
ratunkowego – zaznacza rzecznik siemianowickiego Urzędu Miasta 
Piotr Kochanek. 

Ochronne są także przyłbice. Tychże wyprodukowano 200, są 
wielokrotnego użytku i tra� ły do służby ratowniczej, medycznej 
i szpitalnej w mieście. Materiał zakupiła � rma KRYSZTAŁ S.C. 
Mariusz Pilszak, Sławomir Zgórski. Przyłbice wykonuje znany 
z popularyzator nauki z pracowni H2O - Andrzej Lebek. Producent 
transporterów wojskowych, � rma ROSOMAK S.A .wyposażyła  
ratowników medycznych z siemianowickiego pogotowia, w profe-
sjonalne kombinezony zabezpieczające oraz rękawiczki. W walkę 
z pandemią włączyły się także inne instytucje: PUP w Siemia-
nowicach Śląskich pozyskał dodatkowe 300 mln zł. z funduszy 
Tarczy Antykryzysowej na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. 
Działają sami obywatele, zostając wolontariuszami i organizując 
zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu dla pogotowia, pracowników 
Szpitala Miejskiego (przy udziale Fundacji GROT). Dezynfekowane 
są przystanki miejskie, zainstalowano bezdotykowe dozowniki 
z bezpłatnym płynem dezynfekcyjnym na przystankach autobu-
sowych. Przy współpracy MOPS, Fundacji Piastun oraz Faithless 
MC Poland pojawiła się też sąsiedzka samopomoc zakupowa, 
wsparcie dla przedsiębiorców (UM z dniem 15 kwietnia do od-
wołania) odstąpił od należności od � rm wynajmujących gminne 

lokale użytkowe. Odroczono płatności za użytkowanie wieczyste, 
a szkołom przekazano 40 laptopów do realizacji zajęć online

Pomyślmy o tym wszystkim, gdy zechcemy znów narzekać 
i wyrażać niezadowolenie. Dla nikogo sytuacja wywołana koro-
nawirusem nie była i nie jest łatwa. Taka moja nadzieja, że być 
może przyniesie ona też coś dobrego? Może zaczniemy szanować 
i doceniać drugiego człowieka i samych siebie? Staniemy się bardziej 
empatyczni, wrażliwi. Od dawna żyjemy na zasadzie: mieć, a nie 
być. Chcemy posiadać szybciej, więcej, lepiej, najdrożej. I nagle 
stop! Świat się zatrzymał! I co? I nic! Okazuje się, że można mniej, 
wolniej. Może ten koronawirus to zimny prysznic? A na pewno 
szatański chichot Matki Natury, która niestety pokazała nam 
środkowy palec. Być może dzięki temu przewartościujemy wiele 
spraw i dostrzeżemy, co tak naprawdę jest ważne?

No cóż tu napisać na zakończenie, by było ładnie, dobrze i miło? 
(No i nie aż tak śmiertelnie poważnie, choć temat poważny jest 
i bynajmniej go nie lekceważę, ale muszę nieco go odpompować 
i ironizować, by samej nie oszaleć). „Hej, kotku weź nie martw się? 
Jak skomentować to … prócz… Drobnostka? Hej jest okay, jest 
okay... Drobnostka”. No chyba jednak nie, bo drobnostka to jednak 
nie była i nie jest. A jak jest? Ano tak, że zostaliśmy zamknięci 
w swoich czterech ścianach. Musimy tak pozostać w nich do odwo-
łania. Wychodzić poza oczywiście możemy, ale tylko w sprawach 
niezbędnych, a od niedawna do parku i lasu, zachowując bezpieczną 
odległość, wcześniej przed opuszczeniem domostwa, musimy 
zamaskować jednak nasze twarze. Aczkolwiek po uprzednim 
dokręcaniu śruby, złagodzono teraz niektóre obostrzenia rządowe. 
Powoli wdrażane są etapy odmrożenia gospodarki.

Biorąc pod uwagę fakt, że tak długo nie było możliwości sko-
rzystania z usług fryzjerskich i kosmetycznych (i jeszcze wielu 
innych), to ja co najmniej czuję się jak Roszpunka i myślę, że co 
poniektórzy, a raczej co poniektóre w kwestii włosów ze wspo-
mnianą księżniczką mogą już konkurować. No kto wyhodował 
już swój warkocz? Dowcip, a raczej chyba dramat tej sytuacji 
polega na tym, że wcale nie jest do śmiechu, ani mnie, ani jak 
sądzę większości z Was. (Ten mój końcowy komentarz to taki 
gorzki cukierek, którym smakuje czasem życie). Bo otóż w naszej 
wieży nie więzi nas ani żaden smok (tudzież smoczyca), ani Baba 
Jaga, która dybie na nasze czarodziejskie włosy, tylko coś znacznie 
groźniejszego! No i niestety żaden Książe z bajki, czy Rajtar vel 
Julina Szczerbiec nas nie uratuje. Kto zatem? Tego nie wie nikt! Nie 
pozostaje więc nic innego, niż cierpliwie czekać i czekać, i czekać 
aż przyjdą nowe dni. Ja czekam! A w chwili zwątpienia do pionu 
stawia mnie: „Nic to, Baśka (Hania)! Nic to!”

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
Materiał powstał we współpracy z UM Katowice, 

Siemianowice Śląskie i Świętochłowice. 
Na www.goniec-gornoslaski.pl znajdziecie bieżące informacje 

z działań w sprawie koronawirusa podejmowanych 
przez samorządy.
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Cieplejszy wieje wiatr…
„Wiosna! Znów nam przybyło lat…” No mnie w przeciągu minionego miesiąca z pewnością i dosłownie i w przenośni… Dosłownie, bo kwiecień postarzył mnie niestety o kolejny 
rok, a w przenośni, bo za sprawą koronawirusa czuję się, jakbym miała co najmniej 150 lat! 
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W polskim prawodawstwie została przewidziana 
instytucja odpowiedzialności za szkodę wyrządzo-
ną drugiej osobie w sytuacji, gdy strony nie wiąże 
żaden stosunek obligacyjny. W pierwszej kolejności 
należy przytoczyć art. 415 kodeksu cywilnego, 
tj. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, 
obowiązany jest do jej naprawienia”. 

Omawiany przepis nakłada odpowiedzialność 
przede wszystkim z zachowaniem osoby � zycznej, 
jednakże rzeczona odpowiedzialność może się 
wiązać z zaniechaniem człowieka w sytuacji, gdy 
ciążył na nim obowiązek czynnego działania, Ta-
kim przykładem może być obowiązek udzielenia 
pomocy medycznej przez lekarza. Zatem należy 
stwierdzić, że zachowanie jest zależne od woli 
konkretnej osoby. Niemniej działanie na skutek 
odruchu,  np. odruch kierującego samochód w celu 
ominięcia pieszego, który znalazł się na drodze 
w sposób nieprawidłowy celem jego ominięcia, 
nie może rodzić odpowiedzialności deliktowej.  
To samo się tyczy działania pod przymusem, np. 
przymusem psychicznym. 

Dalej należy podkreślić, iż również nie ro-
dzi odpowiedzialności odszkodowawczej samo 
usiłowanie wyrządzenia szkody drugiej osobie. 
W tym wypadku można zastosować inne przepisu 
kodeksu cywilnego, jak np. art. 24 w przedmiocie 
ochrony dóbr osobistych. Osoba dochodząca 

roszczenia odszkodowawczego winna wykazać 
swoje roszczenie, zgodnie z treścią art. 6 kodeksu 
cywilnego. Zatem należy wykazać szkodę, zda-
rzenie je powodujące oraz adekwatny związek 
przyczynowy. W orzecznictwie słusznie podnosi 
się to, iż szkodę należy rozumieć jako majątkową 
oraz niemajątkową. 

Jak już było wspomniane na wstępie, oma-
wiana odpowiedzialność odszkodowawcza. 
zachodzi, gdy stron nie wiązało wcześniej 
żadne zobowiązanie albo gdy szkoda została 
wyrządzona poza nim, a niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania stanowiło 
jednocześnie czyn niedozwolony. Jednakże 
niewykonanie zobowiązania samo przez się 
nie może być uznane za działanie bezprawne 
w rozumieniu art. 415 kodeksu cywilnego. 
W orzecznictwie podnosi, iż niewykonanie 
umowy o tyle może stanowić czyn niedozwo-
lony, o ile sprawca szkody naruszył obowiązek 
powszechny ciążący na każdym. Niewykonanie 
zobowiązania samo przez się nie może być 
uznane za działanie bezprawne w rozumieniu 
art. 415 kodeksu cywilnego. Taka jego kwa-
lifikacja jest uzasadniona tylko wtedy, gdy 
jednocześnie następuje naruszenie obowiązku 
powszechnego. Nie zawsze w razie naruszenia 
przez sprawcę obowiązku oznaczonego za-

chowania zachodzi bezprawność relewantna 
z punktu widzenia zasad odpowiedzialności.

Wyrządzenie szkody obliguje do jej naprawienia, 
zgodnie z zasadą pełnej kompensacji. Jednakże 
należy zauważyć, iż przy szkodzie niemajątkowej 
nierzadko będzie dochodziło do trudności w re-
alizacji obowiązku pełnej rekompensaty szkody.

Tematyka odpowiedzialności ex delicto jest 
obszerna, zaś postępowania z tego tytułu są czę-

stym punktem na wokandzie sądowej. Niemniej 
przed wystąpieniem z takim roszczeniem należy 
precyzyjnie określić przesłanki, o których była 
mowa powyżej.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII ADWOKA-

CKIEJ MATEROWSKI NOWAK S.C., UL. PAWŁA 
STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Nowalijki – dlaczego tak pragniemy 
ich�na�wiosnę?

Odpowiedzialność deliktowa w prawie cywilnym

Sałata,�rzodkiewka,�ogórek�zielony,�pomidor�kuszą�i�chętnie�

po�zimie�po�nie�sięgamy.

Zwane�popularnie�czy�potocznie�nowalijkami�są�pierwszymi�

warzywami,�które�pojawiają�się�w�sklepach,�czy�na�targowisku�

w okresie jeszcze przednówku czyli okresu, kiedy zapasy 

jesienne�się�kończą,�a�nie�ma�jeszcze�warzyw�ogrodowych,�

bo�aura�dość�zmienna�z�dużymi�wahaniami�temperatury�

w�ciągu�dnia�i�nocy�nawet�z�przymrozkami.

Wyglądają�po�prostu�pięknie�i�smakują�też�zupełnie�przy-

zwoicie.�Najczęściej�jednak�są�to�warzywa�uprawiane�w�tu-

nelach�foliowych�w�nocy�ogrzewanych�oraz�importowane�

z�krajów�gdzie�już�o�tej�porze�roku�temperatury�są�wyższe�

i�brak�nocnych�przymrozków.�Wszystkie�tak�zwane�szklar-

niowe – niestety!

Czy�te�warzywa�są�dobre,�złe,�czy�warto�je�kupować,�czy�

nie�-�niech�każdy�sam�zadecyduje�...

Z�perspektywy�Naturopaty�jest�kilka�elementów�na�które�

warto�zwrócić�uwagę.

po�1��-�kraj�pochodzenia�

po�2�-��skoro�przyroda�nie�pozwala�w�taki�naturalny�sposób�

na�to,�aby�rośliny�same�bez�pomocy�namiotu�foliowego,�czy�

podgrzewania,�urosły,�to�czy�na�pewno�jest�to�naturalne?

po�3�-�trzeba�zwrócić�uwagę,�że�przednówek�to�czas�bardzo�

dobry�na�oczyszczenie�organizmu,�nawet�na�ograniczenie�jedzenia�

i�przygotowanie�po�zimie�na�zmianę�aktywności,�bardzo�dobrze�

w�tym�naturalnym�czasie,�kiedy�zapasy�się�kończą,�sprawdzają�

się�głodówki,�diety�oczyszczające,�odtruwające.��Łatwiej�też�

przeprowadzić�takie�działania,�bo�organizm�może�w�naturalny�

sposób�wykorzystać�zapasy�zgromadzone�po�zimie.�Ten�czas�jest�

też�bardzo�dobry�do�przygotowania�się�na�obfi�tość,�a�poprzez�

oczyszczenie na prawdziwe poczucie smaku: pomidora w sierpniu, 

ogórka,�sałaty,�czy�innych�warzyw.�Warto�sprawdzić�i�poczuć,�jak�

nasz�organizm�reaguje,�czerpiąc�z�siły�rytmu�natury.
Zawsze�jest�alternatywa�do�zakupów...�z�własnego�parapetu,�
czy�balkonu!��To�nic,�że�mało�miejsca,�u�mnie�rośnie,�więc�u�
Ciebie�też�może.

Polecam�i�zachęcam.
Dyplomowany Naturopara 

JACEK�WOŁOWSKI
dyplomowanynaturopata@gmail.com

OCZAMI�NATUROPATY
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Wyjazdy na staże zawodowe za granicę 
nie są nowością w Zespole Szkół Technicz-
nych  nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie. 
To efekt skutecznego sięgania po progra-
my umożliwiające takie wyjazdy, a kon-
kretnie przygotowania takich projektów, 
by miały szansę na pozyskanie funduszy. 
Już kilkakrotnie uczniowie naszej szkoły 
wyjeżdżali na praktyki do Niemiec  oraz 
do Włoch.

Wyjazdy te to nie tylko praca i  nauka. Programy 
pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, 
kultury, walorów historycznych i gospodarczych, 
odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań 

mieszkańców zagranicznych krajów. Głównym  
jednak celem zagranicznego stażu jest podwyż-
szenie przez uczniów umiejętności  i kompetencji 
zawodowych w zakresie zawodów: technik elek-
tronik, technik informatyk, technik chłodnictwa 
i klimatyzacji oraz technik organizacji reklamy. 
W czasie praktyk zawodowych uczniowie posze-
rzają wiedzę merytoryczną w swoich zawodach, 
a także zdobywają umiejętności w dziedzinie 
organizacji i techniki pracy. Zagraniczna prak-
tyka to integralna część szkolenia zawodowego. 
Umożliwia nabycie praktycznych umiejętności 
i pozwala porównać poziom wiedzy uczniów 
z oczekiwaniami stawianymi przez zagranicznych 
partnerów. Udział uczniów w  stażach ma na celu 
również  zapoznanie się z nowościami pojawiają-

cymi się w branżach, wykorzystanie umiejętności 
teoretycznych w praktyce oraz rozwój takich cech 
osobowości, jak odpowiedzialność, kreatywność 
i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. 
Uczniowie w zagranicznych stażach uczestni-
czą  bezpłatnie, wyjazd  w 100% � nansowany 
jest z funduszy Unii Europejskiej. Młodzież ma 
zagwarantowany: przejazd, zakwaterowanie, 
ubezpieczenie, wycieczki  dydaktyczne, kieszon-
kowe oraz opiekę pedagogiczną od dnia wyjazdu 
aż do powrotu do szkoły.  Ponadto zapewniamy 
i dbamy o ich rozwój kulturalny.

Potwierdzeniem i ogromnym atutem  nabytych 
podczas stażu zagranicznego są certy� katy wydane 
przez zagraniczną organizację przyjmującą. Do-

datkowo wszyscy uczestnicy otrzymają Europass 
Mobilność, wydawany przez Krajowe Centrum 
Europass w Warszawie, a uznawany w całej Unii 
Europejskiej, który niewątpliwie wpłynie na ich 
atrakcyjność  w oczach przyszłego pracodawcy.

Z tego powodu Zespół Szkół Technicznych 
nr 1  w Chorzowie stara się zapewnić uczniom 
możliwość skorzystania z tej  formy  rozwoju za-
wodowego  i osobistego. W chwili obecnej z uwagi 
na sytuację związaną z pandemią staż  w ramach 
projektu „Euro staż” programu Erasmus+ dla 
50-ciu uczniów został przeniesiony na przyszły 
rok szkolny. A już w czerwcu uzyskamy infor-
mację dotyczącą nowego projektu, w  którym 
zaplanowaliśmy udział kolejnych 40-stu uczniów 
naszej szkoły.

Euro Staż z ZST nr1 
w Chorzowie

Bez wychodzenia z domu�można�już�nie�tylko�zrobić�zakupy,�

zapłacić�rachunki,�czy�nawet�prowadzić�zdalne�lekcje.�W�równie�

wygodny�sposób�można�korzystać�z�teleporad�medycznych,�

a�także�uzyskać�dostęp�do�Internetowego�Konta�Pacjenta.�Aby�

zostać�e-pacjentem�wystarczy�mieć�ważny�profi�l�zaufany�lub�

korzystać�z�bankowości�elektronicznej.�

Już�ponad�2�miliony�osób�korzysta�z�Internetowego�Konta�

Pacjenta,�bezpłatnej�aplikacji�Ministerstwa�Zdrowia�dostępnej�

w�serwisie�pacjent.gov.pl.�Aktywne�konto�pozwala�załatwić�

wiele�spraw�związanych�z�naszym�zdrowiem�bez�wychodze-

nia�z�domu,�co�jest�szczególnie�ważne�w�czasie�epidemii.�Bez�

konieczności�wizyty�w�przychodni,�po�odbyciu�teleporady�

medycznej�możemy�np.�otrzymać�e-receptę�SMS-em�lub�

e-mailem.�

—�„Korzystanie�ze�zdalnych�konsultacji�medycznych�oraz�

otrzymanie�e-recepty�SMS-em�lub�e-mailem�bez�wychodzenia�

z�domu�jest�dziś�możliwe�dzięki�konsekwentnym�decyzjom�

i�regulacjom�wspierającym�cyfryzację�ochrony�zdrowia.�Rozwią-

zania,�które�eliminują�konieczność�bezpośrednich�kontaktów�

są�realnym�wsparciem�w�trudnej�walce�z�epidemią�koronawi-

rusa.�Puste�poczekalnie�w�przychodniach�podstawowej�opieki�

zdrowotnej,�w�których�na�co�dzień�można�było�spotkać�wielu�

pacjentów�z�infekcjami,�pokazują,�że�społeczeństwo�bardzo�

świadomie�i�odpowiedzialnie�zareagowało�na�nasze�apele,�

wybierając�konsultacje�telefoniczne�i�e-receptę.�W�trosce�

o�bezpieczeństwo�i�zdrowie�Polaków�nadal�zalecamy,�aby�

pozostać�w�domu�i�np.�wykorzystać�ten�czas,�aby�aktywować�

swoje�Internetowe�Konto�Pacjenta.”–�mówi�Janusz�Cieszyński,�

wiceminister�zdrowia.�

PROFIL ZAUFANY I INTERNETOWE KONTO 
PACJENTA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Personel�medyczny�oraz�pacjenci�coraz�chętniej�korzysta-

ją�z�telemedycyny�i�rozwiązań�e-zdrowia.�Do�29�marca�br.�

lekarze�wystawili�blisko�175�mln�e-recept�dla�blisko�21�mln�

pacjentów.�Oprócz�możliwości�otrzymania�zdalnie�e-recepty,�

na�Internetowym�Koncie�Pacjenta�możemy�też�sprawdzić�czy�

wykupiliśmy�wszystkie�leki�oraz�zobaczyć,�jakie�dawkowanie�

przepisał�nam�lekarz.�Możemy�nadać�uprawnienia�do�naszego�

konta�osobie�bliskiej,�i�to�ona�będzie�otrzymywać�SMS-em�

kod,�umożliwiający�realizację�e-recepty.�

Ponadto,�mamy�dostęp�do�wszystkich�ulotek�leków�zareje-

strowanych�w�Polsce,�dzięki�czemu�w�każdej�chwili�możemy�

przeczytać�na�co�należy�zwrócić�uwagę�podczas�przyjmowania�

leku�lub�jakie�są�działania�niepożądane.

Pierwsze�logowanie�na�Internetowe�Konto�Pacjenta�może�

odbyć�się�całkowicie�online.�Wystarczy�tylko�posiadać�urządze-

nie�z�dostępem�do�internetu�oraz�wybrać�jedną�z�bezpłatnych�

opcji�logowania�—�profi�l�zaufany�lub�dowód�osobisty�z�warstwą�

elektroniczną�(e-dowód).�Trzecia�opcja,�to�możliwość�zalogo-

wania�się�bezpośrednio�przez�bank�PKO�BP,�jeśli�posiadamy�

konto�internetowe�iPKO�lub�Inteligo.

Jeśli�nie�mamy�ważnego�profi�lu�zaufanego�możemy�skorzy-

stać�z�bankowości�elektronicznej.�Wystarczy�zalogować�się�

na�swoje�konto�bankowe�i�za�pośrednictwem�banku�założyć�

profi�l�zaufany.�Obecnie�już�8�banków�daje�taką�możliwość�–�

szczegóły�dostępne�są�na�stronie�www.pz.gov.pl.�Wtedy�cały�

proces�potwierdzania�tożsamości�zajmuje�kilka�minut,�gdyż�

to�bank,�na�odległość�potwierdzi�naszą�tożsamość.�Mając�

profi�l�zaufany�będziemy�mogli�korzystać�ze�wszystkich�ser-

wisów�administracji�publicznej,�w�tym�z�Internetowego�Konta�

Pacjenta.�W�czasie�epidemii�należy�natomiast�zrezygnować�

z�zakładania�profi�lu�zaufanego�osobiście�w�urzędzie,�gdyż�

wiąże�się�to�z�koniecznością�wyjścia�z�domu�i�możliwością�

narażenia�się�na�zakażenie�nowym�koronawirusem�(SARS-

-CoV-2).

Osoba,�który�ma�ważny�profi�l�zaufany,�aby�otrzymać�e-

-receptę�zdalnie,�powinna�zalogować�się�na�swoje�Internetowe�

Konto�Pacjenta�w�serwisie�pacjent.gov.pl�i�w�zakładce�Moje�

konto/Edytuj�swoje�dane�wpisać�numer�telefonu�komórkowe-

go�lub�adres�e-mail.�Dzięki�temu�otrzyma�e-receptę�SMS-em�

lub�e-mailem.�

KOD�E�RECEPTY�PRZEZ�TELEFON�W�SYTUACJACH
�WYJĄTKOWYCH

Są�jednak�sytuacje,�gdy�pacjent�nie�ma�aktywowanego�

Internetowego�Konta�Pacjenta.

W�przypadku�udzielania�świadczenia�medycznego�na�od-

ległość,�braku�dostępu�do�systemu�informatycznego�czy�

w�sytuacji�wyjątkowej,�jaką�jest�stan�epidemii,�informacje�

o�e-recepcie�można�otrzymać�przez�telefon�lub�w�innej�uzgod-

nionej�formie.�Lekarz�podaje�wtedy�pacjentowi�4-cyfrowy�kod�

e-recepty�wraz�z�nazwą�leku�oraz�informacją�jak�go�przyjmować.�

Pacjent�powinien�zachować�szczególną�ostrożność�i�dokład-

nie�zapisać�otrzymane�od�lekarza�zalecenia.�Aby�zrealizować�

taką�e-receptę�w�aptece,�wraz�z�4-cyfrowym�kodem�pacjent�

podaje�również�nr�PESEL�osoby,�której�przepisano�dany�lek.�

Takie�rozwiązanie�należy�jednak�traktować,�jako�rozwiązanie�

przejściowe�i�awaryjne,�gdyż�pozbawia�ono�pacjenta�dostępu�

do�wszystkich�informacji�umieszczonych�na�e-recepcie.�

E-receptę�możemy�dostać�bez�wychodzenia�z�domu,�ponie-

waż�przychodnie�wprowadziły�możliwość�uzyskania�teleporady�

lekarskiej,�dzięki�której�konsultację�można�przeprowadzić�tele-

fonicznie�lub�przez�internet.�Dotyczy�to�zarówno�podstawowej�

opieki�zdrowotnej,�ambulatoryjnej�opieki�specjalistycznej�

jak�również�opieki�psychiatrycznej�i�leczenia�uzależnień.�Po-

nadto,�przychodnie�proponują�swoim�pacjentom�możliwość�

zamawiania�e-recept�na�kontynuację�leczenia�przez�internet.�

NALEŻY�PAMIĘTAĆ,�ŻE�W�PRZYCHODNIACH,�KTÓRE
�UDZIELAJĄ�TELEPORAD�W�RAMACH�NARODO
WEGO�FUNDUSZU�ZDROWIA�(NFZ)�USŁUGA�TA�
JEST�ZAWSZE�BEZPŁATNA.�

Jeżeli�w�naszej�okolicy�nie�ma�przychodni�świadczącej�usługi�

teleporady�lub�przychodnie�nie�wystawiają�recept�zdalnie,�

można�skontaktować�się�z�jedną�z�wybranych�placówek�podsta-

wowej�opieki�zdrowotnej�lub�poradni�specjalistycznej�w�naszym�

województwie.�Ich�lista�znajduje�się�na�stronie�internetowej�

Śląskiego�OW�NFZ�w�zakładce�Dla�Pacjenta�w�Gdzie�się�leczyć�

w�czasie�COVID-19.�Informację�o�placówkach�udzielających�

teleporad�można�uzyskać�również�dzwoniąc�pod�bezpłatny�

numer�Telefonicznej�Informacji�Pacjenta�–�800�190�590.

Jednocześnie�nie�ma�obaw,�że�teleporady�uniemożliwią�

bezpośrednie�wizyty�u�lekarzy.�Jeśli�po�zdalnym�wywiadzie�

będzie�taka�konieczność,�pacjenci�otrzymają�suges��ę�skorzy-

stania�z�wizyty�w�placówce�medycznej�lub�skontaktowania�się�

ze�stacją�sanitarno-epidemiologiczną.

Zostań�e-pacjentem!�Dbaj�o�swoje�zdrowie�bez�wychodzenia�z�domu

p r o m o c j a
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

MAJ INNY 
 
Zostajemy w domu 
zasłaniamy twarze 
ktoś powiedział komuś 
że to maj bez marzeń 
 
Ja inaczej patrzę 
wbrew smutku zawiei 
marzenie to zawsze 
szkic jest dla nadziei 
 
Świat jest jakby mniejszy 
a większe rozmowy 
i stał się piękniejszy 
nasz azyl domowy 
 
Książki wspomnień listy 
ciepło słów otula 
i najbliżsi bliscy 
pasują jak ulał 
 
Tam gdzie mrok się wpycha 
warto światła szukać 
przegnać podłe licha 
choć to trudna sztuka 
 
Ja nie zmienię zdania 
chociaż twarz pod maską 
marzeniom się kłaniam 
jak wczoraj oklaskom

 ZBIGNIEW STRYJ
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No właśnie… Ale nie tylko koncertowe, bo 
w chorzowskim Teatrze Rozrywki są i po-
ranki dla dzieci. A wszystko on-line. No jeśli 
inaczej nie można? Dobre i to!

A w przypadku tej sceny nawet bardzo dobre! 
Trudno od pewnego czasu wyobrazić sobie bowiem 
niedzielę bez porannego koncertu. Mieliśmy już 
okazję między innymi wysłuchać Franka śpiewa-
jącego Grechutę. Franka, czyli Kamila Franczaka, 
który nie tylko jest aktorem chorzowskiej sceny, 
ale i wokalistą, autorem piosenek, prezenterem. 
Warto zaznaczyć, że artysta za rolę Mistrza Ce-
remonii w spektaklu „Cabaret” w reżyserii Jacka 
Bończyka został nominowany do Złotej Maski za 
rok 2019 w Kategorii AKTORSTWO ZA ROLĘ 
AKTORSKO-WOKALNĄ. Kto widział spektakl, 
wyjaśniać mu dlaczego, specjalnie nie trzeba, a ten 
kto nie widział niech nadrobi zaległości natychmiast 
przy najbliższej okazji. Ja skomentuję to tak: ta rola 
to po prostu petarda i chyba jedna z najlepszych 
tego spektaklu.

On-line można było także odbyć muzyczną po-
dróż po dawnej Francji, po której przewodnikiem 
była Joanna Możdżon. W trakcie jej recitalu „J’aime 

Paris” usłyszeliśmy największe klasyki piosenki 
francuskiej z repertuaru Edit Piaf, Serge Gains-
bourg i Charlesa Aznavoura. Koncert „Wiolka 
Białk. Tęskno” to za to propozycja dla wielbicieli 
piosenek musicalowych.

Wartym polecenia na pewno jest spektakl, który 
odbył się także w ramach Cyklu Rozrywka do 
śniadania, będący hołdem Marii Meyer dla Hanki 
Odronówny, czyli „Ordonka – miłość Ci wszyst-
ko wybaczy”.

„Hanna Ordonówna, aktorka, piosenkarka, tan-
cerka, autorka tekstów piosenek i wierszy, artystka 
o niebywałej charyzmie, ogromnym sercu i niespo-
tykanej subtelności. Jej piosenki od 80 lat stanowią 
źródło wzruszeń dla następnych pokoleń” – czytamy 
w opisie spektaklu Teatru Rozrywki.

Jej piosenki „Trudno”, „Uliczkę w Barcelonie”, czy 
„Na pierwszy znak” zna na pewno każdy i każdy 
jak sądzę, potra�łby je zanucić. 

Specjalny pokaz przedpremierowy spektaklu 
odbył się Międzynarodowego Festiwalu Twór-
czości Kobiecej w Tel Awiwie. Marii Meyer na 
scenie towarzyszy 3-osobowy zespół muzyczny. 
Reżyseria: Jan Maciejowski, scenogra�a i kostiumy: 
Jerzy Rudzki, choreogra�a: Henryk Konwiński, 
aranżacje: Andrzej Marko. Premiera odbyła się 
27 marca 2002 roku. Spektakl można zobaczyć na 
teatralnym pro�lu FB, do czego gorąco zachęcam!

Teatr Rozrywki, jak wiele innych instytucji swoje 
wydarzenia, musiał przełożyć premierę „Zakonnicy 
w przebraniu”. Ta planowo miała się odbyć 3 kwiet-
nia 2020 roku. Jak mówi reżyser Michał Znaniecki, 
pandemia nie wpłynęła jakoś znacznie na prace 
nad musicalem, a zespół aktorski jest tak przygoto-
wany, że mógłby zagrać w każdej chwili. Premiera 
natomiast odbędzie po prostu w innym terminie.

Przypominamy też o LARMIE, Ogólnopolskim 
Konkursie na Współczesną Piosenkę Inspirowa-
ną Powstaniami Śląskimi. Warto się spieszyć, bo 
właśnie w maju mija termin nadsyłania utworów. 
Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 30 maja.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Koncertowe poranki? 
Tylko z Teatrem Rozrywki!
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Pod hasłem „’Digitalizacja zbio-
rów Prof. dr. hab. Adolfa Dygacza” 
Muzeum „Górnośląski Park Etno-
graficzny w Chorzowie” czasu reali-
zuje projekt związany z twórczością 
tego wybitnego śląskiego pedagoga, 
muzykologa, etnografa, folklorysty 
i znawcy kultury górnośląskiej i za-
głębiowskiej. 

Ze względu na liczebność zbioru 
Dygacza projekt został podzielony na 
etapy. Pierwszy z nich został zrealizo-
wany w latach 2017-2019 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

 Drugi etap projektu do�nansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. Jest on 
obecnie w fazie realizacji (do końca 
roku 2020), a jego efektami Muzeum 
dzieli się na bieżąco, udostępnia-
jąc na stronie internetowej, a także 
w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej kolejne 
pieśni. https://www.sbc.org.pl/dlibra/
publication/364878/edition/344652

  O wartości archiwum świadczą 
zarówno liczba zapisanych pieśni, jak 
i ich różnorodność. Znajdziemy tam 
pieśni obrzędowe i frywolne, rodzinne 
i zawodowe, związane z miejscami i wy-
darzeniami. Materiały etnogra�czne 

pochodzące z badań terenowych profe-
sora Dygacza zawierają niejednokrotnie 
ostatnie ich zapisy, a wraz z nimi – róż-
norodne przejawy tradycyjnej kultury 
- w tym zwyczajów, światopoglądu czy 
wartości. Na nagraniach audio, a także 
w dokumentach tekstowych znajdują 
się tysiące utworów wykonywanych 
przez osoby urodzone na przełomie 
XIX i XX wieku i stanowią nieoce-
niony dokument folkloru muzycznego 
i związanych z nim zjawisk.

Projekt do�nansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury, a także ze 
środków budżetu Samorządu Woje-
wództwa Śląskiego.

AN

Adolf Dygacz śpiewająco Historie z mojego placu
GRZEGORZ POLOCZEK

WYDAWNICTWO BERNARDINUM
Ś l ą z a k 

z krwi i ko-
ści, którego 
teksty  od-
zwierciedlają 
obecną rze-
czywistość, 
ale również są 
swego rodza-
ju powrotem 
do  cza sów 
m ł o d o ś c i , 
pełnym życia 
t ę t n i ą c e g o 
w familokach, 
historii z po-
dwórka i kul-
tu śląskich 
tradycji. Na 
łamach tej 
książki dzieli się z Czytelnikami historiami ze swo-
jego placu. To opowieści pełne ciepła, wzruszające, 
zabawne i obfitujące w anegdoty z życia rodzinnego 
znanego kabareciarza, satyryka i artysty estradowego. 
Dzięki niej przeniesiemy się w czasy dzieciństwa, lat 
młodzieńczych spędzonych w Rudzie Śląskiej dawnego 
członka Kabaretu Rak i twórcy nagrody „Hanysa”.

Wydanie „Historii z mojego placu” zbiegło się z jubile-
uszem 60-lecia nadania praw miejskich Rudzie Śląskiej. 
Taka ciekawostka: Grzegorz Poloczek za album „…z 
mojego placu” zdobył „Złotą Płytę” (2013).

Nad Nilem Błękitnym 
i Białym

ALAN MOOREHEAD
WYDAWNICTWO ZYSK

Nad Nilem 
B ł ę k i t n y m 
i Białym  za-
biera w podróż 
przez wspania-
łą historię eks-
ploracji źródeł 
Nilu w okresie 
1 7 9 8 - 1 9 0 0 . 
S k u p i a  s i ę 
przede wszyst-
kim na wy-
d a r z e n i a c h 
roz g r yw aj ą -
cych się przy 
głównym nur-
cie w Etiopii, 
Sudanie i Egip-
cie. Wyprawy, 
pieczołowicie 
zaplanowane 
i  k ierowa ne 
przez wielkich 
eksploratorów jak James Bruce, John Speke, Richard 
Burton, David Livingstone, Samuel Baker czy Emin 
Pasza, wyposażonych w ówczesne zdobycze techniki, 
w ciągu stu lat dokonały systematycznego dzieła od-
krywczego.



Odrobina? No nie powiedziałabym. Przed nami  
52. Edycja nagrody teatralnej Złote Maski w wo-
jewództwie śląskim za rok 2019.

Tymczasem jury ogłosiło nominacje: 

Kategoria SPEKTAKL ROKU
„ŹLI ŻYDZI” Joshuy Harmona w reżyse-

rii Marcina Sławińskiego w Teatrze Nowym 
w Zabrzu.

Kategoria AKTORSTWO ZA ROLĘ MĘSKĄ 
W SPEKTAKLACH DRAMATYCZNYCH

KRZYSZTOF SATAŁA za rolę Jonah’a w spek-
taklu „Źli Żydzi” Joshuy Harmona w reżyse-
rii Marcina Sławińskiego w Teatrze Nowym 
w Zabrzu.

Kategoria NAGRODA SPECJALNA

TEATR NOWY W ZABRZU za organizację 
Festiwalu Dramaturgii Współczesnej RZECZY-
WISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA.

 - Mamy z czego być zadowoleni Dziękujemy 
komisji! Kochani Widzowie – trzymajcie kciuki! 

No to chyba jasna sprawa! Ja trzymam! Mocno.
HGM

Codziennie o godzinie 21:21 na Facebooku 
Teatru Nowego opowiadania Jerzego Szaniaw-
skiego – PROFESOR TUTKA.

 
Profesor Tutka – postać � kcyjna, bohater 

opowiadań Jerzego Szaniawskiego. Opowia-
dania ukazywały się początkowo na łamach 
tygodnika „Przekrój”. Później autor opubliko-
wał je w dwóch tomach Profesor Tutka i inne 
opowiadania (1954) oraz Profesor Tutka: Nowe 
opowiadania (1962). Na ich podstawie realizo-
wano serial telewizyjny Klub profesora Tutki 
(1966–1968).

Niewiele wiadomo o Profesorze Tutce. 
Z chwilą, kiedy toczy się akcja opowiadań jest 
już starszym, eleganckim mężczyzną. Wiado-
mo, że w młodości dużo podróżował. Obecnie 
często przesiaduje w kawiarni wraz z przyja-
ciółmi – sędzią, mecenasem, doktorem i re-

jentem. Rozmowy, które z nimi prowadzi są 
tematem opowiadań.

 Zwykle jeden z rozmówców porusza jakiś 
temat – wtedy Tutka opowiada historie ze swo-
jego życia, bardziej lub mniej luźno związaną 
z owym tematem. Jego opowieści nadają z po-
zoru banalnym historyjkom nieoczekiwane 
sensy. W serialu, nakręconym na podstawie 
opowiadań (w reżyserii Andrzeja Kondratiu-
ka), Klub profesora Tutki w roli tytułowej wy-
stąpił Gustaw Holoubek.
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Nasze recenzje

Teatr Nowy w Zabrzu zaprasza

Patrzymy! Śpiewa w swojej piosence o takim właśnie ty-
tule Dawid Podsiadło. „Albo pójdę w drugą stronę”. No 
tak już tenże artysta nie śpiewa. Kto zatem idzie w tę dru-
gą stronę? Wiedzą to na pewno dzieci, które codziennie 
słuchają i oglądają aktorów Teatru Nowego w Zabrzu, 
którzy ... fajni są!

Zespół zabrzańskiej sceny czyta dzieciom na swoim teatralnym 
profilu FB na dobranoc najpiękniejsze wiersze polskich pisarzy. 
Jest Brzechwa i Fredro, i Chotomska, i Wawiłow, i wielu innych.  
Wśród nich moi ulubieńcy i moje ulubione teksty, które urzekły 
mnie już w latach wczesnej młodości i tak pozostają ze mną do 
dziś, jak na przykład „Małpa w kąpieli”. Każdy to chyba wie, 
gdzie paluchów wsadzać nie można... Albo się mylę? Utwory 
piękne, mądre i tak cudownie prezentowane, które nierzadko 
niosą morał, co jakże cenną nauką być może... Jak chociażby 
historia pewnej Żaby, która słaba była i rad doktora słuchała nade 
wszystko. Jak się to dla niej skończyło? No chyba przypominać  
nie trzeba. Chyba, że ku przestrodze. Pewnym jest, że doktor 
co najmniej był niedouczony, a Żaba ta żadnej nauki już z tego 
nie wyniesie, ale na pewno wyniosą słuchacze. A przypadek 
Katarzyny i jej nieżytu? Jakże można wytłumaczyć wspaniale 
dzieciom, jak to mniej więcej jest z tym koronawirusem. (No 
chyba wiecie, jak paskudna choroba panuje?). Jeden kich, a już 
kicha całe miasto! Smutne tylko, że terpentyną tu nie zadziałamy 
efektywnie. Ale możemy odnaleźć za to ponurą analogię, że 
tak jak zabrakło terpentyny, tak brakuje maseczek, rękawiczek, 
sprzętu medycznego, a w końcu szczepionki.

Artyści wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, kiedy tak 
naprawdę nie wiadomo, czy jeszcze w tym sezonie artystycznym 
spotkają się ze swoimi widzami, prześcigają się w pomysłach, by 
ci widzowie o nich nie zapomnieli. Stąd między innymi pomysł 
na bajki na dobranoc, do których słuchania zaprasza właśnie 
ona! Krówka Kurtynka. Malutka, urocza pacynka, przemawiająca 
głosem Zbigniewa Stryja, Dyrektora ds. Artystycznych Teatru 
Nowego. Znaleziona na dnie szuflady, miała dokonać żywota 
w kartonowym pudle w piwnicy, ale dzięki koronawirusowi 
zyskała drugie życie i podbija serca najmłodszej publiczności. 
Jak mówi nasza Kurtynka, cały zespół teatralny ogromnie 
tęskni za swoimi widzami. - Bardzo się cieszę, że moi koleżanki 

i koledzy aktorzy czytają Wam, Drogie Dzieci, wierszyki i bajki. 
Robią to świetnie, kapitalnie (no trudno się nie zgodzić! Przyp. 
red.) - cieszy się Krówka Kurtynka. Jak obiecuje, już wkrótce 
będą zupełnie nowe wiersze i bajki! 

Jak już wiele razy wspominałam, nawet w obliczu najgorsze-
go, trzeba szukać pozytywów i drugie życie Krówki Kurtynki 
takim pozytywem właśnie jest. Wiem, że to może niepoważne 
i infantylne, ale trzeba znaleźć swój wentyl bezpieczeństwa. 
A tak na marginesie… Jak można chcieć taką słodziznę wsadzić 
do kartonowego pudła? Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać! 
No i oczywiście spokoju nie daje mi, a nawet dręczy mnie takie 
pytanie, co się z nią stanie, gdy jej kariera na teatralnym FB do-
biegnie końca, albo jej gwiazda nieco przyblednie? W razie czego 
- zawsze chętnie przygarnę, by nie czekał jej piwniczny los...

Za pomysł na Krówkę Kurtynkę ogromne podziękowania. 
Dzieci są zachwycone! Zawiedzeni nie czują się także dorośli. Ale 
to już nie za sprawą Krówki, choć z pewnością także ją polubili 
(no nie da jej się nie lubić, nie da się nią nie zachwycić! Ja się 
zachwycam, ale ja już tak po prostu mam, że jak ktoś pokaże 
mi pluszaka, to odpływam), ale aktywności, które Teatr Nowy 
przygotował też z myślą o nich. Jak mówi Beata Dąbrowiecka, 

kierownik literacki teatru, serca widzów „podbił” także Cykl 
Muzycznych Piątków. - Ta lekka forma stała się wyjątkowo tra-
fioną i relaksującą, w tym trudnym dla nas  czasie. Ze szczerym 
zainteresowaniem spotkał się także cykl PROFESOR TUTKA, 
czyli dla nieco starszych - krótkie, lekkie i humorystyczne opo-
wiadania Jerzego Szaniawskiego, pozwalające widzowi przenieść 
się w liryczny obraz świata, który już nie istnieje, ale za którym 
tak bardzo, bardzo tęsknimy... – kwituje Beata Dąbrowiecka. 
Działalność on-line to także możliwość obejrzenia zarejestro-
wanych dawnych spektakli, jak chociażby „Pokój zwierzeń” 
Andrzeja Celińskiego. No… bohaterowie tego spektaklu na 
pewno patrzą w dobrą stronę! Jakiegokolwiek odstępstwa nie 
polecam! Sami się przekonajcie, czy warto ryzykować? To po 
prostu trzeba zobaczyć, do czego rzecz jasna gorąco zachęcam! 
Choć na pewno o happy end będzie tu trudno... No cóż nie każda 
opowieść go ma... A nasza obecna? Wierzę, że tak! Patrzymy 
wszak tylko w dobrą stronę. - Bądźcie grzeczni! I słuchajcie 
naszych bajek! - przestrzega i zachęca Krówka Kurtynka, bo 
choć sama często nie może się zdecydować, w którą stronę ma 
pójść, no to przecież jest fantastycznie! I tego się trzymajmy. 

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

W dobrą stronę
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Czytanie dla dorosłych Odrobina miodu na te trudne czasy
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