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Zielone�Katowice.�Brzmi�zaskakująco?�Otóż�wbrew�pozorom�

stolica�Śląska�to�trzecie�najbardziej�zielone�miasto�w�Polsce.�
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Marzenie! Ale niestety, 
tak dobrze, nie bę-
dzie… Chyba? Michael 
Newman, główny 
bohater zabawnej ko-
medii z 2006 roku (w 
tej roli mój ulubiony 
Adam Sandler) pod 
tym właśnie tytułem 
(w reżyserii Franka Co-
raciego), jak z pewnoś-
cią wiecie, albo domy-
ślacie się, przekonał się, 
że z tym klikaniem, to 
wcale tak różowo nie 
jest i ono wcale tym 
marzeniem być nie 
musi. To co z początku 
wydaje się po prostu 
wielkim wow, po pew-
nym czasie traci na 
atrakcyjności, 
a nawet może przyspo-
rzyć biedy.                Str. 7

Klik: I robisz, co chcesz?
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A� może� raczej� dni?� O� co�

chodzi?�No� fi�lm�o� tym�ty-

tule� z�Billem�Murrayem� to�

już� zna� każdy!� Za� sprawą�

pandemii� koronawirusa�

dla�wielu�z�nas�każdy�dzień�

wydaje� się� podobny.� Żeby�

nie� powiedzieć…� taki�sam.�

I� jak�sądzę,�co�poniektórzy�

faktycznie,� jak� Bill� Murray�

mogą�się�poczuć.�Codzien-

nie�to�samo!�Budzimy�się� i�

przeżywamy�Dzień�Śwista-

ka�(I�ta�„upiorna”�muzyczka�

z� radia).� Żeby� nasz� Dzień�

Świstaka� nie� zamienił� się�

przypadkiem�w�Dzień�Świ-

ra,�warto� z�Dnia� Świstaka�

wycisnąć�jak�najwięcej:�coś�przemyśleć,�poprawić,�zmienić,�odcza-

rować,� przemodelować,� zrobić� reset,� niczym�wspominany� już� tu�

Bill�Murray�w�roli�egocentrycznego�i�zadufanego�w�sobie�bufonia-

stego�prezentera�pogody.�Być�może�obecna�sytuacja,� to�dla�nas�

szansa,�by�zamiast�być�zakochanym�w�sobie,�zakochać�się�w�Andie�

MacDowell?�Co�Wy�na�to?�Myślę,�że�warto�się�nad�tym�zastanowić.
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KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rektorat, 
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„Dąb”, Gabinet Weterynaryjny „AS”, Muzeum Historii Katowic, ul. 
Kopernika 11, Sklep - Serwis Wrona Sport, AWF, Biuro Turystyczne 
Wolta, Przychodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych 
NFZ, Ortomed Clinic - Osiedle Tysiąclecia.
CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny”, Cho-
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Czarnego Tła, Czytelnia Naukowa MBP i � lie, 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 � rmy LED-BYT.PL, ul. Żeromskiego 5, FHU 
Nucek - Roman Nuckowski, Przychodnie Unii Brackiej, Sekcja 
Obsługi Ubezpieczonych NFZ
RUDA ŚLĄSKA: Urząd Miasta, Przychodnie Unii Brackiej, MCK im. 
H. Bisty
ZABRZE: Teatr Nowy Zabrze

5�LAT�GOŃCA�GÓRNOŚLĄSKIEGO

Trwa rok jubileuszu 5-lecia Gońca Gór-
nośląskiego. Podążamy nieco za przykładem 
instytucji kulturalnych, które wdrażając 
stopnie odmrożenia kraju koronawiru-
sowego, bardzo powoli otwierają się dla 
odwiedzających, czy czytelników. W dużej 
mierze jednak działają w dalszym ciągu 
on-linie. A Goniec Górnośląski działa za-
równo na www.goniec-gornoslaski.pl i na 
papierze, niemniej żeby nasi Czytelnicy nie 
mieli poczucia, że za sprawą pandemii nie 
dzieje się nic związanego z naszym jubile-
uszem, postanowiliśmy przypomnieć nieco 
i nasze archiwalia. Tak jak teatry emitują 
swoje dawne zarejestrowane spektakle, mu-
zea zapraszają do wirtualnego zwiedzania 

ekspozycji, tak my przygotowaliśmy także 
miłą niespodziankę.

Zbigniew Stryj: Rymem na temat tym 
razem zdalnie na naszym Profilu FB pod 
tytułem „Rymem. Z archiwum Gońca 
Górnośląskiego”.  Swoje wiersze z uka-
zującej się na naszych łamach od lutego 
2019 rubryki Zbigniew Stryj: Rymem na 
temat, czyta Zbigniew Stryj, reżyser, aktor 
teatralny, filmowy, serialowy, dramaturg, 
poeta i Dyrektor ds. Artystycznych Teatru 
Nowego w Zabrzu.

Nagrań szukajcie zatem na https://www.
facebook.com/goniecgornoslaski/. Raz w ty-
godniu nowy rym. Co poniedziałek. Taką 
formułę obraliśmy. Jednak zdarzają się od-

stępstwa od tej reguły i czasem dodatkowo 
w środku tygodnia wpadnie jakiś bonus. 

Bardzo gorąco zachęcam do słuchania, 
wspominania i refleksji. Wiele rymów, 
mimo że archiwalnych, nie traci na waż-
ności, aktualności. A rymów bieżących 
szukajcie na naszych łamach papierowych 
oraz na https://goniec-gornoslaski.pl/
goniec-wersja-elektroniczna/ (str.10).

Kontynuujemy także nasz cykl promujący 
artystów, którzy wspierają 5-lecie Gońca. Tym 
razem zapraszam do przeczytania rozmowy 
z Krzysztofem Wierzchowskim, aktorem, 
śpiewakiem, artystą kabaretowym i estra-
dowym. Str.6.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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P R O M O C J A

Zielone Katowice walczą ze zmianami 
klimatu
Wiele osób zaskakuje informacja, że Katowice 
to trzecie najbardziej zielone miasto w Polsce. 
Lasy, parki i stawy stanowią prawie połowę po-
wierzchni stolicy województwa śląskiego. Jest 
to jeden z ważniejszych czynników zapewnia-
jących wysoką jakość życia w mieście. 

Doceniają to zarówno sami katowiczanie, jak i oso-
by, które przeprowadzają się do stolicy województwa 
śląskiego. W ostatnich tygodniach wiele osób łapało 
oddech w Lesie Murckowskim, po znoszeniu ob-
ostrzeń katowiczanie ponownie pojawili się także 
w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, porównywanej 
przez wiele osób do nowojorskiego Central Parku. 
To miejsce, gdzie pojeździmy na rolkach, rowerze, 
znajdziemy mnóstwo terenów do spacerów czy też 
biegania. Ekolodzy podkreślają, że zieleń w mieście 
jest bardzo ważnym elementem w walce ze skutkami 
zmian klimatu. Dlatego mimo mając ich tak wiele, 
Katowice realizują szereg działań, które mają za za-
danie ograniczyć skutki zmieniającego się klimatu.

– Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świad-
kami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych 
działań. W tym roku, w całej Polsce, zmagamy się 
z suszą. Z kolei w zeszłym roku w Katowicach zano-
towaliśmy jedne z największych opadów dobowych 
w historii, które spowodowały lokalne podtopienia. 
Eksperci podkreślają, że kolejne lata mogą być pod 
tym względem gorsze. Dlatego w Katowicach reali-
zujemy warte 64 mln zł zadanie, którego celem jest 
uporządkowanie systemu gospodarowania wodami 
opadowymi oraz retencjonowanie tych wód - mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wodę zgromadzoną w zbiornikach retencyjnych 
można użyć np. do podlewania zieleni miejskiej, czysz-
czenia kanalizacji czy mycia powierzchni ulic, placów 
i chodników. Woda z powstających 13 zbiorników 
ułatwi pracę zakładu zieleni miejskiej w pielęgnacji 
roślin. Użycie wód opadowych do celów komunalnych 
to nie jedyne korzyści z realizacji inwestycji. Zbiornik 
retencyjny zatrzymuje okresowo nadmiar wód desz-
czowych spływających do kanalizacji, zabezpieczając 
tereny zagrożone podtopieniami przed zalewaniem 
i powodziami. W ramach wartej 64 mln zł inwestycji 
powstaje 13 zbiorników, z czego 6 już jest gotowych. 

W Katowicach siane są również łąki. W tym 
roku zakwitną na 20 tys. m. kw. terenów. Ale to 
nie wszystko. Łąki można również stworzyć przez 
ograniczenie koszenia, a to najtańszy sposób, bo 
w stu procentach polega na siłach natury. Aby 
utrzymać taką łąkę należy tylko raz w roku ją skosić 
i wywieźć siano – najlepiej miesiąc przed spadkiem 
temperatur, tak aby rośliny odrosły na wys. 10-15 
cm przed okresem zimowym. Jest to kolejny element 
walki ze zmianami klimatu, a także miejsce gdzie 
mogą schronić się małe zwierzęta i owady. A jeśli 
mowa o tych ostatnich, Katowice mogą się pochwa-
lić  własnymi ulami. Miasto stało się domem dla 
120 tysięcy pszczół, których ule zamontowano na 
dachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia, a także Basenu Brynów i Basenu Burowiec.
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Kompetentni nauczyciele i kompetentni uczniowie
z trzech zespołów szkół średnich w Chorzowie
Dzięki pozyskanym środkom od 1 
września  trzy chorzowskie szkoły 
rozpoczęły realizację  projektu „Kom-
petentni na rynku pracy” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 współ� nansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Działanie 11.1. Ograni-
czenie przedwczesnego kończenia na-
uki szkolnej oraz zapewnienie równe-
go dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawo-
wego i średniego.

Projekt  wspiera uczniów, w tym ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ra-
mach zajęć uzupełniających ofertę edukacyjną 
trzech zespołów szkół średnich w Chorzo-
wie: Zespół Szkół Technicznych Nr 1, Zespół 
Szkół Gastronomiczno-Usługowych, Zespół 
Szkół Budowlanych.

Działania edukacyjne są skierowane  zarów-
no do uczniów technikum, jak i do uczniów 
szkoły branżowej. Realizowane są dodatkowe 
zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dydaktycz-
no- wyrównawcze w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych.  W ramach 
projektu szkoły zostały doposażone w zestawy 
pomocy dydaktycznych potrzebnych do rea-
lizacji projektu oraz sprzęt cyfrowy: laptopy, 
rzutniki oraz interaktywne monitory, przy 
wykorzystaniu których zdobywanie wiedzy 
stało się łatwiejsze. Umożliwią one pracę me-
todą eksperymentu, poprzez doświadczenia, 
prezentacje nauczycieli oraz pobudzą kreatyw-
ność i logicznie myślenie uczniów. Nauczyciele  
dostosowują treści, metody i środki nauczania 
do indywidualnych możliwości, zdolności, 
umiejętności i zainteresowań uczniów.  Zajęcia  
dodatkowe wzbogacają ofertę edukacyjną szkół 
realizujących projekt.

Ważnym elementem projektu jest wsparcie 
rozwoju profesjonalnych kompetencji nauczy-
cieli, potrzebnych do takiej pracy z uczniami. 
Zaplanowano również  wsparcie w zakresie roz-
woju 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 zajęcia są  pro-
wadzone przez wykwali� kowaną i doświadczoną 
kadrę nauczycieli w omawianych dziedzinach. 
Zaplanowano  również  przygotowanie nauczy-
cieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi , w tym rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psy-
cho� zycznych uczniów i efektywnego stosowania 
pomocy dydaktycznych w pracy – poprzez udział 
nauczycieli w szkoleniu z wykorzystaniem narzę-
dzia diagnozującego indywidualne predyspozycje 
uczniów dotyczące metod uczenia się.

AK
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Nowe zielone 
w województwie śląskim

 „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...”

Pracownie. W szkołach podstawo-
wych i średnich. Dobiegła właśnie 
końca 6 edycja Konkursu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czym jest Konkurs Zielona Pracownia? Kon-
kurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skie-
rowany jest do szkół podstawowych i średnich 
z terenu województwa śląskiego. Jak pokazują 
doświadczenia edycji poprzednich, konkurs cieszy 
się dużym zainteresowaniem, a wymienione wyżej 
placówki bardzo chętnie uczestniczą w „wyścigu” 
o dofinansowanie na Zieloną Pracownię. Jak 
mówią ich dyrektorzy, taka pracownia na terenie 
szkoły wpływa niewątpliwie na jakość kształcenia 
i daje możliwość prowadzenia zajęć metodami ak-
tywizującymi: obserwacje i doświadczenia, przy-
gotowanie prezentacji w formie interaktywnej. 

- Zielona pracownia w naszej szkole udała się 
nam dzięki zaangażowaniu nie tylko nauczycieli, 
ale głównie uczniów i  ich rodziców – zaznacza 
Arkadiusz Grzywaczewski, dyrektor Niepublicznej 
Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Rudzie Śląskiej, przekonując i zachęcając do 
tego, by korzystać z możliwości, jakie stwarza 
ten konkurs.

Jego przedmiotem jest utworzenie szkolnej pracowni 
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geogra� cznych, geologicznych czy 
chemiczno-� zycznych. W trakcie oceniania wnio-
sków organizatorzy biorą pod uwagę pomysł na za-
gospodarowanie takiej pracowni: jej funkcjonalność, 
innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie 
może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia 
projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.

Celem jest do� nansowanie w formie dotacji naj-
lepszych wniosków. Dotacja jest udzielana z uwzględ-

nieniem efektów zadania i możliwości � nansowych 
Funduszu do wysokości 80% kosztów kwali� kowa-
nych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji 
nie może przekroczyć 30.000 zł.

Reportersko uczestniczyłam w ubiegłorocznych 
otwarciach takiż pracowni w śląskich szkołach. Nie 
sposób przecenić wartości edukacyjno-poznawczych, 
jakie niesie jej utworzenie na terenie danej placówki. 
Taka pracownia to przestrzeń jasna, przejrzysta, 
estetyczna, w której przebywanie może być praw-
dziwą przyjemnością. Młodzież dzięki temu może 
korzystać z nowoczesnych sprzętów naukowych, 
jak na przykład mikroskopy, interaktywne tablice 
multimedialne, telewizory, laptopy, wizualizery, 
ekrany dotykowe, czy inne już mniej mechaniczne, 
czy elektrotechniczne, ale takie, bez których zdo-
bywanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów 
byłoby mniej atrakcyjne, uboższe (na przykład 
modele ciała mężczyzny i kobiety). Nie brakuje 
też mini szklarni, w których hodowane są praw-

dziwe rośliny, akwariów, stref edukacyjnych, czy 
relaksacyjno-ekspozycyjnych, albo po prostu kom-
fortowego wyposażenia: wygodnych stołów, krzeseł, 
by młodzież mogła zdobywać wiedzę po prostu 
w odpowiednich warunkach.

Warto podkreślić, że konkurs doskonale wpi-
suje się w edukację z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska.  - To działa na świadomość ekologicz-
ną młodzieży, poszerza wiedzę, pozwala zdobyć 
doświadczenie – zaznacza prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach Tomasz Bednarek. 

W 5 edycji WFOŚiGW w Katowicach pozytywnie 
ocenił 87 wniosków. Obecnie trwa ich ocenianie 
w edycji tegorocznej. 

Pełna lista laureatów Konkursu Zielona Pra-
cownia 2020 już wkrótce na www.goniec-gor-
nosląski.pl w Zakładce Ekologia (czerwony pasek 
u góry strony).

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nie tylko tenor z familoka
Prześwietlając Pana dorobek artystyczny, wniosek nasuwa mi się taki: 

człowiek orkiestra z akcentem na wokal. To dobry wniosek?
Z tą orkiestrą nie przesadzałbym. A wokal zdecydowanie. Ukończyłem 

Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie 
studiowałem na Wydziale Wokalno-Aktorskim, uzyskując tytuł magistra 
sztuki w zakresie śpiewu solowego. Na niwie artystycznej w kierunku 
tego śpiewu podążałem, realizowałem się, rozwijałem i tak jest do dziś, 
choć obecnie moje śpiewanie odbiega od tego śpiewania po ukończeniu 
studiów i jakiś czas później. Kiedyś to był śpiew sceniczny, teraz właściwie 
głównie estradowy.

No właśnie. Zaczął Pan bardzo poważnie! Magister śpiewu solowe-
go, jeszcze w trakcie studiów nawiązał Pan współpracę z Operą Śląska 
w Bytomiu, a potem ewoluowało to w kierunku rozrywki, czyli zupełnie 
innego rodzaju śpiewania.

Kiedy rozpoczynałem studia i w trakcie ich trwania, nie miałem pojęcia, 
że istnieje coś takiego, jak estrada. Aktorstwo, śpiew… To kojarzyło mi się 
wyłącznie ze sceną teatralną, operową i czerpałem z tego ogromną satysfakcję.  
Kiedy jednak po raz pierwszy „zakosztowałem” występu estradowego, to 
wiedziałem i zrozumiałem, że jest to ta forma artystycznego wyrazu, którą 
chcę wykonywać. No ale, żeby odnaleźć się w tej formie rozrywki, od czegoś 
trzeba zacząć. Ja zacząłem, można powiedzieć, od śpiewu klasycznego, bo 
tak kształtowałem swoje umiejętności wokalne, będąc studentem  Akademii 
Muzycznej. Wspomniana Opera Śląska wydarzyła się za sprawą mojego 
pana profesora ze śpiewu, który także był artystą tejże opery. Trwały próby 
do premiery spektaklu „Zemsta Nietoperza” Johana Straussa i padła pro-
pozycja, bym zagrał w tym przedstawieniu. To była wtedy nieduża rola, 
ale bardzo interesująca, bo charakterystyczna – jąkającego się adwokata 
Blinda. Doświadczenie zawodowe niebywałe, także dlatego, że miałem 
okazję pracować z wielką znakomitością, wspaniałym artystą Jacentym 
Jędrusikiem, który pracował wówczas jako asystent reżysera przy próbach 
do premiery tego spektaklu, a na uczelni, na której wtedy studiowałem 
prowadził zespoły operowe (jeden z przedmiotów jako wykładowca). To 
jedno z takich znaczących nazwisk w trakcie zdobywania przeze mnie szlifów 
aktorskich, bo to spotkanie z Jacentym Jędrusikiem przełożyło się potem 
dla mnie na scenę Teatru Rozrywki w Chorzowie. Nawiązując jeszcze do 
„Zemsty Nietoperza” J. Straussa, to powiem, że to dla mnie bardzo ważne 
wspomnienie. Opera Śląska bowiem zawsze wystawiała dwie premiery tego 
samego spektaklu: pierwszą w swojej siedzibie w Bytomiu, drugą w Teatrze 
Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Ja wystąpiłem w drugiej pre-
mierze. W trzecim akcie zagrałem razem z Adamem Baumanem, wielkim 
aktorem, znanym z licznych ról � lmowych oraz kreacji teatralnych. To było 
naprawdę coś! Na marginesie dodam, że kilka lat później miałem zaszczyt 
zagrać  wspólnie z nim jeszcze w spektaklu „Zolyty” (spektakl w śląskiej 
gwarze wg „Ożenku” M. Gogola, a przełożony przez Mariana Makulę).

Scena operowa przeobraziła się bardzo płynnie w musicalową. W Teatrze 
Rozrywki same duże tytuły: „Evita” – prapremiera musicalu  Andrew’a 
Lloyda Webbera, „Skrzypek na dachu” i „Człowiek z La Manchy”, nad 
którym chciałabym się nieco bardziej pochylić, a to dlatego, że ten spektakl 
miał ciąg dalszy i pozostała po nim bardzo miła pamiątka.

Teatr Rozrywki to kolejny dla mnie bardzo ważny rozdział, który roz-
poczyna właśnie „Evita”. Do tego spektaklu dostałem się z castingu jako 
dubler Artura Święsa, który kreował postać Magaldiego. Do „Człowieka 
z La Manchy” też wracam we wspomnieniach bardzo często, a płytę, wspo-
mnianą pamiątkę, powstałą w studiu Agnieszki Osieckiej radiowej „Trójki” 
mam do dziś. Teatr Rozrywki to znowu też wybitni artyści, na przykład 
Stanisław Ptak (główna rola właśnie w „Człowieku z La Manchy”), Maria 
Meyer, Robert Talarczyk. Co ciekawe – fakt, że jako młody, niedoświadczony 
jeszcze aktor, spotkałem takie sławy, doceniłem po czasie, może dopiero 
dziś. No miałem szczęście!

No to jeśli mówimy o ważnych nazwiskach, to trudno nie wspomnieć 
Piotra Beczały…

Dziś światowej sławy tenor! Mój starszy kolega ze studiów, z którym 
zagrałem w spektaklu operowym „Czarodziejski Flet” W. A. Mozarta. Był 
to spektakl studencki, kiedy obaj jeszcze byliśmy  studentami Akademii 

Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. To rzeczywiście ważna 
dla mnie osoba. Wiążą się z nim wspaniałe wspomnienia – między innymi 
też z Domu Studenta, z takiego studenckiego życia. I proszę mi wierzyć, 
mimo tego, że teraz jest wielką  gwiazdą światowej sceny operowej, on się 
w ogóle nie zmienił. Nadal jest tym samym Piotrem, cudownym człowiekiem, 
z jego urzekającym uśmiechem a’ la „ Kiepura”, ogromną pokorą wobec 
sztuki, a przy tym tak niesamowicie pięknym głosem, którym posługuje 
się w sposób tak perfekcyjny. 

Kiedy nastąpił taki punkt zwrotny, że stwierdził Pan, że jednak Panu 
bliżej do kabaretu, a potem estrady? Po drodze były też między innymi 
wykonania utworów chorału gregoriańskiego, szereg innych aktyw-
ności wokalnych, na przykład z Harcerskim Zespołem Artystycznym 
„Słoneczni”.

W  latach młodzieńczych i studenckich mocno byłem zaangażowany 
w Ruch Światło – Życie, gdzie posługiwałem jako animator muzyczny. 
Stąd też w latach późniejszych wydarzyło się wykonywanie  chorału gre-
goriańskiego w ramach Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, (której 
byłem członkiem i  jednym z założycieli), a  powstałej przy Para� i Świętej 
Barbary w Chorzowie w roku 1996. Śpiewanie chorału gregoriańskiego 
miało miejsce podczas mszy gregoriańskich, ale i nie tylko. To silny związek 
z moim wychowaniem i  życiem religijnym, które było i jest dla mnie do 
dziś bardzo ważne. 

Jeżeli chodzi o wspomniany tutaj Harcerski Zespół Artystyczny: „Słonecz-
ni” z Katowic, to kolejny rozdział kilkuletniej pracy estradowej i spotkanie 
z piosenką harcerską, ale chyba bardziej dziecięcą. Bardzo ciekawy etap mojej 
pracy, bo to zupełnie inne spotkania z publicznością, ale przede wszystkim 
z dziecięcymi artystami, z którymi spotykałem się  w pracy na estradzie, 
a którzy dziś sami są zawodowymi artystami (oczywiście niektórzy z nich).

A kiedy poczułem, że mam to coś? Że mogę rozbawiać publiczność? 
Dotarło to do mnie chyba po pierwszych koncertach kabaretowych. Jak to 
mówią: w życiu nie ma przypadków. To taki żart. Ale nie do końca. Grając 
jeszcze w Teatrze Rozrywki, któregoś razu, nagle, nie wiadomo skąd nawet, 
miał mój numer telefonu, zadzwonił do mnie Marian Makula, na Śląsku 
jeden z, albo jedyny najsłynniejszy bard i założyciel m. in. Kabaretu Raki 
z Nowej Paki. Byłem w szoku. Nie znałem go jeszcze wtedy. Nazwa kabaretu 
gdzieś mi się tam obiła o uszy. Propozycja jaką przedstawił, wydała mi się 
ciekawa, więc postanowiłem się z nim spotkać.  W Kabarecie Raki z Nowej 
Paki miałem dublować Darka Niebudka. O! Teraz, jak tak rozmawiamy, 
zorientowałem się, że prawie zawsze byłem czyimś dublerem.  Tak rozpo-
częła się moja przygoda z  kabaretem. Znajomość z Marianem Makulą, 
Darkiem Niebudkiem przerodziła się w przyjaźń, zaowocowała dalszymi 
zawodowymi projektami. Do dziś w słynnej „Pomście” Mariana Makuli 
(„Zemście” Fredry) kreuję Cześnika, Darek – Papkina, gram w „Zolytach” 
(wg „Ożenku” Gogola) Mariana Makuli. Mogę śmiało powiedzieć, że to 
Marian Makula „wprowadził” mnie na estradę i do kabaretu i jemu w dużej 
mierze zawdzięczam, iż dziś często pracuję jako artysta estradowy.

Estrada to zupełnie inny rodzaj kontaktu z widzem niż teatr.
Scena stwarza pewien rodzaj dystansu z widzem, aktor stara się wejść 

głęboko w postać, którą gra, żeby być przekonujący, prawdziwy, żeby ten 
widz mu uwierzył. Natomiast estrada to tak zwany face to face, bezpośrednia 
interakcja z publicznością. Nie da się porównać, nie da się stopniować, że ta 
forma jest trudniejsza, lepsza, czy łatwiejsza, gorsza. To odmienne światy. 
Estrada bardzo mocno się też zmieniała. Ja jestem na niej obecny już 20 
lat. W tym roku (w pewnym sensie) obchodzę swój estradowy jubileusz, 
więc można powiedzieć, że „zjadłem” zęby na tej estradzie. Dzięki niej 
zwiedziłem wiele interesujących miejsc w Polsce i za granicą. Poznałem 
wybitnych artystów, takich jak niezapomniany Zbigniew Wodecki. Zawsze 
też żartuję sobie, że supportowałem Marylę Rodowicz. 

W swojej twórczości wykorzystuje Pan nie tylko talent wokalny, 
ale też umiejętność posługiwania się gwarą i potra�  Pan znakomicie 
połączyć te dwie domeny.

Śpiywom po naszymu, jak to godają, ale w głównej mierze jednak czy-
stą polszczyzną, w tym na przykład covery znanych artystów, jak choćby 
wykonując piosenki z repertuaru J. Połomskiego. To oczywiście zależy od 

rodzaju imprezy, bo występy estradowe są też ściśle związane, pod specjalne 
zamówienie klienta. Na przykład dana � rma organizuje integrację dla 
swoich pracowników i zapraszają np. mnie, bym w trakcie tego wydarzenia 
zaprezentował jakiś program artystyczny. Są to często imprezy tematyczne, 
a zatem było już po wojskowemu, hiszpańsku, włosku, w stylu lat 20.,30. 
To daje duże pole do popisu, uczy kreatywności.

I wszystko w atmosferze zabawy, kabaretu, dobrego humoru?
Tak, tak to są zawsze piosenki kabaretowe, humorystyczne. Lata całe 

współpracowałem z Kabaretem „Antyki” Jadwigi i Grzegorza Spyrów. Pan 
Grzegorz Spyra, wspaniały kompozytor, „śląski Beethoven” – to określenie 
znakomicie do niego pasuje. Nie ma go już niestety wśród nas, ale został 
jego dorobek i są to absolutne hity śląskiej piosenki. Jego kompozycje 
piosenek plus genialne teksty  autorstwa wielu znanych artystów to są po 
prostu arcydzieła. Pochwalę się, że mam przyjemność wiele z nich wyko-
nywać. Największy „mój” przebój, który gościł na antenach wielu rozgłośni 
radiowych, był swojego czasu numerem 1 na tamtejszych listach, to utwór 
skomponowany właśnie przez Grzegorza Spyrę, do którego słowa napisał 
Zbigniew Stryj – „Tynor z familoków”. Świetny tekst, który jest, podejrze-
wam tekstem o mnie, (to taki żart oczywiście), bo Zbyszek pisał go, kiedy 
już się poznaliśmy. Ja wywodzę się właśnie z typowych, śląskich klimatów 
(czego absolutnie się nie wstydzę), do tego ten mój śpiew. Były też i inne 
między innymi autorstwa Roberta Talarczyka: „Wróć Hela”,  albo „Tyś jest jak 
bonbon”, ale „Tynor  z familoków” to jest dla mnie po prostu absolutny hit.

Trudno w tej chwili pytać o plany, kiedy tak naprawdę wszystkie 
masowe imprezy są odwołane, przekładane, ale jak obecnie wygląda 
życie zawodowe Krzysztofa Wierzchowskiego?

Obecnie, odnosząc się do mojej pracy estradowej, kabaretowej, naturalnie 
muszę podkreślić, że od wielu lat pracuję w stałym zespole kabaretowym, 
a mianowicie kabarecie „ Książe Lipin i Przyjaciele” Andrzeja Potępy wraz 
z Ingą Papkalą, Mariuszem Garbaczem oraz Jerzym Kiolbasą, gdzie wspólnie 
przygotowujemy i wykonujemy różne projekty artystyczne. 

Jest też Teatr Castello?
Pytanie o Teatr Castello – to tak naprawdę pytanie na powrót o scenę. 

Przed kilku laty, jeden z moich kolegów „po fachu” , a konkretnie Tomasz 
Białek, wieloletni artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach 
podjął decyzję założenia prywatnej inicjatywy artystycznej, a miano-
wicie Teatru Castello przy Pałacu w Mosznej (siedziba i główna scena 
teatru). Otrzymałem propozycję zagrania na deskach Teatru Castello 
i propozycję przyjąłem oczywiście.. Miałem przyjemność przez kilka 
lat występować w dwóch tytułach spektakli operetkowych na deskach 
tego teatru.

W zaistniałej od kilku miesięcy tego roku trudnej sytuacji związanej 
z pandemią w naszym kraju wszystkie występy artystyczne są jak na razie 
zawieszone do odwołania.  W tej sytuacji, kiedy od trzech lat współtworzę 
i współprowadzę w jednej z regionalnych rozgłośni radiowych na Śląsku 
audycję razem z Bernadetą Kowalską, artystką z kręgu szeroko pojętej 
piosenki śląskiej, bezpośredni kontakt, w tym wypadku, kontakt z radio-
słuchaczem daje mi  ogromną przyjemność, w tym niełatwym czasie dla 
nas artystów.  To wspaniała możliwość artystycznego wyrazu, przekazu 
emocji, choć jakże inna od znanych mi wcześniej. No a poza tym głównie 
– ot, prace ogrodowe.

ROZMAWIAŁA: HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Rozmowa z KRZYSZTOFEM WIERZCHOWSKIM,�aktorem,�śpiewakiem,�kabareciarzem,��

który�w�tym�roku�obchodzi�jubileusz�20-lecia�estradowej�działalności�artystycznej
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Marzenie! Ale niestety, tak dobrze, nie będzie… Chyba? Michael New-
man, główny bohater zabawnej komedii z 2006 roku (w tej roli mój 
ulubiony Adam Sandler) pod tym właśnie tytułem (w reżyserii Franka 
Coraciego), jak z pewnością wiecie, albo domyślacie się, przekonał się, 
że z tym klikaniem, to wcale tak różowo nie jest i ono wcale tym ma-
rzeniem być nie musi. To co z początku wydaje się po prostu wielkim 
wow, po pewnym czasie traci na atrakcyjności, a nawet może przy-
sporzyć biedy.

A dla nas obecnie jest marzeniem i wielkim wow? Myślę, że nie. Dziś 
bez klikania, czyli wirtualnego świata, nie było by nic! Po prostu nic! 
Ale dziś to nie marzenia, a powiedziałabym raczej, konieczność. Coś 
bez czego nie moglibyśmy funkcjonować, my, � rmy, wiele instytucji. 
Jak nigdy wcześniej możemy teraz docenić rozwój i postęp technologii. 
– Stare porzekadło mówi że „potrzeba jest matką wynalazków” – tłuma-
czy dr inż. Roman Simiński z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. - Pandemia stworzyła nową 
sytuację, a ta nowe potrzeby. Całe szczęście, że „wynalazki” wychodzące 
naprzeciw owym potrzebom we większości przypadków już istniały. 
Trzeba było po nie sięgnąć i kreatywnie je wykorzystać. Rzeczywiście, 
takie rozwiązania jak audio i wideo konferencje, systemy umożliwiające 
pracę zespołową, systemu wspomagające zdalne nauczanie, nie były 
powszechnie stosowane i doceniane. Wraz z nową sytuacją 
ich wykorzystanie stało się czymś powszechnym i natural-
nym, zaczynamy teraz lepiej dostrzegać rolę nowoczesnych 
technologi, potra� my lepiej docenić ich znaczenie. Potra� my 
coraz lepiej wykorzystywać rozwiązania istniejące i kreatyw-
nie poszukiwać rozwiązań nowych  - zaznacza dr Simiński. 

Obecnie świat, tak jak poniekąd we wspominanej komedii, 
zatrzymał się za sprawą jednego kilka. Nagle! Ale czy to 
nie tylko pozory? Czyż nie jest tak, że oda dawna klikamy? 
Przewijamy, zatrzymujemy, zostajemy wchłonięci przez sieć. 
Znajomych mamy tylko na Facebooku, emocje wyrażamy 
wstawiając odpowiednią emotkę. A może wkrótce także in-
tymne zbliżenie skopiujemy i wkleimy poprzez elektroniczne 
monitory nakładane na oczy, niczym Człowiek Demolka? 
Niewykluczone, że tak!  Od dawna upajamy się cyfrowym 
światem, który jest bardzo często dla nas tym jedynym. 

WIELU�Z�NAS�BEZ�INTERNETU�NIE�WYOBRAŻA

�DZIŚ�SOBIE�ŻYCIA!�

A jak ktoś sobie wyobraża, to od razu podpada, że jest 
dziwny, niedouczony, stary, ciapowaty… Jak podkreśla 
dr inż. Simiński trend przenoszenia naszych aktywności w świat 
wirtualny trwa nieprzerwanie od wielu lat.  - Obejmuje on swoim 
zasięgiem wiele sfer naszego życia. Do wielu rzeczy szybko i naturalnie 
się przyzwyczajamy. Załatwiamy sprawy bankowe przez Internet, prze 
Internet robimy zakupy, kontaktujemy się przez Internet z osobami, 
od których dzielą nas często tysiące kilometrów. Wszystko to wchodzi 
w nawyk, staje się zwykłym elementem codziennego życia. Musimy 
jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wiele obszarów naszego życia 
staje się zależnych od funkcjonowania Internetu oraz systemów 
w nim działających. Awaria infrastruktury, niedostępność usług, 
niesprawność aplikacji, to wszystko razem, bądź z osobna, może nam 
życie skutecznie utrudnić. Należy zdawać sobie sprawę z ograniczeń 
i – w miarę możliwości – mieć zawsze plan awaryjny. Zatem mimo, 
iż posiadamy w telefonie najnowszą wersję nawigacji, zabierzmy też 
w podróż mapę albo atlas samochodowy, mimo że mamy portfel pełen 
kart kredytowych, miejmy ze sobą trochę gotówki. Wygląda to na 
rady starego, nieinformatycznego zgreda, ale niezwykle trudną może 
okazać się sytuacja, kiedy to nie będziemy mogli odnaleźć żadnej 
sieci teleinformatycznej, rozładuje się bateria naszego urządzenia 
mobilnego, a terminal płatniczy właśnie nie działa. Zależność od 
technologii informatycznych powoduje również niebezpieczeństwo 
tzw. „elektronicznego” wykluczenia. Dotyczy to osób, dla których 
koszt korzystania z urządzeń i infrastruktury informatycznej może 
być zbyt wysoki, osób, dla których korzystanie to jest zbyt złożone 
lub niedostępne z powodu ograniczeń zdrowotnych – zauważa.

INTERNET TO JEST PRAWDZIWE DOBRODZIEJSTWO, 

gdy korzystamy z niego z głową, a nie wynosząc je co najmniej na 
ołtarze. Dziś możemy przekonać się o tym, jak coś co wydaje nam 
się bardzo często niemalże boskiego pochodzenia (bo bardzo wiele 
osób tak to glory� kuje), może być prawdziwym przekleństwem, bo 
jesteśmy poniekąd na niego skazani. Nie z wyboru, ale z przymusu, 
bo inaczej nie można. Aczkolwiek sądzę, że dla co poniektórych to 
w to mi graj! W końcu bezkarnie można być przyklejonym do swojego 
smartfona, tableta i innego urządzenia elektronicznego (albo najlepiej 
tych wszystkich wymienionych jednocześnie, a jeszcze w tle słuchać 
włączonego telewizora), w którym możemy bezprzewodowo serfować 
po wirtualnym świecie. Momenty, kiedy w trakcie seansu kinowego, 
czy spektaklu teatralnego, spotkania rodzinnego, czy jakiegokolwiek 
innego ktoś bez przerwy „grzebie” w swoim telefonie… Odpowiada 
rozmówcom półsłówkami, robi konkurencję scenicznym re� ektorom, 
bo ciągle czegoś szuka w telefonie i nie może przestać nawet na dwie, 
trzy godziny. Takie obrazki nie są dziś niczym zaskakującym. Albo bez 
przerwy włączony telewizor, nawet gdy podejmujemy gości i zamiast 
rozmawiać, komentujemy, to co na ekranie. Chyba nie chcę znaleźć 
odpowiedzi na pytanie, co taka osoba ma w głowie? Ale za normalna 
to chyba nie jest, a na pewno zakrawa na osobę uzależnioną, a z takimi 
lepiej ostrożnie. Niemniej jaki aspekt ten ciekawym się staje! Takie osoby 

teraz z pewnością są w swoim żywiole, bo na ich szczęście instytucje 
kultury działają teraz on-line (jeszcze bardzo wiele z nich), a co za tym 
idzie, nie muszą odklejać swoich urządzeń od nosa, ucha, czy czego tam 
jeszcze, bo mogą jednocześnie i „grzebać” i spektakl, czy � lm zobaczyć! 
Zatem można pomyśleć, że w tym temacie pandemia wywołana korona-
wirusem, nie zmieniła nic i jest prawdziwym wybawieniem z niekiedy 
niezręcznych sytuacji (a przynajmniej dla wielu z nas). 

Luzowanie obostrzeń rządowych, daje coraz więcej możliwości 
bezpośredniego kontaktu (dla opisanych powyżej osób, podejrzewam, 
że nie jest to zbytni powód do radości), jednak w dalszym ciągu jest 
on bardzo ograniczony. I tu pojawia się przezabawna sytuacja. Kiedy 
mogliśmy zupełnie swobodnie spotkać się z kimś w tak zwanym 
realu, często woleliśmy napisać maila, wysłać smsa, że no niestety, 
ale nie mamy czasu (a raczej woli i ochoty) na spotkanie i musimy je 
przełożyć (najlepiej na wieczne nigdy). A dziś, kiedy przyjaciół można 
właściwie tylko zobaczyć przez jedną z wielu platform, czy poprzez 
jakiś tam komunikator… - Z punktu widzenia psychologii komuni-
kacji i społecznych interakcji to sytuacja na pewno niekomfortowa, 
bo będąca wynikiem przymusu, ograniczeń i na pewno jest to trudne 
doświadczenie – zaznacza profesor Adam Bartoszek z Instytutu Socjo-
logii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. -  Kontakt 
wirtualny nawet z kilkoma osobami jest wybiórczy, pokawałkowany. 
Przestrzeń ekranu nigdy nie będzie tym samym, co przestrzeń naturalna, 
wielowymiarowa, � zyczna. Co więcej – wydaje się, że taka zdolność do 
trwania w tych ograniczeniach już się wyczerpuje. Już przecież widać, 

że ludzie spontanicznie łamią te zakazy, częściej wychodzą z domu, 
wyjeżdżają poza miejsce swojego zamieszkania, organizują spotkania 
towarzyskie – zaznacza profesor Bartoszek. Być może całym sprawcą 
zamieszania jest bynajmniej nie koronawirus, tylko przewrotna ludzka 
natura, która nie znosi zakazów, nakazów i ograniczeń. Nasza kombi-
natoryka sięga teraz zenitu, jak powyższe ominąć. Sytuacja ta wywołuje 
już nawet reakcje zaskakujące. Ostatnio usłyszałam: „Jak chciałbym 
pójść do pracy!” Mimo, że teoretycznie cały czas pracuje. Zdalnie. Jakie 
to dziwne – tęsknić za pracą, przestrzenią biurową, za niejednokrotnie 
wkurzającymi współpracownikami? Przecież przeważnie myśl o pój-
ściu do pracy nie należy do naszych ulubionych. Zdaniem profesora 
to szczególnie ciekawy aspekt. – W przypadku nauczycieli, osób, które 
pracują w dużych zespołach, mających kontakty z klientami, czy nawet 
naszego środowiska akademickiego de� cyt komunikacji osobistej jest 
z pewnością bardziej widoczny.  Powrót do pracy może spowodować 
większą integrację. 

Wydawać się zatem może, że dopiero wówczas, kiedy nakładają 
na nas jakieś ograniczenia, obostrzenia, zakazy, doceniamy, coś co 
w normalnej sytuacji było niezauważalne, zbędne, nudne, bezsensowne, 
niepotrzebne, nie przykładaliśmy do tego żadnej wagi, znaczenia. Czy 
istnieje szansa, że po pandemii zaczniemy bardziej doceniać te kontakty 
osobiste i podczas spotkań towarzyskich „odkleimy” się od naszych 

smartfonów? W opinii profesora Bartoszka, jeśli tak się 
stanie, to na pewno będzie to przejściowe. 

–�W�TELEFONACH�BĘDZIEMY�NADAL�

„GRZEBAĆ”.�

To nie ulega wątpliwości. To jest tak powszechne i po-
stępujące, że to się na pewno nie zmieni. Bezpośrednio po 
epidemii będziemy chętniej i częściej korzystać z możliwości 
bezpośredniego kontaktu, ale nie będzie to długotrwałe. Na 
pewno nie zaniechamy kontaktu wirtualnego. Pandemia 
spowodowała nawet, że do swoich urządzeń elektronicznych 
„przykleiło” się z konieczności więcej osób, na przykład 
starszych. Osoby te nauczyły się je obsługiwać, by mieć 
kontakt z dziećmi, wnukami i na pewno będą korzystać 
z tych umiejętności. Jeśli chodzi o powrót do pracy… Nie-
wykluczone, że z możliwość pracy zdalnej, będzie nadal 
korzystało bardzo wiele osób, takich którym nie zależy 
na kontaktach ze współpracownikami, które tylko chcą 
przekazać efekt, produkt swojej pracy. To może prowadzić 
do alienacji, bardzo wyraźnego zawężenia grona pracow-
niczego, z którym będziemy utrzymywać bliższy kontakt 

– kwituje profesor Bartoszek. - W branży informatycznej oraz branży 
usług bazujących na rozwiązaniach teleinformatycznych obserwujemy 
ciągły postęp i rozwój. Stawia to wysokie wymagania dla ludzi ze świata 
technologii, ci są skazani na ciągłą naukę i rozwój. Jednym z efektów 
postępu w zakresie informatyki jest jednak rozwój urządzeń i aplikacji 
coraz dostępniejszych dla ludzi nie związanych z informatyką. Bardzo 
często to, co było wcześniej wiedzą iście „tajemną” i wymagało zastoso-
wania sekretnych komputerowych komend, jest teraz dostępne poprzez 
wykonanie kilku intuicyjnych operacji. Zatem nowoczesne urządzenia 
i programy stają się coraz przyjaźniejsze. Ale jakże łatwo się pogubić 
w gąszczu możliwości oferowanych przez komputery smartfony, tablety, 
sieci, chmury. Rzeczywiście, w tym momencie, w którym informatyka 
stała się koniecznym narzędziem naszego funkcjonowania, warto poświę-
cić trochę czasu na zdobycie nowych umiejętności. Czasem jesteśmy po 
prostu do tego przymuszani sytuacją, należy jednak cierpliwie zgłębiać 
temat, bardzo często okazuje się po chwili, że wszystko jest takie proste... 
Zasoby Internetu pełne są interesujących źródeł informacji, kursów, 
szkoleń, dostępnych często za darmo. Warto ten trudny czas pandemii 
wykorzystać inwestując w siebie, przełamując bariery oraz zdobywając 
nowe kompetencje – dodaje dr inż. Roman Simiński.

A gdyby zastanowić się nad tym, co by było gdyby nagle i na stałe 
„odcięli” nam Internet? Wyrażę się kolokwialnie, ale dosadnie: myślę, 
że koronawirus przy tym ma na noc. Ale to już jest temat na zupełnie 
inną opowieść.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym 
rodzice mają prawo do kontaktu z dzieckiem 
niezależnie od władzy rodzicielskiej. W spo-
łeczeństwie często mylnie uważa się, że rodzic 
pozbawiony władzy rodzicielskiej nie może mieć 
ustalonych kontaktów z  dzieckiem, natomiast 
władza rodzicielska a kontakty z dziećmi to dwie 
zupełnie różne instytucje, występujące często 
niezależnie od siebie. Warto wskazać, że nawet 
w sytuacji gdy rodzic został pozbawiony przez sąd 
władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to nadal ma 
prawo do kontaktów z nim, chyba że sąd zakaże 
utrzymywania kontaktów jeżeli zagraża to do-
bru dziecka lub je narusza. Prawo do kontaktów 
z dzieckiem przysługuje rodzicom także wtedy, 
gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-
-wychowawczej czy rodzinie zastępczej. Jeżeli 
wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy 
ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców 
z dzieckiem, w szczególności może:
l zakazać spotykania się z dzieckiem;
l zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego 

stałego pobytu;
l zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko 

w obecności drugiego z rodziców albo opieku-
na, kuratora sądowego lub innej osoby wska-
zanej przez sąd;

l ograniczyć kontakty do określonych sposobów 
porozumiewania się na odległość;

l zakazać porozumiewania się na odległość.

Kontakty z dzieckiem to nie tylko przebywanie 
z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie 
dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) ale 
także bezpośrednie porozumiewanie się, utrzy-

mywanie korespondencji, korzystanie z innych 
środków porozumiewania się na odległość, w tym 
ze środków komunikacji elektronicznej.

W sytuacji gdy dziecko przebywa na stałe u jed-
nego z rodziców, rodzice określają wspólnie sposób 
utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez dru-
giego z nich, kierując się dobrem dziecka i należy 
wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenia. Gdy 
brak jest porozumienia między rodzicami musi 
zostać rozstrzygnięte to przez sąd opiekuńczy. 
Odpowiednio wygląda to gdy dziecko nie prze-
bywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim 
sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone 
w pieczy zastępczej.

Orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem 
Sąd opiekuńczy, gdy dana sprawa tego wymaga 
może zobowiązać rodziców do określonego 
postępowania, w szczególności skierować ich 
do placówek lub specjalistów zajmujących się 
terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczą-
cych rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczes-
nym wskazaniem sposobu kontroli wykonania 
wydanych zarządzeń.

Rodzice dziecka nie pozostający w związku 
małżeńskim chcąc ustalić kontakty powinni złożyć 
wniosek do sądu rejonowego, według właściwo-
ści miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku 
rozwodu sąd w wyroku orzekającym rozwód  
rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym 
małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kon-
taktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej 
wysokości każdy z małżonków jest obowiązany 
do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania 
dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie 
małżonków o sposobie wykonywania władzy ro-

dzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 
po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem 
dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opie-
kuńczym, rodzeństwo powinno wychowywać 
się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga 
innego rozstrzygnięcia.

Pamiętajmy, że często utrudniony kontakt z ma-
łoletnim dzieckiem ma nie tylko rodzic, ale także 
inne bliskie dziecku osoby. Kłótnie rodzinne i nie 
radzenie sobie z problemami między dorosły-
mi bardzo często powodują utrudnianie relacji 
z dziećmi. Takie zachowanie niewątpliwie źle 
wpływa na rozwój emocjonalny dzieci.  

W takich przypadkach prawo przewiduje 
uregulowanie kontaktów na takich samych 
zasadach jak w przypadku rodziców, art. 1136 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, 
że przepisy oddziału (oddział III KRiO- kon-

takty z dzieckiem) stosuje się odpowiednio do 
kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowa-
tych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli 
sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad 
dzieckiem. Sąd ustala kontakty z osobami inny-
mi niż rodzice, jeżeli leży to w interesie dzieci.

Z doświadczenia adwokata Dariusza Nowaka 
w Katowicach wynika, iż coraz częściej mamy do 
czynienia ze sprawami o uregulowanie kontaktów 
z dzieckiem pomiędzy dziadkami oraz rodzeń-
stwem, Należy pamiętać, iż taka droga prawna 
również jest akceptowana przez wymiar spra-
wiedliwości.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII ADWOKA-

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

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem

E-recepta�to�elektroniczny�dokument,�który�zastępuje�tra-

dycyjną,�papierową�receptę.

Co�zyskasz�dzięki�e-recepcie?

l�nie�ma�ryzyka,�że�otrzymasz�niewłaściwy�lek�—�e-recepta�

jest�zawsze�czytelna

l�nie� zgubisz� jej� —� wszystkie� e-recepty� zapisują� się� na�

Twoim�Internetowym�Koncie�Pacjenta

l�zrealizujesz�ją�w�każdej�aptece�w�Polsce

l�jeżeli�przepisano�Ci�więcej�leków,�nie�musisz�prosić�o�od-

pis�i�nie�utracisz�refundacji�—�każdy�lek�możesz�kupić�w�

dowolnej�aptece

…a�jeżeli�korzystasz�z�IKP:

l�w�każdej�chwili�możesz�sprawdzić,�jak�przyjmować�lek�—�

na�e-recepcie�znajdziesz�informacje�o�przepisanym�daw-

kowaniu

l�odbierzesz�kolejną�e-receptę�bez�wizyty�w�gabinecie�(w�

przypadku�choroby�przewlekłej�i�po�konsultacji,�np.�tele-

fonicznej,�z�lekarzem)

możesz�sprawdzać�dawkowanie�leków�przepisanych�Twoim�

dzieciom�do�18.�roku�życia

Jak�działa�e-recepta

Odbieraj�recepty�SMS-em�lub�e-mailem

Jeżeli�jeszcze�nie�masz�-�załóż�profi�l�zaufany.�Profi�l�zaufany�mo-

żesz�założyć�online,�przez�swoje� internetowe� konto�w� banku.�

Obecnie�już�8�banków�daje�taką�możliwość�–�szczegóły�dostęp-

ne�są�na�stronie�www.pz.gov.pl.

Aktywuj�i�zaloguj�się�na�swoje�Internetowe�Konto�Pacjenta�

na�stronie�www.pacjent.gov.pl

Następnie�w�zakładce�„Moje�konto”�wybierz�rodzaj�powiadomień:�

SMS�lub�e-mail�(albo�jedno�i�drugie).�Jeśli�logujesz�się�po�raz�pierw-

szy,�możesz�już�w�pierwszym�kroku�podać�swój�numer�telefonu�i/

lub�adres�e-mail,�na�który�będziesz�otrzymywać�powiadomienia.

Jak�wykupisz�leki�z�e-recepty?

W�aptece:

podasz�kod�dostępu�do�e-recepty�—�4�cyfry,�które�dosta-

łeś/aś�SMS-em�i�swój�numer�PESEL�albo

jeśli�odbierasz�e-maile�na�smartfonie,�to�w�aptece�klikniesz�

w�załącznik�PDF�i�pokażesz�farmaceucie�e-receptę�na�ekra-

nie�telefonu,�żeby�zeskanował�kod�kreskowy�(tak�samo�jak�

postępujesz�np.�z�aplikacją�stałego�klienta�sklepu)�albo

pokażesz�wydruk�informacyjny.

Kiedy�otrzymasz�e-mailem�e-receptę�w�PDF,�ale� nie� chcesz�

pokazać�ekranu�smar��ona,�możesz�podać�farmaceucie�4-cy-

frowy�kod�dostępu�widoczny�po�lewej�stronie�u�góry�—�wtedy�

jednak�pamiętaj,�że�musisz�także�podać�swój�numer�PESEL.

Numer�PESEL�podajesz�zawsze�wtedy,�kiedy�korzystasz� z�

4-cyfrowego�kodu.�Jeśli�pokażesz�wydruk�informacyjny�lub�

e-receptę�na�smartfonie,�nie�musisz�podawać�numeru�PE-

SEL,�bo�farmaceuta�sczyta�kod�kreskowy.

Jeśli�ktoś�dla�Ciebie�ma�wykupić�leki:

l�podaj� mu� 4-cyfrowy� kod� dostępu� do� e-recepty� i� Twój�

PESEL�albo�

l�prześlij�e-mailem�e-receptę�w�PDF,�którą�masz�w�e-mailu�

(z�kodem�kreskowym)�albo

l�daj�mu�wydruk�informacyjny�(z�kodem�kreskowym).

Jeśli�Ty�kupujesz�leki�dla�innej�osoby,�miej�przygotowany:

4-cyfrowy�kod�dostępu�do�e-recepty�i�numer�PESEL�osoby,�

dla�której�wystawiono�e-receptę�albo

PDF�e-recepty�w�smartfonie�(z�kodem�kreskowym)�albo

wydruk�informacyjny�(z�kodem�kreskowym).

#zostańwdomu!�Zostań�e-pacjentem!�E-recepta
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Trudno�chyba�o�lepszy�czas,�niż�ten�który�trwa�obecnie,�

by�nadrobić�zaległości�czytelnicze.�Mamy�więcej�czasu,�ale�

myślę,�że�nie�o�niego�tutaj�chodzi.�A�o�co�zatem?�

O�fakt,�że�tak�jak�ciekawa�lektura�zbawiennie�i�terapeu-

tycznie�działa,�tak�chyba�nic�innego.�Na�mnie�bardzo�ożyw-

czo.�I�tak�było�od�zawsze!�W�słabszych�chwilach,�gorszych�

dniach,�książka�pozwalała�mi�na�oddech.�Problemy�dnia�

codziennego�i�czasem�trudna,�a�dziś�jakże�bardzo�wymaga-

jąca�teraźniejszość�chociażby�na�chwilę�traci�na�znaczeniu,�

w�momencie�pierwszych�stronnic.�Przenosimy�się�wszak�do�

zupełnie�innej�rzeczywistości…�i�jakież�jest�to�przyjemne!

„Książki�to�nasi�najlepsi�przyjaciele.�Nie�zdradzą,�nie�wy-

śmieją,�a�nauczą�wiele”!�Nie�ma�chyba�bardziej�złotej�myśli,�

niż�ta!�A�naprzeciw�takiej�postawy�czytelniczej�wychodzą�

miejskie�książnice,�otwierając�się�dla�swoich�czytelników,�

bądź�działając�nadal�on-line.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Czytaj podczas pandemii

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii oraz w nawiązaniu do wytycznych Rady 
Ministrów w zakresie odmrażania gospodarki, w któ-
rym ujęte zostały niektóre instytucje kultury: muzea, 
biblioteki i galerie sztuki.

W Katowicach pierwsze swoje działanie wznowiły biblioteki, 
które zostały otwarte dla czytelników wyłącznie w zakresie 
wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. Pozostała 
działalność biblioteczna pozostaje nadal zawieszona do od-
wołania. W celu wypożyczenia i zwrotu książki, na terenie 
filii bibliotecznej, oprócz bibliotekarzy może znajdować się 
jednocześnie maksymalnie od 1 do 3 czytelników. Dopusz-
czalna liczba czytelników w danej placówce zostaje określona 
w informacji przy wejściu. Pozostali czytelnicy oczekują na 
zewnątrz z zachowaniem dystansu 2 metrów. Ponadto wcho-

dząc należy mieć maseczkę oraz zdezynfekować ręce. Z uwagi 
na bezpieczeństwo czytelnicy nie mają wolnego dostępu do 
zbiorów - książki do wypożyczenia udostępnia bibliotekarz. 
Zwracane przez czytelników materiały biblioteczne zostają 
odłożone na okres 3 dni do wyznaczonej na ten cel przestrzeni. 
Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza 
z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym 
okresie książki zostają włączone do użytkowania.

Kolejną „odmrożoną” instytucją kultury jest Muzeum Historii 
Katowic. Obecnie działają już wszystkie � lie: budynek główny 
przy ul. Szafranka 9, Oddział przy ul. Rymarskiej 4 (Nikiszowiec), 
Oddział przy ul. Kościuszki 47 oraz Oddział przy ul. Kopernika 11. 
Podobnie Galeria Sztuki Współczesnej BWA przy Al. Korfantego.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia wyżej 
wymienionych instytucji kultury, jak również zasad korzystania 
z nich z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeń-
stwa, będą dostępne na stronach internetowych tych instytucji.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
URZĘDU MIASTA KATOWICE

Ładna�=�zdrowa!�Nie�ulega�wątpliwości�fakt,�że�taką�chciałby�

mieć�każdy.�To�właśnie�w�niej�–�naszej�twarzy�–�możemy�czytać,�

niczym�z�kart.��

Czego�się�dowiemy?�Nie�musimy�w�zasadzie�podejmować�z�kimś�

rozmowy,�żeby�po�wyglądzie�twarzy,�skóry�tej�twarzy�stwierdzić�

czy�danej�osobie�coś�dolega.�Wszystko,�co�nas�trawi�i�trapi,�mamy�

na�niej�wypisane.�Buzia�to�nasza�wizytówka.��I�w�dużej�mierze�od�

nas�samych�zależy,�jaka�ona�będzie.�W�temacie�zdrowia�obecnie�

dzieje�się�dużo,�a�zdrowie�nabrało�nowego�wymiaru�i�znaczenia.

Jak�rozpoznać�osobę�zdrową?

Przede�wszystkim�po�tym,�jak�się�zachowuje,� jak�chodzi,� jak�

mówi,�jak�się�porusza.�Uśmiech,�dobry�humor,�błysk�w�oku�i�wy-

gląd�skóry�przede�wszystkim�na�twarzy!�Wpływ�na�to�ma�rzecz�

jasna�zdrowe�odżywianie,�ale�też�i�dobre�samopoczucie,�właściwa�

samoocena,�podnoszenie�własnej�wartości.

Naturopata�propaguje:�praktyczne�połączenie�wyciągów�

roślinnych�z�efektywnym�i�szybkim�zastosowaniem�z�tłuszczów�

roślinnych,�które�przenikają�przez�skórę�bez�oporu.�Takie�po-

łączenie�powoduje,�że�substancje�aktywne�docierają�do�skóry�

właściwej,�poprawiając�jej�wygląd,�regenerację,�odżywienie,�

nawilżenie,�a�w�efekcie�końcowym�wygładzenie�skóry.�

Od�2012�roku�polecam�i�promuję�mydła�naturalne�o�unikalnym�

przebadanym�dermatologicznie�składzie�i�potwierdzonym�efektyw-

nym�działaniu.�To�produkty�wyłącznie�z�naturalnych�składników.

Wiele�osób�odwiedzających�Śląski�Park�Etnograficzny�czyli�

Skansen�w�Chorzowie�obok�Stadionu�Śląskiego,�od�wielu� lat�

przekonuje�się�o�tym�działaniu.�Tam�bowiem�w�pełnej�zieleni,�

natury,�relaksu�scenerii�(jakże�dobrze�tenże�obszar�wpływa�i�na�

nasze�samopoczucie,�siły�witalne,�a�zatem�zdrowie),�może�właś-

ciwości�tychże�mydeł�poznać�i�sprawdzić.�Już�teraz�zapraszam�

do�ich�testowania.

JACEK�WOŁOWSKI,�

DYPLOMOWANY�NATUROPATA

DYPLOMOWANYNATUROPATA@GMAIL.COM

Ładna�
buzia�
–�barometr�
zdrowia

OCZAMI�NATUROPATY,�

CZYLI�Z�PERSPEKTYWY�PRAKTYKA #UwalniamyKulture, czyli „odmrożenie” 
instytucji kultury



O tym, że nie jest to wcale reguła, przekona 
się, albo przekonał się ten, kto stale śledzi 
Cykl Rozrywka do śniadania, którą on-line 
realizuje Teatr Rozrywki.

Premiera na teatralnym profilu FB i kanale You-
Tube odbyła się 23 maja. Na Pejzaż zaprasza Tomasz 
Wojtan. Artysta do zespołu wokalnego Rozrywki 
dołączył niedawno, bo w 2019 roku. Dla  widzów 
i widzek Teatru Rozrywki przygotował  recital 
z piosenkami Kabaretu Starszych Panów. Starsi Pa-
nowie Dwaj, czyli Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora: 
cylinder na głowie, goździk w butonierce i pomimo 
zapewnień, że już nie to zdrowie, to w sercu mieli 
maj! Kogo by nie uwiodła zatem taka deklaracja? 
I dla mnie ma ona swój urok, mimo że występy 
Kabaretu Starszych Panów pamiętam ledwo, ledwo, 
jak przez mgłę: czarno-białą, kiedy wyświetlane były 
w telewizji. Jak sądzę w jakiejś kronice, czy innych 
programach wspominkowych, bo ostatni odcinek 
przecież był wyemitowany na długo przed moim 
urodzeniem. Niemniej dzięki Kabaretowi Przybora 
i Wasowski zostali uznani za twórców rozrywki 
telewizyjnej w Polsce lat 50. i 60. A czy można 
ich nazwać prekursorami kabaretu? Rozmyślając 
o współczesnym kabarecie, o artystach, którzy go 
tworzą, programach, jaki proponują widzom, myślę 

sobie, że nijak się mają one do Kabaretu Starszych 
Panów. Jakoś mi to nie pasuje.

Utwory na pewno ponadczasowe, takie jak: „Już 
kąpiesz się nie dla mnie” czy „Pejzaż bez Ciebie” 
tworzą tytułowy „Pejzaż...”. Nagrane w domowym 
zaciszu, przy akompaniamencie Ewy Zug.

Wokal: Tomasz Wojtan
Piano: Ewa Zug

Głos z o� u w utworze „Już kąpiesz się nie dla 
mnie”: Beata Rzeźnik

Rejestracja audio: Kamil Franczak. Franek
Mix audio: Paweł Amadeusz Łosik
Rejestracja video: Lidia Kanclerz, Maciek Pezdek
Montaż video: DW FILM
Gra� ka: Lidia Kanclerz

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Za oknem deszcz siedzę w altanie
butelka wina dym z papierosa
dziwny ten czerwiec to pisanie
krople się perlą na suchych wrzosach

Jedno pytanie spać nie daje
i myśli płyną senną rzeką
są bezlitosne jak dróg rozstaje
jesteśmy blisko czy daleko?

Tyle bezradnych rodzi się marzeń
i tyle chceń bez szans spełnienia
stawiamy świece na ołtarze
nieproszonego oddalenia

Bliscy są blisko do szeptu granic
a dalsi w dali tak dalekiej
kaprysy nasze los ma za nic
co w chorym świecie nazwać lekiem?

Może to czas by zwolnić kroku
fałszywym wieściom stop powiedzieć
i własne światło znaleźć w mroku
i z serca brać co trzeba wiedzieć?

Bo każdy z nas ma piękno w sobie
i siłę ponad wszystkie siły
więc trzeba w zdrowiu i w chorobie
marzenia mieć by się spełniły

 ZBIGNIEW STRYJ

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

Pejzaż. Nie zawsze na płótnie

NIE TYLKO MULTISENSORYCZNIE

Wydarzenia w Oddziale Teatralno-Filmowym MHK czerwiec 2020
-�wystawa�stała�pt.�„Muzeum�Barbary�i�Stanisława�Ptaków”

wystawa�Mul��sensoryczne�Mediacje�-�2020�-�Katedra�Mul��mediów�ASP�w�Katowicach 

Na�wystawie�prezentowane�będą�prace�studentów�z�Katedry�Mul��mediów�z�Wydziału�
Projektowego�Akademii�Sztuk�Pięknych�w�Katowicach�z�pracowni:�

��Animacji�i�gier�komputerowych�kierownika�katedry�Mul��mediów�–�prof.�Bogdana�Króla��

��Działań�Mul��medialnych�–�prof.�Mariana�Oslislo�oraz�Fotografi�i�–�prof.�Piotra�Muschalika�����

Wystawa�przedłużona�do�19.06.�2020

Wydarzenia�online/z�udziałem�dozwolonej�ilości�gości:

-�23.06.�godz.�17.00�–�Jolanta�Barnaś�„CZUĆ”�–�wernisaż�wystawy
-�25.06.�godz.�18.00�-�Spotkanie�z�cyklu�„Przyjaciele�Barbary�i�Stanisława”

Wydarzenia�online:

2.06.�godz.�12.00�–�prezentacja�wystawy�Mul��sensoryczne�Mediacje�
–�2020�na�stronie�Facebook�Kopernika�11

9.06.�godz.�12.00�–�prezentacja�wystawy�Mul��sensoryczne�Mediacje�
–�2020�na�stronie�Facebook�Kopernika�11

16.06.�godz.�12.00�–�prezentacja�wystawy�Mul��sensoryczne�Mediacje�
–�2020�na�stronie�Facebook�Kopernika�11

No�bez,�bez�marzeń,�niestety.�Pech�chciał,�że�
w�ostatnim�Rymie�na�temat�wkradł�się�błąd�
i�maj�rzeczywiście�odarty�został�z�marzeń:�
zabrakło�zwrotu�„bez�marzeń”.�Poniżej�
publikujemy�już�poprawnie�zapisany�wers�
naszego�majowego�rymu�MAJ�INNY.

BEZ�MARZEŃ?
„Zostajemy w domu
zasłaniamy�twarze
ktoś�powiedział�komuś
że�to�maj�bez�marzeń”

Ten�zapis�jest�poprawny.�A�czy�miniony�maj�dla�
Was�rzeczywiście�był�bez�marzeń?�Dla�mnie�nie!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nasze recenzje

Ale zaraz, zaraz, jak to? Kiedy? Gdzie? Tu? Tam? A może ja 
wcale nie chce mieć w Tobie przyjaciela? Odpowiedzi na 
te pytania zna ten, kto widział spektakl Teatru Nowego 
w Zabrzu „Tutam” w reżyserii Krzysztofa Prusa. Premiera 
odbyła się w 2008 roku. Teraz ponownie tytuł pojawia się 
na zabrzańskiej scenie – wirtualnej.

A tak naprawdę na teatralnym FB. Ci widzowie (w tym ja), którym nie 
udało się zobaczyć spektaklu, kiedy był grany na żywo, teraz mają ku temu 
okazję. Taka re� eksja: jakże tu (albo tam) nie docenić teraz postępu technologii, 
bo dzięki temu, że „Tutam” został przed laty zarejestrowany, możemy dziś go 
sobie przypomnieć, albo obejrzeć po raz pierwszy, kolejny, wielokrotny. Taka 
rejestracja rzecz jasna to nie to samo, co tu i teraz… czy raczej tu i tam… 
Niemniej obecnie na pewno fakt krzepiący - Mamy to wpisane w naszą 
wrażliwość, że w sytuacjach trudnych próbujemy wyszarpywać te dobre 
chwile. Staramy się te pozytywny znajdować. Są rzeczywiście spektakle, które 
gdzieś sobie „drzemały” w przepastnych zasobach naszego archiwum i teraz 
możemy je ponownie pokazać widzom. Ta możliwość jest niewątpliwie teraz 
właśnie pozytywem i sam z niej korzystam, odwiedzając strony www innych 
teatrów – mówi Zbigniew Stryj, Dyrektor ds. Artystycznych Teatru Nowego 
w Zabrzu. – Jest też coś więcej. Dzięki tej sytuacji pojawiło się także wiele takich 
aktywności pobocznych: aktorzy czytają wiersze dla dzieci, budując jakąś taką 
niesamowitą, dobrą cyberprzestrzeń. Nagle też się okazuje, że odkrywamy 
genialne, a zupełnie zapomniane teksty, jak chociażby Szaniawski, � lozof, jeden 
z najlepszych polskich pisarzy, dramaturgów. Spotykamy się z zaskakującym 
odzewem odbiorców: „O fajnie, że sięgnęliście po Szaniawskiego. Dzięki”. I to 
jest budujące – podkreśla Zbigniew Stryj.

A co widzowie odkryją w spektaklu „Tutam”? Renata Dancewicz i Zbi-
gniew Stryj, serialowe małżeństwo z „Na Wspólnej” ponownie razem, ale 
już nie w serialu. Na scenie. – To był pomysł naszego Dyrektora Naczelnego 
Jerzego Makselona. W trakcie którejś z rozmów poddał mi taką myśl: „Je-

steście z Renatą Dancewicz, bardzo znaną i lubianą aktorką w całej Polsce, 
para serialową. Czy nie byłoby fajnym pomysłem zrobić spektakl, w którym 
zagralibyście znowu razem?” Przeczuwałem, że dyrektor ma już coś kon-
kretnego na myśli. I nie pomyliłem się! Myślał o „Tutamie” Shea� era. Tekst 
uznany, bo to jest naprawdę dobra literatura. Shea� fer - świetny dramaturg, 
który miał znakomite wyczucie sceny, specy� czne poczucie humoru, jego 
sposób patrzenia na świat był niebywały. Do tego osoba realizatora: reżyser 
Krzysztof Prus. Bardzo pięknie na swój sposób potra�  czytać teksty teatralne. 
I my: Renata Dancewicz i ja. Zamysł był taki, że widzowie, którzy znali nas 
z serialu, mieli zechcieć zobaczyć nas na żywo, a tych którzy nie oglądali „Na 
Wspólnej” miał przyciągnąć „Tutam” i Shea� er. I to się udało. Krzysztof Prus 
zrealizował go w taki sposób, w jaki jeszcze nikt „Tutama” nie zrobił. Otworzył 
jego przestrzeń, dołożył takie jakby światy poza sceną, dzięki czemu można 
było zobaczyć zaplecze, drugi plan. Bardzo mocno zgłębił też te postaci, szukał 
długo relacji, które je łączą. Efekt końcowy był w moim odczuciu bardzo 
dobry i z tym spektaklem objeździliśmy całą Polskę – wspomina pracę nad 
spektaklem Zbigniew Stryj.

Komedia Bogusława Shea� era to bardzo kameralne spotkanie przy-
padkowych par, dla którego tłem wydarzeń jest wnętrze małej kawiarenki, 

albo jej zaplecze… Każdą z nich łączą, albo dopiero połączą, odmienne 
relacje… Jakie? Oglądając „Tutama”, niemalże słyszałam w tle słowa pio-
senki zespołu T. Love: „Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko 
tak. Mogę porozmawiać z Tobą czasem. Czasem znajdujesz dla mnie czas. 
Chciałbym coś powiedzieć o Tobie. Tak często czuję Twoją siłę. Nic się nie 
dzieje przypadkowo. Chociaż tak często w to wątpiłem”. I chociaż Muniek 
Staszczyk, lider kapeli, nie śpiewa o relacjach łączących ludzi, to trudno 
było mi od tych skojarzeń uciec. Myślę, że tekst jest na tyle uniwersalny, 
że i w „Tutamie” może być punktem odniesienia. Sądzę, że � nał opowieści 
wszystkie te wątpliwości rozwieje, a pytania znajdą swoje odpowiedzi. 
Mocną stroną utworu są inteligentne i zabawne dialogi, momentami 
nawet bardzo zabawne, niemniej „Tutam” nie jest taką komedią, w trak-
cie której „zarykujemy” się ze śmiechu. To na pewno spektakl, którego 
przede wszystkim się słucha. Aktorski duet wciela się w każdą z postaci 
dramatu (mimo, że artyści grają tylko we dwoje, kreują kilku bohaterów), 
przekonując widza, że gdy w grę wchodzą uczucia, zupełnie na znaczeniu 
traci fakt tu, czy tam. Najważniejsze staje się z kim! Przecież nie od dziś 
wiadomo, że „…samotność gnębi mocno tak”. I by nie zgubić sensu, to 
na pewno dobrze „poczuć wtedy, wtedy że jesteś!” Jakie to przyjemne, 
a jeśli jeszcze odkryjemy to z Renatą Dancewicz i Zbigniewem Stryjem… 
to będzie to… Intrygujące? Interesujące? Sami sprawdźcie! 

Zachęcam do oglądania. To jedna z takich pozycji, których przegapić 
nie wolno! Warto podkreślić, że spektakl on-line nie będzie dostępny 
wiecznie, więc nie ma co zwlekać. Zobaczmy go tu, by potem nie musieć 
zagłębiać się tam. Bo kiedy wyjdziemy z domu, może nie by być nikogo, 
trzeba więc uważać, by nie upaść na twarz, szczególnie kiedy będzie to 
nocą, gdy ulice są złe. 

A dla wszystkich stęsknionych wydarzeń kulturalnych w realu, mamy 
dobrą wiadomość. Od 6 czerwca zgodnie z luzowaniem obostrzeń rządowych 
otwierają się właśnie między innymi kina i teatry. Z zachowanie niezbędnych 
środków bezpieczeństwa. Zatem… do zobaczenia w teatrze!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Przeszłości nie można zmienić, ale czy można o niej zapomnieć? 
Pytanie, które przebrzmiewa można powiedzieć, jako motto książki 
autorstwa Mariana Piegzy, jakże wymownym wydawać się może… 
I to nie tylko, jak sądzę, w odniesieniu do tejże publikacji.

Odnoszę bowiem wrażenie, że przewija się ono niemalże przez 
całą historię Polski, a pewnie też i Europy, a może nawet świata. Bo 
tak jest: wybaczamy, o wybaczenie prosimy, zapominamy, pamiętamy 
i wiele innych… Nie trzeba być szczególnie bystrym, by wiedzieć, 
że przeszłości cofnąć się nie da. Żaden wehikuł czasu jeszcze nie 
powstał, a czy przy nim majstrować byłoby tak bezpiecznie? Coś się 
zadziało i trudno, a skutków takich, czy innych wydarzeń zmienić 
już się po prostu nie da. Mogą nas dręczyć co najwyżej wyrzuty 
sumienia (na pewno warto żyć tak, żeby ich nie mieć, ale czasem 
wszak coś wydarza się poza nami i na bieg wydarzeń nie mamy 
wpływu… Tak jak w przypadku głównej bohaterki tej publikacji). 
Pojawia się re� eksja, coś na kształt poczucia winy, odpowiedzialności, 
bądź jej braku: czy mogliśmy czemuś zapobiec? Czemuś się oprzeć? 
Czy możemy wybaczyć sobie, czy innej osobie, naszemu oprawcy, 
katu, stręczycielowi?

Czy można zatem o przeszłości zapomnieć? Sądzę, że nie! Moja 
pamięć absolutna w tej kwestii, wierzcie mi Drodzy Czytelnicy, 
potra�  być swoistym przekleństwem! Ja zatem nie zapominam, bo 
na taką przypadłość „pamięciową” cierpię, ale też często nie chcę 
zapomnieć. I zastanawia mnie też coś innego. Mianowicie, po co 
o przeszłości zapominać? Po co ją wypierać? Szczególnie, gdy na-
sze wspomnienia są dobre, a jeśli nie, to będzie to, mam nadzieję, 
dobra lekcja ku przestrodze, która być może pomoże nam uniknąć 
w przyszłości podobnych błędów. Myślę, że przeszłości nie da się 
zapomnieć, szanujmy tę przeszłość, ale znów jakoś nie rozpamiętuj-

my, nie analizujmy, nie rozdrapujmy (starajmy się przynajmniej, bo 
o niektórych wydarzeniach z niej po prostu zapomnieć się nie da!), 
bo niezależnie od tego jaka ona by nie była, takie podejście wyłącz-
nie popsuje nam nastrój. Pojawi się żal, że mogłam inaczej, smutek, 
że już nie ma, wstyd, że było i wiele innych odczuć negatywnych. 
Trzeba żyć i być tu i teraz! Bardzo często nie jest to łatwe, ale czyż 
życie jest łatwe? A ze scenariusza, jaki nam napisało, albo jaki sami 
sobie napisaliśmy, czerpmy wyłącznie to, co dobre.

Takie właśnie emocje towarzyszą głównej bohaterce książki „Inga 
i Mutek”. W sierpniu 1939 roku Inga Sobik ma siedemnaście lat i żyje 
nadzieją na wielką miłość, rodzinę, słowem – szczęście. (Pojęcie na pewno 
względne, bo wymienione wyżej dobra, wcale szczęścia oznaczać nie 
muszą). Tutaj taka i moja re� eksja. Pojawia się cudowne wspomnienie 
dotyczące opowiadań mojej babci. Na krótko przed wybuchem II 
wojny światowej też była zakochaną nastolatką, pełną marzeń i choć 
jej życie rodzinne dalekie było od ideału rodem z reklamy płatków 
śniadaniowych, a ojciec nie był powstańcem, to pasja i nadzieja życia 
była równie niezmierzalna! Tak jak w przypadku mojej babci, tak i Ingi 
wybuch wojny sprawia, że marzenia musiały zejść na drugi plan, a ona 
sama (Inga), 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 życie w realiach odmienionej 
powojennej Polski, która w niczym nie przypomina kraju , za którym 
tak tęskniła. 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…” 
– czytamy w streszczeniu publikacji.

Wojna dla mojej babci była bardziej łaskawa. Nie wysłano jej na 
przymusowe roboty do Niemiec, nie miała tak dramatycznych do-
świadczeń, jak Inga, ale babcia z narażeniem życia pracowała jako 
konduktorka, (być może nikłe, ale zawsze podobieństwo do fachu 
Ingi, która została motorniczą), stając nierzadko przed trudnymi 
wyborami, których konsekwencje na pewno mogłyby być dla niej 
straszne. Po prostu kula w łeb! Ojciec babci zmarł jeszcze w trakcie 
wojny, matka - zaraz po jej zakończeniu, a trójka rodzeństwa: bab-
cia i jej dwóch braci, już jako dorośli ludzie układali sobie życie od 
nowa. I ułożyli. Mniej lub bardziej szczęśliwie.

Co do książki Mariana Piegzy. Już po okładce ma się ochotę ją przeczytać! 
Ja miałam. Być może dlatego, że takie opowieści uwielbiam? A bohaterka 
z tejże okładki do mojej babci jest podobna nawet � zycznie! Ale myślę, że 
głównie dlatego, że tak jak w przypadku literackich bohaterów, jak i praw-
dziwych ludzkich historii z tamtego okresu, nie tylko mojej babci, choć z jej 
powodu mi najbliższych (babcia bardzo dużo opowiadała mi codziennym 
wojennym życiu), zawsze jestem pełna podziwu i szacunku dla osób, które 
ten koszmar przeżyły i współcześnie potra� ą z tą przeszłością żyć. Coś co 
znamy wyłącznie z opowiadań, literatury, � lmu, czy historii, w realu jest po 
prostu czymś niemożliwym! Dla mnie! A dla Was? Koniecznie przeczytajcie 
„Ingę i Mutka”. Przejmująca i poruszająca, momentami tragiczna i smutna, 
a jednocześnie wzruszająca i pełna ciepła opowieść o krzepiącym zakoń-
czeniu. Szczególnie może wydać się bliska mieszkańcom Świętochłowic 
i okolic, bo na tychże terenach rozgrywa się jej akcja.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
Marian Piegza – świętochłowiczanin, emerytowany nauczyciel, 

publicysta, popularyzator historii Śląska, a głównie Świętochłowic. 
Wydał kilkanaście książek przybliżających dzieje Śląska i rodzinnego 
miasta. W roku 2009 debiutował powieścią „Odnaleziony portret”.

Z bagażem doświadczeń w nowe życie
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