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BEZPŁATNY�MIESIĘCZNIK�KULTURALNO-SPOŁECZNY
KATOWICE����CHORZÓW����ŚWIĘTOCHŁOWICE����SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE����BYTOM����RUDA�ŚLĄSKA����ZABRZE

NOWE BASENY W KATOWICACH

Pomysł�ich�budowy�był�odpowiedzią�

na�zapotrzebowanie�mieszkańców.�

Str.3

LATO W TEATRACH

Trwa,�przynosząc�wiele�interesujących�wyzwań�i�odkryć.�

Jakich?�

Str.10

W tym roku, jak sądzę, chyba jednak bardziej bliższe… Co? Nasze wakacyjne podróże. O ile w 
ogóle się na nie skusimy, będziemy odbywać je w obrębie na pewno niedalekim. A jeśli korzystać, 
szukać i zwiedzać to tylko z Polskim Towarzystwem Turystyki Krajoznawczej.       Str. 6-7
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RUSZA�KOLEJNA,�TRZECIA�JUŻ�EDYCJA�NASZEJ�ZABAWY�

NA�LATO:�KONKURS�„Z�GOŃCEM�GÓRNOŚLĄSKIM�NA�

WAKACJACH”.�PONIŻEJ�SZCZEGÓŁY.

Dla�wielu�z�nas,�jak�sądzę,�z�powodu�pandemii�koronawirusa�

tegoroczne�wakacje�nie�będą�takie�o�jakich�marzyliśmy,� jakie�

planowaliśmy.�Wiele� swoich�zamierzeń�musieliśmy�poddać�

korekcie,�odłożyć�na�za�rok.�Nie�ma�jednak�co�się�smucić.�W�na-

szym�miejscu�zamieszkania,�albo�niedalekiej�okolicy,�sąsiedztwie�

są�niejednokrotnie�ciekawe�miejsca,�które�warto�eksplorować.�

I�Goniec�Górnośląski�Wam�Drodzy�Czytelnicy�pomoże�je�odkryć.�

Na�taką�pobliską�wycieczkę�weźcie�ze�sobą�dowolny�egzemplarz�

gazety�i�sfotografujcie�to,�jak�towarzyszy�Wam�ona�w�zwiedzaniu,�

interesującym�spędzaniu�czasu:�w�trakcie�letniej�wycieczki,��spa-

ceru.�A�jeśli�nie�udało�Wam�się�ostatnio�z�papierowym�Gońcem�

„spotkać”�zachęcam�do�korzystania�ze�strony�www!�Wakacyjny�

gadżet�na�jej�tle�z�pewnością�może�być�równie�atrakcyjną�fotką.

Zdjęcia�ślijcie�do�końca�sierpnia�na�adres:�grabowska@goniec-

-gornoslaski.pl.�Nie�zapomnijcie�o�podpisie�autora�zdjęcia�oraz�

dołączeniu�formułki,�że�wyrażacie�zgodę�na�publikację�swoich�

personaliów.�W�przypadku�uczestników�niepełnoletnich,�proszę�

o�wsparcie�rodziców�i�opiekunów:�koniecznie�dopiszcie,�że�zga-

dzacie�się�na�zamieszczenie�wizerunku�dziecka�na�naszych�łamach.

Zachęcam�do�wspólnej�zabawy.�Czekają�nagrody�książkowe�

i�zaproszenia�do�instytucji�kultury.

A�podpowiedzi,�gdzie�wybrać�się,�by�siebie�wraz�z�Gońcem�

uwiecznić,�szukajcie�między�innymi�w�naszym�Temacie�miesiąca�

(str.6-7).�Liczę�jednak�też�na�Waszą�kreatywność.�A�żeby�jeszcze�

ułatwić�Wam�nieco�zadanie,�dla�podpowiedzi�na�dole�przykła-

dowe�zdjęcie�z�edycji�wcześniejszych.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Wakacje z Gońcem Górnośląskim 
po raz trzeci

Pałac neogotycki z 1785 r. ministra pruskiego 
Christiana von Haugwitza w Kłobucku.



Jak� krzepiącym� i� budującym�

jest� fakt,� że� niektóre� zjawiska�

pozostają� constans.� Nie� ważne�

co�dzieje�się�aktualnie�na�scenie�

społeczno-politycznej� polskiej,�

zagranicznej,�czy� jak� zmienia� się�

sytuacja� epidemiczna� kraju.� Nie�

bacząc� na� dynamikę� tych� zja-

wisk,� ono� nadeszło� i� trwa.� Zu-

pełnie�zwyczajnie,�naturalnie,�jak�

gdyby� chciało� nam� powiedzieć:�

„Ale� o� co� chodzi?� Coś� nie� tak?�

Coś�się�zmieniło?”�Co?�Lato�rzecz�

jasna!� Po� nieco,� a� może� nawet�

nie� nieco,� ale� bardzo� kapryśnej�

wiośnie� (a� na� pewno� takiej,� która� zafundowała� nam� prawdziwy�

pogodowy�rollercoaster)�długo�wyczekiwane,�w�końcu�jest.�Miejmy�

nadzieję,�że�tegoroczne�lato�zrekompensuje�nam�tę�właśnie�rozka-

pryszoną�temperaturowo�wiosnę.�No�ja�żywię�wielką!�Czekam�na�

nie�wszak�cały�rok!�Podejrzewam,�że�nie�tylko�ja.�Każdy,�któremu�

minione�miesiące�(pech�chciał,�że�właśnie�wiosenne)�dały�w�kość,�

nie�tylko�ze�względu�na�pogodę.�Cieszmy�się�zatem�tym�latem,�bo�

wielowiekowe� doświadczenie� uczy,� ono� trwa�niestety� za� krótko.�

Cieszmy�się�nim�na�tyle,�na�ile�sytuacja�pozwoli!�Cieszmy�się.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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PUNKTY DYSTRYBUCJI: 
KATOWICE – Muzeum Śląskie, Uniwersytet Śląski – Rektorat, 
Miejski Dom Kultury „Koszutka”, Miejski Dom Kultury Filia 
„Dąb”, Gabinet Weterynaryjny „AS”, Muzeum Historii Katowic, ul. 
Kopernika 11, Sklep - Serwis Wrona Sport, AWF, Biuro Turystyczne 
Wolta, Przychodnie Unii Brackiej, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych 
NFZ, Ortomed Clinic - Osiedle Tysiąclecia.
CHORZÓW: Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny”, Cho-
rzowskie Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury „Batory”, Teatr 
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

R E K L A M A
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PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ!!!!�WOLNE�TERMINY�NA�2020�ROK
Ilość�wolnych�terminów�ograniczona

Zapisy: 

ul.�Wiślan�10/I
41-608�Świętochłowice,�tel.�(32)�740-92-58

ul. Pokoju 8a
41-709�Ruda�Śląska,�tel.�(32)�244-20-43

PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ!!!!
Wolne�terminy�na�2020�rok

Ilość�wolnych�terminów�ograniczona

Zapisy:�Jolwit-Macura-�spółka�jawna
ul.�Żymły�36,�41-707�Ruda�Śląska

tel.�(32)�340-46-76

Remanenty�w�archiwaliach,�porządkowanie�naszego�papierowego�archiwum,�wywiady�z�artystami�i�nowości.�Jakie?�Zwią-

zane�z�naszym�jubileuszem�5lecia.�Ale�nie�tylko!�

Trwają�wakacje.�Czas,�z�którego�korzystają�i�którym�cieszą�się�najbardziej�nasi�najmłodsi�Czytelnicy:�dzieci.�Postanowiliśmy�

ucieszyć�je�jeszcze�bardziej�i�z�myślą�o�nich�przygotowaliśmy�niespodziankę.�Tematycznie�związaną�z�latem.

Idąc�za�przykładem�wielu�instytucji�kultury,�na�naszym�gońcowym�Profi�lu�Facebook�specjalnie�dla�dzieci:�krótkie,�zabawne,�

ale�i�mądre�wierszyki�czyta�Zbigniew�Stryj.�Będzie�zatem�i�o�leśnych�wyprawach�i�odkrywaniu�przyrody,�zbieraniu�owoców�

lasu,�wędrówkach�po�szlaku�i�wielu�innych�przygodach,�które�tylko�w�trakcie�wakacji�i�lata�zadziać�się�mogą.�A�niewykluczone,�

że�posłużą�za�dobrą�podpowiedź,�jak�spędzić�te�najcudowniejsze�dni�w�roku.�Czego�Wam�nie�tylko�moi�najmłodsi�Czytelnicy�

życzę,�bo�to�i�na�Waszych�rodziców�może�zadziałać�co�najmniej�inspirująco.

Kontynuujemy�cykl�promujący�artystów,�którzy�wspierają�nasze�5-lecie.�Tym�razem�Paweł�JaNic�Janicki,�którego�twórczość�

znacie�chociażby,�poprzez�zdjęcia�ze�spektakli�Teatru�Nowego��Zabrzu.�Ale�to�tylko�jedna�z�wielu�jego�pasji�i�aktywności.�

Zapraszam�na�str.4.�

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

Nowe baseny w Katowicach
Pomysł budowy kompleksów baseno-
wych był odpowiedzią na zapotrze-
bowanie mieszkańców. W programie 
wyborczym, tj. „umowie z mieszkańca-
mi Katowic”, prezydent Marcin Krupa 
zadeklarował, że wybuduje trzy kom-
pleksy basenowe. Dziś dwa   „Basen Bry-
nów” i „Basen Burowiec” są dostępne 
dla mieszkańców. Trzecia pływalnia, ze 
względu na konieczność zmiany wyko-
nawcy, powinna zostać otwarta do koń-
ca przyszłego roku.

- Zależy mi na tym, by całe rodziny mogły ak-
tywnie spędzać czas wolny. To ważne, by do upra-
wiania sportu zachęcać najmłodszych katowiczan 
i kształtować w nich pozytywne nawyki. Trzy baseny 
w Katowicach oznaczają, że większość mieszkańców 
będzie miała ogólnodostępną pływalnię w promie-
niu 5 km. Mieszkańcy Katowic na basenach będą 
traktowani preferencyjnie – zapłacą za godzinę 8 
zł lub 4zł – w przypadku biletów ulgowych. Osoby 
spoza miasta będą płacić dwa razy więcej. Mamy 
nadzieję, że zmotywuje to tysiące osób, które już 
dziś mieszkają w Katowicach, ale jeszcze się nie 
zameldowały i nie odprowadzają u nas podatków, 
by dokonały takich zmian – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Baseny to nowoczesne inwestycje pełne atrakcji 
sportowych, rekreacyjnych, a także edukacyjnych. 
W jego skład wchodzą: basen sportowy, strefa base-
nu rekreacyjnego ze zjeżdżalnią, wannami jacuzzi, 
strefa saun i brodzik dla dzieci. Całość atrakcji do-
pełnia sala fitness i nowoczesna sala gimnastyczna 
lub hala sportowa. Ważnym wyróżnikiem obiektu 
jest jego ekologiczny charakter – inwestycja zasilana 
jest dzięki bateriom fotowoltaicznym, częściowo 
pokrywającym zapotrzebowanie energetyczne 
obiektu. Na terenie basenu zamontowano rów-
nież system wykrywania utonięć, który wspomaga 
pracę ratowników.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na obiekty, 
które są dostępne codziennie w godzinach 6:00-22:00

Więcej informacji: www.baseny.wodociagi.kato-
wice.pl

SPORTOWE MIASTO

W Katowicach od kilku lat trwa rozbudowa 

infrastruktury�sportowej�dla�mieszkańców.�

Mocny�nacisk�stawiany�jest�na�rozwój�infra-

struktury�dla�rowerzystów,�a�biegacze�chętnie�

korzystają�z�licznych�terenów�zielonych.�Po-

nadto�w�tym�i�ubiegłym�roku�zostały�oddane�

do�użytku�dwie�nowoczesne,�przyszkolne�

hale�sportowe�–�przy�ul.�Katowickiej�i�ul.�

Mikołowskiej.�W�2019�roku�kompleksową�

modernizację�przeszło�lodowisko�Jantor�II,�a�w�

2018�roku�powstała�druga�nitka�rolkostrady�

w�Dolinie�Trzech�Stawów.�W�Katowicach�

powstanie�także�kompleks�sportowy�z�peł-

nowymiarowym�boiskiem�do�piłki�nożnej�

przy�ul.�Asnyka�–�aktualnie�trwa�postępowa-

nie�przetargowe�na�jego�wykonanie.�Z�kolei�

przetarg�na�wykonanie�stadionu�miejskiego�

ma�zostać�ogłoszony�w�tym�roku.
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By uratować teatr
W tym właśnie celu Paweł Janic Jani-
cki, dziś „naczelny” fotograf i fotore-
portażysta, a także Specjalista ds. Pro-
mocji Teatru Nowego w Zabrzu, 12 lat 
temu przekroczył progi tejże instytu-
cji! Wówczas - jak wielu młodych ludzi 
po studiach, czy jeszcze w czasie ich 
trwania, szukał po prostu pracy.

Ale, co więcej! Paweł Janicki przekroczył wtedy 
nie tylko progi samego teatru, ale (tak z rozpędu 
chyba?) i od razu progi gabinetu samego Dyrek-
tora Naczelnego Jerzego Makselona! - „Co pana 
do nas sprowadza?” padło pytanie. Zupełnie nie 
wiem, dlaczego wtedy tak przyszło mi to do głowy, 
nie było to wyreżyserowane, ale odpowiedziałem 
zupełnie spontanicznie, że przyszedłem ratować 
teatr – wspomina Paweł Janicki. – Najwidoczniej 
ta moja odpowiedź musiała na tyle zaintrygować 
dyrektora, że dał mi szansę. 

Tak dla Pawła Janickiego rozpoczęła się, trwająca 
już 12 lat, przygoda z Teatrem Nowym w Zabrzu. 
Kiedy odwiedzamy zabrzański teatr, jednego mo-
żemy być pewni! Pawła spotkamy w nim zawsze. 
Przeważnie „biegającego” tu i tam z aparatem 
fotogra� cznym, dokumentującego teatralne wy-
darzenia: premiery, festiwale, życie zza kulis. Ale 
i „przyklejonego” do ekranu komputera – z pew-
nością aktualizuje Pro� l FB Teatru Nowego, obrabia 
zdjęcia, montuje nagrania, albo promuje kolejny 
spektakl, robiąc do niego plakat. Wszędzie go pełno 
i to nie tylko na teatralnym foyer, czy w Biurze 
Promocji. Bo Paweł też czasami pojawia się na 
scenie jako statysta. Z dużym entuzjazmem co roku 
angażuje się w „Lato z Teatrem Nowym”, w trakcie 
którego wraz z Beatą Dąbrowiecką, kierownikiem 
literackim teatru prowadzi grupę dziennikarsko-
-promocyjno-fotogra� czną. Mimo, że tak zajęty, 
zawsze znajdzie czas, by zamienić ze mną słowo, 
z uśmiechem i życzliwością.

Teatr, fotogra� a, dziennikarstwo! Pawłowi udało 
połączyć się te wszystkie swoje pasje w jednym 
miejscu jakim jest Teatr Nowy. A co było wcześ-
niej? – Pierwsza moja wizyta w tym teatrze, jeszcze 
w szkole podstawowej, nie wróżyła absolutnie tego, 
że zwiąże z nim moją przyszłość zawodową. Do 
tej pory nie potra� ę odpowiedzieć sobie, co tak 
bardzo nie podobało mi się w spektaklu „Przy-
gody Koziołka Matołka”, przedstawienie miało 

wspaniałe recenzje przecież (zagłębiłem się w to 
teraz, kiedy już tu pracuję), ale po powrocie do 
domu zwierzyłem się mojej mamie, że nie, że teatr 
to nie miejsce dla mnie, że mnie to nie interesuje 
– uśmiecha się Paweł Janicki. Teatr przestał dla 
niego istnieć i omijał go szerokim łukiem. Punkt 
zwrotny nastąpił w liceum za sprawą pani profesor 
Marii Teresy Gorczycy, która oczarowała Pawła te-
atrem. – Świetna polonistka i co ważne – teatrolog! 
Była to osoba, która żyła teatrem, była teatrem. 
Poza tym, że znakomicie uczyła języka polskiego, 
zarażała nas teatrem. Stworzyła amatorski ruch 
teatralny, w którym zacząłem poznawać, co to 
tak naprawdę jest teatr. Pokazała, jak poprzez tę 
dziedzinę sztuki można zdobywać wiedzę, edu-
kować, zabierała mnie na spektakle nie tylko na 
zabrzańskiej scenie, ale jeździłem dzięki niej na 
przedstawienia w całej Polsce. I kiedy mówimy 
o mojej teatralnej drodze, to na pewno trzeba 
zacząć właśnie od pani profesor – mówi Paweł 
Janicki. Tak powstał Teatr Bez Nazwy. Był „zabawą” 
i nauką, a co najważniejsze zaowocował paroma 
ciekawymi projektami. – Chciałem oczywiście, 
jak każdy w mojej klasie, być aktorem. Niestety, 
z racji moich ograniczeń � zycznych – noszę apa-
raty słuchowe – uświadomiłem sobie, a może to 
też pani profesor tu zadziałała (jeśli tak, to bardzo 
sprytnie, subtelnie na mnie wpłynęła), że nigdy 
nie będę świetnym aktorem, aktorem absolutnym, 
totalnym. Co to oznacza? No na przykład to, że 
nie mógłbym zagrać sceny, w której oblewają mnie 
wodą, czy w której wskakuję do basenu. I pewnie 
jeszcze wielu innych. Niby taka bzdura, ale jednak 
wiedziałem, że będzie to przeszkoda, bo pewnych 
rzeczy po prostu nie „przeskoczę � zycznie”. Porzu-
ciłem zatem marzenia o teatrze – tłumaczy Paweł. 
(No jak się za chwilę okaże, da się przeskoczyć. 
Gdy czegoś bardzo pragniemy, to można! Można? 
No można!).

Wtedy zadział się epizod na studiach polito-
logicznych, bo jak mówi Paweł Janicki, dzien-
nikarstwo też zawsze gdzieś w pewnym stopniu 
go pociągało, interesował się polityką (kiedy 
rozpoczynał, była to specjalizacja na studiach 
politologicznych). Jednak, jak stwierdził te studia 
były o wszystkim i o niczym. (O naprawdę!?! A to 
niespodzianka! Nikt tego nie wie lepiej chyba niż 
ja: absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej magister politolog). Paweł zrezygnował 
i dobrze, bo gdyby nie to, nie mógłby „uratować 

Teatru Nowego!” – Rzuciłem studia na pierwszym 
roku jeszcze przed końcem drugiego semestru. 
Moja mama przyjęła to bardzo dzielnie. To była 
końcówka kwietnia. To ważne, bo urodziny mam 
2 maja, a to dla mnie taki dzień, w którym anali-
zuję, co się w moim życiu wydarzyło, co może się 
wydarzyć. Wtedy moje myśli ponownie skierowały 
się w stronę teatru. I dało mi to takiego „kopa”, 
że zaraz po tym długim weekendzie poszedłem 
do Teatru Nowego z zapytaniem o pracę – było 
mi zupełnie obojętne w jakim charakterze. Nie 
tylko nie odbiłem się od drzwi, ale dzięki Beacie 
Dąbrowieckiej, która kojarzyła mnie z różnych 
okołoteatralnych działań w Zabrzu, dostałem się 
na rozmowę do samego Jerzego Makselona – mówi 
Paweł Janicki. 

Dziś Paweł JaNic Janicki, bo jak na artystę fo-
togra� ka przystało, ma swój pseudonim twórczy. 
Fotogra� a bowiem to obok teatru, druga jego 
wielka pasja. Zaczynał w Biurze Obsługi Widowni, 
a test na bycie w teatrze zdał, działając na rzecz 
promocji gościnnego spektaklu Teatru Współ-
czesnego w Szczecinie „Wesele”, w reżyserii Anny 
Augustynowicz. – „Gramy razem”. Usłyszałem 
od dyrektora po spektaklu i dostałem umowę na 
okres próbny. Obecnie Paweł jest Specjalistą ds. 
Działu Promocji. Dokumentuje teatralne życie 
sceny w Zabrzu i swoimi zdjęciami promuje dane 
wydarzenie. I niejednokrotnie rzeczywiście ratuje 
teatr. Kiedy? Wtedy, gdy na przykład znajduje dla 
widzów na widowni miejsca, których nie ma. Ale 
takich sytuacji jest wiele.

Marzenia o aktorskie za to realizuje od 10 lat 
w na wpół prywatnym przedsięwzięciu, jakim jest 
Teatr Obecności Bartłomieja Latoszka. – Miałem 
też przyjemność występować w teatrze Leszka Mą-
dzika. To twórca bardzo znany i bardzo specy� czny. 
Stworzył swój indywidualny nurt teatralny. Działa 
w Lublinie przy Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. W jego twórczości charakterystyczne jest to, 
że nie ma stałego zespołu, a swoje spektakle robi 
z udziałem najczęściej przypadkowych ludzi, bez 
słów, po prostu bawi się w teatr z uczestnikami, 
w bardzo plastyczny teatr, składający się z ruchu, 
scenogra� i. W trakcie tej „zabawy” powoli wyznacza 
zadania i tym sposobem dokonuje podziału na role. 
Taki właśnie spektakl – „Dialog II” - realizował na 
Śląsku, w Kopalni „Guido”.  W przeciągu weekendu 
spośród naturszczyków wybrał parę osób, z którymi 
potem pracował i udało mi się z castingu dostać 

do jego spektaklu, a nawet zostałem wytypowany 
z jednym z kolegów do zagrania głównej roli. Co 
jeszcze tu jest ważne i ciekawe. On w swoich spek-
taklach nie de� niuje płciowo, ale uni� kuje poprzez 
ten sam kostium i łysą głowę. Tam nie ma kobiet, 
ani mężczyzn. Wszyscy i aktorzy i aktorki są łysi. To 
był warunek, który zadecydował o moim udziale. 
Trzeba zaznaczyć, że ja wtedy miałem bardzo dłu-
gie włosy, ale na następny dzień pojawiłem się na 
próbie ogolony na łyso. Wtedy okazało się właśnie, 
że jeśli chodzi o aktorstwo, nie ma granicy, której 
nie zdecydowałbym się przekroczyć. By zagrać 
w następnym w spektaklu Mądzika „Bruzda”, nie 
tylko ogoliłem głowę, ale pozdejmowałem swoje 
aparaty słuchowe, bo koniecznym było zanurzyć 
się w wodzie. Grałem, niedosłysząc, intuicyjnie, „na 
czuja” i udało się. Wspominam to jako wspaniała 
przygodę. Przez rok jeździliśmy z tym spektaklem 
po całym kraju – mówi Paweł Janicki.

Dziś także i Wy Drodzy Czytelnicy znacie co nie-
co twórczość Pawła Janickiego. Jego zdjęcia zdobią 
zamieszczane na łamach Gońca Górnośląskiego 
recenzje spektakli Teatru Nowego. A ostatnio Paweł 
dokonuje technicznego montażu nagrań „Rymem: 
Z archiwum Gońca Górnośląskiego”.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Straż pożarna 
z do� nansowaniem

 „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...”

  37 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych otrzymało promesy na do-
finansowanie zakupu samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. Wręczył je 
Prezydent RP Andrzej Duda. 

Uroczystość odbyła się przy okazji otwarcia nowo-
czesnej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bytomiu. Na wsparcie Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu województwa śląskiego, WFOŚiGW 
w Katowicach wspólnie z NFOŚiGW w ramach „Ogólno-
polskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych” 
przeznaczą w tym roku blisko 10 mln zł.

- Straż pożarna realizując swoje podstawowe zadania 
dba o środowisko naturalne, między innymi przeciw-
działając skutkom różnego rodzaju klęsk żywiołowych. 
W swoich zadaniach strażacy często uczestniczą w ak-
cjach usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, 
czy też skażenia środowiska w wyniku wypadków, 
awarii czy innej działalności. Dlatego właśnie Fundusz 
od lat wspiera działania tych jednostek, bo poprzez ich 
działania chronimy środowisko naturalne i niwelujemy 
skutki jego zanieczyszczenia – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Fundusz prowadzi obecnie nabór wniosków w ra-
mach „Ogólnopolskiego programu � nansowania służb 
ratowniczych”, na zakup sprzętu ratowniczego dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa 
śląskiego. Wnioski przyjmowane są do końca 2020 
roku lub do wyczerpania alokacji środków. Program 
jest realizowany wspólnie z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym 
roku składa się dwóch części.

- W ramach pierwszej części przeznaczamy 7,3 mln 
na do� nansowanie zakupu samochodów ratowniczo-
-gaśniczych. W ramach części drugiej - 2,5 mln zł 
przeznaczymy na do� nansowanie drobnego sprzętu 
wykorzystywanego w akcjach ratowniczo – gaśni-
czych – dodaje prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Bene� cjentami środków są podmioty (z wyklu-
czeniem państwowych jednostek budżetowych) 

znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Mi-
nistra Środowiska w ramach porozumienia Mini-
strów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 
30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie 
zwalczania zagrożeń dla środowiska.

WFOŚiGW w Katowicach wspiera ochotnicze 
i zawodową straż pożarną od 1996 roku. W ciągu 
ostatnich pięciu lat na wsparcie OSP i PSP, Fun-
dusz przeznaczył łącznie 67,3 mln zł (z czego 10,7 
mln zł to środki NFOŚiGW). Dofinansowano 
zakup łącznie 206 samochodów ratowniczo-gaś-
niczych oraz wyposażenia i sprzętu dla jednostek 
OSP i PSP.

www.wfosigw.katowice.pl
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Bliższe i dalsze
- Cykl wyjazdów integracyjno – turystycznych Turystyka Trzeciego 

Wieku będzie organizowany już po raz czternasty – mówi Mirosław 
Nawrocki z Biura Informacji Turystyczne chorzowskiego oddziału 
PTTK. – Pierwszy raz taki program turystyczny został przygotowany  
w 2007 roku w ramach 750-lecia Chorzowa, wtedy to w trakcie dwóch 
miesięcy odbyły się zaledwie cztery wyjazdy. No ale od czegoś trzeba 
było zacząć. Został opracowany regulamin i założenia całej akcji, 
a Urząd Miasta przeznaczył środki � nansowe celem obniżenia kosz-
tów realizacji całego przedsięwzięcia – wspomina początki programu 
„Turystyka Trzeciego Wieku” Mirosław Nawrocki. 

Jak mówi szef chorzowskiego Oddziału PTTK, okazało się, że był 
to „strzał w dziesiątkę”! Miejsca udziału w wycieczkach zapełniły się 
i zapełniają się nadal błyskawicznie! Dziś mija 14 lat od czasu pierw-
szej edycji programu, który na przestrzeni tych lat ewoluował do  9 
wycieczek w lipcu i sierpniu, a miasto, jak co roku je do� nansowywuje. 

Cel: propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku oraz 
turystyki kwali� kowanej, szczególnie wśród mieszkańców Chorzo-
wa w tzw. „trzecim wieku”, czyli osób, które ukończyły 50 rok życia. 
Wspólny wyjazd integruje i zaszczepia pasję podróżowania, uprawia-
nia turystyki, ukazuje walory przyrodnicze, popularyzuje wartości 

turystyczno-krajoznawcze województwa śląskiego i województw 
ościennych, a w szczególności Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, 
Beskidu Śląskiego, Małego, Żywieckiego i Górnego Śląska.

Program turystyczny „Turystyka Trzeciego Wieku” z roku na rok 
przyciąga coraz więcej osób, które bardzo chętnie korzystają z takiej 
formy rekreacji i integracji grupowej. W wyjazdach często biorą udział 
osoby samotne, które zakończyły pracę zawodową i odczuwają po-
trzebę w kontaktach międzyludzkich na płaszczyźnie bezpośredniego 
kontaktu z rówieśnikami w podobnej grupie wiekowej i o podobnych 
zainteresowaniach. Przygotowanie programu turystycznego dla takiej 
grupy wiekowej stanowi już wartość dla danej osoby uświadamiającej 
jej poczucie swojej wartości i możliwości utrzymania sprawności 
� zycznej. W dobie aktywności osób starszych, program taki wpisuje 
się w cele i zadania założone również przez Urząd Miasta Chorzowa 
– Karta Seniora 60+. 

Program obejmuje 9 wspólnych wyjazdów, w których będzie 
uczestniczyło po ok. 50 uczestników w grupie. Skierowany jest do 
osób dorosłych, osób samotnych, jak i małżeństw, które ukończyły 
50 rok życia. W przypadku małżeństw obowiązek ten dotyczy 
jednego z nich. W przypadku osób niepełnosprawnych i ich opie-

kunów zasada ukończenia 50 roku życia stosowana jest tak jak 
dla małżeństw. Uczestnicy wycieczek nie mogą ze sobą zabierać 
dzieci ani wnuków. Uczestnicy programu turystycznego „Tu-
rystyka Trzeciego Wieku”, często wraz z zakończeniem pracy 
zawodowej bądź jej utraty, odczuwają wyraźny brak stabilizacji 
ekonomicznej wartości życia, a przez to ograniczają kontakty 
międzyludzkie, które generują koszty bezpośrednie i niepotrzeb-
ne stresy. W celu ułatwienia nawiązywania nowych kontaktów, 
do� nansowanie takiego programu przez Urząd Miasta ułatwia 
przełamanie bariery zarówno ekonomicznej, jaki i stwarza do-
godne warunki do podwyższenia swojej wartości, kondycji � zycznej 
uczestnika wycieczki, a poprzez to, podwyższa standard jakości 
życia i ogólnie wpływa na potrzebę wspólnego spędzania czasu.
Cele realizacji, to ukazanie walorów atrakcji turystycznych nasze-
go województwa, jak i regionów, które uczestnicy mogą zwiedzić 
w trakcie jednodniowego wyjazdu autokarowego we wszystkie soboty 
lipca i sierpnia. W trakcie takiego wyjazdu jest promowana odznaka 
turystyki kwali� kowanej „Turysta senior”. Uczestnicy korzystają 
z bezprzewodowego systemu słuchawkowego audio tour guide, co 
przyczynia się do lepszej komunikacji z przewodnikiem, a ponadto 
wpływa na bezpieczeństwo uczestników, co w dobie zagrożenia sta-

nem epidemicznym jest bardzo ważne: wymogi odległości 2 metrów 
miedzy uczestnikami w zwiedzanych obiektach. System taki zapewnia 
komunikację w odległości ok. 100 merów, co również wpływa na 
bezpieczeństwo uczestników i organizację samego wyjazdu.

Do realizacji całej akcji turystycznej jest wykorzystana kadra Od-
działu PTTK w Chorzowie, są to przewodnicy posiadający uprawnienia 
przewodnika na teren zgodny z miejscem realizacji wyjazdu.

Wyjazdy odbywają się zgodnie z założonym harmonogramem. 
Pierwszy – 4 lipca! Uczestnicy zwiedzili między innymi Zator. Czeka 
jeszcze moc atrakcji. Więcej informacji na stronie Oddziału  PTTK 
w Chorzowie (www.chorzow.pttk.pl ), jak i Chorzowskiego Centrum 
Informacji i Turystyki (www.chorzow.travel.pl zakładka „Imprezy dla 
grup”). Tam również można zapoznać się ze szczegółowymi progra-
mami każdego z wyjazdów.

Każdy wyjazd wieńczy wspólne ognisko wspólne ognisko z piecze-
niem kiełbasy, piosenkami i wspólnymi rozmowami. To wspaniały 
� nał pełen pozytywnych emocji, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. 

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

który�w�tym�roku�obchodzi�jubileusz�20-lecia�estradowej�działalności�artystycznej
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W�tym�roku,�jak�sądzę,�chyba�jednak�bardziej�bliższe…�Co?�Nasze�wakacyjne�podróże.�O�ile�w�ogóle�się�na�nie�skusimy,�będziemy�
odbywać�je�w�obrębie�na�pewno�niedalekim.�A�jeśli�korzystać,�szukać�i�zwiedzać�to�tylko�z�Polskim�Towarzystwem�Turystyki�
Krajoznawczej.�

Kamieniołom dolomitu koło Siewierza Kopalnia TRIBAG.Bunkier Fort Wędrowiec w Węgierskiej Górce.

Zamek w Pieskowej Skale w Jurze Krakowsko-Czę-
stochowskiej.

Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince.Pałac neogotycki z 1785 r. ministra pruskiego Christiana von Haugwitza 
w Kłobucku.
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nem epidemicznym jest bardzo ważne: wymogi odległości 2 metrów 
miedzy uczestnikami w zwiedzanych obiektach. System taki zapewnia 
komunikację w odległości ok. 100 merów, co również wpływa na 
bezpieczeństwo uczestników i organizację samego wyjazdu.

Do realizacji całej akcji turystycznej jest wykorzystana kadra Od-
działu PTTK w Chorzowie, są to przewodnicy posiadający uprawnienia 
przewodnika na teren zgodny z miejscem realizacji wyjazdu.

Wyjazdy odbywają się zgodnie z założonym harmonogramem. 
Pierwszy – 4 lipca! Uczestnicy zwiedzili między innymi Zator. Czeka 
jeszcze moc atrakcji. Więcej informacji na stronie Oddziału  PTTK 
w Chorzowie (www.chorzow.pttk.pl ), jak i Chorzowskiego Centrum 
Informacji i Turystyki (www.chorzow.travel.pl zakładka „Imprezy dla 
grup”). Tam również można zapoznać się ze szczegółowymi progra-
mami każdego z wyjazdów.

Każdy wyjazd wieńczy wspólne ognisko wspólne ognisko z piecze-
niem kiełbasy, piosenkami i wspólnymi rozmowami. To wspaniały 
� nał pełen pozytywnych emocji, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. 

PRZYGOTOWAŁ I OPRACOWAŁ: MIROSŁAW NAWROCKI 
KOREKTA REDAKCYJNA: HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

ZDJĘCIA: PTTK ODDZIAŁ W CHORZOWIE

W�tym�roku,�jak�sądzę,�chyba�jednak�bardziej�bliższe…�Co?�Nasze�wakacyjne�podróże.�O�ile�w�ogóle�się�na�nie�skusimy,�będziemy�
odbywać�je�w�obrębie�na�pewno�niedalekim.�A�jeśli�korzystać,�szukać�i�zwiedzać�to�tylko�z�Polskim�Towarzystwem�Turystyki�

Matyska – Golgota Beskidzka w Beskidach Śląskich.Kamieniołom dolomitu koło Siewierza Kopalnia TRIBAG.

Dawny kamieniołom nefelinitu  na Górze Św. Anny dziś rezerwat przyrody „Góra św. Anny”.
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W tym artykule zajmiemy się instytucją skargi nadzwyczajnej. 
W polskim systemie prawnym mamy do czynienia ze zwyczajny-
mi środkami zaskarżenia oraz z nadzwyczajnymi. Jeżeli chodzi 
o pierwszą grupę owych środków to należy przede wszystkim 
wskazać na zażalenie i apelację,  to drugiej zaliczymy m.in. kasa-
cję, skargę kasacyjną. Natomiast w dniu 3 kwietnia 2019 r. weszła 
w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która wprowadziła nową 
instytucję prawną, tj. skargę nadzwyczajną. Poniżej przeanalizujemy 
podstawowe założenia tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

Skarga kasacyjna jest nową instytucją w prawie polskim, przewi-
dzianą w art. 89 i n. ustawy o Sądzie Najwyższym. W uzasadnieniu 
projektu ustawy ustawodawca wskazał, że podstawową jej funkcją 
jest kontrola oraz korygowanie prawomocnych orzeczeń sądowych, 
pomimo istniejącej zasady stabilności wyroków. Zasadniczym celem 
skargi jest doprowadzenie do stanu, w którym to zapadłe wyroki 
są sprawiedliwe, wydane na podstawie prawidłowo zastosowanych 
przepisów prawnych, a także odpowiadają prawidłowo zebranemu 
i wszechstronnie ocenionemu materiałowi dowodowemu. Prawo-
mocne orzeczenia nie spełniające powyższych kryteriów wymagają 
stosownej korekty.

Przechodząc do meritum omawianej instytucji, to należy wskazać, 
iż zgodnie z treścią art. 89 ustawy o Sądzie Najwyższym:

jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą 
demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady 
sprawiedliwości społecznej, od prawomocnego orzeczenia sądu 
powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie 
w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile:

1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka 
i obywatela określone w Konstytucji lub

2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego 
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub

3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią 
zebranego w sprawie materiału dowodowego

- a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie 
innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Dalej ustawodawca wskazał podmioty uprawnione do złożenia 
skargi nadzwyczajnej, są to: Prokurator Generalny, Rzecznik 
Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik 
Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Ko-
misji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik 
Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Oznacza to, iż strona postępowania 
sądowego, a nawet jej obrońca lub profesjonalny pełnomocnik 
(adwokat, radca prawny) nie mają legitymacji do wniesienia 
omawianej skargi.

W ustawie zostały wskazane również terminy uprawniające do 
złożenia skargi. I tak, skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 
lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli 
od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna - 
w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Niedopuszczalne jest 
uwzględnienie skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego 
wniesionej po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo 
skarga kasacyjna - po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpozna-

nia. Jednakże należy pamiętać, iż skarga nadzwyczajna nie jest 
dopuszczalna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, 
orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby 
jedna ze stron po uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła 
związek małżeński, oraz od postanowienia o przysposobieniu, 
a także w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. 
Od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony skarga 
nadzwyczajna może być wniesiona tylko raz. Należy również 
podkreślić, iż w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie omawianej 
ustawy, skarga może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń 
kończących postępowanie w sprawach, które uprawomocniły się 
po dniu 17 października 1997 r.

Rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych należy do właściwości Izby 
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a w rozpoznawaniu 
skarg nadzwyczajnych uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższego. 
W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy 
uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i stosownie 
do wyników rozprawy orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje 
sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie 
potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo 
umarza postępowanie. Natomiast Sąd Najwyższy oddala skargę 
nadzwyczajną, jeżeli stwierdzi brak podstawy do uchylenia za-
skarżonego orzeczenia.

Jak to było wskazane na wstępie, instytucja skargi nadzwyczajnej 
jest nową instytucją prawną. Niemniej jak wynika z praktyki adwo-
kata Dariusza Nowaka, cieszy się ona stosunkowo dużą popularnoś-
cią, strony coraz częściej występują do uprawnionych podmiotów 
o jej wniesienie. Niemniej czas pokaże, czy skarga nadzwyczajna 
jest efektywnym środkiem do korygowania zapadłych wyroków.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII ADWOKACKIEJ MATEROWSKI 

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

Skoro� został� zauważony,� to� znaczy,� że� za-

działa�się�zmiana�i�pojawił�się�efekt�lub�brak�

efektu� oczekiwanego.� Tak� czy� siak,� jednak�

oznacza,�że�określone�reakcje�zaszły.

Od� kilku� lat� pojawił� się� temat,� a� razem� z� nim�

i� moda� na� picie� soków� owocowo-warzywnych�

w�różnych�kombinacjach.�Temat�niby�nie�nowy,�

bo�ja�pamiętam,�jak�mama�robiła�sok�marchewko-

wo-jabłkowy�w�sokowirówce�i�było�to�normalne,�

bo�dzieciom�po�prostu�się�takie�robiło.�Dlaczego?�

Bo�były�owoce,�a�nie�było�soczku�w�sklepie.

(Jogurty�z�prawdziwymi�owocami�bez�cukru�z�7�

dniowym�terminem�ważności�też�były�normal-

nie�w�sklepie.��O�tym�innym�razem).

Dyskusji�około�sokowych�pojawia�się�wiele�–�

na� przykład� -� wyciskarka� czy� sokowirówka?�

Mnie� zawsze� zastanawiało,� po� co� sam� sok?�

Z�jakiej�jakości�warzyw,�czy�owoców�ten�sok?�

Czy� zawsze� połączenie,� które� smakuje�w� us-

tach�jest�dla�organizmu�dobre?�Kiedy�dany�sok�

pić� ?�W� jakiej� porze� roku?�Rano,�wieczorem?�

Z� jakich� owoców,� czy� warzyw� ?� Co� łączyć,�

a�może�czego�lepiej�absolutnie�unikać�?

Doszło�nawet�do�sytuacji,�kiedy�koleżance�która�

forsowała�i�przekonywała�przez�media�społecz-

nościowe,�że�pije�sok�i�lepiej�się�czuje�i�wygląda.�

Zadałem�jej�te�powyższe�pytania,�stwierdziła,�że�

się�czepiam.�Na�drążenie�tematu�i�poproszenie�o�

badania� potwierdzające� cudowne� właściwości,�

które�opisuje�dla�dzieci� z�ADHD,�przy� tarczycy�

i�nerkach,�zostałem�usunięty�ze�znajomych�i�za-

blokowany�...

Z�perspektywy�Naturopaty�temat�wielowątko-

wy�i�długi.

1�co�to�jest�sok?

2�sok�czy�woda?

3�cały�owoc,�warzywo�czy�tylko�sok?

�Na�tylko�tych�3�aspektach�skupmy�się�na�

początek.

Sok�-�może�nigdy�się�nad�tym�nie�zastanawia-

łaś,� zastanawiałeś� -� jest� to� koncentrat� płynu�

międzykomórkowego� z� roślin� i� owoców� po-

wstały�w�procesie�fotosyntezy,�po�dostarcze-

niu�wody� i�wycukrzeniu,� czyli� koncentrat� cu-

krów.�Wiadomo�-�z�witaminami.

Na�różne� rodzaje� soku,� różnie�w� różnych�po-

rach�roku�organizm�różnie�reaguje�np.�cytrusy�

mają�właściwości�ochładzające�...

Stąd�do�soków�najczęściej�dolewamy�wody,�by�

rozcieńczyć�stężenie�substancji�tam�zawartych.

Woda�-� składamy� się� z�niej�w�nawet�w�75%.�

Jest�cieczą�neutralną� i�bezwzględnie�potrzeb-

ną�do�prawidłowych�przemian�metabolicznych�

i�biochemicznych�w�organizmie.

Czyli�sok�dla�przyjemności� i� jako�dodatek,�ale�

woda�to�podstawa.

Sok� to� tylko� część�owocu�czy�warzywa,� a� co�

z�błonnikiem�?

No� właśnie� jeśli� tylko� pijesz� soki,� to� pozba-

wiasz�się�tego�cennego�elementu.

Picie� soku,� w� którym� są� cukry� owocowe,� ale�

w�skoncentrowanej�formie,�może�powodować�ty-

cie.�Mało�kto�wie,�że�zjadając�owoc�czy�warzy-

wo,�znajduje�się�tam�też�informacja,�jak�orga-

nizm�ma�wykorzystać�tam�zawarte�substancje.�

Jednocześnie� więcej� soku� jesteśmy� w� stanie�

wypić,�niż�zjeść�owoc.

Ciekawe�prawda�...�A�co�z�dawkowaniem?�Ktoś�

zadaje�sobie�w�ogóle�pytanie�o�dawkowanie?�

C.d.n.

Taka ciekawostka: Sok z grapefruita w zmniejsze-

niu�działania�antykoncepcji?�Pewnie�wiele� osób�

o�tym�słyszało,�czytało�lub�doświadczyło.�Jest�to�

albo� skuteczność� tego� soku,� albo� brak� skutecz-

ności� działania� preparatów� antykoncepcyjnych�

podczas�spożywania�obu�naraz.

Skoro� w� taki� sposób� natura� zamanifestowała�

swoją� siłę�w� stosunku�do�preparatów�wymyślo-

nych�przez�człowieka,�to�zastanawiające�jest�jak�

może�działać�w�innych�połączeniach.

JACEK�WOŁOWSKI,�

Dyplomowany Naturopata

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

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

dyplomowanynaturopata@gmail.com.

OCZAMI�NATUROPATY,�CZYLI�Z�PERSPEKTYWY�PRAKTYKA

Soki�świeże�wyciskane�cz.�I

Skarga nadzwyczajna – kiedy można skorzystać 
z tej instytucji?



warto�wiedzieć Nr 7 (54) l 16 lipca 2020 r.www.goniec-gornoslaski.pl 9

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność
15 czerwca pierwsi pacjenci wyjechali na leczenie uzdrowi-

skowe. W czasie epidemii koronawirusa zasady pobytu w sana-
toriach zmieniły się. O czym musisz teraz pamiętać, wybierając się 
do uzdrowiska? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

KIEDY WYJADĘ NA LECZENIE UZDROWISKOWE
Uzdrowiska wznowiły działalność 15 czerwca br. O terminie leczenia 

poinformuje oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
UWAGA - BARDZO WAŻNE - Narodowy Fundusz Zdrowia 

prosi, aby po otrzymaniu informacji skontaktować się z sanato-
rium, do którego zostali Państwo skierowani i podać swój aktualny 
numer telefonu.

MUSIAŁAM PRZERWAĆ LECZENIE UZDROWISKOWE Z PO-
WODU EPIDEMII. CZY MOGĘ JE DOKOŃCZYĆ?

Osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, które trwało 
poniżej 15 dni, będą mogły kontynuować je na podstawie dotychczasowe-
go skierowania, na takich samych zasadach, jak poprzednio, z uwzględ-
nieniem dni już spędzonych w sanatorium.  Uzdrowisko skontaktuje się 
z Panią i uzgodni termin, od którego będzie mogła Pani wznowić leczenie. 
Warunkiem kontynuacji leczenia jest negatywny wynik testu na obec-
ność koronawirusa.

W KWIETNIU MIAŁEM WYJECHAĆ DO UZDROWISKA, JED-
NAK MÓJ TURNUS SIĘ NIE ODBYŁ. CZY MÓJ TERMIN PRZEPADA?

Pana turnus nie przepada. Jeżeli zwrócił Pan skierowanie do swojego 
oddziału wojewódzkiego NFZ, oddział skontaktuje się z Panem i wskaże 
nowy termin rozpoczęcia leczenia. NFZ poinformuje także o tym, gdzie 
i w jakich godzinach będzie mógł Pan wykonać test na obecność korona-
wirusa. Warunkiem wyjazdu do uzdrowiska jest negatywny wynik testu. 
Wynik testu telefonicznie przekaże Panu uzdrowisko, które nie później 
niż na 48 godzin przed rozpoczęciem turnusu, potwierdzi Pana przyjazd.

CO MAM ZROBIĆ ZE SKIEROWANIEM, KTÓREGO NIE ODE-
SŁAŁEM DO NFZ?

Jeżeli leczenie uzdrowiskowe miało się odbyć pomiędzy 14 marca 
a 14 czerwca, to takie skierowanie powinien Pan zwrócić do swojego 

oddziału wojewódzkiego NFZ, tak aby Fundusz mógł wskazać Panu 
nowe miejsce i termin leczenia. Skierowanie powinno zostać zwrócone 
do 31 lipca br.

MAM WYZNACZONY TERMIN NA LECZENIE UZDROWISKO-
WE NA DRUGĄ POŁOWĘ CZERWCA, CO MAM ZROBIĆ, ŻEBY 
WYJECHAĆ DO SANATORIUM?

Jeżeli ma Pan wyznaczony termin i miejsce leczenia, będzie Pan mógł 
rozpocząć leczenie uzdrowiskowe po wykluczeniu koronawirusa. Oddział 
wojewódzki NFZ pisemnie poinformuje Pana o tym, gdzie i kiedy będzie 
mógł Pan wykonać test.

GDZIE MOGĘ WYKONAĆ TEST NA KORONAWIRUSA?
O tym gdzie, kiedy i w których godzinach będzie można pobrać 

wymaz do badania na koronawirusa, poinformuje pisemnie oddział 
wojewódzki NFZ. Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 można 
wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia lecze-
nia uzdrowiskowego.

CZY BĘDĘ MUSIAŁ ZAPŁACIĆ ZA TEST NA KORONAWIRUSA?
Dla pacjentów uzdrowiskowych test jest bezpłatny. Za pobranie wy-

mazu i wykonanie testu, we wskazanych przez oddział wojewódzki NFZ 
punktach, zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

CZY OTRZYMAM SKIEROWANIE NA WYKONANIE TESTU 
DIAGNOSTYCZNEGO W KIERUNKU KORONAWIRUSA?

Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 
lub rehabilitację uzdrowiskową.

WYJEŻDŻAM Z DZIECKIEM DO SANATORIUM, JAKO OPIE-
KUN. CZY RÓWNIEŻ MUSZĘ WYKONAĆ TEST NA KORONA-
WIRUSA?

Obowiązek wykonania testu wykluczającego obecność koronawirusa 
dotyczy zarówno dzieci, które oczekują na leczenie uzdrowiskowe, jak 
i ich opiekunów.

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ, JAKI JEST WYNIK TESTU I CZY MOGĘ 
WYJECHAĆ DO UZDROWISKA?

Wynik testu — jeszcze przed wyjazdem — przekaże Panu telefo-
nicznie uzdrowisko, do którego został Pan skierowany. W przypadku 
wykluczenia koronawirusa uzdrowisko potwierdzi telefonicznie 
Pana przyjazd.

CZY BĘDĘ MÓGŁ POJECHAĆ DO SANATORIUM W WYZNA-
CZONYM TERMINIE W PRZYPADKU, GDY TEST POTWIERDZI, 
ŻE ZOSTAŁEM ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM?

Dodatni wynik testu będzie oznaczał, że nie może Pan wyjechać na 
leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium nie może przyjąć osoby 
z potwierdzoną obecnością koronawirusa.

CZY W OBECNEJ SYTUACJI MOŻNA KORZYSTAĆ ZE ZWRO-
TÓW I WYJECHAĆ ZA KOGOŚ DO SANATORIUM?

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego wolny termin 
może wykorzystać kolejna osoba. Warunkiem jest negatywny wynik 
testu na obecność koronawirusa.

MASZ DODATKOWE PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z:

BEZPŁATNĄ TELEFONICZNĄ INFORMACJĄ PACJENTA - 800 190 590
ŚLĄSKIM ODDZIAŁEM 

WOJEWÓDZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ODPOWIADAMY�NA�NAJCZĘŚCIEJ�ZADAWANE�PYTANIA

Niewykluczone,�że�tak�właśnie�będzie.�Ten�ob-

szar�świata�z�własnym�dojazdem�w�trakcie�tych�

wakacji�będzie�najbardziej�oblegany.

Już� nawet� obserwujemy,� że� osoby�mające�w�

Chorwacji� na�przykład�własną�nieruchomość,�

czy�jacht,�wyjeżdżają�chętnie� i�tłumnie.�Chor-

waci� przepuszczają�bowiem� przez� swoje� gra-

nice�na�podstawie�dokumentów�na�rezerwację�

hotelu,� apartamentu� czy� właśnie� aktu� włas-

ności�na�wyżej�opisane�dobra.�Wydaję�się,�że�

Polaków�na�razie�to�nie�dotyczy,�bo�trudno�do-

trzeć�do�Chorwacji,�gdy�mijane�po�drodze�kraje�

jeszcze�swoich�granic�dla�polskich�turystów�nie�

otworzyły�(chyba,�że�samolotem!).�Miejmy�na-

dzieję,�że�ulegnie�to�szybko�zmianie.�Sytuacja�

bowiem�rozwija�się�w�tempie�zawrotnym.�Za-

chęcam�do�regularnego�śledzenia�wiadomości�

dotyczących�tych�zagadnień.

Nie� ulega�wątpliwości� fakt,� że� luzowanie�ob-

ostrzeń�rządowych�na�pewno�może�przyczynić�

się�do�tego,�że�Chorwacja�stanie�się�ulubionym�

miejscem�na�urlop�w�trakcie�tego�lata.

A� co� jeśli� chodzi� o� inne� kierunki?�Większość�

krajów� otwiera� stopniowo� już� swoje� granice�

dla� turystów� z� Polski.� Każde� państwo�wpro-

wadza� jednak�swoje�zasady� ich�przekraczania�

–�na�przykład�aktualnych�testów�na�koronawi-

rusa.�Warto�zaznaczyć,�że�specjalne�wytyczne�

dotyczą� wciąż� klientów� ze� Śląska� ze� wzglę-

du�na�wysoki�procent� zachorowań�w�naszym�

województwie.�Turyści�wylatujący� z� Pyrzowic�

będą� poddawani� specjalnym� badaniom.� Jeśli�

po�przylocie�na�miejsce�okaże�się,�że�ich�wynik�

jest�pozytywny,�będą�kierowani�do�wskazane-

go�hotelu,�niestety�nie�tego,�który�rezerwowali.�

Tak�w�przypadku�Grecji.�Wyższa� temperatura�

ciała,� inna�niż�przed�wylotem,�wcale�nie�musi�

przecież�oznaczać,�że�zachorowaliśmy�na�koro-

nawirusa.�W�kilmatyzowanym�samolocie�łatwo�

przecież�się�przeziębić.

Niestety� branża� turystyczna� to� ostatnia� gałąź�

gospodarki,�która�ruszy�i�podniesie�się,�miejmy�

nadzieję�po�pandemii.�Pytania�rodzą�się�takie:�je-

śli�otworzą�nam�granice,�co�umożliwi�swobodne�

przemieszczanie�się,� to� czy�klienci�będą�chcie-

li�wyjeżdżać� za� granicę,� czy�nie� będą�obawiali�

się� tej� sytuacji,�która�zdominowała�cały�świat?�

Trudno�w�tej�chwili�na�nie�odpowiedzieć,�bo�jej�

rozwój�jest�bardzo�dynamiczny�i�mamy�tu�jeden�

wielki� znak� zapytania.� Są� tacy� klienci,� którzy�

decydują� się� na�wyjazd,� bo� chcą� odreagować�

tę�przedziwną�sytuację,�ale�bardzo�wiele�osób�

odwołuje� i� przekłada� swoje� wakacje� na� inny�

termin.�W�tym�zakresie�organizatorzy�wyjazdów�

proponują�szereg�korzystnych�rozwiązań:

-� zmiana�daty�wylotu� jeszcze�w�tym�roku,�ale�

w�późniejszym� terminie� z� zachowaniem�pier-

wotnej�ceny�(w�tym�przypadku�biuro�pokrywa�

różnicę�w�cenie).

-�vocher�100%,�105%,�albo�110%�ważny�nawet�

do�2022�roku�(zarówno�ważność�jak�i�procent�

zależy� od� biura).�Warto� podkreślić,� że�w� tym�

przypadku,�możemy�wybrać�zupełnie�inny�kie-

runek�podróży,�niż�planowaliśmy�początkowo,�

termin�i�ilość�uczestników�jest�dowolna.

-� zwrot� zaliczki� –� to� rozwiązanie,� niemile�

widziane�przez� organizatorów,�bo�niejedno-

krotnie� wpłacone� zaliczki� pozwoliły� biurom�

podróży�przetrwać� ten�okres�pandemii,�nie-

mniej� klient�ma�prawo�wybrać� to� rozwiąza-

nie.�Na�taką�zaliczkę�poczeka�180�dni�od�daty�

anulacji,�rezygnacji�+�14�dni�ustawowych,�co�

daje�194�dni�na�zwrot�pieniędzy�z�zaliczki.

Za�sprawą�pandemii�w�naszej�obecnej�rzeczy-

wistości�dochodzi�do�takich�zjawisk,�z�który-

mi�branża�turystyczna�nie�miała�do�czynienia�

nigdy�wcześniej.�Nigdy�nie�było�wszak�takich�

sytuacji,� że� dane� państwa� nie� chciały� przyj-

mować�w� swoich�obrębach� konkretnych�na-

rodowości,� nie� było� jednak� w� tym� zakresie�

żadnych�jednoznacznych�zakazów,�nakazów�i�

tak�naprawdę�nikt�nic�do�końca�nie�wiedział�i�

nadal�nie�wie.

Pytań�jest�więcej,�niż�możliwości�odpowiedzi.�

Na�przykład!�Czy�wczasy�w�formie�all�in�clusive�

mają�w�tym�roku�szansę�powodzenia?�Na�pew-

no�na�innych�zasadach.�W�trakcie�posiłków�na�

pewno�będziemy�obsługiwani�przez�kelnerów,�

którzy�będą�nakładać�nam�wskazane�potrawy,�

napoje� będą� butelkowane,� a� nie� nalewane� z�

dystrybutorów.�Na�plaży,�czy�przyhotelowych�

basenach�będzie�trzeba�zachować�bezpieczne�

odległości.�Zdaję�sobie�sprawę�z�tego,�jak�trud-

ne�może�się�to�okazać�w�praktyce.

Czy� biorąc� pod� uwagę� wszystko� powyższe,�

turystyka� krajowa� ma� szansę� odrodzić� się�

szybciej,�a�nawet�rozwinąć?�Podobno�nad�Bał-

tykiem�w� tej� chwili�wypoczywa� bardzo�wiele�

klientów,�ale�kiedy�rozmawiam�z�właścicielami�

biur,� oferujących�wyłącznie� krajowe�wyjazdy,�

to� stwierdzenie,� że� polska� turystyka�przeżyje�

tego�lata�rozkwit,�jest�dalekie�od�prawdy.

BOŻENA�OSAK,�

BIURO�PODRÓŻY�„WOLTA”�

W�KATOWICACH

TURYSTYCZNY�BOOM�W�KIERUNKU�CHORWACJI?



Gorące z topieniem szkła 
- Tegoroczne wakacje będą inne niż dotychczas? 

My wierzymy, że na pewno nie będą gorsze – za-
pewnia założycielka i dyrektorka Teatru Czarnego 
Tła w Chorzowie. - Pracownia Działań Twórczych, 
działająca przy naszym teatrze, jak co roku w trak-
cie lata serdecznie zaprasza na zajęcia rękodzieła 
i pełnego twórczego uspokojenia. Zajęcia prze-
znaczone są przede wszystkim dla osób dorosłych 
i młodzieży, które szukają miejsc do kreatywnego 
spędzenia czasu wolnego. Pragniemy zgromadzić 
w jednym miejscu osoby, które chcą tworzyć, uczyć 
się, rozmawiać, śmiać się i aktywnie spędzać czas. 
W tym roku ponadto chcemy też dać możliwość 
odrobienia zaległych zajęć naszym stałym uczest-
nikom – zapewnia Aleksandra Kajewska.

Zajęcia: 20,22,27,29 lipca w godzinach: 16.30-
20.00

Nowe warsztaty przetapiania szkła, czyi fusing. 
Polega on na zgrzewaniu kawałków kolorowego 
szkła, które łącząc się w wysokiej temperaturze, 
tworzą oryginalne kolory, a nawet kształty. Powstałe 
w ten sposób niepowtarzalne elementy można 
oprawiać, owijać drutem, tworzyć z nich wisiory 
i elementy dekoracyjne. - W czasie zajęć nauczymy 
się wycinać szkło, komponować różne rodzaje wzo-
rów, oprawiać przy użyciu drutu lub cyny i ozdabiać. 
Mogą powstać drobne ozdoby, biżuteria, breloczki.
Tempo i stopień skomplikowania pracy uzależniony 
jest od indywidualnych możliwości. To dobra okazja 
do spotkania ludzi, dla których twórcza praca ze 
szkłem jest lub stanie się pasją i formą spędzania 
wolnego czasu. Nie ma znaczenia wiek, zawód, 
zdolności plastyczne.

Szczegóły: https://aleksandra-luna-art.blogspot.
com/2020/06/gorace-lato-2020-warsztaty-topienia.
html

- Z apraszamy, rzecz jasna jak zawsze 
dzieci na poranne zajęcia,  w czasie całych 
wakacji. Niestety, nie jesteśmy w stanie przygo-

tować klasycznych półkolonii, ale możemy za-
proponować bardzo artystyczne zajęcia przez 
całe wakacje, przez kilka dni w każdym tygodniu. 
Szczegóły: https://aleksandra-luna-art.blogspot.
com/2020/06/trzydniowa-tworczosc-wakacyjne.
html

Dla dzieci także odbędą się wakacje z rękodziełem 
w Dąbkach. Wszystkie informacje można przeczytać 
na stronie głównej organizatora Ok-Tours  https://
aleksandra-luna-art.blogspot.com/p/wakacje-z-
-rekodzieem-dabki-2019.html  - zachęcam dyrek-
torka Teatru Czarnego Tła.

W Teatrze Nowym – „W sieci”
W TEATRZE NOWYM W „W SIECI” / rekru-

tacja online
Rekrutacja on-line i już trwają! Co? Wakacje 

w wirtualnym teatrze. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Teatru Nowego w Zabrzu „z Kulturą” i Teatr Nowy 
w Zabrzu w tym roku prowadzą warsztaty letnie 
w sieci.

Dla kogo? Dla wszystkich osób chętnych od 12 
do 18 roku życia. Organizatorzy mają już za sobą 

doświadczenia pierwszego turnusu. Obecnie trwa 
drugi.  Zajęcia prowadzi internetowo wykwalifiko-
wana kadra, składającą się z aktorów i pracowników 
Teatru Nowego w Zabrzu, w 5 grupach:

1. wokalno-aktorskiej (prowadzący: Joanna Ro-
maniak, Agata Śliwa

2. aktorskiej (prowadzący: Jarosław Karpuk, 
Jakub Piwowarczyk)

3. dziennikarsko-fotograficzno-promocyjnej 
(prowadzący: Beata Dąbrowiecka, Paweł Janicki)

4. taneczno-aktorskiej (prowadzący: Dagmara 
Noszczyk, Renata Spinek)

5. plastyczno-lalkarskiej (prowadzący: Danuta 
Lewandowska, Adrian Ryński-Nogaj)

Jak to działa? Uczestnicy codziennie, od ponie-
działku do piątku otrzymują link do warsztatów od 
swoich prowadzących. Dostają zadanie do wyko-
nania, które muszą nagrać kamerą lub telefonem 
komórkowym i przesłać. Odbywają się także spot-
kania na warsztatach za pomocą platformy zoom. 

Taka teatralna zabawa on-line to z pewnością nie-
co inna forma lata z teatrem, niż ta która odbywała 
się do tej pory. Co na jej temat sądzą prowadzący? 
Myślę, że niebawem się dowiemy. Już po wakacjach. 
Sama jestem ciekawa tych wrażeń i relacji 

Warsztaty są realizowane z programu Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach środków „Kultura 
w sieci”

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

LATO 2020

Otwieramy drzwi dla lata
oknem niech wpadają cienie
lato jasność ma dla świata
i słoneczne zachwycenie

Lato nam muzykę niesie
ptaków trele wiatru granie
echo szeptów w gęstym lesie
słów obietnic czarowanie

Lato krawcem jest bajkowym
mgłą otula nas i rosą
kwietnym wiankiem zdobi głowy
kusi łąką by iść boso

Lato niesie świt łagodny
i spokojne zasypianie
ma na upał ruczaj chłodny
a na zimną noc kochanie

Latem każdy z nas jest piękny
i nikt marzeń się nie lęka
wieczór dobrym snom jest chętny
ranek cieszy jak piosenka

Przytulajmy lato czule
dziko latem się zachwyćmy
lato to jest lek na bóle
i na wszystkie czarne myśli

 ZBIGNIEW STRYJ

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

Inne niż do tej pory: lato z teatrem

Wakacje 
w bibliotece 

Trwają! I na ten czas siemianowicka 
książnica przygotowała szereg atrakcji. 
Zachęcamy do wypożyczania książek, 
audiobooków i czasopism w Bibliotece 
Centralnej i wszystkich � liach. Odwiedzając 
Bibliotekę Centralną, warto zatrzymać się 
na dłużej w naszej Galerii Otwartej, gdzie 
będzie można oglądać wystawę fotogra� i 
autorstwa Michała Marca oraz  Tomasza 
Muca. Autorzy zabierają widzów w dalekie 
podróże do Peru oraz na Spitsbergen. 

W wakacyjne poniedziałki wracają 
zajęcia z pilatesu, jednak będą odbywały 
się plenerze. 28 sierpnia  zapraszamy na  
Bibliofest - czyli rodzinne zakończenie wa-
kacji.  Będzie to kolejna odsłona plenerowej 
imprezy, pełnej atrakcji dla dużych i małych, 
m.in. : kiermasz lub wymianka książkowa, 
gry, zabawy, konkursy, poczęstunek.

W związku z panującą sytuacją epidemicz-
ną w kraju, w szczególności w naszym wo-
jewództwie dla wspólnego bezpieczeństwa 
część działań będzie odbywała się online.

Zapraszamy do śledzenia naszego FB 
i Instagrama. Przewidujemy wystawy online 
: Sentymentalną podróż po Siemianowi-
cach Śląskich oraz  prezentację najstarszych 
książek ze zbiorów naszej biblioteki, książek 
z autografami pisarzy, będzie także konkurs 
na recenzję książki oraz quiz „Siemianowice 
dawniej i dziś”.  Nie zabraknie głośnego 
czytania, zabaw literackich, spotkań z (Nie)
Zwyczajnymi Siemianowiczanami.  Bądźcie 
z Nami w realu i online! 

MBP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Stawiamy na działania na łonie natury i w zgodzie 
z naturą. Wczuwać będziemy się w rytm naszej 
planety i słuchać sygnałów, które do nas wysyła.
Co to znaczy być minimalistą? Być zero waste? Co 
realnie możemy robić dla naszej planety? Tym razem 
zapraszamy do międzypokoleniowego spędzanie 

lata. W naturalny sposób każdy znajdzie w na-
szej ofercie coś dla siebie. Będziemy proponować 
spotkania, warsztaty, miejsca, które warto odwie-
dzić, zabawy i gry literackie oraz quizy, ale przede 
wszystkim literaturę na lato. A wszystko to można 
będzie bezkarnie robić naturalnie w otoczeniu 

przyrody. O wszystkim będziemy informować na 
stronie Biblioteki (www.mbp.katowice.pl) oraz pro-
filu Facebook Biblioteki  (www.facebook.com/
MBPKatowice) oraz profilach poszczególnych filii.
Zapraszamy wirtualnie w lipcu i sierpniu. 

MBP KATOWICE

Na łonie natury
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l W trosce o zdrowie, zasady zwiedzania Muzeum 
Śląskiego zostały przystosowane do nowych wy-
mogów sanitarnych:

l Ze względów bezpieczeństwa został wprowadzony 
bezdotykowy pomiar temperatury osób zwiedza-
jących.

l Osoby zwiedzające są zobowiązane do noszenia 
maseczek (wewnątrz budynków) oraz zachowania 
2-metrowego dystansu między sobą.

l Przy wejściu, wyjściu oraz w punktach kasowych zapew-
nione zostały dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk.

l Nie można korzystać z multimediów i ekranów 
dotykowych, a zamiast szatni rekomendujemy ko-
rzystanie z szafek depozytowych.

l Muzeum tymczasowo wycofało ofertę wydarzeń dla 
grup, zaś liczba osób odwiedzających wystawy jest 
limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sa-
nitarnego.

l Oddajemy do dyspozycji parking naziemny, liczący 
120 miejsc postojowych. Parking podziemny będzie 
udostępniany osobom upoważnionym do parkowania 
na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami.

l Bilety wstępu do Muzeum Śląskiego dostępne są 
w cenie biletów ulgowych, a zakupione w okresie wy-
łączenia muzeum i niezwrócone będą honorowane. 
Zachęcamy do zakupu biletów on-line oraz płatno-
ści bezgotówkowych.

Spotkajmy się na miejscu. 
W Muzeum Śląskim

A to za sprawą Festiwalu Małych 
Form Teatralnych, który opanuje 
przestrzenie miejskie dawnej Kró-
lewskiej Huty.

Głównie jednak będzie się działo 
w Chorzowskim Centrum Kultury. 
Na scenie zobaczymy spektakle ama-
torskich zespołów teatralnych, które 
do Chorzowa przyjadą nie tylko ze 
Śląska, ale i całej Polski. Będzie tak-
że akcent międzynarodowy. Wśród 
uczestników bowiem znajdą się goście 
z Niemiec i Ukrainy. Z nimi jednak 
ze względu na panującą pandemię 
wszyscy festiwalowicze połączą się 
zdalnie. 

To już IX edycja wydarzenia, któ-
re startuje 27 lipca i tak nieprzerwa-
nie do 30. 31 lipca na chorzowskim 
Rynku odbędzie się Gala Finałowa, 
w trakcie której zostanie wręczo-
ny Chorzowski Szekspir, nagroda 
dla ludzi teatru, którzy swoim do-
świadczeniem wspierają festiwal 
od pierwszej edycji. Laureatem 
takiej nagrody został już między 
innymi Dariusz Miłkowski, dawny 
dyrektor Teatru Rozrywki, czy Ro-
bert Talarczyk, obecny dyrektor 
Teatru Śląskiego im. Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Zapraszam na www.goniec-gor-
noslaski.pl. Tam szczegóły dotyczą-
ce wydarzenia.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Urodziła się w 1967 roku w Bytomiu. Mieszka w Katowicach. Ukończyła 
studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kierunek Wzornictwo 
Przemysłowe w Katowicach. Dyplom z wystawiennictwa obroniła w 1994 
roku w pracowni prof. J. Wuttkego.

Od 1996 roku pracuje w Muzeum Historii Katowic, gdzie jest autorką 
aranżacji wielu wystaw z dziedziny sztuki, historii i etnogra� i, a także pro-
jektów gra� cznych licznych albumów, katalogów, plakatów i wydawnictw. 
Projektowała gra� cznie i aranżowała przestrzenie wystawy w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Muzeum Miejskim w Mysłowicach, Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Muzeum Miejskiego w Chorzowie.

Zajmuje się również malarstwem i gra� ką, które były prezentowane na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Cykl „CZUĆ” to 12  obrazów-rysunków na papierze, które są osobistym 
zapisem emocji i nastrojów autorki w mijającym roku. To abstrakcje 
utrzymane w monochromatycznych kolorach, pełne ekspresji i dynamiki. 
Połączenie rysunku ołówkiem i malarstwa akrylowego.

O wystawie:
NAGIE, BIJĄCE SERCE…
...jeśli  jesteś  czuła
jesteś  potężna
Rupi Kaur

Jest taka intensywność, która wyraża się jedynie w dotyku albo w od-
dechu i w tym jeszcze, co niewidzialne, nikomu innemu niedostępne… 

Jest taka intensywność, która pozostaje poza widzeniem i którą można 
jedynie przeżyć wewnątrz, w głębi, jest bowiem samym czuciem. Istnieje 
taki ból, który zdumiewa, oswojony… 

I ukojenie przychodzące zaraz potem, gdy odchodzi, by znów powrócić… 
Jolanta Barnaś to artystka takiej właśnie niewyrażalności, takiego bólu 

i takiego ukojenia. Dotyk, oddech i niewidzialność zaklinane w ruch i bar-
wy, w odczuwanie, tyleż czułe, co drapieżne. Oto wizje, które zapraszają, 
by wejść głębiej, w jądro przeżywania. Pójście za nimi wymaga ufności 
i nieczęstej odwagi.

Bywa, że ten, który stoi przed obrazem czy rysunkiem artystki, zostaje 
w nim zamknięty, ale nie próbuje szukać wyjścia. Patrzy na nagie, ryt-
micznie bijące serce i nie może oderwać wzroku, bo rozpoznaje w nim 
własne. Oto Spotkanie…

Jak głęboko można czuć? Jak mocno czucie wyrazić? To pytania zamiesz-
kujące obrazy Jolanty Barnaś, ale próżno szukać odpowiedzi. Na szczęście! 
Bo w istocie pozostaje jedynie zdumienie i nadzieja, że pragnienia można 
wykrzyczeć, nie mącąc ciszy, życiodajnego milczenia.

Plamy wylewają się poza skłębione kreski, pozostając jednak w ramach, 
tych szczególnych granicach bez granic i sięgają nowych, nieznanych, 
niewymierzalnych odległości. Jest jeszcze jedno pytanie bez odpowiedzi: 
jak bardzo można doświadczyć czerwieni? 

Z ran i pęknięć, z niepokoju wyrasta pewność, że dobrze jest czuć, mimo 
bólu i kasandrycznych proroctw każdej współczesności, mrocznych dla 
wszelakich jestestw.  

A ostatecznie ważne i tak jest co innego. Bo przecież żyć to więcej niż 
mieścić się w jakichkolwiek granicach, a być to najwięcej… 

JACEK KUREK

JOLA BARNAŚ

Teatralnie 
z końcem lipca… 
W Chorzowie
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A raczej, dlaczego tak późno? Wszystkim 
się wydawało, że COVID-19t o sprawa tar-
gowiska Vuhan i Chin, a Europa w tym Pol-
ska są bezpieczne. Niestety…

Kiedy w marcu słyszeliśmy o pierwszych objawach 
zakażenia, świat sportu starał się udawać że ich to nie 
dotyczy. Za wiele było do stracenia. W końcu 2020 
rok miał być ob� ty w wydarzenia sportowe: zarówno 
Olimpiada w Tokio jak i Euro 2020 w piłce nożnej po 
raz pierwszy miało zostać rozegrane w 11 państwach 
z okazji 60-lecia tej rywalizacji. I co tam koronawirus… 
Nikt nie zamierzał rezygnować z tak sporego kawałka 
tortu. Do tego doszła rywalizacja w rozgrywkach Ligi 
Mistrzów w piłce nożnej, która wkraczała w decydującą 
fazę ćwierć� nałów. I tu nikt nie myślał o zatrzymaniu 
tej farsy. Mecz Atalanta (Włochy) – Valencia (Hi-

szpania) okazał się meczem zero. Te państwa chyba 
najbardziej doświadczyły pandemii w Europie, a spot-
kanie to z pewnością  w dużym stopniu się do tego 
przyczyniło. Wyglądało to trochę jak pozostawiony 
kapitan na tonącym statku, który za wszelką cenę chce 
dokończyć rozgrywki. Jednak po błyskawicznej fali 
zakażeń, przedstawiciele siedzący za sterami ogólnie 
rozumianego świata sportu zrozumieli (w końcu!), że 
nie można ciągnąć tego w nieskończoność . 

Rozgrywki krajowe zostały wstrzymane. Turniej 
Euro 2020 musiał zostać przeniesiony, podobnie jak 
Olimpiada, chociaż Tokio do samego końca starało 
się wierzyć w jej organizację i nas do tego przekonać 
. Nagle świat się zatrzymał. Wszyscy zostali w domu 
i walczyli z pandemią. Nikt się nie spodziewał, że ta 
potężna machina, jaką jest sport, może kiedyś tak nie-
spodziewanie stanąć. 

Tylko co dalej? Wszystkie wydarzenia sportowe 
zawieszono. Sport to wielki i specy� czny biznes, 
więc taka izolacja nie może trwać wiecznie. No 
przecież nie możemy w nieskończoność oglądać 
archiwalnych nagrań z historii sportu. Bo kasy 
to nie przyniesie, a tu ona się liczy i to bardzo! 
Pokuszę się o stwierdzenie, że jak nigdzie indziej. 

Rozgrywki zarówno Ligi Mistrzów  i Ligi Europy 
wracają w wakacje. Drużyny zostaną skoszarowane 
w jednym państwie. W przypadku Ligi Mistrzów 
będzie to Portugalia, jeśli chodzi o Ligi Europy - 
będą to Niemcy. Każdy mecz ma być rozegrany 
bez publiczności oraz bez spotkania rewanżowego. 
W przypadku Euro i Olimpiady te wydarzenia 
planowo mają być przeniesione za rok, tylko czy 
tak się stanie i czy będą kibice na trybunach? Nie 
wiadomo, czas pokaże. A może zawodnicy będą 

rywalizować wirtualnie w końcu branża e-sport 
jest cały czas na fali i prężnie się rozwija. IEM 
(Intel Extreme Masters) w nowej codzienności 
z pewnością czeka rozkwit. Jeśli chodzi o sport rze-
czywisty musimy nastawić się na, miejmy nadzieję, 
chwilową izolację. Odmrażanie będzie stopniowe, 
tylko czy kibice to zrozumieją i będą stosować się do 
restrykcji, których brak może spowodować nawrót 
pandemii?  Wtedy na pewno będziemy już mogli 
oglądać rywalizację tylko z pozycji telewizora. 
Zmagania sportowe bez kibiców wydają się nie mieć 
sensu. (Tak jak w przypadku wszystkich widowisk 
na żywo, gdzie liczy się tu i teraz). Tak naprawdę 
od nas wszystkich zależy, czy kibice jeszcze wrócą 
na trybuny, czy czekają nas już tylko emocje przed 
telewizorem lub w wirtualnej rzeczywistości.

ŁUKASZ MACIOSZEK

Pandemia kontra… czyli dlaczego 
sport się zatrzymał?


