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REALIZUJĄ�CELE�ZRÓWNOWAŻONEGO�ROZWOJU

W�jaki�sposób?�Oryginalną�instalacją�

na�katowickim�Rynku.�

Str.3

Z�KULTURĄ

Mija�lato.�A�przynajmniej�taką�mam�nadzieję.�

O�tym�jak�przyjemnie...�

...czytajcie�na�str.9-11

No nie, no tak dobrze, to nie będzie. Takie rzeczy wyłącznie w Soplicowie zadziać się mogą. Ale nie 
oznacza to bynajmniej, że skoro nie dobrze, to że nie może być lepiej. Lepiej, bo na RODOS! Str.6-7

Tam gdzie czerwonym 
rumieńcem dzięcielina pała…

Trwa�kolejna�edycja�naszej�zabawy�na�lato:�

Konkurs�„Z�Gońcem�Górnośląskim�na�wakacjach”.�Poniżej�szczegóły.

Przypominam,�że�na�zdjęcia�czekam�do�końca�sierpnia!�Ślijcie�je�zatem�

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�zgadzacie�

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

Jak�to�zrobić?�Na�pobliską�wycieczkę,�wypad�za�miasto,�czy�po�prostu�

spacer�weźcie�ze�sobą�dowolny�egzemplarz�gazety�i�sfotografujcie�to,�

jak�towarzyszy�Wam�ona�w�zwiedzaniu,�interesującym�spędzaniu�czasu.�

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.

Zachęcam�do�wspólnej�zabawy.�Czekają�nagrody�książkowe�i�zapro-

szenia�do�instytucji�kultury.

Liczę�na�Waszą�kreatywność!�A�żeby�jeszcze�ułatwić�Wam�nieco�zada-

nie,�dla�podpowiedzi�obok�przykładowe�zdjęcie�z�edycji�wcześniejszych.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

NABÓR�DO�11.�EDYCJI�ENTRÉE

l� Zgłoś�swój�spektakl

l� Weź�udział�w�przeglądzie��nałowym�

l� Wygraj�możliwość�produkcji�swojego�kolejnego�spektaklu�

� w�Teatrze�Rozrywki�i�1000�zł

Formularz�zgłoszeniowy:�bit.ly/formularzentree11

regulamin:�bit.ly/regulaminentree11

l� Na�Twoje�zgłoszenie�czekamy�do�6�września.�

l� O�wynikach�poinformujemy�do�5�października.

Komisja� Artystyczna� spośród� nadesłanych� zgłoszeń�wybierze� 5�

spektakli,� które� zostaną� zaprezentowane� od� 13� do� 15� listopa-

da� 2020� roku�w� trakcie� Festiwalu� Entrée.� Spośród� finałowych�

spektakli�Jury�Konkursowe�wybierze�laureata� tegorocznej�edycji!�

SKŁAD�KOMISJI�ARTYSTYCZNEJ:

Maciej�Dziaczko,�Agata�Kędzia,�Dorota�Ogrodzka

JURY:

Maciej� C ierzniak, � dr� Aneta� Głowacka,� Adam� Kowalski�

KOORDYNATORKA�PROJEKTU:

Magdalena�Skorupa

Celem�Entrée�jest�obserwacja,�promocja�i�wspieranie�najciekawszych�

zjawisk�na�niezależnej�scenie�teatralnej�oraz�kształtowanie�aktywnego�

środowiska�twórczego.�

Projekt�Teatru�Rozrywki�kierujemy�do�artystów,�którzy�mają�odwagę�

poddawać�się�krytyce�i�ocenie,�podejmować�otwartą�dyskusję,�chcą�pytać�

i�być�pytani.�Entrée�tworzy�ośrodek�wspierający�młodych�twórców�oraz�

kreuje�pozytywny�klimat�i�otoczenie�dla�rozwijania�talentu�i�umiejętności�

twórców�teatralnych.

www.facebook.com/events/276388727017531/

WAKACJE�Z�GOŃCEM�GÓRNOŚLĄSKIM�PO�RAZ�TRZECI



Jak� wysokie� mogą� być?� Oj,� czasem�

nam�się�o�tym�nie�śni!�A�taka�bezczel-

ność� nas�zwykle�tak� zaskoczy,�że�za-

pominamy�języka�w�gębie.�Gdy�potem�

ochłoniemy,�zachodzimy�w�głowę,�jak�

mogliśmy� zareagować,� jak� zapobiec.�

Niestety�ta�bezczelność�nie�oszczędza�

nikogo.�Czy�można�się�na�nią�przygoto-

wać?�Trudno�powiedzieć,�a�szczególnie�

kiedy�w�naszym�własnym�mieszkaniu�

(UWAGA!� MIESZKANIU!)� …� pogryzą�

nas…�komary.�Tak,�dobrze� przeczyta-

liście!�Komary!�Jak�się�okazuje�potrafi�ą�

„zaatakować”�też�w�mieszkaniu.�Fakt�ten�szokuje�i�złości.�Kiedy�się�

zorientowałam,�było�już�za�późno,�by�reagować.�Sami�przyznajcie,�

Drodzy�Czytelnicy,�że�to�taki�szczyt�bezczelności,�który�przekracza�

wszelkie�normy.�To�jeden�z�tych�szczytów,�który�tak�zaskakuje,�że�aż�

„wywala�z�butów”.�Kto�by�się�spodziewał,�kto�przypuszczał,�więc�o�

zapobieganiu�mowy�być�nie�może.�Konsekwencje?�Jak�z�pewnoś-

cią�się�domyślacie,�jakże�uciążliwe!��A�tak�na�marginesie.�Tego�lata�

komary�kąsają�jak�oszalałe.�Unikajcie,�używajcie�środków�przeciw�

nim,�a�kiedy�już�Was�dopadną,�tych�uśmierzających�swędzenie.

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.�Koperni-
ka�11,�Sklep�-�Serwis�Wrona�Sport,�AWF,�Biuro�Turystyczne�Wolta,�
Przychodnie�Unii�Brackiej,�Sekcja�Obsługi�Ubezpieczonych�NFZ.

CHORZÓW:�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnografi�czny”,�Cho-
rzowskie�Centrum�Kultury,�Miejski�Dom�Kultury�„Batory”,�Teatr�
Czarnego�Tła,�Czytelnia�Naukowa�MBP�i�fi�lie,�Muzeum�w�Chorzo-
wie,�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,�Miejska�Biblioteka�Publiczna�(Centrala)�ul.�
Plebiscytowa;�Salon�Meblowy�Honoratka�ul.�Katowicka�30a;�Muze-
um�Powstań�Śląskich�ul.�Polaka�1.

SIEMIANOWICE�ŚLĄSKIE:�Urząd�Miasta,�Siemianowickie�
Centrum�Kultury,�Park�Tradycji,�Willa�Fitznera,�Jarzębina�–�Osiedle�
Tuwima�,�Biblioteka�Centralna�z�Filiami.

BYTOM: Siedziba�fi�rmy�LED-BYT.PL,�ul.�Żeromskiego�5,�FHU�Nu-
cek�-�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

5�LAT�GOŃCA�GÓRNOŚLĄSKIEGO

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

Półmetek�wakacji,�a�to�oznacza,�że�do�naszego�jubileuszu�5-lecia�coraz�bliżej.�Wznowienie�druku�po�niemal�3-letniej�prze-

rwie�to�grudzień�2015.�Przygotowania�toczą�się�swoim�rytmem,�ale�na�szczegóły�przyjdzie�jeszcze�czas.�I�mam�nadzieję,�że�

wszystko�uda�się�zrealizować�zgodnie�z�planem.�Biorąc�pod�uwagę�sytuację�pandemiczną�naszego�kraju,�trudno�przewidzieć,�

co�będzie�się�działo�zdrowotnie�w�Polsce�z�końcem�roku?�Nie�pozostaje�nic�innego,�niż�być�dobrej�myśli�po�prostu�i�cieszyć�

się�tymi�5�latami�ponownego�bycia�na�rynku�wydawniczym.

A�przez�te�5�lat�udało�wydać�się�55�numerów�(tegoroczny�sierpniowy�to�właśnie�55-ty�numer!),�opublikować�na�www.

goniec-gornoslaski.pl�ok.�2,5�tysiąca�wpisów.�Stworzyć�nowe�kategorie�np.�Ekologia,�odnowić�kontakty�z�dawnymi�przyja-

ciółmi�gazety,�a�także�pozyskać�nowych�cudownych�przyjaciół,�którzy�nie�tylko�w�roku�bieżącym�wspierają�nasz�jubileusz�

i�ciągłość�wydawniczą�Gońca.�Aż�po�prostu�chciałoby�się�zacytować�Kubę�Sienkiewicza�i�zanucić:�„Bo�ja�mam�szczęście,�

mam�szczęście…”�I�za�to�szczęście�serdeczne�podziękowania.�Zaznaczmy�też�mocno,�że�sierpień�to�miesiąc,�w�którym�ruszył�

portal�Goniec�Górnośląski.�Dokładnie�14�sierpnia�2014�roku!

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

Katowice realizują cele zrównoważonego 
rozwoju
Nowa instalacja na katowickim Rynku 
w najbliższych dniach będzie zyskiwać 
nowe elementy nawiązujące do 17 ce-
lów zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj 
pojawiła się prezentacja celów „Koniec 
z ubóstwem” i „zero głodu”, a wraz nimi 
rozpoczęła się zbiórka na rzecz Stowa-
rzyszenia Domu Aniołów Stróżów. 

- Katowice, jako gospodarz Światowego Fo-
rum Miejskiego (WUF11), po raz kolejny będą 
angażować się w dyskusję o problemach współ-
czesnych miast. Analiza działań Katowic na wie-
lu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych 
i środowiskowych, dokonana przez nas pod kątem 
siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju, 
pomoże nam lepiej przygotować się do wydarze-
nia, które będziemy gościć już za dwa lata – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Chcielibyśmy 
już teraz podzielić się z mieszkańcami efektami 
naszych badań, zwłaszcza że jak twierdzą ci, któ-
rzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest 
ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI 
wieku” – dodaje prezydent. 

Przedstawione przez ONZ cele są niezwykle 
ambitne i stawiają przed nami poważne wyzwanie. 
Z jednej strony stanowią kontynuację Milenijnych 
Celów Rozwoju, zwłaszcza w obszarach, które 
nie zostały wówczas osiągnięte, z drugiej znów 
– zostały przygotowane na podstawie wyników 
przeprowadzonych wcześniej konsultacji spo-
łecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów 
na świecie, których głosy koncentrowały się na 
potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jedno-
stek. Co nie mniej ważne, cele zostały opracowane 
z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz 
bazują na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
międzynarodowych traktatach dotyczących praw 
człowieka oraz innych dokumentach strategicznych. 

Kampania 17 celów 
zrównoważonego rozwoju

Według planów Katowic kampania informująca 
o tym, jak miasto realizuje siedemnaście celów 
zrównoważonego rozwoju, będzie trwała przez 
najbliższych 15 tygodni. - Co tydzień będziemy 
prezentowali jeden-dwa cele wraz z konkretną 
informacją o tym, w jaki sposób miasto podejmuje 
dane wyzwanie – mówi Marta Chmielewska, na-
czelnik wydziału promocji. 

Pierwsze sygnały o rozpoczętej przez Mia-
sto akcji pojawiły się już z końcem czerwca. 
W przestrzeni miasta zostały wówczas zaprezen-
towane bilbordy, których treść zmieniała się co 
tydzień, kierując uwagę mieszkańców ku siedem-
nastu celom wskazanym w AGENDA2030.

Na rynku, w miejscu zajmowanym zimową porą 
przez lodowisko, pojawiła się dedykowana kampanii 
instalacja, udekorowana elementami zieleni, wyko-
nana z surowców pochodzących z recyklingu, która 

stanie się jednym z narzędzi służących do zobrazo-
wania działań miasta. Głównym jej elementem jest 
sześcian o wymiarach ok. 2,5 m, na którym pojawiać 
się będą w cyklu kilkudniowym kolejne informacje 
o celach realizowanych przez Miasto. Każdemu celowi 
zostanie przyporządkowany nowy element instalacji, 
którego zadaniem będzie prezentacja konkretnych 
działań. Częścią instalacji jest też podświetlana mapa 
świata, która zasilana jest bateriami słonecznymi.

Kampania prowadzona będzie również 
w intrenecie. Działania Katowic, prezentowane 
w przestrzeni miejskiej, będą równocześnie 
przedstawiane w mediach społecznościowych 
z wykorzystaniem logotypu i ikon dedykowanych 
projektowi. Kolejne odsłony kampanii, wraz z in-
formacją o działaniach jej towarzyszących, będzie 
można śledzić na wu� 11.katowice.eu oraz na miej-
skich pro� lach społecznościowych. Poza tym każdy 
z podmiotów w mieście, realizujących konkretne 
cele zrównoważonego rozwoju, otrzyma specjalną 
dedykowaną etykietę informującą o jego zaanga-
żowaniu w działania wskazywane przez ONZ jako 
priorytetowe w globalnym rozwoju, którą będzie 
mógł nakleić w widocznym dla innych miejscu. 

Kampania zakończy się 31 października. - Nie jest 
to termin wybrany przypadkowo – wyjaśnia prezydent 
Marcin Krupa. – Obchodzimy wówczas ustanowiony 
przez ONZ Światowy Dzień Miast. Termin ten wydaje 
się więc być doskonały dla podsumowania projektu 
realizowanego z myślą o mieszkańcach. Na ten czas 
zaplanowaliśmy dla katowiczan pewną niespodziankę. 
O jej szczegółach poinformujemy jednak w stosow-
nym czasie – dodaje prezydent.

„Koniec z ubóstwem” 
i „zero głodu”

Budujące potencjał społeczny centra aktyw-
ności lokalnej, placówki wsparcia dziennego dla 

najmłodszych, jadłodajnie, punkty wydawania 
żywności i inne programy pomocowe – to zaledwie 
kilka z wielu narzędzi, jakie katowicki samorząd 
wykorzystuje, by przeciwdziałać i łagodzić skutki 
ubóstwa i głodu w mieście. Bieda, która jest czymś 
więcej niż brakiem przychodów, oraz niedożywie-
nie, będące wśród młodego pokolenia przyczyną 
poważnych zaburzeń rozwojowych Organizacja 
Narodów Zjednoczonych wskazuje jako dwa naj-
ważniejsze obszary, na które w pierwszej kolejności 
powinna być zwrócona uwaga państw.

„Koniec z ubóstwem” i „zero głodu”, wraz z pięt-
nastoma innymi celami, zostały ujęte w nowym 
planie rozwoju świata do 2030 (AGENDA 2030), 
który kilka lat temu został przyjęty w przez przed-
stawicieli państw tworzących struktury ONZ. Do 
opracowanych wówczas globalnych celów zrów-
noważonego rozwoju przypisano 169 zadań, do 
realizacji których  zachęcono wszystkie kraje człon-
kowskie.

Jak Katowice realizują cele?
W Katowicach funkcjonuje 19 placówek wsparcia 

dziennego, których głównym celem jest udzielanie 
wsparcia rodzinom przeżywającym trudności po-
przez objęcie dzieci opieką i wychowaniem. Dzieci 
uczęszczające do takich placówek często wywodzą 
się z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, nie-
zaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną. 
Placówki zapewniają swoim podopiecznym m.in. 
dwa posiłki dziennie, pomoc w nauce oraz orga-
nizację czasu wolnego poprzez prowadzenie kół 
zainteresowań, wycieczek czy wyjść kulturalnych. 
Zaplanowane działania pomagają dziecku w wielu 
przypadkach uniknąć zjawiska tzw. dziedziczenia 
biedy i wyuczonej bezradności. Ponadto w okresie 
ferii zimowych i wakacji letnich placówki zorganizo-
wały wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w którym 

wzięło udział 171 dzieci. Liczba osób korzystających 
z placówek wsparcia dziennego w 2019 wynosiła 
1410. Roczny koszt prowadzenia i utrzymania pla-
cówek wsparcia dziennego to 5,7 mln zł.

Kolejnym elementem są centra aktywności 
lokalnej – w Nikiszowcu, Bogucicach, Śródmieś-
ciu, Zawodziu, Wełnowcu–Józefowcu, na Dębie, 
w Szopienicach i na Załężu. Służą one poprawie 
funkcjonowania społecznego oraz wzmocnieniu 
potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców 
dzielnicy. Pomagają w zwalczaniu dysproporcji 
w poziomie życia mieszkańców, obejmują wspar-
ciem osoby wykluczone i zagrożone wyklucze-
niem. Służą też pomocą osobom wracającym 
na rynek pracy, umożliwiając nabycie nowych 
lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji. 
W Katowicach działa również program pomocowy 
w formie uchwały promujący zwolnieniem od 
podatku od nieruchomości osoby prowadzące 
działalność non-profit na rzecz osób podatnych 
na zagrożenia. Podmioty prowadzące działalność 
non-profit na rzecz osób niezdolnych do radzenia 
sobie z zagrożeniami są zwolnione od podatku 
od nieruchomości. W 2019 roku ze zwolnienia 
z podatku na podstawie ww. uchwały skorzystało 
21 podmiotów.

Z kolei, by Wyeliminować głód, osiągnąć bez-
pieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie 
oraz promować zrównoważone rolnictwo Miasto 
realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnoś-
ciowa 2014-2020, w ramach którego � nansowane 
są 3 jadłodajnie i 2 punkty wydawania żywności. 
W mieście działa także jadłodzielnia - to punkt 
z lodówką, gdzie każdy może zostawić żywność, 
którą mogą się częstować potrzebujący. 

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice przy współpracy z Wy-
działem Promocji
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Historie w fotogra� i zaklęte
Ile i jak różne i fascynujące mogą być, 
przekonał się o tym kustosz Paweł 
Roszak-Kwiatek, prowadząc badania 
związane z wystawą „Jeden przed-
miot, wiele opowieści”, którą można 
było oglądać w Muzeum „Górnośląski 
Park Etnograficzny w Chorzowie”.

I ja także się o tym przekonałam, bo pan Paweł 
o swojej pracy badawczej opowiedzieć mi zechciał. 
Słuchałam jak zaczarowana. Takich historii o cza-
sach minionych mogłabym słuchać bez końca. Te 
związane z wystawą rozpoczynają się w Chorzo-
wie, a zwiedzający mogli je poznać dzięki jednej 
z pracownic służby ochrony, pani Justynie, która 
przyniosła pewnego razu do muzeum zdjęcia swo-
ich dziadków. I cóż w tym niezwykłego? Zdjęcia, 
jakich wiele. Podejrzewam, że każdy ma w swoim 
domowym archiwum podobne, wykonane niegdyś 
w dawnym zakładzie fotogra� cznym niedaleko 
miejsca, w którym mieszka. Być może tak, być 
może nie. Każde zdjęcie na pewno przywołuje 
jakieś wspomnienia, powoduje wzruszenia, a czy 
może być zabytkiem i materiałem do ciekawej pracy 
badawczej? – Jako muzealia – owszem – mówi 
Paweł Roszak-Kwiatek, kustosz z Działu Obiektów 
i Zabytków Ruchomych Muzeum „Górnośląski 
Park Etnogra� czny w Chorzowie”. – Dla mnie jako 
badacza jednak nie tylko wartość muzealna ma 
znaczenie. Zdjęcia to wartość przede wszystkim 

emocjonalna. One same w sobie nie są wyjątko-
wo cenne, ale dla osoby, która nam je przekazała, 
owszem, bo uwieczniają jej dziadków. Natomiast 
historie, które wiążą się z nimi, są na tyle intere-
sujące, że zachęcają odbiorców do zagłębiania się 
w dzieje własnych przodków i taki był cel twórców 
naszej wystawy: poprzez zdjęcia zdobywanie i po-
szerzanie wiedzy o regionie, poszukiwanie swojej 
tożsamości – podkreśla Paweł Roszak-Kwiatek. 

Ze zdjęciami będącymi obecnie w muzealnych 
zasobach wiążą się trzy główne wątki. Uwiecznia-
ją Klarę i Emanuela Szołtysków, którzy mieszkali 
w Chorzowie, w domu przy ulicy Pułaskiego (obec-
nie w tym miejscu znajduje się jedna z chorzowskich 
� rm pogrzebowych).  - Pan Emanuel pracował 
jako specjalista ds. kadr w Bytomskim Zjednocze-
niu Przemysłu Węglowego. Pani Klara doskonale 
wpisywała się w stereotyp gospodyni domowej. 
Świetnie gotowała. Byli ludźmi dobrze sytuowanymi, 
mieli piękny dom wyposażony meblami gdańskimi. 
Warto podkreślić, że dom ich był zawsze otwarty, 
pełny gości, a gospodarze chętnie zawsze służyli 
pomocą, dobrym słowem. Tu warto wspomnieć, że 
tak jak pani Klara wpisywała się w etos śląskiej pani 
domu, tak pan Emanuel – hodował gołębie. To też 
taka cecha charakterystyczna dawnych Ślązaków. To 
ciekawostka. Badając dalej losy rodziny Szołtysków, 
natra� łem na przeciekawą historię związaną z kolei 
z siostrą pani Klary, Anną Burnicki. Nigdy nie wyszła 
za mąż, ale była za to kochaną jednego z dawnych 
chorzowskich potentatów Freda. Kiedy przez Śląsk 

przechodził front rosyjski, tenże potentat wyjeżdżając 
z Chorzowa i pakując swój „dobytek”, zabrał ze sobą 
trzy najcenniejsze rzeczy: żonę, kochankę i konia. 
Żonie ufundował fabrykę kosmetyków w Salzburgu, 
a kochance hotel w Niemczech w Bad Reichenhall. 
I tak kursował codziennie pomiędzy Salzburgiem 
i Bad Reichenhall, by z żoną zjeść obiad, a następnie 
wracał do kochanki. Obie panie akceptowały ten 
układ, a nawet po śmierci Freda obie szły za trumną 
w kondukcie żałobnym – zaznacza Paweł Roszak-
-Kwiatek. Klara i Emanuel bardzo często odwiedzali 
panią Annę na jej hotelowych włościach, aż pewnego 
roku w trakcie takich odwiedzin Emanuel zmarł. 
Dokładnie rok później także podczas odwiedzin 
u siostry, zmarła Pani Klara.

To jedna z opowieści, a raczej jedna, dzięki której 
możemy poznać kolejne wątki. Jak mówi Paweł 
Roszak-Kwiatek, druga z nich wiąże się z pieczątkami 
widniejącymi na odwrotach fotogra� i. Jedna z nich 
brzmiała :ŚWIADECTWO OCHRONNE URZĘDU 
PATENTOWEGO NR 1113 „MODERNE” KIELCE, 
druga zawierała informację: M. SZCZEPAŃSKI, 
KRÓLEWSKA HUTA, UL. (NIECZYTELNA). 
Pierwsza to stempel zakładu fotogra� cznego którego 
historia zaprowadziła badacza do Kielc. Tam znajdo-
wał się zakład fotogra� czny „Moderne”, kierowany 
przez kieleckiego Żyda – Koppela Gringrasa. Jak się 
okazało był to jeden z potentatów fotogra� cznych, 
który oprócz tego był właścicielem innych, prężnie 
działających zakładów. Poszukiwania informacji na 
temat drugiej pieczątki sprawiły natomiast, że Paweł 

Roszak-Kwiatek odkrył na czym polegała praca agen-
ta fotogra� cznego (to trzeci wątek tej historii). By 
zarobić na utrzymanie, wzorem dzisiejszych agentów 
ubezpieczeniowych, nakłaniał on ludzi, by zrobili 
sobie zdjęcia w zakładzie fotogra� cznym. Zdaniem 
Pawła Roszaka-Kwiatka, niewykluczone że nierzadko 
działali na terenie całego kraju. Niejednokrotnie byli 
to ludzie nieuczciwi. Bywały bowiem takie przy-
padki, że agent fotogra� czny przywoził na powrót 
komuś, zdjęcia innych osób. Albo nie pojawiał się 
już w ogóle. W przypadku wspomnianych fotogra� i, 
po prawie roku poszukiwań, udało się ostatecznie 
rozwiązać zagadkę fotogra� i. Agent portretowy 
M. Szczepański, nakłonił państwa Szołtysków do 
zrobienia portretów, które zostały wykonane w za-
kładach fotogra� cznych w Kielcach.

A wszystko skupiają w sobie zdjęcia portretowe 
Klary i Emanuela Szołtysków. Pięknie wykona-
ne, zabytkowe, po prostu sentymentalne. A czy 
współczesne fotogra� e takie opowieści mogą 
w sobie skrywać? Te wykonywane przez znanych 
i cenionych fotogra� ków, czy fotoreportażystów, 
których prace możemy podziwiać na wystawach, 
czy albumach okolicznościowych – na pewno. A te 
masowo pstrykane telefonem, czy cyfrówką? Zda-
niem Pawła Roszaka-Kwiatka – z całą pewnością 
tak. Bo nie ważne jak, ważne co, kto i gdzie.

Zachęcam do zgłębiania historii z Waszych ro-
dzinnych zdjęć. Te powyższe pokazują, że można 
dokonać ciekawych i zaskakujących odkryć.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Moja Woda 
– najlepsza
na lato! 

 „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...”

- Musimy zrobić wszystko, żeby w jak najwięk-
szym stopniu chronić nas przed skutkami zmian 
klimatycznych. To jest oferta dla właścicieli domów 
jednorodzinnych, którzy chcą stworzyć na swojej 
posesji przydomowe instalacje, pozwalające na 
wyłapywanie i wykorzystywanie deszczówki, którą 
później będzie można wykorzystać np. do podlewa-
nia ogródka. Chodzi o to żeby nie trafiała ona do 
kanalizacji czy do rowów odwadniających - mówi 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Dofinansowanie można uzyskać na zakup, montaż, 
budowę i uruchomienie instalacji, pozwalającej na 
zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych 
na terenie nieruchomości. Są to m.in. przewody 
odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, 
wpustów do zbiornika nadziemnego i podziemnego, 
otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltra-
cyjnego.  - Dofinansowanie sięgać będzie do 5 tys. zł, 

ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych 
inwestycji – dodaje Tomasz Bednarek.

Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Program Moja Woda będzie realizowany 
w latach 2020 – 2024, przy czym podpisywanie 
umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 
r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Bu-
dżet całego Programu to 100 mln zł co pozwoli na 
sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej 
retencji i zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych 
wody rocznie.

Tym czasem ilość wniosków wzrasta w niewyob-
rażalnym tempie! Nabór ruszył 1 lipca, a już tydzień 
później ich liczba przekroczyła 650! 

Szczegóły:
https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-

-naborze-01-07-2020.html

Wakacyjny� pilotażowy� projekt� został�
zainaugurowany� z� początkiem� lipca�
w�Myślenicach,�a�realizowany�będzie�na�terenie�
dwóch�województw:�śląskim�i�małopolskim.�
Specjalne�samochody�zamienione�na�Mobilne�
Biura�„Czystego�Powietrza”,�z�ekspertami�na�
pokładzie,�przez�dwa�miesiące�będą�odwiedzały�
gminy� obu� województw.� Organizatorem�
przedsięwzięcia�jest�WFOŚiGW�w�Katowicach.

Wymień�piec,�zrób�termomodernizację�swojego�
domu�-�skorzystaj�z�dofi�nansowania!�Pamiętaj�
o�tym.�To�ważne!

Mobilne Biuro Programu 
„Czyste Powietrze”

Ruszyło�w�swoją�trasę�

Wyłapywanie i gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej i rozto-
powej i późniejsze jej wykorzystywanie to główny cel Programu Moja Woda. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 
dziś (01.07.2020 r.) nabór wniosków. Na przydomową instalację można otrzymać 
do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet programu, przygotowanego przez Ministerstwo 
Klimatu i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł. 
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Tam gdzie czerwonym rumieńcem dzięcielina pała…
No nie, no tak 
dobrze, to nie 
będzie.�Takie�
rzeczy�wyłącznie�
w Soplicowie 
zadziać�się�mogą.�
Ale nie oznacza 
to�bynajmniej,�że�
skoro�nie�dobrze,�
to�że�nie�może�być�
lepiej.�Lepiej,�bo�
na RODOS!

I choć ani pagórków leśnych, ani łąk 
zielonych nad błękitnym Niemnem roz-
ciągnionych, bo co najwyżej zaszumieć 
nam może niedaleka Rawa i choćbyśmy 
nie wiem, jak wielką i poetycką wyob-
raźnię mieli, czy jak bardzo się nakom-
binowali, to ruczaj nie będzie to nigdy. 
Możemy tu znaleźć jedynie odwołanie 
do turpistycznego umiłowania brzydoty, 
a to klimaty zupełnie już nie mickie-
wiczkowskie. Czerwonym rumieńcem 
zatem dzięcielina tu pałać nie może, ale 
mogą za to chociażby róże, albo stokrotki 
niczym gryka jak śnieg białe. O zachwyt 
nad pięknem roślinności wszelakiej nie 
będzie tu na pewno trudno. Co ponie-
które trawniki przypominają co naj-
mniej murawę Wimbledonu. Wydawać 
się może, że całe zastępy ogrodników, 
dbają (chyba przy użyciu pęsety) o to, by 
żadne nieproszone źdźbło nie naruszyło 
ich arcydzieła. Smak tutejszych owoców, 
jestem przekonana, że zaspokoi apetyt 
największego i najbardziej wymagającego 
smakosza! I pomimo tego, że prześmiew-
cy twierdzą, że niechybnie coś uschnie, 
bądź będzie robaczywe, a na pewno opalą 
się szybciej i lepiej, albo wcale, bo za 
chwilę na pewno będzie padać, to żadne 
takie sytuacje na razie się nie wydarzyły. 
Czereśnie jak z obrazka, słodkie, chrup-
kie. Borówka amerykańska tak ob� ta 
w owoce, że zastanawiam się całkiem 
poważnie, czy aby nie przebranżowić się 
i nie zająć fachem hodowcy i sprzedawcy 
borówek. No a jeśli o opalanie chodzi… 
No chyba nie muszę specjalnie zgłębiać 
tego tematu…. Bo w kwestii opalania, 
konkurencji obawiać się raczej nie muszę.

Tak właśnie baśniowo (można na swo-
jej drodze na przykład spotkać małego 
jeżyka, bez jabłka na grzebiecie niestety, 
no ale nie bądźmy już tacy małostkowi), 
poetycko (zewsząd słychać ptasie trele, 
czasem odezwie się jakiś świerszcz, a na 
sukience przycupnie na parę sekund Paź 
Królowej) upływa życie na RODOS, ale 

broń Boże, nie tym greckim, ale jak naj-
bardziej polskim, śląskim. W Rodzinnych 
Ogródkach Działkowych Otoczonych 
Siatką. Tak popularnie i nieco z przy-
mrużeniem oka nazywane są, bowiem, 
ogródki działkowe. To inny świat! Do 
którego przez bramę, wchodzi się niby 
przez furtkę do tajemniczego ogrodu 
z powieści Frances Hodgson Burnett. 
Nic nie jest w stanie zakłócić tej błogości 
leniuchowania i przyjemności obcowania 
z przyrodą – no może odgłos kosiarki, 
którą właśnie odpala sąsiad, albo włas-
ny mąż i „mamooo, a pobawisz się ze 
mną?” No bo to wszak rodzinne ogród-
ki działkowe.

Jak mówi prezes Rodzinnych Ogród-
ków Działkowych Marek Kardyś (rozmo-
wa z prezesem obok), taki ogródek jest 
właśnie po to, by spędzać w nim czas całą 
rodziną. – Największą radością są odwie-
dziny mojego wnuka. Zawsze pomaga 
mi w sadzeniu kwiatków. Chce wspie-
rać dziadka w pracach ogrodowych, ale 
„sadzi” je do góry nogami. Przymykam 
na to oko. No przecież nie będę odbie-
rał mu przyjemności z tej zabawy. Moja 
żona z zięciem wymyślili sobie ozdobną 
kwiatową rabatę, no ale wnuk postanowił 
inaczej. Urządził sobie w tym miejscu tor 
przeszkód. No i co? Musieli przenieść 
swój projekt w inne miejsce w ogródku. 
Taki 4-latek potra�  przeforsować swoje 
zdanie w zadziwiająco szybkim tempie. 
Oczywiście mógłbym zamknąć się w ob-
rębie mojego ogródka, nie przyjmować 
odwiedzin rodziny, przesiadywać samot-
nie, ale przecież nie o to chodzi.  Niech 
dzieci przyjeżdżają, a wnuki (bo teraz 
mam jeszcze od niedawna wnuczkę, taką 
5-miesięczną) się bawią, szaleją, niech 
korzystają – podkreśla Marek Kardyś.

Jak wypoczywa się na RODOS? – Wspa-
niale! Nic więcej do szczęścia mi nie potrze-
ba – mówi jeden z działkowych sąsiadów, 
gdy rozmawiam z nim „przez płot”. Pani 
Stanisława wspólnie z mężem i wnuczką 
w swoim ogródku jest codziennie. – To 
znakomita sprawa. Naprawdę jest super. Tu 
jesteśmy po prostu szczęśliwi, czujemy się 
swobodnie. Atmosfera ogrodów jest wspa-
niała. Z myślą o naszej wnuczce powstał 
ten plac zabaw – pani Stanisława wskazuje 
na okazałą budowlę. Jest i piaskownica, 
trampolina, basenik. - Przed pandemią 
wyjeżdżaliśmy na wakacje co roku, także 
za granicę: Austria, Chorwacja. W tym 
roku stawiamy na „grecką wyspę” RODOS 
- uśmiecha się pani Stanisława. – Czas 
upływa tu bardzo przyjemnie – podkreśla 
pan Zbigniew. – Czasy pandemii, to wczasy 
na RODOS. Najbezpieczniej, najlepiej. No 
proszę zobaczyć, jak tu jest spokojnie, zie-
lono. Po prostu pięknie – zaznacza. Trudno 
się nie zgodzić.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Tam gdzie czerwonym rumieńcem dzięcielina pała…

Czy wakacje na RODOS to w dobie koro-
nawirusa rzeczywiście najlepszy sposób na 
wypoczynek w trakcie tegorocznego lata?

Byłoby najlepiej! A jeśli o mnie chodzi to, 
jest to nie tylko najlepszy sposób na tegoroczny 
urlop, ale na urlop w ogóle, zawsze, na zawsze. 
To tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie tak 
jest. Czas pandemii na naszym RODOS, czyli 
tłumacząc ten żartobliwy skrót – Rodzinnych 
Ogródkach Działkowych Otoczonych Siatką – to 
okres, w którym życie w ogrodach toczy się bar-
dzo intensywnie. Działkowicze spędzają w nich 
bardzo dużo czasu, na pewno więcej, niż w latach 
ubiegłych. Dziadkowie, nawet nie rodzice, ale 
właśnie dziadkowie wspólnie z wnukami, nad 
którymi trzeba było roztoczyć opiekę w związku 
z zamknięciem szkół i przedszkoli. Sam też opie-
kowałem się moim wnukiem. Jeśli tylko pogoda 
sprzyjała, to był gwar, ruch. Wśród tak pięknej 
zieleni każdy musi czuć się dobrze. W obecnej 
sytuacji posiadanie takiego ogródka to, można 
powiedzieć, prawdziwe szczęście. I na pewno 
w chwili, kiedy wszelkie wyjazdy, rezerwacje 
i samo podróżowanie nie są tak oczywiste i pro-
ste, jak dotychczas, będzie to dobry, bezpieczny 
sposób na spędzenie urlopu.

I naprawdę była aż taka różnica w stosun-
ku do lat minionych. Więcej działkowiczów 
korzystało i korzysta ze swojego „szczęścia”?

Oj tak! Było to bardzo wyraźne. Ja w zarzą-
dzie ROD „Słoneczne Wzgórze” jestem już 
20 lat. Od 5 lat pełnie funkcję prezesa. Życie 
działkowe obserwuję zatem od dawna i takiego 
ożywienia już dawno nie było. Obręb takiego 
ogródka był w końcu bardzo często jedynym 
sposobem na to, by móc się spotkać z rodziną 
i nasi działkowicze korzystali z tej możliwości. 
Niemniej były to kameralne, spokojne spotka-
nia, w niewielkim gronie, takie po 3,4 osoby, 
bez żadnych dużych skupisk, hucznych imprez. 
Poza działkami, w alejkach ludzie też przecha-
dzali się, zachowując bezpieczną odległość, 
mieli maseczki.

Pan wspominał, że jeśli o Pana chodzi to 
pandemia nie ma żadnego znaczenia. Rozu-
miem, że na urlop poza RODOS wyjeżdża 
Pan rzadko?

Może nie rzadko, ale na pewno niechętnie. Co 
roku w trakcie wakacji wybieram się w rodzinne 
strony mojej żony. Udaje jej się mnie w końcu 
namówić, ale przyznam szczerze, że najchętniej 
nie wyjeżdżałby nigdzie. Tu jest moje miejsce, 
w którym czuję się szczęśliwy, tu wypoczywam, 

tu mam wszystko, czego mi potrzeba. Żona 
żartuje nawet, że te ogródki działkowe, to moja 
druga miłość.

To dobrze, że nie pierwsza!
No nie, nie! Druga! Niemniej poświęcam 

jej dużo czasu. Na RODOS jestem codziennie. 
Od wczesnych godzin porannych do późnego 
popołudnia, a nawet wieczora. To jest moja 
wielka pasja!

Koronawirus spowodował też duży popyt 
na ogródki działkowe, więc ich ceny szyb-
ko wzrosły.

Wciąż dostaję zapytania, czy nie mam na 
sprzedaż jakiejś działki. W tej chwili zaintere-
sowanie kupnem jest ogromne. W „Słonecz-
nym Wzgórzu” obecnie nie mam już żadnego 
ogródka. Te które były, powiedziałbym, że ro-
zeszły się, jak świeże bułeczki. Z tymi cenami 
rzeczywiście jest tak, że są wyższe niż kiedyś. 
I słyszałem, że niektóre naprawdę potra� ą być 
bardzo drogie. Tu koszt działki – do 45 tysięcy 
złotych. To już jest naprawdę sporo. Droższych 
nie ma. Przy tym zagadnieniu watro też, myślę, 
podkreślić, że naszych działek nie nabywa się 
na własność, tylko przekazuje w dzierżawę. 
Kupić na własność można to, co nasadzone, 
wybudowane na terenie działki, czyli wszelkie 
altany, krzewy, drzewa. Natomiast sam grunt 
się dzierżawi.

Z takim wieloletnim doświadczeniem, za-
uważył Pan, jak zmieniło się życie działkowe 
na przestrzeni nie tylko miesięcy objętych 
kwarantanną, ale i minionych lat?

Zmieniło się bardzo! Sama nazwa – Rodzinne 
Ogródki Działkowe – tu akcent na rodzinne! 
Kiedyś taka wspólnota działkowa służyła przede 
wszystkim integracji społecznej. Każdy każdego 
znał. Sąsiedzi działkowi spędzali czas ze sobą, 
a dziś takich zjawisk nie ma właściwie wcale. 
Dzień dobry, dzień dobry i to wszystko. Każdy 
zamyka się w swoim ogródku, nie wchodząc 
w żadne relacje z sąsiadem, a jeśli jakieś są, to 
znikome. Nikogo rzecz jasna nie namawiam 
do zawierania przyjaźni na śmierć i życie. To 
sprawa indywidualna, ale uważam, że sąsiada 
z działki obok warto znać i mieć z nim dobre 
stosunki. Chociażby na wypadek włamania na 
nasz ogródek, czy innych sytuacji niepożądanych. 
Taka drobna pomoc sąsiedzka bywa często nie-
oceniona.

ROZMAWIAŁA: 
HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Urlop 2020? 
Tylko na RODOS! 
Rozmowa z prezesem Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„Słoneczne Wzgórze” Markiem Kardysiem
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W Polsce trwa wdrożenie skierowań w postaci 
elektronicznej, wystawionych zostało już ponad 100 
tys. e-skierowań. Od początku uruchomienia, czyli 
od lutego 2019 roku, z tego e-rozwiązania skorzystało 
ponad 76 tys. pacjentów.

8 stycznia 2021 roku e-skierowania w Polsce będą 
obowiązkowe dla większości usług medycznych. 
Jednak już teraz ta e-usługa staje się coraz bardziej 
popularna. W okresie od stycznia do maja 2020 roku 
lekarze wystawiali średnio ok. 13 tys. e-skierowań 
miesięcznie, to ponad dwa razy więcej niż pod koniec 
ubiegłego roku. Rekordowym miesiącem był maj 2020 
roku, wystawiono wtedy ponad 26 tys. e-skierowań. 

Zaletą e-skierowania jest możliwość uzyskania 
go w trakcie e-wizyty, a następnie zapisania się na 
bez wychodzenia z domu. Wystarczy skontakto-
wać się z poradnią telefonicznie i podać 4-cyfrowy 
kod i swój nr PESEL. W przypadku e-skierowania 
nie obowiązuje 14-dniowy termin na dostarczenie 
dokumentu do placówki, e-skierowanie jest jej udo-
stępnione w systemie informatycznym. Jedynie jeżeli 
placówka nie jest jeszcze podłączona do systemu 
e-zdrowie (P1) musimy jej dostarczyć wydruk in-
formacyjny e-skierowania z odręcznym podpisem 
lekarza, który je wystawił.  

- E-skierowanie, to kolejna cyfrowa usługa po e-
-recepcie, czy e-wizycie, która daje praktyczną korzyść 
i ułatwienie zarówno pacjentom, jak i placówkom 
leczniczym. Rozpoczęliśmy również prace nad cen-
tralnym systemem e-rejestracji, która w powiązaniu 
z usługą e-skierowania zrewolucjonizuje system zapi-
sywania się na usługi medyczne. Bez e-dokumentacji 
medycznej trudno też sobie wyobrazić telemedycynę. 
Równocześnie pamiętamy o korzyściach, jakie cyfry-
zacja zdrowia zapewnia całemu systemowi. Sprawnie 
działające rozwiązania informatyczne pozwalają na 
lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i umoż-
liwią kształtowanie polityki zdrowotnej państwa 

w oparciu o rzetelne dane – mówi Agnieszka Kister, 
dyrektor Centrum e-Zdrowia. 

E-skierowanie w regionach 
E-skierowanie ułatwia codzienną pracę lekarza, 

który je wystawia oraz placówki, która będzie je reali-
zować. W momencie, gdy pacjent przekaże dane do-
stępowe do e-skierowania w postaci 4-cyfrowego kodu 
oraz numeru PESEL, zostaną pobrane automatycznie 
do systemu rejestracji wszystkie niezbędne do zapisu 
informacje. Zarówno te o wskazanych świadczeniach, 
ale również dotyczące danych pacjenta. Dzięki temu 
nie ma konieczności ręcznego przepisywania danych 
do systemu, co skraca proces rejestracji. 

E-skierowania wystawiane są już w ponad 2 tys. 
placówek w całej Polsce, ich lista jest dostępna pod 
adresem pacjent.gov.pl/gdzie-zrealizujesz-e-skierowa-
nie. Najwięcej e-skierowań wystawianych jest w woj. 
dolnośląskim, śląskim, mazowieckim. 

Jak działa e-skierowanie? 
Lekarz wystawia e-skierowanie w swoim systemie 

informatycznym, może również skorzystać z darmo-
wej aplikacji gabinet.gov.pl

Otrzymasz informację o e-skierowaniu w postaci:
SMS-a z 4-cyfrowym kodem, albo
e-maila z załączonym w PDF e-skierowaniem
Natomiast jeśli nie korzystasz z Internetowego 

Konta Pacjenta (dostępnego w serwisie pacjent.
gov.pl) otrzymasz od lekarza wydruk informacyjny. 

Zapisz się na świadczenie medyczne na podstawie 
e-skierowania:

przez telefon — podaj 4-cyfrowy kod i swój numer 
PESEL (już nie musisz dostarczać skierowania oso-
biście);

osobiście — przekaż 4-cyfrowy kod wraz ze swoim 
numerem PESEL lub przedstaw wydruk informacyjny 
albo informację o e-skierowaniu na ekranie swojego 
telefonu. Placówce wyposażonej w czytnik wystarczy 
kod kreskowy, aby pobrać e-skierowanie.

8
warto�wiedzieć  Nr 8 (55) l 6 sierpnia 2020 r.

Obecnie jedną z najważniejszych spraw w naszym życiu pub-
licznym, jak i prywatnym wydaję się być pandemia koronowirusa, 
wywołującą chorobę COVID-19. Ta sytuacja spowodowała regres 
gospodarki, co skutkuje mniejszymi dochodami � rm oraz naszych 
portfelów. Rząd RP wprowadził tzw. tarcze antykryzysowe, niemniej 
w niedalekiej przyszłości przekonamy się o skali ich faktycznej 
skuteczności. Każdy z nas doświadczył tzw. „zamrożenia”. Zostały 
zamknięte ośrodki użyteczności publicznej, tj. szkoły, żłobki, przy-
chodnie lekarskie, itp. Jak każdy kryzys ma swoje apogeum, po 
którym wracamy do naszej „normalności”. Natomiast powrotowi 
do „normalności” towarzyszy pojęcie „odmrażanie”, bez którego 
nie da się uruchomić podstawowych instytucji publicznych. Owe 
„zamrożenie” nie ominęło sądów powszechnych, które również 
musiały się zmierzyć z pandemią kronawirusa. W zaistniałej sy-
tuacji należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się pandemii, więc odpowiemy na pytanie, czy 
w sądach po „odmrożeniu” jest bezpiecznie.

W pierwszej kolejności, idąc do sądu, musimy mieć maseczkę na 
twarz.. Wchodząc do sądu natkniemy się na ochronę, która zmierzy 
nam temperaturę naszego ciała. Jeżeli jest ona powyżej 37,8 stopni 

celsjusza, wtedy nie można uczestniczyć w sprawie sądowej.  Jest 
to przejaw zabezpieczenia innych osób przed ewentualną infekcją 
koronawirusem. Następnie należy zdezynfekować ręce w specjalnie 
przygotowanym do tego pojemniku. Udając się pod salę rozpraw 
należy mieć na twarzy maskę, tak samo w trakcie posiedzenia sądu. 
Przed każdą z sal sądowych, na których odbywa się posiedzenie, 

znajdują się rękawiczki jednorazowego użytku, które należy włożyć. 
W trakcie posiedzenia jest zachowana odległość między osobami 
uczestniczącymi w posiedzeniu. Polega to na tym, iż każda osoba ma 
wyznaczone miejsce na sali sądowej, uwzględniając odległość między 
nimi. Zarówno sędziowie, jaki i pracownicy sądu są zaopatrzeni 
w stosowne maski ochronne. Również na sali sądowej jest środek 
do dezynfekcji rąk, z którego w każdej chwili można skorzystać.

Sądy powszechne od marca bieżącego roku, przez około 3 miesiące 
były „zamrożone”. Zatem nie powinien dziwić fakt, iż w ostatnim 
czasie ilość spraw rozpatrywanych jest znacząca, co wiąże się z tym, 
iż ilość osób przebywających w sądzie jest znaczna. Jednakże można 
z całą stanowczością stwierdzić, iż sądy powszechne zapewniają w spo-
sób wystarczający środki ochrony przed koronawirusem. Natomiast 
żadne restrykcje oraz środki ochrony nie zwolnią żadnej osoby, aby 
przestrzegała podstawowych zasad zapobiegania rozprzestrzeniania 
się pandemii koronawirusa, o czym musimy pamiętać.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII ADWOKACKIEJ MATEROWSKI 

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

Sądy a pandemia koronawirusa... 
czy jest bezpiecznie?

Już ponad 100 tys. wystawionych e-skierowań. E-zdrowie w Polsce przyspiesza
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Spacer szlakiem „Moderny na skrzynkach” 
Artysta Kacper Mutke pomalował dziesięć skrzynek ener-
getycznych w Śródmieściu Katowic. Powstała też mapa 
on – line, pozwalająca wybrać się szlakiem „Moderny na 
skrzynkach” na spacer. To wspólne przedsięwzięcie mia-
sta Katowice i TAURONA. 

Akcja „Moderna na skrzynkach” trwała od stycznia tego roku i miała 
zwrócić uwagę na problem dewastacji w przestrzeni publicznej, a jed-
nocześnie promować architekturę modernistyczną Katowic. Zaprojek-
towania i wykonania artystycznego gra�  ti na wybranych elementach 
zdewastowanej infrastruktury technicznej podjął się Kacper Mutke, 
absolwent katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. W ciągu kilku mie-
sięcy w Śródmieściu Katowic powstały małe dzieła sztuki, inspirowane 
katowicką moderną. Znajdziemy je w ośmiu lokalizacjach, w tym przy 
ul. Mikołowskiej, ul. Koszarowej, ul. Adamskiego, na rogach ul. Jana 
Matejki i Słowackiego, ul. Kilińskiego i PCK oraz ul. Skłodowskiej - Curie 
i Krzywej.  Towarzyszy im mapa on – line, na której wszystkie skrzynki 
zostały zaznaczone, żeby ułatwić spacer ich szlakiem. – Będzie to również 
okazja, by podziwiać sąsiadującą ze skrzynkami architekturę, zarówno 
tą zabytkową, dzięki której Katowice nazywane były kiedyś polskim 
Chicago, jak i powojenną czy współczesną. Nasze miasto zawsze było 
pod tym względem w awangardzie – mówi Wioleta Niziołek – Żądło, 
koordynator projektów społecznych w UM w Katowicach. 

Pseudo - gra�  ti przeszkadza mieszkańcom Katowic. Jest to  jeden 
z najczęściej zgłaszanych problemów na platformie Naprawmyto.pl, 
którą miasto uruchomiło w kwietniu 2018 roku. Usuwanie szpecących 
napisów i rysunków dużo kosztuje i często jest syzyfową pracą. De-

wastowane są nie tylko ściany, ale też różnego rodzaju infrastruktura, 
w tym energetyczna. To właśnie dlatego TAURON stał się partnerem 
projektu.  -  Nasza siedziba znajduje się w sercu najbardziej zindustria-
lizowanego regionu w Polsce, który równocześnie jest polską stolicą 
moderny. Mamy nadzieję, że odmienione obiekty małej architektury 
długo będą cieszyły oko katowiczan, spacerowiczów i przyjezdnych 
– podkreśla Łukasz Zimnoch, rzecznik TAURON Polska Energia. 

Katowice od dawna promują sztukę uliczną, do tej pory jednak 
powstawały tu głównie wielkoformatowe murale, m.in. w ramach 
kolejnych edycji Katowice Street Art Festivalu. Tym razem po-
stawiono na kameralne prace. Dowód na to, jakie znaczenie dla 
jakości przestrzeni publicznej ma taka niewielka nawet infrastruk-
tura. - Realizując projekty na skrzynkach elektrycznych chciałem 
zabawić się detalem architektonicznym, kompozycją. Projekty 
te zawierają elementy, które wywodzą się ze struktury miejskiej 
i łącząc je w mniej lub bardziej abstrakcyjne grafiki, umieszczam 
je na powrót w tkance miasta. Chciałbym tym samym odejść od 
pokazania moderny w sposób dosłowny — działać pomiędzy 
wrażeniem, a realistycznym przedstawieniem - wyjaśnia Kacper 
Mutke, który w swoich dotychczasowych pracach mieszał różne 
techniki, od malarstwa po mapping.  - Skrzynki elektryczne są 
dość wdzięcznymi elementami do pracy, są jak takie małe płótna 
porozsiewane po całym mieście. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
Katowic pozytywnie odbiorą realizacje i skojarzą  poszczególne 
elementy nawiązujące do architektury modernistycznej oraz 
że to pozwoli uchronić te skrzynki przed dewastacją  - dodaje. 

Na skrzynkach pojawiły się grafiki związane z wizytówkami 
Katowic takimi jak: Kukurydze – wieżowce na osiedlu Tysiąclecia, 
Dom Handlowy Skarbek czy Spodek. Czasem jest to widoczne 
nawiązanie, innym razem jakiś charakterystyczny detal a nawet 
technologia „wypychu” zastosowana przez katowickich architek-
tów przy budowie jednego z budynków na osiedlu Tysiąclecia. 

Akcja jest elementem projektu KATOobywatel. Więcej infor-
macji o projekcie: http://katoobywatel.katowice.eu/ 

OPRACOWANIE: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
URZĘDU MIASTA KATOWICE 

WSTĘP BEZPŁATNY - Uwaga! Wkrótce więcej szcze-
gółów dot. zasad wejścia na koncert. 

Wystąpi:
Orkiestra Dęta KWK Pokój pod dyrekcją Jacka Kampy 
Orkiestra Dęta KWK Pokój powstała w 1922 roku, za-

łożyła ją grupa ludzi pragnąca poprzez muzykę wyrazić 
swój patriotyzm. Zespół swoją działalnością narażał się na 
prześladowanie ze strony pruskiego zaborcy, mimo tego 
z własnych funduszy kompletował instrumenty, umun-
durowanie oraz nuty. Ambitne zamierzenia rozwijającej 
się orkiestry dętej przerwał wybuch II Wojny Światowej. 
Działania wojenne różnie pokierowały losem członków 
górniczej orkiestry lecz w kilka dni po wyzwoleniu dy-
rygent wraz z zespołem wznowił działalność. Orkiestra 
koncertowała dla załogi kopalni, rodzin górniczych oraz 
dla mieszkańców robotniczych osiedli, oprócz tego szkoliła 
młodych górników ucząc ich gry na różnych instrumentach. 
Młodzi adepci zasiadając obok starszych kolegów nabierali 
doświadczenia we wspólnym muzykowaniu. W 1968 roku 
nastąpiło połączenie sąsiadujących ze sobą kopalń „Wanda-
-Lech” i „Pokój” w jedno przedsiębiorstwo państwowe pod 
nazwą Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój”, równocześnie 
połączono orkiestry obu kopalń w jeden zespół. Od 1993 
roku orkiestrę prowadzi Jacek Kampa, który kilka lat wcześ-
niej - w 1984r. dołączył do orkiestry jako waltornista, po 
czym zespół sam wybrał go na dyrygenta.

W roku 1996 nastąpiło kolejne połączenie, tym razem 
kopalni „Pokój” z kopalnią „Walenty-Wawel” skutkiem czego 
złączono oba zespoły w jeden. Orkiestra liczyła wtedy prawie 
120 muzyków, w tym aż 20 młodych werblistów, spośród 
których wyrosło następne pokolenie instrumentalistów. Aby 
godnie reprezentować kopalnię i sam zespół, uszyto nowe 
umundurowanie oraz kupiono nowe materiały nutowe. 

Orkiestra uczestniczyła w wielu konkursach i przeglądach 
zajmując czołowe miejsca, uświetniała także festyny zakła-
dowe, bale i jubileusze. Poza o� cjalną działalnością orkiestry 
organizowane były wycieczki oraz zabawy integracyjne.

Źródło: http://www.orkiestrapokoj.net/
O projekcie „Muzyka - Trzeźwość”:
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną 

substancją psychoaktywną używaną przez młodzież. Ponad 
90% uczniów klas pierwszych i ponad 96% uczniów klas 
trzecich szkół ponadpodstawowych przyznaje się do picia 
napojów alkoholowych. Co dziesiąte dziecko po wypiciu 
alkoholu uczestniczyło w bójce czy sprzeczce. Co dwudziesty 
nastolatek po wypiciu alkoholu doświadczył wypadku lub 
uszkodzenia ciała. W ciągu ostatnich lat systematycznie 
wzrasta liczba młodzieży zatrzymanej do wytrzeźwienia. 
Najmłodszy nietrzeźwy nieletni zatrzymany w Izbie Wy-
trzeźwień miał 12 lat!

Głównym celem jest zatem uświadamianie młodzieży 
oraz całym rodzinom konsekwencji i zagrożeń wynika-
jących ze spożywania alkoholu, promocja wolnego od 
alkoholu spędzania wolnego czasu oraz wczesna diagnoza 
problemu alkoholowego.

Program „Muzyka - Trzeźwość” zakłada dotarcie do grup 
zagrożonych problemem alkoholowym wśród mieszkańców 
Rudy Śląskiej. Promocję aktywnego spędzania czasu wolnego 
bez alkoholu. W ramach projektu zaplanowano realizację 
kilku koncertów adresowanych do młodzieży, dorosłych 
i całych rodzin - zespołów Gang Olsena, Orkiestry Dętej 
KWK Pokój i Universe. W ramach koncertów organizowane 
będą także spotkania konsultacyjne dla osób zagrożonych 
chorobą alkoholową, dystrybucja materiałów informacyj-
nych dot. problemu uzależnienia umożliwiające wczesną 
autodiagnozę problemu alkoholowego (test baltimorski).

Teatr Czarnego Tła serdecznie zaprasza na wakacyjne zajęcia 
pełne twórczości, magii i uspokojenia.

Aktualna sytuacja trochę nam popsuła pierwsze plany wakacyjne, 
ale udało nam się stworzyć propozycję zajęć również dla dzieci 
i młodzieży. Ponieważ wiemy, jak ważny jest rozwój twórczości 
u młodych ludzi, chcemy ich również zaprosić do wakacyjnych 
zajęć i kreatywności. Tym bardziej, że ostatnie miesiące spędzi-
li głównie przed ekranami, to odmiana na pewno się przyda.
Ponieważ (po czasie zamknięcia) musimy teraz łączyć różne 
kwestie, przygotowaliśmy cykle trzydniowych zajęć, w czasie których uczestnicy poznają 
czarny teatr i jego tajemnice. 

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji małe, kameralne grupy, opiekę instruktorów, 
materiały, narzędzia, kreatywne wsparcie i wszystko co jest potrzebne do przepro-
wadzenia takich warsztatów.. W pracowni będzie dostępna woda do picia i herbata.
Zapraszamy osoby w wieku od 7 do 15 roku życia, którzy mają wolny czas wakacji, a nie 
chcą siedzieć przed ekranem.

Nasz teatr tworzy spektakle w nietypowej konwencji „czarnego teatru”. Jest specy� czna 
forma, w której wszystko odbywa się na czarnej, ciemnej scenie, a jedynym światłem jest 
światło ultra� oletowe, które rozświetla rekwizyty i pozwala stworzyć nierzeczywiste obrazy.

Zapraszając dzieci i młodzież do naszego świata, chcemy zainteresować tą formą, pokazać 
nasz teatr i grane tutaj spektakle oraz spędzić kilka godzin na twórczej zabawie.

Uczestnicy zajęć poznają :
- zasady panujące w czarnym teatrze, 
- różne elementy scenogra� i , 
- podstawy animacji, pantomimy, ruchu scenicznego
W czasie zajęć będą powstawały etiudy elementy scenogra� i oraz mini przedstawienie, 

które zostanie zaprezentowane rodzicom.
Ilość uczestników - ok 12 osób 
Wiek uczestników - ok 7-13 lat:
Terminy sierpniowe: 11-13 sierpnia godz. 10.00
Czas trwania - 4 godziny.
Zasady rezerwacji miejsc i płatności :
- obowiązuje zgłoszenie - można wykorzystać formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/

Wac5ivBw5GCiRNyW8 lub wysłać maila, podając: imię i nazwisko , wiek uczestnika, infor-
mację o wybranej dacie i opcji płatności. Uwaga - ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji 
na: www.teatr-czarnego-tla.blogspot.com.                   AK

29 sierpnia 2020 /sobota/ godz. 18.00 - Ogród MCK - Orkiestra Dęta KWK Pokój pod 
dyrekcją Jacka Kampy - koncert w ramach Programu Pro� laktycznego “Muzyka = 
Trzeźwość”

Trzy dni w czarnym teatrze - wakacyjne warsztaty dla dzieci



„Pajdokracja” – pod takim właśnie tytułem w Ślą-
skim Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” twa „Lato w te-
atrze”. W tym roku Teatr zaprosił uczestników do 
wykreowania „państwa dzieci”- miejsca, w którym 
to najmłodsi wyznaczają reguły, prawa, zwyczaje 
i mogą zmieniać otaczającą je rzeczywistość. Podczas 
artystycznych poszukiwań uczestnicy podejmą temat 
budowania wspólnoty, dokonywania zmian w swoim 
otoczeniu oraz w praktyce poznają, czym jest współ-
praca w imię realizacji wspólnych celów. Co będą 
musiały uczynić, żeby wszyscy w ich wymarzonej 
krainie byli szczęśliwi? Jakie zasady będą obowiązywać 
w ich świecie? Kto będzie mógł stać się obywatelem 
„kraju dzieci” i jakie będzie musiał spełnić warunki? 
Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi pod-
czas kreatywnych warsztatów muzycznych, plastycz-
nych, aktorskich i medialnych. Dzieci będą pracować 
w czterech grupach: aktorskiej, aktorsko-plastycznej, 
aktorsko-muzycznej i aktorsko-medialnej. W pro-
gramie każdej z grup znajdą się: zadania aktorskie, 
gry i zabawy teatralne, warsztaty twórcze, ćwiczenia 

rozwijające wyobraźnię i umiejętność pracy w grupie. 
Efektem końcowym będzie spektakl, którego premiera 
w formie on-line odbędzie się 9.08.2020 o godz. 14:00 
na kanale Youtube Teatru Ateneum.

LATO W TEATRZE to program Instytutu Tea-
tralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 

realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie 
pedagogiki teatralnej. Program składa się z kon-
kursu grantowego na realizację dwutygodniowych 
warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, 
szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-
-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie 
cyrkowym. W aktualnej 13. edycji programu do� -
nansowanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski 
– 17 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe 
instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich 
latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato 
w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie 
z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała 
udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato 
w teatrze +, a do� nansowanie przyznano 4 ośrodkom. 
Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedago-
gów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na 
poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego 
języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie 
siebie i zabawę teatrem.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

O północy kogut pieje
chociaż spać powinien jeszcze 
ciepły wietrzyk miło wieje
noc sierpniowa muska dreszczem

światło z mrokiem i dzień z nocą
zamieniają się miejscami
migotliwą czarów mocą
dusze karmią marzeniami

cyfry z kartek kalendarza
dni tygodni bez imienia
białą magią cuda stwarza
ciepły sierpień zachwycenia

wszyscy jakby we śnie cudnym
szepczą chcę... nie mówią trzeba
i choć dzień do dnia podobny
żaru wyczekują z nieba

wszak to miesiąc dla zabawy
zapomnijmy trudy roku
bierzmy radość bez obawy
dni nie kończą się o zmroku

dobry urlop wszystko zmienia
twarz rozjaśnia się... pięknieje
wypocznijmy od... niechcenia
gdy się śmiejesz świat się śmieje

 ZBIGNIEW STRYJ
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„Lato w teatrze” w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora 
„Ateneum”, czyli artystyczne warsztaty dla dzieci

Kim? Z Zaszybkiem! To właśnie z tym sympatycznym 
Skrzatem spotykają się uczestnicy akcji „Lato w mieście”  
z Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” Filia „Dąb” 
w Katowicach.

I tak jeszcze do 14 sierpnia młodzi poszukiwacze 
przygód odbędą podróż po krainie wyobraźni. MDKowy 
Skrzat zaplanował bowiem spotkania pełne kreatywnych 
wyzwań i dobrej zabawy. Letnie przedpołudnia z quizami, 
konkursami i grami składającymi się na Zaszybkowy 
Challenge. Taka ciekawostka: wielomilowa wyprawa 
bez ruszania się z miejsca dzięki zajęciom storytellingu. 

W MDK „Koszutka w siedzibie głównej” za to trwa 
„W ten deseń – jodełka, kreski, moro, centki, kropki i kwiat-
ki”. Co kryje się pod tym hasłem? Leśne quizy, krzyżówki, 

kalambury, łamigłówki, złudzenia, a to wszystko w formie 
zabawy okraszonej solidną dawką wiedzy, która przyda 
się każdemu! No główka pracować musi nawet w trakcie 
wakacji. Ponadto: DIY – zrób to sam – makiety i kreatywne 
patyczkowe konstrukcje, tworzenie masek z masy solnej 
i świata w miniaturze z wykorzystaniem pudełek, a do 
tego wszystkiego kwiatowe szaleństwo i wspaniałe pom-
pony. Do warsztatowej produkcji wykorzystacie materiały 
recyklingowe – wszystko w duchu EKO. I w końcu coś 
dla miłośników sztuki, czyli „Oko na sztukę” zapoznanie 
z mistrzami malarstwa, których niezwykle kreatywne prace 
warto znać. Każdy z nich tworzył charakterystyczne „w ten 
deseń” dzieła. A zatem sztuka na najwyższym poziomie.

MDK „KOSZUTKA”

22 sierpnia 2020 /sobota/ godz. 
18.00 - Ogród MCK - Gang Olsena 
acoustic trio - koncert w ramach 
Programu Pro� laktycznego “Muzyka 
= Trzeźwość”

WSTĘP BEZPŁATNY - Uwaga! 
Wkrótce więcej szczegółów dot. za-
sad wejścia na koncert.

Gang Olsena – polski rhythmand-
bluesowy zespół muzyczny.

Wszystko zaczęło się w Rudzie 
Śląskiej w Klubie „Pulsar”, w miej-
scu prób zespołów Big Tu Tu, Dinx 
Band i Lean Back, z których w 1988 
roku powstał zespół Gang Olsena. 
Już sama nazwa grupy sugerowała 

charakter i „założenia programo-
we” Gangu: bawić siebie i publicz-
ność! 

Zafascynowani muzyką Blues 
Brothers, Jamesa Browna, Lynyrd 
Skynyrd i innych wykonawców 
z pogranicza soulu, rocka i rhythm 
& blues’a bardzo szybko określili 
swój styl i dopracowali się własnego 
wizerunku scenicznego.

Oficjalnie Gang Olsena zadebiu-
tował, zdobywając pierwsze miejsce 
na „Młodzieżowych Spotkaniach 
Muzycznych” w Chojnowie. W na-
stępnych latach zespół występował 
m.in. na festiwalach „Rawa Blues” 

w Katowicach, w Jarocinie, na kon-
cercie „Rock Noc” w Opolu oraz 
„Przystanku Woodstock” organi-
zowanym przez Jurka Owsiaka.

Emanująca ze sceny radość grania 
sprawiły, że Gang Olsena jest entu-
zjastycznie przyjmowany na każdym 
koncercie już od ponad 30 lat. Wśród 
przebojów grupy wymienić można 
między innym takie utwory jaki: 
„Białe myszy, dzikie koty”, „Jak tu 
nie wypić”, „ Martwe neony mojego 
miasta” , „Czuła jest noc” czy „Kil-
ka chwil”.

Więcej - o� cjalna strona zespo-
łu: www.gangolsena.com.pl

Z nim nie może być nudne

22 sierpnia 2020, godz. 18.00

Gangu Olsena trio acoustic
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Takie właśnie pytanie zawładnęło moimi myślami i nie daje mi 
spokoju. Odpowiedź zupełnie niesatysfakcjonująca, a wręcz wstydliwa 
wydać się musi. Żeby nie pogrążać się sama przed sobą i przed Wami 
oczywiście Drodzy Czytelnicy, nie będę rozwijać i kontynuować tejże 
myśli… 

Zaciekawić Was, myślę, może jednak coś innego: co do takich 
rozważań mnie skłoniło? Niecodzienny pomysł i jego artystyczna 
realizacja, którą zobaczyłam na mysłowickim Rynku. Historia Mysłowic 
opowiedziana przez Zbigniewa Stryja cyklem teatralnych spektakli 
w klimacie dawnych ulicznych widowisk ku uciesze gawiedzi. I mojej 
uciesze ogromnej, bo w wykonaniu elwrów, (wędrownych komedian-
tów, zarabiających drzewiej w takiż właśnie sposób na chleb: wysta-
wianiem w miejskich przestrzeniach, czy innych siołach drobnych 
scenek rodzajowych). Jakich elwrów? Najbardziej znanych chyba na 
Śląsku, ale i nie tylko … Artystów: Dariusza Niebudka, Jacka Kawalca, 
Krzysztofa Wierzchowskiego, Kazimierza Mazura, Pawła Janickiego, 
Jana Woldana, Jakuba Piwowarczyka, Annę Białoń, Agatę Śliwę. No 
sami przyznajcie? Kto nie chciałby zobaczyć i posłuchać takich elwrów? 

Zbigniew Stryj, aktor teatralny, � lmowy, reżyser, dramaturg, 
Dyrektor ds. Artystycznych Teatru Nowego w Zabrzu, poeta, w tym 
także „nasz gońcowy” ponownie na gruncie mysłowickim (przy-
pomnijmy, że artysta w zeszłym roku wyreżyserował plenerowy 
spektakl z okazji 100-lecia powstań śląskich) tworzy ciepłe i pełne 
inteligentnego humoru przedstawienie po śląsku z okazji 660-lecia 
istnienia Miasta Mysłowice. Data zaiste imponująca, więc jak się 
pewnie domyślacie, jest o czym opowiadać i w co się zagłębiać. 
Widzowie poznają zatem między innymi historię Mysława, jego kon-
szachtów z niejakim Ottonem z Pilczy, który jak na tego, co milczy, 
wydawał się całkiem wygadany, a jeśli chodzi o sztukę negocjacji, 
to sądzę, że niejeden współczesny specjalista, mógłby brać z niego 
przykład. Wyjaśnia się także „zagadka” związana z herbem miasta 
i wiele innych interesujących wydarzeń związanych z ziemiami 

Mysłowic, a wszystko to podane w sposób wyważony i subtelny, 
a jednocześnie bardzo zabawny. To bardzo ważne, by w przypadku 
takich przedsięwzięć, taką równowagę właśnie zachować i jak mówi 
Dariusz Niebudek, po prostu nie przedobrzyć.

Myślę, że warto też wspomnieć, że miałam to szczęście oglądać 
pierwszy z serii czterech spektakli w towarzystwie mojej przyjaciółki, 
rodowitej mysłowiczanki z dziada pradziada. Kasia historię swojego 
miasta zna z opowiadań babć, prababć. Zachodzę w głowę, czy takich Kaś 
jest więcej? Kto ze zgromadzonych pod sceną mieszkańców, wie o tych 
wszystkich wydarzeniach? Mam nadzieję, że przynajmniej co drugi.

Świetna gra aktorska, zjawiskowe kostiumy (od dawna marzę, by 
chociaż na chwilę taki, albo przynajmniej podobny przywdziać). 
Gratuluję pomysłu włodarzom Mysłowic i organizatorom z Mysło-
wickiego Ośrodka Kultury. Myślę, że za ich przykładem, swobodnie 
mogliby pójść inni samorządowcy. Jestem przekonana, że historię 
swojego miasta opowiedzianą w ten sposób każdy chętnie pozna, 
albo sobie przypomni. 

Kolejne spektakle: 9 i 23 sierpnia. Mysłowicki Rynek, start 
o 17.00.

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

Co o dziejach miasta swego wiecie?

W 2020 roku Śląski Teatr Lalki i Aktora 
„Ateneum” obchodzi jubileusz 75-lecia. Obok 
„Pinokia” i „Groteski”, Ateneum było jednym 
z pierwszych teatrów lalek powstałych po 
II wojnie światowej. Tę wyjątkową rocznicę 
organizatorzy chcą uczcić w sposób szcze-
gólny – do budowania narracji o przeszłości 
i teraźniejszości Teatru zapraszają młode 
pokolenie – młodzież ze śląskich szkół. 

Dzięki do� nansowaniu ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Teatr zrealizuje projekt Klub Odkrywców 
Teatru (KOT), który  zakłada realizację in-
terdyscyplinarnych działań zainspirowanych 
historią Ateneum. W ramach projektu Teatr 
zorganizuje cykl warsztatów fotogra� cznych 
i teatralnych, podczas których młodzież bę-
dzie podglądać „teatr od kulis” oraz  zapo-
zna się ze wspomnieniami emerytowanych 
i obecnych pracowników Teatru. Zebrane 

materiały zostaną wykorzystane do reali-
zacji wystawy fotogra� cznej oraz podczas 
wakacyjnych warsztatów teatralnych, w ra-
mach których powstanie sceniczna impresję 
dotyczącą historii sceny.

Warsztaty fotogra� czne odbyły się na prze-
łomie czerwca i lipca (29.06-5.07.2020). Pod-
czas zajęć młodzież poznała wybrane techniki 
fotogra� i analogowej i cyfrowej, a następnie 
uwieczniła osoby związane z Teatrem oraz 
kulisy sceny. Podczas zajęć w różnorodny 
sposób uczestnicy dokumentowali wnętrza 
Teatru – używając do tego celu własnych 
telefonów komórkowych, aparatu wielko-
formatowego, camery obscura oraz apa-
ratów jednorazowych. W programie zajęć 
przewidziano sesje zdjęciowe wnętrz teatru, 
wykonanie fotoreportażu z codziennej pracy 
instytucji oraz portretów osób związanych 
z tym miejscem. Zdjęcia powstałe podczas 

warsztatów zostaną zaprezentowane jesie-
nią na wystawie podsumowującej projekt. 
Warsztaty objęły 20 godzin zajęć w teatrze 
(5 spotkań) oraz dwa spotkania on-line. Za-
jęcia prowadził Marek Noniewicz - artysta 
wizualny posługujący się głównie fotogra� ą, 
kurator, autor tekstów o fotogra� i.

Natomiast w drugiej połowie sierpnia (17-
30.08.2020) zaprosimy młodzież na warsztaty 
teatralne, podczas których powstanie spektakl 
teatralny dotyczący historii Ateneum. Wi-
dowisko zostanie zrealizowane w konwencji 
„teatru telewizji” i będzie udostępniane w In-
ternecie jesienią 2020. Podstawą do pracy 
nad scenariuszem spektaklu będą historie 
emerytowanych i obecnych pracowników 
Teatru. Opowieści o zwyczajnych-niezwy-
czajnych wydarzeniach związanych z pracą 
w Teatrze staną się podstawą do zbudowania 
z młodzieżą swego rodzaju „prywatnej historii 
sceny”. W programie zajęć znajdą się: praca 
z tekstem, gry i zabawy teatralne, ćwiczenia 
dykcyjne i emisyjne, praca nad scenariuszem 
widowiska. Zajęcia poprowadzą aktorzy Teatru 
Ateneum: Katarzyna Prudło i Grzegorz Eckert. 

Koordynator projektu: Anna Nowak. Pro-
jekt do� nansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Związany z pojęciem synestezji, 
tzw. równoczesnego postrzegania 
i wpływu muzyki na ogólnie po-
jętą kulturę, promujący KATO-
WICKICH artystów, prezentujący 
różne TONACJE (kolory) muzyki, 
z udziałem rodzinnych zespołów 
(NACJE).

Na projekt składa się 7 koncertów 
transmitowanych on-line w różnych 
tonacjach – kolorach. W powią-
zaniu z różnorodnością obsadową 
rodzinnych zespołów jest to ciekawa 
zachęta do niecodziennej analizy – 
jak widzimy muzykę, jak słyszymy 
kolory? 

Koncerty odbędą się w Scenie za 
szybą oraz w Instytucji Katowice 
Miasto Ogrodów.

Nowopowstała strona internetowa 
www.katonacje.pl zafunkcjonuje 
jako platforma streamingowa oraz 
miejsce kontaktu z odbiorcami (an-
kiety, czat z artystami). Dodatkowo 
zostanie przygotowane 7 podcastów 
omawiających programy koncertowe 
i pojęcie synestezji w ujęciu wielo-

aspektowym. W wywiadach udział 
wezmą eksperci z różnych dziedzin 
prof. Marcin Trzęsiok, prof. Adam 
Dziadek, dr Agnieszka Rogowska, 
prof. Lech Kołodziejczyk, dr Maja 
Drzazga-Lech oraz Kaja Kosowska.

KaToNacje 
- festiwal jakiego jeszcze nie było!

HARMONOGRAM 

FESTIWALU KATONACJE:

SCENA�ZA�SZYBĄ
19.09 Adam i Anna Krzeszow-
cowie (wiolonczela i fortepian)
26.09�Tomasz�Miczka,�Paweł�
Miczka,�Magdalena�Bąk�(obój,�
skrzypce�barokowe,�klawesyn)
30.09 Ewa i Grzegorz Biegaso-
wie�(śpiew�i�fortepian)
7.10�Elżbieta�Grodzka-Ło-
puszyńska,�Julian�Gembalski,�
Henryk�Gembalski
10.10�Bartłomiej�i�Magdalena�
Duś�(saksofon�i�fortepian)

KATOWICE MIASTO 
OGRODÓW
23.09�Maria,�Jan�i�Piotr�Kudeł-
kowie�(wokal,�fl�et,�gitary)
3.10�Justyna�i�Piotr�Młynarczy-
kowie�(viole�da�gamba)

Fotogra� cznie, teatralnie 
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Bieg maratoński prowadzony uli-
cami czterech miast Śląska, po raz 
kolejny cieszy się dużym zaintereso-
waniem miłośników sportu z Polski 
oraz innych krajów Europy. 

Nadchodzącą odsłonę Silesia Marathon po-
przedza kampania „Maraton Bohaterów”. Akcja         
zainaugurowana w połowie czerwca przedsta-
wia sylwetki i historie biegaczy, którzy mimo           
różnych przeciwności byli w stanie bezgranicznie 
poświęcić się swojej pasji i razem z tysiącami 
innych uczestników wziąć udział w biegu.  – 
Każdy z uczestników niesie za sobą historię 
i każdy z nich ma też swój szczególny powód, dla 
którego bierze udział w naszym biegu. Kampanią 
„Maraton Bohaterów” chcemy podkreślić idee 
towarzyszące Silesia Marathon i pokazać, że 
każdy biegacz poświęcony           swojej pasji jest 
dla nas bohaterem – mówi Bohdan Witwicki, 
pomysłodawca Silesia Marathon i prezes fundacji 
Silesia Pro Active. 

 Na stronie poświęconej Maratonowi Bohate-
rów przedstawione zostały dotychczas sylwetki         
dwojga uczestników Silesia Marathon - An-
dreya Tikhnova oraz Katarzyny Tanistry. Kolejne           
historie - wraz z podcastami dostępnymi w ser-
wisach streamingowych - prezentowane będą 
w każdy piątek aż do startu Silesia Marathon. 

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 
4 października. Wszelkie niezbędne informacje          
dotyczące zapisów dostępne są na o� cjalnej 
stronie biegu. 

 Strona poświęcona Maratonowi Bohaterów: 
www.maratonbohaterow.pl, Strona Silesia Ma-
rathon: https://silesiamarathon.pl/ 

12. edycji Silesia Marathon

 SILESIA MARATHON:  
Silesia Marathon to jedyny w Polsce i 
Europie�bieg�maratoński�prowadzony�
ulicami�czterech�miast:�Katowic,�Mysło-
wic,�Siemianowic�Śląskich�i�Chorzowa.�
Silesia�Marathon�to�największa�impreza�
biegowa�na�Śląsku�i�jednocześnie�jeden�
z�największych�maratonów�w�Polsce.�
Pierwszy�Silesia�Marathon�wystartował�
3�maja�2009�roku�spod�bram�Stadionu�
Śląskiego�w�������������Chorzowie.�Metę�
maratonu�usytuowano�wtedy�przed�
katowickim�„Spodkiem”.�Honorowym���������
starterem�pierwszego�maratonu�ulicz-
nego�na�Śląsku�był�prof.�Jerzy�Buzek.�
Pomysłodawcą�biegu�i�prowadzącym�
imprezę�do�dnia�dzisiejszego�jest�
Bohdan�Witwicki�–�biegacz,�promotor�
aktywności�fi�zycznej�i�sportu,�prezes�
fundacji�Silesia�Pro�Ac��ve.�Silesia�
Marathon�to�nie�tylko�bieg�główny�na�
dystansie�42.195�km,�ale�i�liczne�biegi�
towarzyszące.�W�ramach�zawodów�
organizowany�jest�półmaraton�(21.097�
km),�minimaraton�(4,2)�oraz�bieg�ultra�
na�dystansie�50�km.�
Trasa Silesia Marathon posiada 
międzynarodowy�atest.�Bieg�należy�
do�największego����������stowarzyszenia�
AIMS�(Międzynarodowe�Stowarzysze-
nie�Maratonów�i�Biegów�Ulicznych).�Od�
pierwszej�edycji�zawody�rozgrywane�są�
pod honorowym patronatem Ministra 
Sportu,�a�od�2017�roku�również�Mar-
szałka�Województwa�Śląskiego.�


