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W�stolicy�Śląska�

przybędzie�ścieżek�rowerowych.

Więcej�na�str.3

XXI wiek? Bez dostępu 
do internetu!
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3�października�2020�/sobota/�godz.�15.00�i�19.00�-�„Gita�story”�-�śląska�

komedia�muzyczna

-�Bilety�w�cenie:�30�zł�(parter),�20�zł�(balkon)

-�Rudzka�Karta�Seniora:�rabat�20�procent�(sprzedaż�wyłącznie�w�kasie�MCK)�

-�Rudzka�Karta�Rodziny�3+:�rabat�50�procent�(sprzedaż�wyłącznie�w�kasie�MCK)

�

Uwaga!�Promocje�nie�łączą�się.

Rezerwacje:�32�2486�240,�bilety@mckrudasl.pl

sprzedaż�online:�www.mckrudasl.pl

Str.10

Pierwsza�własna�produkcja�teatralna�MCK�
im.�H.�Bisty�wraca�na�rudzką�scenę�już�w�październiku!

Mogłoby się wydać, że te 
dwa pojęcia się 
wykluczają… 

No otóż niekoniecznie. 
Str.7
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No� niezupełnie!� Bo� to� świat�

powstały�i�wykreowany�bynaj-

mniej�nie�w�wyobraźni�mistrza�

Terrego� Pratche��a,� na� grzbie-

tach� dwóch� wielkich� żółwi,�

ale� na� grzbietach…� obywateli,�

którzy�prawymi�być�się�starają�

i� zgodnie� z� wymogami,� nor-

mami� i� procedurami� postępu-

ją.� W� myśl� słów� mojej� mamy:�

„� Każdy� nasz� dobry� uczynek,�

będzie� natychmiast� ukarany”,�

nie� warto� być� subordynowa-

nym.� No� niestety!� Przykre,� ale�

prawdziwie.�Za�to�tempo�pracy�

systemu,�pod�który�podlegać�nam�przyszło…�Jak�najbardziej�pasuje�

do�„Świata�Dysku”,�bo�po�prostu�jest�żółwiowe…��Aż�wierzyć�się�nie�

chce,�że�takie�rzeczy�dzieją�się�naprawdę!�A�dzieją�się!�A�o�co�cho-

dzi�dokładnie?�O�tym�przekonacie�się�w�kolejnym�wydaniu�Gońca�

Górnośląskiego.
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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.

MYSŁOWICE:�Mysłowicki�Ośrodek�Kultury,�Urząd�Miasta,�MBP�i�
jej�fi�lie,�Miejski�Ośrodek�Sportu�i�Rekreacji

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

 !!!!!  PRYWATNE SOBOTY !!!! 

OD�29.08.2020R.�ROZPOCZYNAMY�DYŻURY�SOBOTNIE�W�NASZEJ�PRZYCHODNI�
W�RUDZIE�ŚLĄSKIEJ�PRZY�UL.�POKOJU�8A

PACJENCI�BĘDĄ�PRZYJMOWANI�ODPŁATNIE�W�CO�DRUGĄ�
SOBOTĘ�KAŻDEGO�MIESIĄCA�W�GODZINACH�10:00�–�16:00

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU
(32)�24-42-�043,�WWW.JAWI-MED.PL,�UL.�POKOJU�8A�41-709�RUDA�ŚLĄSKA�

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

Wakacje�dobiegły�końca.�Wrzesień�zagościł�już�na�dobre�w�naszej�świa-

domości.�Zbliża�się�także�nasz�jubileusz.�A�my�kontynuujemy�nasz�cykl�

promujący�artystów,�wspierających�nasze�5-lecie.�Tym�razem�w�formie�

krótkich�nagrań�na�naszym�gońcowym�FB.�Szukajcie�fi�lmików�z�koncertów,�

wsytępów,�pokazów�i�teledysków.�Gorąco�polecam!�

A�tymczasem�w�naszym�wakacyjnym�konkursie�„Z�Gońcem�Górnośląskim�

na�wakacjach�wyłoniliśmy�laureatów.�Trzecią�edycję�naszej�zabawy�na�lato�

w�tym�roku�wygrywa�Pani�Grażyna�Bialik�z�Sosnowca.�Gratulujemy!�

A�tak�nasza�Czytelniczka�spędza�lato�z�Gońcem�Górnośląskim:�„W�tym�roku�

odbywam�podróże�te�bliższe�i�dalsze�poza�moim�miejscem�zamieszkania.�Moż-

na�zrobić�wypady�jednodniowe�a�w�okolicy�jest�ich�mnóstwo.�A�z�,,�Gońcem�

Górnośląskim,,�nie�rozstaję�się�i�zawsze�i�wszędzie�mi�towarzyszy.�A�także�

pomaga�mi�odkrywać�ciekawe�miejsca,�godne�uwagi�na�pogodę�i�nie�pogodę.

Tym�razem�towarzyszył�mi�w�podroży�w�zwiedzaniu��Węgierskiej�Górki”�–�

napisała�Pani�Grażyna.

Postanowiliśmy�też�wyróżnić�Panią�Katarzynę�Kowacką�z�Chorzowa�za�

oryginalny�pomysł�na�wakacyjną�fotkę�z�Gońcem�Górnośląskim.�Zdjęcia�

zostały�wykonane�w�pięknej�miejscowości�Wieżyca�na�Kaszubach.

Zdjęcia�publikujemy�na�dole.�A�wszystkim�uczestnikom�bardzo�dziękujemy�

i�zachęcamy�do�kolejnych�edycji�naszej�zabawy�nie�tylko�na�lato.��������HGM
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P R O M O C J A

Rowerowe Katowice
W sierpniu dobiegła końca budowa dwóch dróg rowerowych na południu 
Katowic o łącznej długości 4,4 km, a za kilka dni rozpocznie się budowa 
dwóch kolejnych dróg rowerowych, w centralnej i północnej części miasta, 
o łącznej długości 2,4 km. Łącznie Katowice przeznaczą na wspomniane 
inwestycje ponad 8 mln zł. 

– Katowice z każdym rokiem są coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Inwestujemy znaczne 
środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej. W zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 
mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 18 mln zł. Naszym celem jest połączenie 
wszystkich dzielnic miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum - mówi prezydent 
Marcin Krupa i przypomina, że realizując ten cel w latach 2014-2019 w Katowicach wybudo-
wano 28 km dróg rowerowych. – Do tematu rowerów podchodzimy systemowo. Traktujemy je 
jako środek nie tylko rekreacji, ale też transportu. Dlatego poza rozbudową dróg rowerowych 
kładziemy także nacisk na rozwój sieci rowerów miejskich. W 2015 r. testowaliśmy 3 wypoży-
czalnie – dziś jest już ich 82, a docelowo będzie 150 – dodaje prezydent. 

Nowe drogi rowerowe w Katowicach 
Na początku sierpnia zakończyła się budowa 2,7-kilometrowego odcinka drogi rowerowej, 

która połączyła Rondo Huchrackiego w Panewnikach z ul. Medyków. Z kolei druga ukoń-
czona droga rowerowa, o długości 1,7 km, stanowi kontynuację tej pierwszej – i prowadzi od 
ul. Medyków do Centrum Przesiadkowego „Ligota”, które zostało otwarte pod koniec 2018 
r. Koszt realizacji tych dwóch inwestycji wyniósł 5,26 mln zł.  Z nowych dróg korzystają już 
przede wszystkim mieszkańcy Panewnik, Ligoty i użytkownicy CP „Ligota”.

Pod koniec wakacji rozpoczną się prace przygotowawcze dla budowy dwóch ważnych z komu-
nikacyjnego punktu widzenia dróg rowerowych. Pierwsza z nich to odcinek, który pozwoli nie 
skomunikować północne dzielnice miasta z Parkiem Śląskim, ale będzie też stanowił fragment 
drogi rowerowej, którą w przyszłości z tej części miasta będzie można dojechać do centrum. Mowa 
1,3-kilometrowym połączeniu wzdłuż al. W. Korfantego na odcinku od ul. Telewizyjnej do ul. 
Gnieźnieńskiej. – Droga będzie rozpoczynać się przy pętli Alfreda, a na wysokości ul. Mieczysła-
wa Karłowicza, przekraczać obydwa pasy ruchu i prowadzić po zachodniej stronie ulicy. Projekt 
uzgodniliśmy z Zespołem ds. Polityki Rowerowej oraz Radą Jednostki Pomocniczej – mówi Paweł 
Sucheta, zastępca naczelnika Wydziału Transportu w UM Katowice. Koszt budowy drogi rowerowej 
wyniesie 1,36 mln zł, a wykonawca ma czas na jej ukończenie do końca stycznia 2021 r. Warto 
przypomnieć, że wspomniana droga rowerowa na pętli Alfreda połączy się z już istnieją, liczącą 
blisko 700 m. drogą rowerową prowadzącą wzdłuż ul. Telewizyjnej do Parku Śląskiego. 

Kolejna droga rowerowa, której budowa rozpocznie się w sierpniu, ułatwi rowerzystom 
dojazd do Doliny Trzech Stawów. Droga o długości 1,1 km zostanie poprowadzona wzdłuż ul. 
Lotnisko. W kolejnych latach stanie się ona fragmentem znacznie większej drogi rowerowej, 
która będzie miała połączyć os. Paderewskiego z Nikiszowcem. Koszt budowy drogi wyniesie 
1,67 mln zł. Wykonawca, zgodnie z umową, powinien ukończyć inwestycję do końca tego roku.

Wypożyczalnie rowerów miejskich
Istotną częścią infrastruktury rowerowej jest sieć wypożyczalni rowerów miejskich, która 

w Katowicach cały czas rośnie i jest największa w całym województwie śląskim. Zadebiutowała 
w 2015 roku, gdy testowano trzy wypożyczalnie. 

W obecnym roku system „City by bike” powiększył się do 82 stacji:
l 61 stacji miejskich;
l 14 stacji partnerskich;
l 5 stacji z BO2020 (Wodny Plac Zabaw w Dolinie 3 Stawów, Plac Rostka, skrzyżowanie ul. 

Wiązowej i Hoppego na Osiedlu Wajdy, 2 stacje przy ul. Ściegiennego w dzielnicy Dąb);
l 2 stacje rowerowe przy basenach miejskich (Basen Brynów, Basen Burowiec).
l Dodatkowo zostały zabezpieczone środki na uruchomienie kolejnej stacji rowerowej przy 

węźle „Sądowa”.

W bieżącym sezonie wraz ze zwiększeniem ilości stacji wzrosła także ilość rowerów do 
666 (546 miejskich, 120 partnerskich). Do dyspozycji mieszkańców są rowery cargo (20 
sztuk), które służą do przewozu ładunku do 100 kg lub czworga małych dzieci. Wzorem roku 
poprzedniego, stacje katowickiego systemu CBB zostały zintegrowane ze stacjami w innych 
miastach Górnośląsko – Zagłębiowskiej  Metropolii.

W tym roku Miasto wydało na „rower miejski” ok. 2,3 mln zł.
Kolejna rozbudowa systemu sieci wypożyczalni związana będzie z otwarciem węzłów prze-

siadkowych „Brynów” oraz „Zawodzie” (II kwartał 2021 r.), realizacją wniosków z Budżetu 
Obywatelskiego 2021 (II kwartał 2021 r.) oraz przebudową ul. Dworcowej (II kwartał 2021 r.). 
Do 2023 r. planowane jest uruchomienie 150 stacji rowerowych i 1000 rowerów.
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„Czerwona gorączka” czyli… 
rewolucja teatralna w Zabrzu
A wszystko zadzieje się w trakcie Fe-
stiwalu Historii Alternatywnej, który 
już w pierwszy wrześniowy weekend 
(5-6.09.2020.) odbędzie się w za-
brzańskiej Kopalni Guido.

Będzie to już druga odsłona wydarzenia, co ozna-
czać może tylko jedno. Pierwsza edycja była udana! 

Co zainspirowało organizatorów, by festiwal przed-
sięwziąć i kontynuować? Historia rzecz jasna, a raczej 
historie jak najbardziej z życia wzięte.  – Z pełnym 
poszanowaniem dla historii będziemy rozważać i ana-
lizować minione wydarzenia. W roku ubiegłym sku-
pialiśmy się na II wojnie światowej, tym razem naszym 
głównym tematem będzie wojna polsko-bolszewicka 
i stosunki polsko-rosyjskie na przestrzeni lat – mówi 
Jan Dolniak, dyrektor Festiwalu Historii Alternatywnej 
w Zabrzu.     - Na specjalnie zorganizowanych pane-
lach dyskusyjnych z udziałem historyków, pisarzy 
i dziennikarzy, ekonomistów uczestnicy będą rozważać 
wiele alternatywnych wersji tego okresu historii na-
szego kraju – zaznacza Paweł JaNic Janicki kierownik 
produkcji planowanego przedsięwzięcia. 

Jak mówi Jan Dolniak, impreza upamiętnia rocznicę 
wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. – Chcemy 
uhonorować w ten sposób wszystkich walczących za 
naszą ojczyznę te 100 lat temu. Postanowiliśmy zatem 
objąć patronatem honorowym osoby uczestniczące 
w walkach – podkreśla Jan Dolniak. Jak je odszu-
kać? I na to organizatorzy festiwalu mieli pomysł. 

A wszystko zaczęło się od pradziadka Czesława. – Mój 
pradziadek walczył w 1920 roku w Częstochowskim 
Pułku Piechoty i postanowiłem zgłosić go do udziału 
w naszej inicjatywie – tłumaczy dyrektor Dolniak. 

Pradziadek Czesław w 1920 roku zgłosił się do 
wojska jako ochotnik. Musiał podrabiać papiery, gdyż 
wówczas jako 17-latek, nie mógłby mundurowo służyć 
ojczyźnie. A służył w Zwiadzie Konnym Częstochow-
skiego Pułku Piechoty. – Taka ciekawostka! Zwiad ten 
często działał pod liniami nieprzyjaciela i do takich 
sukcesów na pewno można zaliczyć, że udało im się 
kiedyś wziąć do niewoli sześciu komisarzy. Jest to 
o tyle ciekawe, że zaskoczyli ich śpiących w jakiejś 
szopie i to tak mocno śpiących, że wartownik obudził 
się dopiero pod lufami bagnetów. Cała reszta nie zdą-
żyła nawet podnieść broni – relacjonuje Jan Dolniak.

Takich historii rzecz jasna jest więcej, a jedną 
z nich będzie kryminalna, bardzo mroczna opowieść 
o tym, „jak nocami ktoś przemierza ulice miasta, 
obcinając głowy wysokim dygnitarzom partyjnym. 
Feliks Dzierżyński, zwierzchnik CZeKa wszczyna 
zatem śledztwo....”

Spektakl „Czerwona gorączka” w kreacji Teatru 
Nowego w Zabrzu w reżyserii Michała Białeckiego, 
będącego adaptacją opowiadania Andrzeja Pilipiuka 
pod tym samym tytułem – jak mówi Jan Dolniak – 
prawdziwa perełka wydarzenia, a znany pisarz jest także 
dyrektorem literackim festiwalu. (Warto wspomnieć 
– to taka ciekawostka - że to właśnie on napisał 19 
tomów kontynuacji przygód Pana Samochodzika, które 
opublikował pod pseudonimem Tomasz Olszakowski 

oraz sentymentalny album „Wojsławice – skarby naszej 
pamięci; wspomnienie o miasteczku”).

  – Opowiadanie napisałem już przeszło 20 lat 
temu – mówi Andrzej Pilipiuk. – W tamtym czasie 
czytałem bardzo dużo na temat rewolucji, wyda-
rzeń towarzyszących wojnie domowej w Rosji, co 
skłoniło mnie do re� eksji porównawczej, jak bardzo 
komunizm przypominał zarazę, w której pojawia-
ją się ogniska choroby, ogniska wtórne, fale, która 
rozprzestrzenia się po świecie, po Rosji. W związku 
z tym, że jestem pisarzem w głównej mierze fanta-
styki naukowej, to doszedłem do wniosków, że warto 
napisać takie opowiadanie i ukazać bolszewizm jako 
właśnie taką ordynarną zarazę, wirusa, bakcyla, który 
zarażał, infekował kolejnych ludzi, kolejne miasta. 
„Czerwona gorączka” opowiedziana jest z punktu 
widzenia lekarza, który podejrzewa, że komunizm to 
bynajmniej nie ideologia – stwierdza Pilipiuk i tym 
samym tłumaczy motywy powstawania „Czerwonej 
gorączki”. Czyżby dzisiejszy COVID-19 był zatem 
nową rewolucją taką jak ta z przed 100 lat? Porów-
nanie na pewno ciekawe. Niemniej być może lepiej 
nie zgłębiać tego aspektu zbyt wnikliwie, bo wnioski 
najprawdopodobniej nas przerażą…

Organizatorzy będą starać się odpowiedzieć na 
pytanie, co by było gdyby komunizm w ogóle się nie 
zadział, bądź miał inny przebieg.

Akcja sztuki (jak i opowiadania) toczy się w re-
wolucyjnym Piotrogrodzie w roku 1919, zaraz po 
zdobyciu władzy przez leninowską partię bolszewików. 
Co interesujące – jak tłumaczy reżyser spektaklu - 

opowieść osadzona w realiach historycznych, nie 
jest jednak zapisem dokumentalnym, lecz bardziej 
pewną alternatywną wersją krwawej rzeczywistości 
po przewrocie komunistycznym, zwanym Wielką Re-
wolucją Październikową. – Olbrzymie przedsięwzięcie 
logistyczne, artystyczne, � nansowe, bardzo ambitne. To 
przedstawienie wieloobsadowe, absorbujące czasowo, 
wymagające ze względu na niecodzienną przestrzeń, 
w której będzie grane, przy nieocenionej współpracy 
znakomitych aktorów Teatru Nowego w Zabrzu. Tekst, 
na podstawie którego realizujemy spektakl, jest na 
tyle frapujący, inspirujący, że nie sposób nie było po 
niego sięgnąć – podkreśla reżyser Michał Białecki. Te 
wszystkie elementy gwarantują sukces? Inny scenariusz 
zadziać się po prostu nie może! Jestem przekonana, że 
to spektakl, którego nie wolno przegapić! Wybierzecie?

Rangę Festiwalu Historii Alternatywnej podnosi 
udział wyjątkowych osób. W tym roku swoją obec-
nością uświetnią ważni goście tacy jak Jacek Komuda, 
pisarz, historyk i autor tak popularnych książek jak 
„Hubal” czy „Westerplatte”, a także Sławomir Koper, 
pisarz i autor książek „Życie prywatne elit II RP”, 
„Kobiety w życiu Mickiewicza” czy „Skandaliści PRL”. 

Miejsce: Łaźnia Łańcuszkowa, ul. Wolności 408, 
41-806 Zabrze, (Sztolnia Królowa Luizy- kompleks 
budynków Kopalni Guido w Zabrzu)

Organizator: Stowarzyszenie Pokolenie z Katowic.
Inne wydarzenia festiwalowe: Koncert Warszawskiej 
Orkiestry Sentymentalnej, projekcja � lmu „Poddasze” 
w reżyserii Macieja Sawickiego.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Spektakle zobaczymy na trakcie 2 
edycji Festiwalu Historii Alterna-
tywnej, w Sztolni Królowa Lucia w 
Zabrzu. Przedstawienie teatralne 
w�tym�niezwykłym�postindustrial-
nym�wnętrzu�zwiastuje�prawdziwą�
rewolucję�teatralną.�A�jeśli�chodzi�o�
rewolucję,�to�właśnie�ta�jest�przed-
miotem spektaklu.
Tekst: Andrzej Pilipiuk
Reżyseria:�Michał�Białecki
„Czerwona�gorączka”
Obsada:
1.�dr�Skórzewski�-�Jarosław�Karpuk�
2.�prof.�Wozniesieński�–�Marian�

Wiśniewski
3.�Dzierżyński�–�Jakub�Piwowar-
czyk
4.�Pokrywkin�–�Maciej�Kaczor
5.�Sąsiad�/�Izomierow�/�Obywatel�/�
Bandzior�–�Piotr�Zawadzki
6.�Waśka�/�Ochroniarz�/�Żeleznikow�
–�Grzegorz�Cinkowski
7.�Kierowca�/�Mężczyzna�/�Stiopa�/�
Aresztant�–Jakub�Podgórski
8.�Sąsiadka�–�Joanna�Romaniak
9.�Natasza�–�Paulina�Strojkowska
10.�Demon�–�Piotr�Warszawski
Realizatorzy:
1.�reżyseria�–�Michał�Białecki

2.�II�reżyser�–�Piotr�Zawadzki
3.�reż.�światła�–�Kazimierz�Mariusz�
Blacharski
4.�muzyka�–�Jarosław�Strzała
5.�kostiumy�/�rekwizyty�–�Kamila�
Baran
6.�scenografi�a�–�Michał�Białecki
7.�kierownik�produkcji�–�Paweł�
JaNic Janicki  
8.�dekoracje�–�Bartłomiej�Latoszek��
9.�militaria�–�Jan�Dolniak
10.�producent�–�Andrzej�Dolniak
11.�koordynacja�–�Robert�Dyja

„Czerwona�gorączka”�
Teatr�Nowy�w�Zabrzu�i�Sztolnia�Królowa�Luiza�zapraszają:�Premiera:�5�i�6�września

ZDJĘCIA:�PAWEŁ�JANIC�JANICKI
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„Czyste
Powietrze”
dotarło do Zabrza

 „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...”

Ponad 4 mln zł dofinansowania dla Zabrza na 
realizację kolejnego etapu Programu Ogra-
niczania Niskiej Emisji (PONE) dla budyn-
ków jednorodzinnych. Umowę w tej spra-
wie podpisali 12.08. w zabrzańskim Ratuszu 
prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik 
i prezes Funduszu Tomasz Bednarek. Jedno-
cześnie podpisano porozumienie o utworze-
niu na terenie gminy Punktu Przyjmowania 
Wniosków w ramach Programu Czyste Po-
wietrze.

- Zabrze już od wielu lat prowadzi działania na 
rzecz niskiej emisji na terenie miasta. Czego dowo-
dem jest już 11 edycja programu ograniczenia ni-
skiej emisji,  skierowana do mieszkańców gminy.
Na do� nansowanie przeznaczyliśmy w tym roku ponad 4 
mln zł. Dzięki temu w ponad 200 budynkach zlikwidowane 
zostaną stare nieefektywne źródła ciepła. Powstaną instalacje 
fotowoltaiczne i solarne, a część budynków przejdzie termo-
modernizację – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

Środki za pośrednictwem urzędu zostaną przyznane miesz-
kańcom Zabrza. Łącznie planowanych jest 460 inwestycji, 
w tym: instalacja 40 kolektorów słonecznych, docieplenie 
ścian 45 budynków, docieplenie dachów 40 budynków, 
wymiana okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji 
fotowoltaicznych oraz modernizacja 210 źródeł ciepła.

- Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priory-
tetowym dla Zabrza. Od lat przeprowadzamy szereg 
inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy 
termomodernizacji blisko 100 miejskich obiektów za 
kwotę ponad 100 mln złotych. W ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowane zostały dotąd 
4593 zadania o wartości ponad 66 mln zł. Podpisana dziś 
umowa to kontynuacja podejmowanych od 2009 roku 
działań miasta oraz WFOŚiGW w Katowicach – mówi 
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W czasie spotkania Zabrze przystąpiło także do pro-
gramu Czyste Powietrze, dołączając tym samym do grona 
40 miast, których mieszkańcy mogą składać stosowne 
wnioski bezpośrednio w urzędzie miejskim.

- Bardzo nas cieszy, że gmina zdecydowała się na 
zawarcie dziś z Funduszem porozumienia, dotyczącego 
powstania w Zabrzu Punktu Przyjmowania Wniosków 
w ramach Programu Czyste Powietrze. Mieszkańcy będą 
mogli teraz składać wnioski o dofinansowanie bezpośred-
nio w gminie, bez konieczności jazdy do naszej siedziby 
w Katowicach – dodaje Tomasz Bednarek.

Do tej pory w ramach rządowego programu Czy-
ste Powietrze Zabrzanie złożyli w katowickiej siedzibie 
WFOŚiGW 129 wniosków na łączną kwotę 1 211 560 zł.

OPRACOWANIE: WFOŚIGW W KATOWICACH
ZDJĘCIA: MIROSŁAW CICHY
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Nikogo nie pozostawi obojętnym
Rozmowa�z�Jackiem�Kawalcem,�aktorem�teatralnym,�serialowym,�fi�lmowym�i�wokalistą

Przyznam uczciwie, że monodram nie jest moją ulubioną formą 
sceniczną. Wolę spektakle wieloobsadowe. Oglądając jednak „Ta cisza, 
to ja”, widz ulega złudzeniu, że wcale nie patrzy na monodram. Jak 
tego dokonałeś?

Monodram to spektakl, w którym gra jeden aktor. Ale jeden aktor to 
nie znaczy jedna postać sceniczna. Ja w tej sztuce wcielam się w różne 
osoby. Główną jest postać Jakuba - aktora, niegdyś sławnego i uwielbia-
nego przez szeroką widownię, znanego z talentów i dokonań scenicznych 
i estradowych, który z powodu choroby alkoholowej staje się bezdomnym. 
Są też inne postacie, które Jakub spotyka na swej drodze. Jest ich wiele: 
śmierć, która przychodzi po niego pod postacią dziwki, terapeuta z kliniki 
odwykowej, strażnik miejski, psychiatra, Bóg, diabeł, bezdomny pies 
przygarnięty przez Jakuba i wiele innych, z którymi bohater prowadzi 
dialogi, niekiedy zabawne, niekiedy tragiczne, niekiedy tragikomiczne. 
Ja podczas przedstawienia wcielam się w te wszystkie postacie i mówię 
ich głosami. Zresztą sam Jakub jest w tym spektaklu różny - co chwilę 
inny - mieni się różnymi kolorami. Widzimy go trzeźwego, pijanego, 
wesołego, kiedy odstawia stand up na ulicy, żeby dostać kasę na browar 
i w rozpaczy, kiedy na głodzie alkoholowym rozlicza swoje życiowe straty 
i swój upadek. Widzimy też jego walkę o godność jako człowieka i o to, 
żeby przestać pić. 

Jak to się zadziało, że stałeś się „Ciszą”? 
Po prostu gram rolę, dobrze napisaną przez autora - Jana Jakuba Należy-

tego. Historia opisana w tej sztuce jest mocno autentyczna. Widownia nie 
znosi fałszu, zwłaszcza młoda widownia. Kiedy gram rolę - postać sceniczną, 
to muszę się nią stać na scenie naprawdę. Muszę nią być tu i teraz. A bohater, 
którym się w tym spektaklu staję mówi: „Kiedyś było o mnie głośno. Teraz 
jest o mnie temat cicho. Mówię, ale nikt mnie nie słyszy. Słyszycie? Jest cisza. 
To ja jestem tą ciszą. Ta cisza, to ja… Ale jeszcze będę kiedyś mówił wam 
o miłości, a czas będzie miał dla mnie jakieś znaczenie, tylko… przestanę 
pić”. I w tych słowach jest nadzieja, bo wszystko jest kwestią zwycięstwa 
nad nałogiem i nad sobą samym.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam „Ciszę…”, tak poczułam się tak, 
jakbym to ja była tą „Ciszą”. Tak ogromne emocje, których tak naprawdę 
nie potra� łam zde� niować: nie wiedziałam co powiedzieć, co myśleć. 
Jakiś wstrząs, szok… Inni widzowie też tak reagują? 

Przeważnie tak. Szok i wstrząs, to reakcje, które staram się świadomie 
wywołać w widzu. Nie chcę, by widz był obojętny. Inaczej nic by w nim 
po tym spektaklu nie zostało. Sztuka, która w człowieku nie zostawia nic 
po sobie jest jak guma do żucia. Sztuka powinna być impulsem do samo-

dzielnego myślenia. Silnym impulsem. Ale by tak się stało, sztuka musi 
w pewien sposób przyciągać, być atrakcyjną. 

Powiedziałeś, że ten spektakl, śmieszy do rozpuku, daje do myślenia 
i wzrusza do łez. Daje do myślenia i wzrusza do łez, ok, zgoda, ale czy 
śmieszy do rozpuku? No chyba, że ten śmiech to jakiś wentyl bezpie-
czeństwa. Nie od dziś wszak wiadomo, że jeśli coś nas bardzo przejmie, 
potra� my wybuchnąć niekontrolowanym, nerwowym śmiechem.

Grywam ten tekst dla bardzo różnej widowni i im bardziej jest ona 
zróżnicowana, tym lepiej. Zdarzało mi się grać dla ludzi, którzy praw-
dopodobnie byli pierwszy raz w życiu w prawdziwym teatrze, a książkę 
mieli ostatnio w rękach w szkole podstawowej, ale i dla bywalców festiwali 
teatralnych z naukowymi tytułami. Im różnorodniejsza jest widownia tym 
lepiej dla sztuki. Najlepiej, kiedy ta widownia jest odpowiednio wymieszana. 
Zapewniam cię, że są widzowie, którzy na tym spektaklu bawią się, wręcz 
rechocą ze śmiechu. I tym lepiej, bo kiedy zaraz po kabaretowej wręcz 
scenie, w której bohater odstawia one man show na ulicy, żeby zarobić na 
� aszkę i bawi przechodniów żartując z własnego pijaństwa, widzimy go 
w ataku delirium, to efekt jest tym silniejszy i śmiech zamiera widzom na 
szeroko otwartych ustach.

Alkoholizm, nałóg niezaprzeczalny, miłość bardzo często też można 
postrzegać jako nałóg i rzeczywiście oba bardzo często się ze sobą łączą. 
A aktorstwo może być nałogiem?

Dla mnie jest z pewnością. Tyle, że aktorstwo i w ogóle szerzej poj-
mowane bycie na scenie (bo pracuję też jako wokalista rockowy w kilku 
koncertowych projektach muzycznych), nie jak alkoholizm tak wynisz-
czające. Wręcz przeciwnie. Dla mnie jest pozytywną wymianą energii 
z innymi ludźmi. Czasem bardzo silnej energii. I nawet, kiedy schodzę 
po spektaklu o 1,5 do 2 kilogramów lżejszy, to czuję się bogatszy o kolejne 
ważne doświadczenie. Podobnie czują się ci, którzy spektakl lub występ 
muzyczny oglądali. Świadczą o tym dyskusje i opinie widzów bezpośrednio 
po przedstawieniach.

Ja pokusiłabym się nawet o taką tezę, że alkoholizm i miłość to cho-
roba, choroba psychiczna? A czy aktorstwo można też tak zde� niować?

Aktorstwo jednak pod tym względem się mocno różni. Alkoholizm, 
czy miłość są wynikiem chemicznego stanu naszego mózgu. Brakiem 
lub nadmiarem konkretnych substancji chemicznych. Są na to naukowe 
dowody. Natomiast aktorstwo to także, a może przede wszystkim suma 
umiejętności i doświadczenia warsztatu scenicznego. Sama chęć, czy nawet 
pragnienie występowania na scenie nie wystarczy, by przez 80 minut solowej 
obecności na scenie skupić uwagę widzów. 

Przyjmijmy jednak, że to nałogi. W spektaklu „Ta cisza to ja” faktycz-
nie wszystkie trzy coś ze sobą łączy? To tylko wizja autora tekstu? Czy 
w realnym świecie może być to także spójne?

Myślę, że to wyłącznie symboliczne połączenie. Choć rzeczywiście, tak 
jak dla nałogowca kolejna � aszka, czy działka narkotyku jest w stanie na 
moment zagłuszyć ból istnienia, tak artyście akt twórczy może również 
przynieść pewną ulgę. Kiedy ja chcę na scenie, czy ekranie pokazać emocje 
cierpiącego człowieka, to nie mogę tego udawać. Byłoby to nieznośnie 
fałszywe. Dlatego pod stany emocjonalne odtwarzanej postaci podkła-
dam sobie w głowie różne trudne emocjonalnie sytuacje z własnego i nie 
tylko własnego życia. W ten sposób przy okazji pracy scenicznej niejako 
oczyszczam swoją duszę, trochę tak, jak robią to pacjenci w czasie spotkań 
z psychoterapeutą. 

Warto zaznaczyć, że spektakl ma walor terapeutyczny, bo grasz go 
nie tylko na scenicznych deskach.

Nie tylko terapeutyczny, także pro� laktyczny. Młodzież, która ogląda 
spektakl jest pod wrażeniem tej historii. Dzięki niej dostrzega zagrożenia 
jakie niesie ze sobą utrata kontroli nad sobą związana z użyciem substancji 
uzależniających, a w konsekwencji utrata kontroli nad własnym losem. 
Na mojej stronie internetowej zobaczkawalca.pl oprócz wideo-zapisu 
całego spektaklu dostępne są także materiały wideo z relacjami młodych 
ludzi nagranymi bezpośrednio po obejrzeniu przedstawienia, które o tym 
świadczą. Zdarzyło mi się kiedyś zagrać ten monodram podczas sym-
pozjum terapeutów uzależnień zorganizowanego na terenie zakładu 
karnego w Grudziądzu, gdzie znajduje się specjalny oddział „Atlantis” dla 
uzależnionych kobiet, skazanych za przestępstwa popełnione w związku 
z chorobą alkoholową. To było naprawdę wyjątkowe doświadczenie, zagrać 
ten spektakl dla widowni w połowie złożonej z terapeutów, a w połowie 
z osadzonych kobiet, mających za sobą różne, niekiedy bardzo tragiczne 
historie będące skutkiem uzależnienia bądź współuzależnienia z ich part-
nerami. Na tym sympozjum osobiście poznałem jedną z najwybitniejszych 
w Polsce specjalistek terapii uzależnień - Ewę Woydyłło, z którą długo 
i szczerze wtedy dyskutowaliśmy. Potem pani Ewa przyprowadzała do 
teatru na moje przedstawienie kilkukrotnie swoich pacjentów w ramach 
terapii. Już przed premierą teatralną reżyser tego spektaklu Dariusz Szada-
-Borzyszkowski zorganizował mi niesamowite doświadczenie w postaci 
pierwszej próby generalnej - specjalnego pokazu dla skazanych w zakła-
dzie karnym w Białymstoku. Grałem wtedy dla kilkudziesięciu mężczyzn 
stłoczonych w małej salce więziennej świetlicy na scence, którą były cztery 
złączone ze sobą stoły. Bez teatralnego oświetlenia, kurtyny i tym podobnych 
teatralnych udogodnień. Zanim zacząłem spektakl, słyszałem z widowni 
różne nieprzyjazne pomruki w rodzaju: : „Co nam tu jakiś Kawalec będzie 
pierdolił antyalkoholowe pogadanki. Co on wie ożyciu? Niech spierdala”. 
Kilka minut potem ci, którzy to mówili rechotali ze śmiechu w momen-
tach, w których reżyser, autor i aktor spektaklu zaplanowali takie reakcje, 
i słuchali w absolutnym skupieniu i uwadze, kiedy sytuacja sceniczna 
tego wymagała. Twardziele spod cel, którzy obawiają się odsłonić swoje 
prawdziwe emocje przed współwięźniami mieli w oczach prawdziwe łzy, 
kiedy na tej prowizorycznej scence zobaczyli lustrzane odbicia swoich 
losów. Kilkunastosekundowa cisza po zakończeniu, a potem długie brawa 
i aplauz tej widowni. Ich wyciągnięte do mnie do uścisku dłonie, ich pełne 
zrozumienia spojrzenia były chyba najwyższym w mojej zawodowej karierze 
honorarium, jakie dostałem za swoją pracę. 

Od kiedy widziałam spektakl w sieci, marzę o tym, by móc zobaczyć 
go na żywo. Oby jak najszybciej było to możliwe…

Mam nadzieję, że tak się stanie. Choć nie grywam tego spektaklu czę-
sto, bo nie sprzedaje się on jak ciepłe bułeczki teatralne, którymi bywają 
lekkie komedie, w których również niekiedy występuję. Nawet najlepiej 
od strony technicznej zrealizowane przedstawienie na ekranie nie zastąpi 
energetycznego połączenia, jakie następuje pomiędzy aktorem a widzami 
podczas spektaklu na żywo. Mimo, że umieściłem w ramach programu 
Kultura w Sieci Narodowego Centrum Kultury wideo-zapis tego spektaklu 
w Internecie, nie zamierzam przestać go grać. Przecież jestem od niego 
uzależniony :-)

ROZMAWIAŁA HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK

„Ta cisza to ja”: 
monodram Jacka Kawalca
Występuje:�Jacek�Kawalec
Autor�tekstu:�Jan�Jakub�Należyty
Reżyseria:�Dariusz�Szada-Borzyszkow-
ski
Efekty�specjalne:�Maciej�Pol�
Muzyka:�Maciej�Mucha�
Projekt�scenografi�czny:�Jarosław�
Perszko�
Czas�trwania�spektaklu:�1�godz.�20�min
Koordynator�projektu:�Agnieszka�
Perzyńska�-�właścicielka�agencji�
Kreatywna�Pantera
Więcej�na�http://zobaczkawalca.pl/12-
2/.�Strona�zobaczkawalca.pl�powstała�
na�potrzeby�realizacji�projektu�„Kultura�
w�sieci”,�realizowanego�przez�Minister-
stwo�Kultury�i�Dziedzictwa�Narodowe-
go�i�Narodowe�Centrum�Kultury.
Najbliższe�terminy:�10.09.,�24.09.�
i�15.10.,�godz.�20.00
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XXI wiek? Bez dostępu do Internetu! 
MOGŁOBY�SIĘ�WYDAĆ,�ŻE�TE�DWA�POJĘCIA�SIĘ�WYKLUCZAJĄ…�NO�OTÓŻ�NIEKONIECZNIE.

Pamiętacie, Drodzy Czytelnicy, pytanie wieńczące jeden z moich 
niedawnych artykułów: „Klik: I robisz, co chcesz?”, co by było gdyby, 
nagle i na zawsze „odcięli” nam Internet? Tekst kończył się tak, że 
przy takim zjawisku, pandemia koronawirusa, ma „na noc”. Można 
by pomyśleć, że to przesada, a porównanie co najmniej niestosowne. 
Być może? Sama jednak na własnej skórze przekonałam się, jak czuje 
się człowiek bez dostępu do Internetu. Nie polecam! – Gdyby nagle 
odłączyli Internet, nie bylibyśmy w stanie zrealizować wielu zadań – 
mówi profesor Adam Bartoszek z Instytutu Socjologii Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. – To tak zarówno w zakresie 
obywatelskim, jak i zawodowym, prywatnym i wiadomo, że blokowanie 
internetowej komunikacji nie jest dobre. Dziś to narzędzie niezbędne 
dla społeczności pod każdym względem. Internet wszak ułatwia 
chociażby kontakt z osobami nam bliskimi, z którymi na osobisty 
nie mamy sposobności, bo na przykład mieszkają na drugim końcu 
Polski, czy Europy. Funkcjonowanie cywilizacyjne bez Internetu wydaje 
się być po prostu niemożliwe – podkreśla profesor Adam Bartoszek.

Spytacie z pewnością o te odczucia… Jak czułam się bez dostępu 
do Internetu? Ja należę do pokolenia, które jeszcze pamięta czasy, gdy 
tak zwana sieć nie pochłaniała nas w żadnym stopniu i co dziś może 
wydać się zaskakującym, dało się żyć! Niemniej, jeśli ktoś prowadzi 
biznes niemal w 100% zależny od Internetu, to życie na pewno jest 
utrudnione. Tu bardzo, bardzo mocno chcę zaznaczyć: na czerwono 
wyboldować, nie jestem fanką wirtualnego świata. To taki paradoks 
i śmiesznostka osoby, która prowadzi biznes internetowy, a Internetowi 
mówi zdecydowanie: „NIE”! No nie mówi, bo nie może, ale gdyby 
mogła, to by powiedziała bez chwili wahania.

Ostatnie dwa tygodnie lipca (zaplanowane wcześniej terminy z uwagi 
na pandemię, musiałam poddać korekcie, co mocno skomplikowało 
mój cykl wydawniczy) przyszło mi spędzić na takim końcu świata, 
gdzie Internet nie docierał, a jeśli tak, to co chwilę zrywał łączę. Przy 
konieczności wydania nowego numeru gazety w takim miejscu, 
możecie wyobrazić sobie, co przeżywałam, usiłując temu zadaniu 
sprostać. Cud prawdziwy, a raczej nadprzyrodzone, magiczne chyba 
zdolności mojego gra� ka, że Goniec Górnośląski sierpień 2020 ukazał 
się w terminie. 

„Kto jedzie na urlop z laptopem i musi mieć Internet?” – niejed-
nokrotnie słyszałam ten kąśliwy komentarz. Otóż, jak sądzę, nie 
jestem obecnie jakimś odosobnionym przypadkiem, dziwolągiem, 
bo dziś wiele osób podróżuje z laptopami i nawet w trakcie urlopu 
często z nich korzysta. A obserwując wielokrotnie w różnych kon-
tekstach wspominanych „grzebaczy” w telefonach, które przyklejone 
są do ucha, nosa, ręki, czy czego tam jeszcze, myślę, że w podobniej 
do mojej sytuacji nie wiem, czy daliby radę. Dziś każdy (prawie) 
turysta przyjeżdżając do hotelu, ośrodka wczasowego, najpierw pyta 
o dostęp do Internetu. W następnej kolejności o lokalną gastrono-
mię, pogodę, czy odległość obiektu od plaży. Jestem przekonana 
o tym, że jeśli szefostwo ośrodka, w którym spędzałam urlop, nie 
rozwiąże problemu braku sieci, to co poniektórzy wczasowicze 
na pewno się wykruszą. Ja na pewno grubo się zastanowię, czy 
pokuszę się o jakiś dłuższy pobyt. Brak Internetu, to dziś niestety 
dla mnie spory dyskomfort. Co interesujące! W roku ubiegłym, 
ośmielę się zauważyć, że w tym temacie było tam ciut lepiej. Bo 
gdy zawróciłam uwagę na to pani kierowniczce, była wyraźnie 

zaskoczona i zmieszana, że pamiętam i że jest cokolwiek inaczej, 
niż to, co usiłowała mi wmówić.  Widząc, że tak łatwo nie odpusz-
czę, udostępniła mi niechętnie ogólnodostępną i bezpłatną dla 
wczasowiczów sieć tegoż ośrodka. Słabiuteńką, ale zawsze jakąś! 
Zatem może to zła wola nieskorych do pomocy włodarzy obiektu 
, a nie „mikroklimat” miejsca?

Z drugiej strony (mnie ogromnie!) cieszy fakt, że jeszcze zdarzają 
się takie ostoje, gdzie cywilizacja nie dotarła. Na pewno wspaniale 
można w nich wypocząć, wyłączyć,  zresetować się, odstresować, 
zrelaksować i przestawić na tryb połączeń alarmowych.

Pandemia pokazała i pokazuje, jakim dziś dobrodziejstwem jest 
Internet. Gdyby nagle i gwałtownie go odłączyli? Ciężko to sobie 
wyobrazić! Apokalipsa? Raczej nie! Masowych samobójstw też nie 
wróżę. Taki dramatyzm wydaje się być na wyrost. Depresja? Już 
prędzej. To oczywiście takie dywagacje z pogranicza ponurego 
żartu, którego tu więcej, niż tego na serio. Niemniej sądzę, że wiele 
osób co najmniej, poczułoby się dziwnie zagubionych. – Nagłe i nie-
spodziewane „odcięcie” od pewnego medium zawsze powodowało 
dezorientację. Myślę, że może być powodem do jakiś zachowań nawet 
autoagresywanych, czy agresywnych społecznie. Sieć musi obecnie 
być. Bez niej o dyskomfort, a nawet panikę u co poniektórych, 
a zwłaszcza tych uzależnionych od Internetu nie byłoby, jak sądzę, 
trudno. Warto przypomnieć, że Internet na pewno jest nieocenionym 
dobrem cywilizacyjnym, jednak należy pamiętać, jakie zagrożenia 
nieść może, jakie zachowania, sytuacje niepożądane wywoływać – 
kwituje profesor Bartoszek.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Jednym z przestępstw, które szczególnie wywierają na-
cisk na świadomość społeczną są przestępstwa prze-
ciwko wolności seksualnej i obyczajności. Ustawodawca 
szczególnie potraktował takie przestępstwa wobec ma-
łoletnich, poniżej 15 roku życia. W ostatnich tygodniach 
coraz częściej pojawiają się ten temat sprawy, które zaj-
mują uwagę opinii publicznej. W niniejszym artykule 
wstępnie zapoznamy się z regulacją karną, odnoszącą się 
do tej sprawy oraz tzw „niebieskiego pokoju”.

Zgodnie z treścią art. 200. § 1. kodeksu karnego: „Kto obcuje 
płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej 
osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się 
takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawie-
nia wolności od lat 2 do 12.” Niniejszy przepis został wprowadzony 
z dwóch powodów po pierwsze, aby zapewnić prawidłowy rozwój 
małoletniego, po drugie, aby był przestępstwo było umyślne. Zgodnie 
z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, należy zapewnić harmonijny 
rozwój małoletniego, a nadto sprawca musi być świadomy, iż osoba 
pokrzywdzona jest nieletnia. Przestępstwo ma charakter skutkowy, tzn. 
dopuszczenie się przez sprawcę kontaktu seksualnego z małoletnim, 
czyli osobą poniżej 15 roku życia lub też innej czynności seksualnej.

Co do pojęcia „obcowania płciowego i innej czynności seksualnej” 
należy rozumieć, iż jest to jakakolwiek czynność, której wynikiem jest 
podjęcie przez małoletniego innych czynności seksualnych. Chodzi 
tutaj o wpływ sprawcy na zachowanie małoletniego, który nie tylko 

zgadza się na te czynności, ale i również podejmuje inicjatywę zazna-
czając, iż to działanie jest pod wpływem sprawcy.  

Należy również wskazać, iż (chodź niezwykle rzadko) zdarza 
się również przestępstwo wykorzystania osób pełnoletnich przez 
małoletnich. Pomimo tego, iż tematyka jest bardzo obszerna, w tym 
miejscu należy wskazać, iż doktryna oraz orzecznictwo jednoznacz-
nie wskazują, że w sytuacji gdy małoletni sprawca (poniżej lat 15) 
dopuszcza się zgwałcenia osoby dorosłej, to mimo iż ta dorosła osoba 
obcuje płciowo (choć wbrew swojej woli) z małoletnim, nie mamy 
być do czynienia z przestępstwem z art. 200 § 1 kodeksu karnego. 
Warto przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16.05.2008 r., 
(sygnatura akt: II KK 338/07) w którym to  słusznie stwierdził: „Usta-

wodawca używając w art. 200 § 1 k.k. pojęcia «doprowadza» wyłączył 
z penalizacji takie działania, w których sprawca nie doprowadza sam 
małoletniego do czynności seksualnej, a uczestniczy w niej na skutek 
zachowania małoletniego”.

Jednakże Sąd powinien przesłuchać pokrzywdzoną osobę, czyli 
małoletniego. W związku z tym w sądach powszechnych powstały 
specjalnie na ten cel wydzielone pokoje, czyli tzw. „niebieskie pokoje”. 
Nazwa tego pokoju wzięła się od wnętrza. Taki pokój wyposażony 
jest w nieliczne miękkie zabawki sprzyjające przyjaznej atmosferze, 
a jednocześnie nierozpraszające uwagi przesłuchiwanego dziecka. 
Wyposażeniem standardowym jest papier oraz kredki i ołówki na 
blacie stolika, przy którym zajmuje miejsce dziecko. Elementy te 
wykorzystywane są przez dziecko m.in. do rozładowania napięcia 
emocjonalnego, związanego z czynnościami procesowymi. W trak-
cie przesłuchania uczestniczy sędzia oraz psycholog, bez ingerencji 
osób postronnych.

Z doświadczenia wynika, iż w praktyce sądowej, w pierwszej ko-
lejności sąd przesłuchuje o� arę – małoletniego w tzw. „niebieskim 
pokoju”. Rzeczony „niebieski pokój” jest przystosowany do o� ary – 
małoletniej, gdzie powinna się czuć komfortowo w trakcie wysłuchania 
przez sędziów, psychologów. Natomiast należy pamiętać, że każdą 
sprawę należy oceniać indywidualnie, a te zeznania małoletniego są 
jednym z dowodów w sprawie.

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
WSPÓLNIK LAW & TAX KANCELARII ADWOKACKIEJ MATEROWSKI 

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

Przestępstwo seksualne wobec 
małoletnich i tzw. „niebieski pokój”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemiana-
owicach Śląskich zaprasza na wspólne świętowanie.  Warto zapisać 
w kalendarzu datę  26 września.

Ale nie tylko bo do października uczestników czeka moc wydarzeń, 
które odbędą się w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej-

-#wiktoria1920” - NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 ogłoszonego 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będą to 
wywiady oraz wykłady i wywiad online, konkursy, gry, wystawa, 
pokaz grupy rekonstrukcyjnej.

Program wieloletni „Niepodległa” ma na celu świętowanie od-
zyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świado-
mości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową 
państwowości. Proponowane przez nas działania będą miały za 
zadanie  umacnianie poczucia wspólnoty lokalnej i państwowej 
poprzez pryzmat losów naszej małej Ojczyzny i jej mieszkańców 
na tle historii Polski. 

MBP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
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Łosprówki o Mysłowicach
Połosprowiać zawszeć to przyjemność 
ogromna, a połosprowiać o mieście, któ-
re zacny jubileusz 660-lecia obchodzi, to 
jakie to łosprawnianie interesującym do-
datkowo być może…

I tak właśnie jest! A gdy jeszcze do naszych łosprówek 
dodamy niecodzienną oprawę, to nie tylko o uciechę 
nie będzie trudno, ale i o zachwyt. Jeśli połączymy te 
wszystkie elementy pod hasłem „Niech żyje Rynek!”, 
a naszą wisienką na torcie, albo Rynku raczej będzie 
lato, to czego chcieć więcej. Lepszego scenariusza nie 
moglibyśmy sobie chyba wymarzyć! 

A scenariusz został oparty na pomyśle co najmniej ory-
ginalnym, którego tropem mogliby pójść i inni włodarze, 
by w taki sposób o historii swoich miast opowiedzieć. Jaki 
to sposób zatem, że kopiowanie go tak cenne być może? 
Dzieje Mysłowic w artystycznej realizacji Zbigniewa 
Stryja opowiedziane cyklem czterech teatralnych spektakli 
w klimacie dawnych ulicznych widowisk po śląsku w wy-
konaniu Tyjatru Elwrów. 660 lat – data niebywała, która 
robi wrażenie, a na pewno daje materiał, który każdy chce 
zgłębiać, analizować, interpretować, a w końcu adaptować 
na potrzeby sceniczne. Jest o czym opowiadać. A czy łatwo 
jest opowiadać o tym z lekkim przymrużeniem oka? – To 
zależy, jaki ma się do tego stosunek – mówi Zbigniew 
Stryj, autor i reżyser „Łosprówek o Mysłowicach” – Jeśli 
roztropnie podejdziemy to tychże tematów, jeśli zadamy 
sobie trochę trudu, by je poznać, to wydobędziemy fakty 
najbardziej ciekawe i atrakcyjne. To są podstawy. Jeśli 
pracuje się z profesjonalistami, którym się po prostu 
chce… użyję tu z pełną świadomością określenia… bawić 
w Tyjater Elwrów, to jest to taki imperatyw: zróbmy to, 
by widzów to bawiło, a przy okazji, przemyćmy nabytą 
wiedzę – stwierdza Zbigniew Stryj. – Sam nie miałem 
świadomości, że tyle lat liczy sobie ten gród i że jego 
historia jest taka imponująca: mówiliśmy o pierwszych 
właścicielach tego miasta, kolei, rozwoju górnictwa, 
ciekawych postaciach, takich jak Fryderyk Chopin, czy 
Aleksander Dumas, którzy mieli swoje epizody związane 
z Mysłowicami – dodaje.

Skąd pomysł, by sięgnąć do scenek rodzajowych 
prezentowanych niegdyś przez elwry na miejskich jar-
markach? – „Zaczęło się w Mysłowicach” dosłownie i w 
przenośni. Rok temu miałem przyjemność pracować 
z fantastyczną ekipą, która odpowiadała za produkcję 
widowiska plenerowego upamiętniającego datę 100-lecia 
powstań śląskich pod takim właśnie tytule: „Zaczęło się 
w Mysłowicach”. Dostałem propozycję, by i w tym roku 
zrobić cykl czterech spektakli z okazji 660-lecia miasta. Ja 

nie jestem mistrzem pleneru, ale pamiętając to, jak w roku 
ubiegłym świetnie i sprawnie przebiegała współpraca, nie 
zastanawiałem się długo. Pomyślałem, że trzeba wymyślić 
coś, co będzie prawdziwie, a nie coś, co będzie odbębnio-
nym plenerem-protezą. Byle czym, byle by było. Skoro 
miasto śląskie, to odwołajmy się do elwrów, czyli grup 
wędrownych gawędziarzy, pieśniarzy, którzy odwiedzali 
parki, skwery miejskie, dając mini przedstawienia, często 
opierające się na sztuczkach kuglarskich, piosenkach 
i prostych historyjkach. Teatr prosty, uliczny, ludyczny, 
który posiłkuje się komizmem sytuacji, tekstu, ale właśnie 
w takiej konwencji trochę przedwojennej, z wpisanym 
dialogiem z widzem – tłumaczy Zbigniew Stryj.

- Dzieje Śląska, śląskich miast to świetna lekcja historii 
– mówi prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. – Ty-
jater Elwrów to nie jest nauka z książki. To jest nauka 
poprzez interakcję, muzykę, śpiew, teatr. O tym, co się 
w naszym mieście działo na przestrzeni tych 660 lat. 
Uważam, że Metropolia Śląsko-Zagłębiowska mogłaby 
wspólnie z aktorami, którzy w Mysłowicach tworzą ten 
zjawiskowy spektakl, przedsięwziąć taki duży projekt. 
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Katowice, Tychy i wiele 
innych miast w naszej Metropolii ma ciekawą historię, 
którą ich mieszkańcy chętnie sobie przypomną, poznają 
– podkreśla Dariusz Wójtowicz.

A z tą wiedzą w opinii dyrektora Muzeum Miejskiego 
w Mysłowicach bywa niestety bardzo różnie. – Historia 
uczy, że ludzie historii się nie uczą, nie znają. Szczególnie 
to widać w Mysłowicach, w których teren był bardzo 
mocno przez historię „zaorany”. Dziś żyjemy w takim 
tempie, że na zagłębianie się, zaangażowanie w przeszłość 
nikt nie ma czasu. Liczę na to, że nasze spektakle przełożą 
się na wiedzę, że ludzie przychodzili na Rynek po to, by 
czegoś się rzeczywiście dowiedzieć, a nie oglądać tylko 
„ładne obrazki” – zaznacza dyrektor Adam Plackowski.

A w przypadku takich właśnie „ładnych obrazków”, 
nieco z przymrużeniem oka, mądrych i inteligentnych, 
a jednocześnie prostych, ciepłych i bardzo zabawnych, 
nieco, dziś powiedzielibyśmy, kabaretowych, dla gawie-
dzi, jak to i drzewiej bywało, bo elwry swoimi występami 
dostarczały rozrywki, bardzo ważne jest wyczucie do-
brego smaku i nieprzekraczanie jednak pewnych granic 
– Z pewnością tak jest. Tutaj bardzo dobrym przykładem 
była ostatnia odsłona Tyjatru Elwrów, w której pojawia 
się osoba Kardynała Augusta Hlonda. Pisząc tekst, 
musiałem wziąć na warsztat bardzo poważną i ważną 
postać dla Śląska, Polski, Kościoła. No nie da się według 
mnie pokazać na plenerowej scenie na Rynku, na którym 
widzowie siedzą na leżakach przy lemoniadzie i piwie, 
jego historii w taki sposób, że któryś z aktorów kreuje 
jego postać. I to w sposób humorystyczny. No nie! To 
nie wypada. Tu była rozmowa o nim, ale postać jako 
taka na scenie się nie pojawia – mówi reżyser. 

W tym roku w wędrownych komediantów wcielili 
aktorzy: Dariusz Niebudek, Jacek Kawalec, Krzysztof 
Wierzchowski, Kazimierz Mazur, Paweł Janicki, Jan 
Woldan, Jakuba Piwowarczyk, Anna Białoń, Agata 
Śliwa. – Przekrój postaci był bardzo szeroki – mówi 
Anna Białoń. – Biorąc udział w spektaklach, mogłam 
nie tylko poznać Mysłowice, ale doskonalić swój warsztat 
aktorski. Współpraca, z takim artystami jak na przykład 
Dariusz Niebudek w roli Mikołaja II, którego żonę 
zagrałam, czy Kazimierz Mazur, Jacek Kawalec była nie 
tylko cenną nauką historii, ale i ważnym doświadcze-
niem zawodowym – mówi Anna Białoń. Jak zaznacza 
aktorka, specy� czny plenerowy spektakl w atmosferze 
luzu, był sporym wyzwaniem, a na pewno dobrym 
testem na koncentrację, chociażby dlatego, żeby skupić 
uwagę widzów na tym, co na scenie, a nie na tym co przy 
bufecie. Spektakle powstawały we współpracy z Muzeum 

Miejskim w Mysłowicach. – Przypomnieliśmy dziewięć 
takich najważniejszych, charakterystycznych faktów 
z historii miasta: między innymi to, co działo się wokół 
Kopalni Mysłowice, Kardynała Augusta Hlonda, Trójkąta 
Trzech Cesarzy, powstań śląskich.  Spisałem te fakty 
w formie, powiedzmy, scenariusza, który przedstawi-
łem do akceptacji reżyserowi widowiska. Tę akceptację 
zyskałem, a reżyser wedle tego co napisałem, stworzył 
własną autorską i bardzo atrakcyjną wizję tych faktów. 
Zespół Tyjatru Elwrów konsultował się zawsze jednak 
merytorycznie z nami. Każdy z czterech prezentowanych 
spektakli był wierny historii Mysłowic i zaskakiwał 
oprawą. Po prostu wielkie uznanie dla twórców – mówi 
dyrektor Muzeum Miejskiego w Mysłowicach 

Plenerowa organizacja przedstawień to dzieło Mysło-
wickiego Ośrodka Kultury, a nad produkcją wydarzenia 
czuwała agencja Jantom Art. – Mamy nadzieję, że to 
nie było pożegnanie, a jeśli, to na pewno nie na długo! 
Liczymy, że współpraca z artystami scen śląskich i nie 
tylko śląskich będzie się dalej rozwijała  - mówi dyrektor 
Michał Skiba. – Reaktywujemy cykl weekendowych 
spotkań pod hasłem „Niech żyje Rynek”! Najważniejsze 
dla nas jest to, że jest sztuka: spektakl, koncert i jest 
odbiorca. Bardzo cieszy to, że cykl ten wpisał się w życie 
naszego miasta. Nasi mieszkańcy już wiedzą, że warto 
przyjść w sobotę, w niedzielę na Rynek, bo będzie się 
działo – zaznacza Michał Skiba.

Oj, na pewno jeszcze nie jedno się zadzieje, bo jak 
zapowiada Dariusz Wójtowicz obchody 660-lecia na 
„Łosprówkach o Mysłowicach” się bynajmniej nie koń-
czą. A co będzie się działo? Zapraszam na nasze łamy 
oraz na www.goniec-gornoslaski.pl.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
ZDJĘCIA: TVN MYSŁOWICE, 

MYSŁOWICKI OŚRODEK KULTURY



Słynny musical � lmowy ze spektakularną 
rolą Whoopi Goldberg doczekał się scenicz-
nej odsłony w Chorzowie.

Musical tak naprawdę to barwna komedia sen-
sacyjna z zawrotną akcją i przeciekawą fabułą. 
Będąca świadkiem morderstwa, musi uciekać! 
Kto? Podrzędna szansonistka z podejrzanego 
nocnego klubu Deloris Van Cartier. Przed kim? 
Zabójcą, który na domiar złego jest kochankiem 
artystki. Z pomocą policji znajduje schronie-
nie w klasztorze. Już jako siostra Mary Clarence 
przeprowadza wbrew panującym tam surowym 
regułom prawdziwą rewolucję … o charakterze 
muzycznym i obyczajowym. 

Teatr Rozrywki wystawia „Zakonnicę w prze-
braniu” według tekstu Alana Menkena. Przypo-
mnijmy, że premiera miała odbyć się 3 kwietnia 
tego roku. 

To musical w dwóch aktach. Warto zaznaczyć, że 
spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 14 
roku życia. 

HGM
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Zawsze zbyt krótko jesteśmy razem
zawsze niedosyt i tęsknienie
zostaję sam z Twoim obrazem
i smutkiem na Twe odchodzenie.

Chciałbym choć minut parę jeszcze
drgających świtałem tych uniesień
ciepła co ciało pieści dreszczem
nim nas rozdzieli złota jesień.

Ja będę szukał lasu koloru
wspomnienia ładne chowając w duszy
czas nie zostawia nam wyboru
nie da się w przeszłe dni wyruszyć.

Zostanie echo słów zaklętych
w rozmowie która już wygasła
zachody słońca i świt piękny
i światła portowego miasta.

Zostaną zdjęcia i bursztyny
zgubione cienie na polanie
i rosy łzy ... te bez przyczyny
i tylko lato nie zostanie.

W tym odchodzeniu niech brzmi: wróci
łatwiejszy będzie w jutro krok
i przemijanie mniej zasmuci
bo lato wróci znów za rok.

 ZBIGNIEW STRYJ

Zakonnica w przebraniu 
– premiera już 10 września w Teatrze Rozrywki

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa oraz 
po pierwszych emisjach on-line, wyprodukowany specjalnie 
z okazji 60-lecia nadania Rudzie Śląskiej praw miejskich 
spektakl wraca na deski sceniczne rudzkiego MCK-u.

Trudno zatem przegapić taką okazję, by nie poznać 
opowieści o suwnicowej Gicie. Pełna ciepła i dobrego 
humoru to bowiem historia o miłości … z happy endem! 
Myślę więc, że nikogo długo przekonywać nie będzie 
trzeba, by w Gicie się zakochał. 

„Gita story” - Śląska komedia muzyczna w reżyserii 
i według scenariusza Zbigniewa Stryja – aktora, reżysera, 
poety, autora tekstów piosenek i sztuk teatralnych. Swoj-
ska opowieść o Śląsku, jego mieszkańcach i wartościach, 
opowiedziana przezabawnymi dialogami i piosenkami. 

Tekst (rymowany po śląsku!) i reżyseria: Zbigniew 
Stryj

Kompozycje muzyczne: Grzegorz Spyra, Bogdan 
Kisiel

Kostiumy: Dorota Zeliszek
Kierownictwo muzyczne: Marzena Mikuła-Drabek
Korepetycje wokalne: Martyna Kubiak
Ruch sceniczny: Dorota Furmaniuk
Inspicjent/koordynator: Weronika Skalska
Prapremiera: 5 października 2019, Miejskie Centrum 

Kultury im. Henryka Bisty
Występują: Anna Białoń, Jolanta Niestrój-Malisz, Nina 

Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew Stryj, Jan Woldan.     HGM

„Gita story” ponownie na scenie MCK 
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej

muzyka: Alan Menken

słowa�piosenek:�Glenn�Slater

scenariusz:�Cheri�Steinkellner,�Bill�Steinkellner

dodatkowy�scenariusz:�Douglas�Carter�Beane

musical�oparty�na�fi�lmie�Sister�Act�wytwórni�

Touchstone�Pictures�Mo��on�na�podstawie�

scenariusza�Josepha�Howarda

przekład:�Jacek�Mikołajczyk

reżyseria:�Michał�Znaniecki

choreografi�a:�Jarosław�Staniek

współpraca�choreografi�czna:�Katarzyna�Zie-

lonka

kierownictwo�muzyczne:�Mateusz�Walach

kierownictwo�wokalne:�Ewa�Zug

scenografi�a:�Luigi�Scoglio

kos��umy:�Małgorzata�Słoniowska

reżyseria�światła,�projekcje:�Dariusz�Albrycht

producent:�Estera�Sławińska-Dziurosz

asystent�reżysera:�Anna�Ratajczyk

asystent�choreografa:�Natalia�Gajewska

asystent�kos��umografa:�Magdalena�Wiluś

inspicjent:�Beata�Jabłońska-Rakoczy

sufl�er:�Katarzyna�Grad

rekwizytorzy:�Katarzyna�Grad,�Krzysztof�Szreter

OBSADA:�DELORIS�van�CARTIER:�Paulina�Magaj,�

MATKA�PRZEŁOŻONA:�Maria�Meyer,�MARIA�

PATRYK:�Marta�Tadla,�MARIA�ŁAZARZ:�Anna�Ra-

tajczyk,�MARIA�ROBERT:�Wiole��a�Białk,�MARIAN�

MARCIN�Z�TOUR:�Ewa�Grysko,�MARIA�TERESA:�

Dagmara�Żuchnicka,�OJCIEC�O’HARA:�Tomasz�Jedz,

CURTIS:�Bartłomiej�Kuciel,� JOEY:�Hubert�

Waljewski,�ERNIE:�Rafał�Gajewski,�PABLO:�Ma-

ciej�Kulmacz,�TJ:�Piotr�Brodziński,�TINA:�Alek-

sandra�Dyjas,�MICHELLE:�Joanna�Możdżan,�

KELNERKA:�Magdalena�Wojtacha,�GLINIARZ:�

Marek�Chudziński,�SIERŻANT�EDDIE:�Rafał�

Talarczyk,�GRACZ�W�BILARD,�TAKSÓWKARZ:�

Przemysław�Witkowicz,�DRAG�QUEEN:�Domi-

nik�Koralewski,�REPORTER�–�GŁOS:�Andrzej�

Lichosyt,�PROSTYTUTKA�/�KLIENTKA�Z�BARU:�

Barbara�Ducka�oraz�zespół�wokalny,�baletowy�

i�orkiestra�Teatru�Rozrywki

dyrygenci:�Joanna�Ślusarczyk�/�Mateusz�Walach

�Musical�Zakonnica�w�przebraniu��prezentowa-

ny�jest�na�podstawie�umowy�z�Music�Theatre�

Interna��onal�(Europe)�Ltd:�www.m��shows.eu�

logo�spektaklu:�Janusz�Różański

plakat:�Lidia�Kanclerz

 5 września - 9. edycja Narodowego Czy-
tania dzieł literatury polskiej pod patrona-
tem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
W poprzednich latach czytaliśmy m.in. „Pana 
Tadeusza”, „Lalkę”, „Ogniem i mieczem”, „Quo 
vadis”, „Wesele”, „Katarynkę”. Tym razem 
przypomnimy sobie „Balladynę” Juliusza 
Słowackiego. To wybitne dzieło polskiego ro-
mantyzmu. Dramat został ukończony w grud-
niu 1834 roku, a wydany pięć lat później 
w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie 
dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski 
powstania oraz debat nad wspólną historią 
i przyszłym losem narodu. Poeta połączył 
w tym utworze realizm i fantastykę, kon-
centrując się na analizie postaw i czynów 
bohaterów. 

Dziewiąta edycja akcji będzie miała 
nieco inną formę. Organizatorzy mając 
na uwadze bezpieczeństwo nas wszyst-
kich zadecydowali, że czytanie tym razem 
będzie wirtualne. Jak się to odbywało? 
Wszyscy chętni nagrali wybrany przez 
siebie fragment „Balladyny”. Wspólnie 
z Młodzieżowym Domem Kultury im. 
H. Jordana - współorganizatorem wy-
darzenia, nadesłane fragmenty/� lmiki 
zaprezentowane zostaną jako całość 5 
września 2020 o godzinie 12.00. Chcecie 
posłuchać i zobaczyć, jak Siemianowice 
Śląskie wspólnie czytają „Balladynę”!?! Za-
praszamy na: www.mbpsiemianowice.pl.

„Balladyna” Juliusza 
Słowackiego lekturą 
Narodowego Czytania



Wcześniej recenzje powieści, a teraz roz-
mawiamy z ich autorem o powstawa-
niu „Odnalezionego porteru” oraz „Ingi 
i Mutka” Marianem Piegzą, literatem, 
pisarzem i pedagogiem, świętochłowi-
czaninem.

 „Odnaleziony portret” oraz „Inga i Mutek” – 
dwie powieści można powiedzieć nawiązujące do 
siebie, będące pewną opowieścią i jej kontynuacją. 
Obie w znacznej części dzieją się w Świętochłowi-
cach. Czy zatem miasto to może być inspirujące 
dla literata, pisarza?

Najpierw był „Odnaleziony portret” – powieść, 
którą planowałem przez lata i wciąż odkładałem  
z braku czasu „na zaś”. Akcja w sporej mierze 
rozgrywa się w Świętochłowicach, tych dawnych 
i bardziej współczesnych. Książka się spodobała, 
więc powstała druga część, która zaczyna się 
w sierpniu 1939 roku, a kończy kilkadziesiąt lat 
później. Tutaj znów Świętochłowice są jednym 
z ważniejszych miejsc akcji. Z pewnością to 
miasta inspirowało mnie. Znam dobrze jego 
przeszłość, wszak pisałem, mówiłem na temat 
Świętochłowic wiele, wiele razy, więc najlepiej 
było mi umieścić wydarzenia w znanym mi 
mieście.  

„Odnaleziony portret” to pierwsza część opo-
wieści. Jej sukces zadecydował o napisaniu „Ingi 
i Mutka”?

Jak powiedziałem – tak. Wyciągnąłem też wnioski 
z poprzedniej książki, starałem się by była intere-

sująca dla większej grupy ludzi, nie tylko ze Śląska. 
Czytając recenzje mogę powiedzieć, że tak też się sta-
ło. Pisząc tę książkę już miałem w planach następną.

Czytelnicy Gońca Górnośląskiego z pewnością 
pamiętają nasze recenzje. Proszę krótko streścić 
obie powieści.

Trudno streszczać dwie obszerne książki, więc 
może powiem tylko, że akcja jednej i drugiej skupia 
się na dziejach kilku świętochłowickich rodzin. Ich 
losy jednak przeplatają się z sobą, a fabuła rozgrywa 
się w czasie kilkudziesięciu lat, więc możemy prześle-
dzić zmiany, te które zachodziły w świecie, w samym 
mieście, jak i w psychice, relacjach bohaterów. Stąd 
też możemy mówić o śląskiej sadze.

Czy ich bohaterowie mają swoje pierwowzory?
Owszem, niektórzy bohaterowie mają realne 

pierwowzory, lecz w ich dziejach fikcja prze-
plata się z rzeczywistością. Dlatego na pewno 
nie możemy powiedzieć, że dana postać w stu 
procentach jest wzięta z „realu”. Pisarz zawsze 
kreuje tworzone przez siebie postaci na zasadzie 
własnej wizji, na pewnego rodzaju odbiciu rze-
czywistości, która jednak została przetworzona. 
Przecież w książce są autentyczne wydarzenia 
z naszej, choćby tylko miejskiej, rzeczywistości, 
a że w tę rzeczywistość wtłoczeni są bohaterowie 
prawdziwi i fikcyjni, że jedni i drudzy mają 
w różnym stopniu oparte na prawdzie lub fikcji 
przeżycia – to już inna sprawa.

Nie jest tajemnicą, że w przygotowaniu jest 
kolejna część. Kiedy możemy spodziewać się wy-
dania?

Książka jest ukończona. Za kilka dni tra�  do 
wydawcy, a ukaże się w roku przyszłym – wios-
ną. Poznamy w niej przeszłość jednej z rodzin, no 
i tradycyjnie będą także dopowiedzenia do losów 
bohaterów z poprzednich książek.

ROZMAWIAŁA HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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Nasze recenzje
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Świętochłowice – miasto, które inspiruje literacko

Czy widzisz dźwięk?
Czy słyszysz kolor?
Smakujesz, dotykasz, czujesz?
A może tylko słyszysz i słuchasz?

Tematyką przewodnią festiwalu jest syne-
stezja, czyli tzw. równoczesne postrzeganie.

Nasi artyści wcielą się w synsetetów, próbu-
jąc wybrać program koncertu pod wcześniej 
narzuconym im przez odbiorców kolor/tona-
cję koncertu.

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

O różnych aspektach synestezji opowiedzą 
nasi specjaliści – prof. Marcin Trzęsiok, prof. 
Agnieszka Rogowska, prof. Lech Kołodziejczyk, 
dr Maja Drzazga Lech i Kaja Kosowska podczas 
serii podcastów-zapowiedzi koncertów.

Zapraszamy na stronę www.katonacje.pl – plat-
formę streamingową i miejsce kontaktu z odbiorcą.

Repertuar�Śląskiego�Teatru�Lalki�i�Aktora�
ATENEUM�w�Katowicach

06.09� nd� godz.�16:00� Babcia�na�jabłoni� Scena�Ateneum
12.09� so� godz.�11:30� Calineczka� Scena�Ateneum
13.09� nd� godz.�16:00� Calineczka� Scena�Ateneum
19.09� so� godz.�11:30� Piaskowy�Wilk� Scena�Ateneum
26.09� so� godz.�11:30� Miłość�do�trzech�pomarańczy� Scena�Ateneum
27.09� nd� godz.�16:00� Miłość�do�trzech�pomarańczy� Scena�Ateneum

GALERIA�ATENEUM,�UL.�3�MAJA�25,�SCENA�ATENEUM�UL.�ŚW.JANA�10

DYREKCJA�ZASTRZEGA�SOBIE�MOŻLIWOŚĆ�ZMIAN�W�REPERTUARZE

Dział�Organizacji�Widowni:�tel.�32��253�79�26,�32�602�92�56,�
e-mail:�dow@ateneumteatr.pl��

WRZESIEŃ�2020

Ceny�biletów�wstępu�na�spektakle�Śląskiego�Teatru�
Lalki�i�Aktora�Ateneum
Klient�indywidualny:�22�zł�–�w�dni�powszednie,�
weekendy�i�święta
Spektakle�premierowe:�25�zł            
Warsztaty�teatralne:�5�zł 

Do�50%�zniżki�od�ceny�biletu�indywidualnego�
uprawnieni�są:
�–�Uczestnicy�programu�„Babcia,�dziadek�i�ja”�,�

„Nas�troje�i�więcej”,��„Aktywny�senior”�
oraz�„Karta�EURO26”
�–�Widzowie�niepełnosprawni�

Karta�Dużej�Rodziny���
Posiadacze�uprawnieni�są�do�zakupu�biletów�z�
20%�zniżką�na�spektakle�weekendowe.�
Zniżka�nie�dotyczy:�grup�zorganizowanych,�
spektakli�odbywających�się�od�wtorku�do�piątku,�
spektakli�premierowych�oraz�okolicznościowych.�

„KaToNacje” – festiwal promujący katowickich 
artystów, prezentujący różnego tonacje (kolory) 
muzyki, z udziałem rodzinnych zespołów (nacje)
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HARMONOGRAM KONCERTÓW:

SCENA�ZA�SZYBĄ

19.09.2020�godz.�18:00�Adam�i�Anna�Krzeszowcowie�(wio-

lonczela�i�fortepian)

26.09.2020�godz.�18:00�Tomasz�Miczka,�Paweł�Miczka,�Mag-

dalena�Bąk�(obój,�skrzypce�barokowe,�klawesyn)

30.09.2020�godz.�18:00�Ewa�i�Grzegorz�Biegasowie�(sopran�

i�fortepian)

7.10.2020�godz.�18:00�Elżbieta�Grodzka-Łopuszyńska,�Julian�

Gembalski,�Henryk�Gembalski�(sopran,�klawesyn/fortepian,�

skrzypce)

10.10.2020�godz.�18:00�MagDuś�Duo�–�Bartłomiej�i�Magdalena�

Duś�(saksofon�i�fortepian)

KATOWICE�MIASTO�OGRODÓW

23.09.2020�godz.�18:00�Maria,�Jan�i�Piotr�Kudełkowie�(wokal/

fl�et,�gitary)

3.10.2020�godz.�18:00�Justyna�i�Piotr�Młynarczykowie�(viole�

da�gamba)

Fes��wal�jest�realizowany�dzięki�dofi�nansowaniu�Narodowego�

Centrum�Kultury�w�ramach�programu�„Kultura�w�sieci”.�Orga-

nizatorem�projektu�jest�Fundacja�Konsek�Kultury,�partnerem�

Katowice�Miasto�Ogrodów�–�Instytucja�Kultury�im.�Krystyny�Bo-

chenek,�a�patronat�honorowy�objął�Prezydent�Miasta�Katowice.
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