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smogobus. A wszystko w ramach akcji #nieTruj. 
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Spotkania, koncerty, spektakle

Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć
mi przyszło w kraju nad Wisłą?
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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zaprasza na listopadowe 

spotkania�autorskie�i�koncerty.�Nadchodzący�miesiąc�zapowiada�się�

niezwykle�ciekawie;�naszymi�gośćmi�będą�m.in.�Alek�Rogoziński,�Marcin�

Kącki,�Stasia�Budzisz,�Mariusz�Czubaj,�Jakub�Ćwiek,�Zbigniew�Rokita.�

Posłuchamy�śpiewaka�operowego�Jana�Marii�Dygi,�utworów�Marka�

Grechuty�i�Leonarda�Cohena�w�wykonaniu�zespołu�Plateau,�a�dla�miłoś-

ników�teatru�wystąpią�aktorzy�Teatru�Bez�Sceny�w�spektaklu�„Psiunio”.

Wszystkie�organizowane�przez�Bibliotekę�wydarzenia�są�bezpłatne,�ze�

względu�na�limit�miejsc�obowiązują�wejściówki.�W�trakcie�wydarzeń�

należy�zasłaniać�usta�i�nos.

Więcej�na:�www.mbp.katowice.pl.

Hmmm… No to chyba aż takiego szczęścia jak autorka powyższych słów – słynna Agnieszka 
Osiecka - niestety nie mam, bo nad Wisłą nie mieszkam (jej majestat mogę od czasu do czasu 
podziwiać w pobliskich Beskidach). Co najwyżej mogłabym zanucić: ja to mam szczęście, że w 
tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Rawą….       Str.7
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W�tym�niewątpliwie�pomoże�nam�

wspomnienie� lata.� Chociaż� trwa�

ono�tak�krótko,�za�krótko,�a�w�tym�

roku� znowu� aż� takie� słoneczne�

i�ciepłe�to�ono�nie�było,�myślenie�

o�nim�szczególnie�może�poprawić�

nam�nastrój,�gdy�listopad�zimnym�

wiatrem,� z� kroplami� deszczu� za-

wieje�nam�prosto�w�twarz.�Zerwie�

z�głowy�kapelusz,�a�nasz�szal�po-

frunie�daleko,�daleko,� niczym�wi-

rujący�słotny�liść.�A�w�dodatku�tak�

szybko� zapadający� zmrok,� chłód,�

zwiastujący� niechybnie� nadejście�

zimy.�Wówczas…�O�upałach,�tak�czasem�uciążliwych�i�wstrętnych,�

że�nic�tylko�na�nie�narzekać,�pomyślimy�o�ochotą.�Ja�przynajmniej�

na� pewno.� Bo� latem� wszystko� wydaje� się� łatwiejsze,� ładniejsze.�

I�tego�się�trzymajmy…�Byle�do�lata!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Redaktor naczelna: Hanna Grabowska-Macioszek
 
Reklama: reklama@goniec-gornoslaski.pl

Telefony 534 675 613, 534 679 493
Poczta elektroniczna kontakt@goniec-gornoslaski.pl
Strona internetowa http://www.goniec-gornoslaski.pl

Wydawca Hanna Grabowska-Macioszek
� Goniec�Górnośląski

Druk POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
 Drukarnia w Sosnowcu
� ul.�Baczyńskiego�25a
� tel.�(32)�36�42�100

Za� treść� ogłoszeń� redakcja� nie� ponosi� odpowiedzialności.�
Materiałów�nie�zamówionych�redakcja�nie�zwraca� i�zastrzega�
sobie�prawo�do�dokonywania�w�nich�zmian�i�skrótów.

OD REDAKCJI:
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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

GARBARNIA,�MUZEUM�„GÓRNOŚLĄSKI�PARK�ETNOGRAFICZNY�W�CHORZOWIE”

�!!!!!��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

Trwa�montaż�najnowszej�ekspozycji�dotyczącej�zawodu�garbarza�w�Beskidzie�Śląskim.�Już�wkrótce�

odwiedzający�Muzeum�„Górnośląski�Park�Etnografi�czny�w�Chorzowie”�będą�mogli�zobaczyć,�jak�dawniej�garbowano,�czyli�

preparowano�skórę.�Fakt�godny�odnotowania,�bo�wystawa�będzie�otwarta�w�garbarni�z�Koniakowa�z�przełomu�XIX�i�XX�

wieku,�która�dotychczas�była�rzadko�udostępniana�gościom�muzeum.�Cieszy�zatem�to,�że�obiekt�zyskuje�właśnie�nowe�

i�właściwe�sobie�życie.�

Do�odwiedzania�wystawy�„Na�własnej�skórze”�zaprasza�jej�kurator�kustosz�muzeum�Paweł�Roszak-Kwiatek.�–�Łączy�w�sobie�

tradycję�i�nowoczesność.�To�celowy�zabieg,�by�zapobiec�zapachom,�jakie�przeważnie�z�dawnych�garbarni�się�rozchodziły.�

Czynności�związane�z�oprawianiem�skór�wytwarzały�nieprawdopodobny�fetor,�stąd�obiekty�te�najczęściej�znajdowały�się�

na�samym�końcu�wsi�lub�miast.�Wiadomym�jest,�że�muzeum�nie�może�pozwolić�sobie�na�takie�wierne�odtworzenie�pro-

cesu�garbownictwa,�dlatego�musieliśmy�

poszukać�rozwiązań�w�mul��mediach,�

przygotowanych�i�wdrożonych�przez�

współautora�wystawy�Wojciecha�Made-

ję,�które�zastąpią�te�wszystkie�preparaty�

tradycyjne.�Zwiedzający�będą�mogli�

poznać�nieco�historii�tego�rzemiosła,�

na�podstawie�opowieści�lektora,�który�

w�trakcie�krótkiego�seansu�przybliży�

przestrzeń�i�urządzenia�garbarni.�

Wystawa�będzie�też�dostosowana�

między�innymi�dla�potrzeb�osób�niepeł-

nosprawnych,�niewidomych�i�niedowi-

dzących.�Projekt�został�dofi�nansowany�

ze�środków�Ministerstwa�Kultury�i�Dzie-

dzictwa�Narodowego.�

Więcej�na�ten�temat�już�w�naszym�

Temacie�Miesiąca�w�wydaniu� gru-

dzień�2020.

Tekst�i�zdjęcie:�

Hanna�Grabowska-Macioszek

„Na�własnej�skórze”�
–�nowa�wystawa�stała
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Smogobus wjeżdża na ulice Katowic w ramach akcji #nieTruj 
Walka o czyste powietrze to jedno z największych 
wyzwań dla wielu miast województwa śląskiego. 
W Katowicach od dłuższego czasu podejmowane 
są kompleksowe, warte dziesiątki milionów zło-
tych, kompleksowe działania na rzecz czystego 
powietrza. Choć, jak pokazują dane, z roku na rok 
jakość powietrza się poprawia to jednak wciąż po-
zostawia wiele do życzenia. Dlatego 22 październi-
ka Katowice rozpoczynają akcję #nieTruj, w ramach 
której wszystkie dzielnice Katowic odwiedzi spe-
cjalny smogobus. Podróżować nim będą pracowni-
cy Urzędu Miasta, którzy będą zachęcać mieszkań-
ców do wymiany kotłów węglowych przy wsparciu 
finansowym miasta. 

- Jak podkreślają eksperci główną przyczyną powstawania smogu 
w naszym regionie są stare kotły węglowe. Choć jako jedno z nie-
wielu miast w Polsce nie mamy limitów na dotacje do ich wymiany, 
to wciąż tysiące osób nie skorzystało z tej możliwości. A szkoda 
– bo dla wszystkich chętnych spełniających proste kryteria mamy 
zarezerwowane pieniądze. Szacujemy, że w Katowicach aktualnie 
jest ok. 18 tysięcy systemów grzewczych opartych o węgiel. Dlatego 
postanowiliśmy wysłać do katowickich dzielnic smogobus, by w ten 
sposób zmotywować mieszkańców do składania wniosków o wy-
mianę kopciuchów i prze. Oferujemy do� nansowanie w wysokości 
do 10 000 zł – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, 
że w latach 2015-2019 dzięki miejskiemu programowi udało się 
do� nansować wymianę 3735 źródeł ciepła kosztem 30,7 mln zł. 
Dotacje mogą otrzymać osoby � zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, 
osoby prawne i przedsiębiorcy. 

JEST�LEPIEJ�–�DO�IDEAŁU�WCIĄŻ�DALEKO

Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powie-
trza się poprawia. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 
2019 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w hi-
storii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość 
zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy 
nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w 2019 r. 
wyniosła 33. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, 
natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. 
Również tegoroczne dane za okres styczeń – wrzesień są najlepsze 
w historii. Niestety do ideału wciąż daleko. Pomimo wszystkich 
działań, w sezonie grzewczym wciąż zdarzają się mroźne, bezwietrzne 
dni, podczas których smog jest szczególnie dotkliwy. 

Celem rozpoczynającej się 22 października kampanii #NieTruj jest 
poprawa jakości powietrza w Katowicach. – Chcemy dotrzeć bezpo-
średnio do mieszkańców. Dlatego ruszamy w trasę smogobusem, który 
popołudniami będzie odwiedzał dzielnice naszego miasta. Dzięki temu 
katowiczanie nie będą musieć przyjeżdżać do urzędu, by złożyć wniosek 
o wymianę kotła. Poza przyjmowaniem wniosków będziemy informować 
mieszkańców Katowic o ekologicznych sposobach ogrzewania mieszkań 
i domów, � nansowych systemach wsparcia miasta, w tym o programie 
dotacji celowych na zmianę systemu ogrzewania oraz montaż odna-
wialnych źródeł energii czy o programie „Czyste powietrze” - mówi 
Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią.

Smogobus rusza w październiku, a trasę zakończy się w grudniu – 
po odwiedzeniu 25 lokalizacji. Pojazd będzie kursował w godzinach 
dogodnych dla mieszkańców – a więc popołudniami i w soboty. 
Smogobus będzie oznakowany, a harmonogram wizyt w dzielnicach 
jest dostępny: www.nietruj.katowice.eu 

WYNIKI�BADAŃ�–�KOGO�TRUJEMY?

Jednym z kluczowych elementów kampanii #nieTruj jest wykorzy-
stanie wyników przeprowadzonych na Śląsku badań, pokazujących 
model opadania pyłów wydobywających się z indywidualnego 

źródła spalania (np. domowej kotłowni opalanej węglem) wraz  
z ukazaniem jego wpływu na bezpośrednie sąsiedztwo emitenta. 
Badania potwierdziły, że działający kocioł starego typu najbardziej 
zanieczyszcza powietrze w bardzo bliskim otoczeniu. W wyniku 
przeprowadzonego modelowania otrzymano mapę opadu pyłu 
z domu mieszkalnego w okresie zimowym (styczeń – marzec). 
- Badanie pokazało, że największy opad pyłu odnotowano w od-
ległości od 20 do 40 m od źródła ciepła, w kierunku zgodnym 
z wiejącym wiatrem. Palący w kopciuchach w największym stopniu 
trują więc osoby w swoim najbliższym otoczeniu. Dla przykładu 
20-40 metrów to dwa lub trzy najbliższe domy jednorodzinne 

lub budynki mieszkalne – mówi Gabriela Procyk, specjalista ds. 
ochrony środowiska w SGS Polska Sp. z o.o. To obszar, w którym 
poruszają się domownicy, by wyjść do szkoły, na zakupy czy na 
spacer z psem. Dlatego ważnym aspektem kampanii jest również 
zwiększanie zainteresowania problemem niskiej emisji, pokazanie 
jej szkodliwego wpływu na najbliższe otoczenie emitenta zanie-
czyszczeń oraz obywatelskie włączenie się do walki ze smogiem. 
W celu uzyskania lepszych efektów kampanii połączono działania 
informacyjne z elementem presji społecznej. Mogą ją wywierać 
mieszkańcy miasta na swoich sąsiadów, którzy palą złej jakości 
paliwem w piecach i kotłach starszej generacji, tzw. kopciuchach. 
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„PANDEMIC AND CHANGES IN THE EDUCATION SYSTEM OF EDUCATION IN VARIOUS EUROPEAN COUNTRIES”, CZYLI… 

… Pandemia, 
a zmiany w systemie edukacji
szkolnictwa�w�różnych�krajach�europejskich

Zespół� Szkół� Technicznych�
nr�1�+�szkoła�w�Turcji�i�Portugalii�

Szkoła�XXI�wieku�musi�ciągle�się�
rozwijać,�a�chcąc�sprostać�obec-

nym�wyzwaniom,��musi�wyposażyć�
nauczycieli�w�nowoczesne�metody�
nauczania,�opierające�się�przede�
wszystkim�na�technologii
informacyjno-komunikacyjnej,�jak�

również�na�znajomości�języków�ob-
cych.
W�dzisiejszych�czasach�koniecz-

ne�stało�się�dostosowanie�naszych�
metod�nauczania�do�wymagań�na-
rzuconych�nie�tylko�przez�szybki�
rozwój,�którego�doświadczamy,�ale�
również�do�wymagań�zdalnego�na-
uczania,�które�staje�się�konieczne�
w�okresie�pandemii.
Obszarem�wymagającym�dosko-

nalenia�jest��zatem�wzbogacenie�

warsztatu�pracy�nauczyciela�oraz�
wymiana�doświadczeń�w�tym�zakre-
sie�pomiędzy�europejskimi�szkołami.
Kształcenie�wymaga�nieustanne-

go�rozwoju�zarówno�wiedzy�mery-
torycznej�jak�i�praktycznej�kadry�
nauczycielskiej.��Nowoczesne�tech-
nologie�-�nieustannej�ewaluacji�i�do-
stosowywania
treści�programowych�do�zmie-

niających� się�warunków�rynko-
wych,�jak�również�w�dobie�walki�
z�pandemią,�co�właśnie�dotyka�dziś�
edukacji.�Bardzo�ważne�jest�więc�
zwiększenie�atrakcyjności�i�jakości�
kształcenia�poprzez�wprowadzenie�
nowych�technik�nauczania,�głównie�
opartych�o�metody�elektroniczne,�
które�faktycznie�zainteresują�i�za-
chęcą�do�pracy�ucznia.��Obecna�
sytuacja�pokazuje,�że�nauczyciele�
muszą�kształcić�się�w�tym�zakresie�

i�przystosowywać�swój�warsztat�
pracy�do�nauki�online,�który�może�
zostać�w�przyszłości�wykorzystany�
w�nauczaniu�stacjonarnym.
Mając�to�na�uwadze�postanowili-

śmy�podzielić�się�doświadczeniami�
w�tym�zakresie�wśród�nauczycieli�eu-
ropejskich�szkół,�odkryć�możliwości�
zdalnego�nauczania�i�przenieść�do-
świadczenia�na�nauczanie�stacjonar-
ne�ze�szczególnym�uwzględnieniem�
metod�e-learningowych�zastosowa-
nych�podczas�pracy�zdalnej.

Celem�spotkań�zespołów�nauczy-
cielskich�jest:

l praktyczne�zastosowanie�umie-
jętności�nabytych�podczas�zdal-
nego�nauczania

l� wymiana�doświadczeń�(doty-
czących�np.�sprzętu�kompute-

rowego�i�narzędzi�TIK)�między�
nauczycielami

l� dzielenie�się�dobrymi�prakty-
kami�wykorzystania�TIK�wyko-
rzystanymi�podczas�nauczania�
zdalnego�w�codziennej�pra-
cy�dydaktycznej.

l� wypróbowania�sprawdzonych�
przez� innych� narzędzi� TIK�
i�poznawania�dobrych�praktyk�
wykorzystania� posiadanego�
w�szkole�sprzętu.

Najcenniejsze�w�spotkaniach�bę-
dzie�dzielenie�się�spostrzeżenia-
mi�i�sprawdzonymi�rozwiązaniami�
ze�szkolnego�podwórka,�wzajem-
ne�uczenie�się�oraz�pokazywanie�
rozwiązań,�które�warto�naślado-
wać,�i�takich,�które�wymagają�jesz-
cze�przemyślenia.
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Strażacy 
z do� nansowaniem

 „Treści zawarte w publikacji nie stanowią o� cjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. „Zasad oznakowania przedsięwzięć...”

O tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach wspiera finansowo Ochotni-
cze Straże Pożarne i jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
wiadomo nie od dziś. Jak się jednak okazuje, zasoby pomo-
cowe instytucji w tym zakresie są nieprzebrane. I to cieszy 
ogromnie. 

WFOŚiGW w Katowicach od dawna do� nansowywuje zakup nowoczesnych 
samochodów dla poszczególnych strażnic. Temat ten zawsze szeroko opisujemy na 
łamach Gońca Górnośląskiego i na www.goniec-gornoslaski.pl. Chyba nikt temu 
dziwić się nie powinien. Warto medialnie wspierać dobre i szlachetne inicjatywy. 
Do� nansowanie zakupowe to zatem żadne novum. Jak podkreśla prezes WFOŚiGW 
w Katowicach Tomasz Bednarek to bardzo ważny punkt w działaniach funduszu. 
– WFOŚiGW wraz z NFOŚiGW w bieżącym roku udzielił wsparcia dla OSP i PSP 
już na kwotę około 20 mln zł – przypomniał Tomasz Bednarek.

WFOŚiGW poszedł jednak o krok dalej! Dwa nowe programy, pozwalające 
na do� nansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych! Wsparcie w formie dotacji 
oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł na termomodernizację strażackich remiz oraz 
zakup sprzętu gaśniczego. Bo jak zauważył Tomasz Bednarek także siedzibom 
OSP przydałaby się pomoc. – Po raz pierwszy w historii WFOŚiGW w Katowi-
cach przeznaczamy środki na ten cel. potrzeby związane z termomodernizacją 
remiz trzeba realizować i zaspokajać! Nowoczesny sprzęt, czy samochody to nie 
wszystko. Praca w komfortowych warunkach jest też bardzo ważna. Myślę zatem, 
że w kolejnych latach będziemy ten program kontynuować.

Oba programy w ramach „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspiera-
jące działalność ochotniczych straży pożarnych, realizowanego przez wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.  Łączna pula środków prze-
znaczonych na ten cel to 3 mln zł, z czego 1 mln zł to dotacja, a 2 mln zł pożyczka. 

I jeszcze 400 tysięcy zł. na zakup drobnego wyposażenia dla OSP. - Udało nam 
się w tym roku wygospodarować dodatkowe środki � nansowe dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych ze Śląska. O to apelowali także tutejsi parlamentarzyści – mówi 
Tomasz Bednarek. 

- Tutaj na Śląsku jesteśmy, myślę, najlepszym przykładem dobrej współpracy 
z WFOŚiGW w Katowicach – mówi Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej Nadbrygadier Jacek Kleszczewski. – Skonsolidowaliśmy nasze 
wspólne środki, aby druhowie z OSP mogli ubiegać się o do� nansowanie. Ważną 
częścią jest też bowiem wkład własny, żeby s� nansować różne zadania. To między 
innymi zakup 44 samochodów dla strażnic z województwa śląskiego. To inwestycja 
w bezpieczeństwo dla mieszkańców Śląska – podkreśla Komendant Kleszczewski. 
Jak mówił, co roku liczba zakupionych samochodów oscyluje wokół liczby 40. 
Do� nansowywany jest także sukcesywnie sprzęt gaśniczy. Zdaniem komendanta 
dzięki współpracy w WFOŚiGW w Katowicach z roku na rok bezpieczeństwo 
w zakresie pożarniczym w województwie śląskim wzrasta.
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Przykładowo�już�300�tysięcy�zł�z�przeznaczeniem�na�zakup�wozu�bojowego�trafi��do�Ochotniczej�Straży�Pożarnej�w�Są-
czowie.�Umowę�o�dofi�nansowaniu�podpisali�w�siedzibie�WFOŚiGW�w�Katowicach�prezes�Funduszu�Tomasz�Bednarek�
oraz�Julia�Chwała,�prezes�OSP�Sączów.�Specjalistyczny�samochód�ratowniczo-gaśniczy�trafi�ł�też�do�OSP�Marciszów�
w�powiecie�zawierciańskim.�Jego�zakup�został�dofi�nansowany�m.in.�ze�środków�Narodowego�oraz�Wojewódzkiego�
Funduszu�Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�w�Katowicach.�To�kolejny�wóz�strażacki,�który�trafi�ł�już�w�tym�
roku�w�ręce�strażaków�ochotników.
-�Bardzo�się�cieszę,�że�Ochotnicze�Straże�Pożarne�posiadają�coraz�nowocześniejszy�sprzęt.�Dobry�wóz�to�jednak�
dopiero�początek.�Potrzebni�są�jeszcze�profesjonaliści,�którzy�z�tego�samochodu�zrobią�profesjonalny�użytek.�Takich�
profesjonalistów�strażaków,�ochotników,�ale�profesjonalistów�mamy�tutaj�–�mówił�podczas�uroczystego�przekazania�
nowego�wozu�Adam�Lewandowski,�zastępca�prezesa�WFOŚiGW�w�Katowicach.
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Historie z „naszego” placu?
Jak to się zadziało? Pewnego razu Pan się rano obudził i stwier-

dził, że spisze historie ze swojego placu?
No nie do końca! Ja mam bardzo duży zbiór swoich tekstów: fe-

lietonów, które pisywałem do gazety, monologów, które prezentuję 
na scenie, co jakiś czas wysyłam je też do ZAiKS-u, którego jestem 
członkiem. Kiedy odwiedzam różne ośrodki kultury ze swoim pro-
gramem i kiedy bywam drugi, kolejny raz w tym samym miejscu, to 
staram się, by teksty nigdy się nie powtarzały. To wszystko zmusiło 
mnie do tego, by je posegregować, zebrać, spiąć w jedną całość. No 
i tak się to zaczęło. Pomyślałem, że jeśli to wydam, to będę miał taki 
skrypt, z którego będę korzystał, przygotowując swój program.

Czyli ma Pan swoją ściągawkę?
Dokładnie tak! Sięgam do niej czasem przed występem, by przy-

pomnieć sobie to i owo.

Ile jest historii Grzegorza Poloczka w tych „Historiach”?
No teraz dokładnie, to nie pamiętam? Chyba 41, o ile się nie mylę? 

To są tylko moje historie, nie opowiadałem historii moich kolegów, 
znajomych, tylko swoje. Moje spisane przemyślenia, wspomnienia, 
niemniej… myślę, że podobną książkę mógłby napisać każdy z mo-
jego rocznika.

Bo to historie, które mogły przydarzyć się każdemu? Każdemu 
bliskie? A zatem „nasze”?

Ja napisałem je właśnie po to, by ktoś czytając, odnalazł w niej cząstkę 
siebie. Siebie z lat dzieciństwa, młodości, bo o tym właśnie opowiada 
ta książka – o mnie, kiedy byłem mały. Dlatego „Historie z mojego 
placu” są tak bliskie, bo wtedy każdy żył tak samo. No chociażby… 
kiedyś wszyscy ubierali się podobnie, bo nie było takiej dostępności 
i różnorodności ubrań, jaka jest teraz. Takich przykładów w tej książce 
jest więcej. I są prawdziwie, niemniej jak na satyryka przystało, nieco 
ubarwiłem niektóre fragmenty, by czytelnik dobrze się bawił przy 
lekturze tych tekstów. Ale podkoloryzowałem bardzo leciutko.

No ja śmiałam się do łez przy niektórych fragmentach! To co Pan 
mówi, że opowieści te są bliskie, to prawda. I dla mnie też takie się 

wydają. Szczególnie, kiedy ostatnio mój mąż „przytargał” z piwnicy 
całą masę różnej porcelany, jeszcze po mojej babci. Byłam przekonana, 
że te wszystkie „skorupy” już dawno znalazły się na śmietniku, a tu 
niespodzianka! – No przecież to się może przydać jeszcze – usłyszałam. 
Co w męskich głowach się dzieje, że Wam się wszystko może przydać!?!

No tak! A co Pani myśli… To jest tak zakorzenione w mężczyznach, 
że trudno to wyplenić. I myślę, że to się tak szybko nie zmieni, acz-
kolwiek wydaje mi się, że idzie ku lepszemu. Ale żarty, żartami, bo 
skąd się to wzięło? To tak, jak z tymi ubraniami… Kiedyś, można 
powiedzieć, nie było w sklepach niczego, no to nie było możliwości 
kupienia nowego, innego, tak jak dziś. Nikomu nawet przez myśl nie 
przechodziło, żeby coś wyrzucić. Zatem gromadziło się, chowało, 
odkładało. Aż tych rzeczy tyle się uzbierało, że kiedy człowiek chciał 
potem znaleźć coś konkretnego, to nawet nie wiedział, że to ma.

No ale żeby przechowywać stare odmakające po malowaniu 
pędzle to chyba lekka przesada?

Opowiem Pani coś. Pracowałem jeszcze wtedy na kopalni. Wra-
całem z popołudniowej szychty . Była może 22.00? Przechodziłem 
koło śmietnika i patrzę – wózek dziecięcy! Wyglądał całkiem po-
rządnie. Widać było, że trzeba będzie mu nieco kółka ponaprawiać, 
ale doszedłem do wniosku, że się jeszcze nada. No to zabrałem 
go do domu. Zaniosłem do piwnicy. I co? Jak moja żona po paru 
dniach po coś tam do tej piwnicy zeszła, to zrobiła mi awanturę, bo 
okazało się, że to był wózek po moich dzieciach, który moja żona 
na ten śmietnik wyrzuciła, a ja pomyślałem, że mimo że dzieci już 
wyrosły, wózek się przyda.

Mam nadzieję, że ten akurat konkretny przykład nikogo nie 
zainspiruje, ale słuchając tych opowieści trudno się nie uśmiechnąć.

Taki był też właśnie mój cel. Zabawne historie, które zachęcą do 
czytania - na przykład o tym, w co się kiedyś bawiliśmy, jakie prezenty 
dostawało się od Dzieciątka.

Albo coś z kategorii „jak się utopisz, to Cię zabija”?
Tak dokładnie było! Od rana do wieczora człowiek bawił się na 

dworze. Ale ileż można było biegać po podwórku? Kury, kaczki, 

króliki… Po pewnym czasie to się nudziło, a za moim domem były 
pola, glinianki, w których kąpaliśmy się latem. Tam można było też 
„podkraść” trochę węgla z wagonów, desek z holzplatzu sprzed kopalni, 
żeby bunkry zbudować, palić ogniska. Nie było to oczywiście do końca 
bezpieczne, stąd przestroga mamy: „jak się utopisz, to Cię zabija”. Ła-
godniejsza wersja: „jak się utopisz, to do dom nie przychodź”. No bo 
jak opuszczaliśmy obręb podwórka, to już trzeba było poinformować 
mamę, że idziemy się na gliniok kąpać.

Jakie będą historie ze współczesnego placu? Czy będą w ogóle 
takie? Będzie co spisywać, czy może to będą historie z komputera?

Miejmy nadzieję, że będą z „placu”, ale już inne, niż te nasze kiedyś. 
Dziś ze współczesnych młodych nikt nie napisze, tak jak rozpoczy-
na się moja książka: „pochodzę z biednej rodziny, dlatego miałem 
fajne dzieciństwo”, nie pójdzie na hałdy z kolegami, bo nie wie, jak 
tam wspaniale można się bawić! Młode pokolenie dziś żyje swoim 
życiem i korzysta z tego życia na swój sposób. Ale faktycznie jestem 
bardzo ciekawy, jak to będzie? Co będą wspominać dzisiejsze dzieci, 
na przykład moje wnuki, kiedy staną się dorosłe.

A jakie są plany artystyczne Grzegorza Poloczka?
Trudno cokolwiek tak naprawdę planować. Pandemia zmiażdżyła 

po prostu estradę. Ta branża jest chyba nie do odratowania! W tym 
roku nie będzie nawet Gali Hanysów, bo przy obecnych obostrzeniach 
z organizacyjnego punktu widzenia, nie bylibyśmy w stanie tego 
przeprowadzić. W zamian zapraszam na swój Bene� s 11 listopada 
do Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Ja natomiast zapraszam do Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”! 
Tam 17 listopada o 17.00 Grzegorz Poloczek będzie gościem Salonu 
Artystycznego. Jak zapewne domyślacie się Drodzy Czytelnicy, histo-
rie z naszego, rodzimego, bo śląskiego podwórka, zebrane i spisane 
w wydanej przez Grzegorza Poloczka książce „Historie z mojego 
placu” będą punktem wyjścia do naszej rozmowy, ale jak obiecał nasz 
gość, będą nie tylko swojskie gawędy okraszone dobrym humorem, 
ale i odrobina piosenki.

ROZMAWIAŁA HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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Rozmowa z Grzegorzem Poloczkiem, satyrykiem, kabareciarzem, konfenansjerem, dawnym członkiem Kabaretu Rak 
i autorem książki „Historie z mojego placu”
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Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi 
przyszło w kraju nad Wisłą?

I dla mnie to szczęście jest niezmierzalne, wszechogarniające, bo 
choć, jak sądzę, sporym nietaktem jest porównywać obie rzeki, nie 
wyobrażam sobie, bym mogła mieszkać nad inną rzeką niż Rawa! 
Jako lokalna patriotka, nigdy nie byłabym w stanie wyprowadzić 
się poza granice Śląska. Podejrzewam nawet, że byłoby mi ciężko 
wyemigrować do innego miasta, niż Katowice. I podkreślam  to 
z pełną świadomością i wbrew wszystkim prześmiewcom, którzy 
wyznanie to uznają za zaściankowe, staroświeckie, niepostępowe, 
czy jakiekolwiek w ich mniemaniu o wydźwięku negatywnym: „Jak 
można opowiadać takie herezje?!? Nie mogę słuchać tych bzdur, że nie 
wyjechałabyś z Polski” – no trudno! Nie wyjechałabym. Bo uważam 
Śląsk za jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc na świecie. 
Trudno, myślę znaleźć drugi taki obszar z tak niezwykłą historią, bo-
gatą tradycją, obyczajowością i ludnością o tak niespotykanej nigdzie 
indziej mentalności. 

A zatem mam to szczęście! Co więcej… potęguje je fakt, że z Ka-
towic do Rudy Śląskiej jest około 15 kilometrów. Przy braku korków 
i dobrej przepustowości Drogowej Trasy Średnicowej do Miejskiego 
Centrum Kultury im. Henryka Bisty jadę mniej więcej 10 minut. I to 
powód do… radości, zawsze pięknych doznań artystycznych, a tym 
razem do wielkich wzruszeń, sentymentalnych przemyśleń, a nawet 
melancholii. Jak to na listopad przystało! Miesiąc ten tak niezwykły 
zawsze nastraja mnie w ten właśnie sposób. Inauguruje go ciepłe 
wspomnienie o tych, których dziś jedynie mogiły odwiedzam, by 
zatrzymać się na chwilę i kontemplować losy tych, którzy lampasów 
nie nosili. A czy oni mieli to szczęście, że w tym momencie przyszło 
im żyć w tym kraju nad Wisłą? Tego nie dowiemy się z pewnością 
już nigdy. Przekonali się o tym za to uczestnicy Konkursu Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej „Z piosenką do wolności”. Z uwagi na panującą 
pandemię koronawirusa dokonania laureatów można podziwiać 
w formie on-line na stronie internetowej, a nie jak planowano na 
scenie w rudzkim Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prezydent Grażyna 
Dziedzic. I otóż właśnie jak mówi dyrektor MCK Katarzyna Furma-
niuk jedną z najczęściej i najchętniej śpiewanych w trakcie konkursu 
piosenek był tenże utwór Agnieszki Osieckiej. – Wykonania bardzo 
różniły się od siebie. Repertuar nas zadziwił. Nie był bowiem taki, 
jakiego spodziewaliśmy się: tradycyjne, znane wszystkim piosenki 
harcerskie, żołnierskie. To co się zadziało, zupełnie zmieniło naszą 
optykę. Przepiękne utwory poetyckie, w interesujących aranżacjach, 
oryginalnych interpretacjach, wręcz aktorskich kreacjach. Wśród 
uczestników – młodzież, która, do swoich prezentacji podeszła z du-
żym zaangażowaniem i profesjonalizmem i bardzo poważnie weszła 
w tę problematykę. To zaskakujące, jak oryginalnie można podejść 
do tematu – zaznacza Katarzyna Furmaniuk. Jak pokazał � nał, forma 
on-line nie odarła wydarzenia z emocji i walorów artystycznych.

Jak podkreśla, ten niecodzienny czas re� eksji, jaki towarzyszy nam 
w trakcie podobnych wydarzeń, w Rudzie Śląskiej zyskał zupełnie inny 

wymiar.  – Współczesne postrzeganie patriotyzmu jest mi bliskie po-
przez uczciwe płacenie podatków, czy chociażby kibicowanie lokalnej 
drużynie piłkarskiej, natomiast w kontekście działań kulturalnych, 
pomyślałam, że jednak dobrze byłoby zrealizować wydarzenie, które 
byłoby wyraziste artystycznie, ale nawiązujące do tego patriotyzmu 
historycznego. Stąd pomysł konkursu „Z piosenką do wolności”. 
Myśleliśmy, że nasz konkurs będzie takim, jakich wiele. Tymczasem 
nieoczekiwanie przerodził się w duży festiwal, bardzo ciekawe wyda-
rzenie artystyczne, które zaskoczyło rozmachem i wysokim poziomem 
wokalnym, muzycznym, interpretacyjnym. Warto nadmienić, że 
wśród jurorów znaleźli znawcy tematu, m.in. dyrektor rudzkiej Szkoły 
Muzycznej Mirosław Krauze – zaznacza dyrektor MCK. 

Faktem godnym odnotowania jest, że konkurs jest w Rudzie Ślą-
skiej wydarzeniem cyklicznym. I jest adresowany do młodych ludzi. 
– To celowe! Chcieliśmy młodzież zmusić do zgłębiania tematu, do 
poszukiwań, żeby właśnie w ten artystyczny sposób, poprzez własną 
interpretację, wyrazili swoją postawę i to się udało – kwituje Kata-
rzyna Furmaniuk. 

Nie tylko to udaje się zrealizować w przestrzeniach Miejskiego 
Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Kilka dni dzieli nas bowiem od 
najnowszej premiery „Dziewczynka z zapałkami” Stowarzyszenia 
MusicALL, które już niejednokrotnie święciło sukcesy na scenie 
rudzkiego MCK-u (nasza autorska recenzja spektaklu na str.11). 
Już 11 listopada Bene� s Grzegorza Poloczka (wywiad z artystą obok 
na str.6). Do 18 listopada można jeszcze zwiedzać wystawę prac 
malarskich, stanowiących 50 lat dorobku pracy twórczej Grzegorza 
Haiskiego, 27 listopada - koncert Gangu Olsena Acoustic Trio. Miej-
skie Centrum Kultury zaprasza także na swoje stałe zajęcia: między 
innymi do uczestnictwa w warsztatach „Maluchy w krainie dźwięku”. 
To we wnętrzach!

Metamorfozę przechodzi jednak też gmach MCK. Obecnie trwa 
rewitalizacja terenu przed obiektem.

A zatem, sami przyznajcie, że i Wy macie to szczęście, że wszystkie 
drogi prowadzą do Rudy Śląskiej i jest na wyciągnięcie ręki, mimo 
że nad Wisłą nie leży.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

HMMM…�NO�TO�CHYBA�AŻ�TAKIEGO�SZCZĘŚCIA�JAK�AUTORKA�POWYŻSZYCH�SŁÓW�–�SŁYNNA�AGNIESZKA�OSIECKA�-�NIESTETY�NIE�MAM,�BO�NAD�WISŁĄ�NIE�MIESZKAM�

(JEJ�MAJESTAT�MOGĘ�OD�CZASU�DO�CZASU�PODZIWIAĆ�W�POBLISKICH�BESKIDACH).�CO�NAJWYŻEJ�MOGŁABYM�ZANUCIĆ:�JA�TO�MAM�SZCZĘŚCIE,�ŻE�W�TYM�MOMENCIE�ŻYĆ

�MI�PRZYSZŁO�W�KRAJU�NAD�RAWĄ….
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W obrocie gospodarczym, ale i również w kontaktach majątkowych 
osób � zycznych, można zastosować  potrącenie. Co to jest potrącenie i czy 
warto z niej korzystać? Postaramy się znaleźć na to pytanie odpowiedź.

Potrącenie jest uregulowane w art. 498 i n. kodeksu cywilnego, 
mianowicie „gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużni-
kami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność 
z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności 
są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do ga-
tunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone 
przed sądem lub przed innym organem państwowym”. Z tego wyni-
ka, że instytucja potrącenia, określana także jako kompensata albo 
kompensacja, należy do kategorii zdarzeń powodujących wygaśnięcie 
zobowiązania. Polega ona na wzajemnym umorzeniu jednorodnych 
wierzytelności, jakie dwie osoby mają jednocześnie względem siebie. 
Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia poddane zostają 
działaniu rachunkowemu, którego rezultatem jest wzajemne zniesie-
nie tych wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej. Należy 
pamiętać, że „wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się 
nawzajem do wysokości wierzytelności niższej”. Społeczna użytecz-
ność instytucji potrącenia wyraża się głównie w tym, że uchyla ona 
konieczność efektywnego wykonania zobowiązań przez obie strony. 
Duże znaczenie gospodarcze potrącenia polega również na tym, że 
uchylając obowiązek realnego wykonania zobowiązań, ogranicza ono 
potrzebę przemieszczania środków pieniężnych, przez co oszczędza 
kosztów i ryzyka oraz usprawnia i przyspiesza obrót.

Możemy wskazać na się trzy funkcje potrącenia, tj. zapłaty, egzekucji 
i gwarancyjną (zabezpieczenia).Funkcja zapłaty wyraża się w tym, 
że w wyniku potrącenia wzajemne zobowiązania dłużników ulegają 
umorzeniu tak, jakby dłużnicy spełnili świadczenia. Wprawdzie przez 

potrącenie strony nie otrzymują efektywnie należnych im świadczeń, 
ale wskutek zaliczenia wierzytelności jednej z nich na poczet wierzy-
telności drugiej każda ze stron zostaje zwolniona ze swego długu, co 
pozwala uznać ich długi za spłacone. Tym samym potrącenie jako sposób 
wygaszenia stosunku zobowiązaniowego uznaje się za równoważny 
spełnieniu świadczenia (zapłacie). Potrącenie można więc uznać za 
surogat wykonania zobowiązania (zapłaty). Funkcja egzekucyjna polega 
na tym, że potrącający przez jednostronne narzucenie umorzenia wza-
jemnych wierzytelności wymusza zarazem realizację swojej należności, 
nawet jeżeli druga strona nie ma zamiaru jej spełnić. Dla skuteczności 
potrącenia w świetle unormowania art. 498 § 1 k.c. wystarczające jest 
oświadczenie strony dokonującej potrącenia, a zgoda adresata nie jest 
konieczna. Z tej przyczyny potrącenie uznawane jest także za sposób 
dochodzenia roszczeń. Można w tym przypadku mówić o prywat-
nej egzekucji, gdyż przymusowe zaspokojenie wierzyciela następuje 

z mocy samego oświadczenia potrącającego, bez udziału sądu i organu 
egzekucyjnego. Egzekucyjny walor potrącenia ujawnia się szczególnie 
silnie w przypadku niewypłacalności dłużnika, kiedy to potrącenie 
staje się często jedynym sposobem zaspokojenia wierzyciela. Funkcja 
gwarancyjna wiąże się z tym, że potrącenie daje całkowitą pewność 
zaspokojenia wierzyciela, gdy tylko potrącenie stanie się dopuszczalne, 
tzn. jeśli w odniesieniu do określonych wierzytelności powstanie tzw. 
stan potrącalności. Potrącenie zabezpiecza przy tym realizację interesu 
wierzyciela nawet wówczas, gdy dojdzie do przedawnienia, przelewu 
lub zajęcia potrącanej wierzytelności przez osobę trzecią. Gwarancja 
zawarta w potrąceniu jest więc silniejsza niż na przykład w przypadku 
prawa zatrzymania, czy prawa powstrzymania się ze spełnieniem świad-
czenia wzajemnego, które również służą zabezpieczeniu interesów stron 
mających względem siebie przeciwstawne wierzytelności.

Musimy również pamiętać, że kodeks cywilny wyłącza  w niektórych 
przypadkach możliwość potrącenia. Mianowicie, zgodnie z treścią art. 
505 kodeksu cywilnego:

„nie mogą być umorzone przez potrącenie:
wierzytelności nieulegające zajęciu;
wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania
wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych
wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez prze-

pisy szczególne”.
Reasumując, należy stwierdzić, iż instytucja potrącenia jest coraz bar-

dziej istotnym narzędziem do egzekwowania naszych roszczeń, dlatego 
warto o niej pamiętać przy planowaniu egzekucji naszych należności. 

 ADWOKAT DARIUSZ NOWAK
UL. PAWŁA STALMACHA 17 40 – 058 KATOWICE

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Instytucja potrącenia w polskim systemie 
prawnym

„PRZYPADKI KOMUNIKACYJNE” 

 Do 7 marca 2021 roku - wystawa przybliża odbior-
com nie tylko gatunek art brut, ale również samych 
twórców i ich życiorysy. Ekspozycja prezentuje prace 
czterech artystów: Leoša Wertheimera, Henryka Kon-
dratowicza, Piotra Drożdżaka oraz Artura Waszczyń-
skiego. Częścią wspólną ich twórczości jest tematyka 
prac, w których przedstawiają środki transportu, m.in. 
pociągi. Oglądając ich prace, nie tylko widzimy dzieło 

samo w sobie, ale też możemy odczuwać razem z jego 
autorem radość z powodu aktu tworzenia. 

Twórczość tych artystów jest niełatwa do sklasy-
� kowania, gdyż odejście od tradycyjnych form arty-
stycznych i estetycznych nie wynika ze świadomego 
odrzucenia dorobku kultury, nie jest też przejawem 
buntu ani alienacji. Twórcy ci nie naśladują sztuki 
o� cjalnej ani nie wchodzą z nią w dyskurs, mimo 
to zaskakują estetyczną dojrzałością. Ich sposób 
ekspresji i nieskrępowana wyobraźnia zachwycają 
znawców i miłośników sztuki. 

„PROGRAMOWANIE LALKI. ALI BUNSCH 

W KOLEKCJI CENTRUM 

SCENOGRAFII POLSKIEJ”

Do 3 stycznia 2021 roku - wystawa czasowa, gdzie 
główną część sali ekspozycyjnej zajmuje odtworzona 
scena teatru lalkowego, wybudowana według pro-
jektu scenogra� cznego do „Zwyrtałowej muzyki”, 
zainspirowanego pracami Alego Bunscha. Moty-
wy gra� czne nawiązujące do folkloru góralskiego 
pojawią się na kulisach, parawanie i zastawkach, 
które będzie miejscem do gry i zabawy. Na stojaku 
i parawanie zawisną lalki wykonane w pracowni 
Teatru Ateneum w Katowicach.

Ali Bunsch to jeden z najwybitniejszych scenografów 
w powojennym teatrze polskim. Urodził się w 1925 roku 
w Bielsku w rodzinie artystów: jego ojciec był malarzem 
i dramaturgiem, dziadek rzeźbiarzem, a wuj – powieś-
ciopisarzem. Studiował w Krakowie (1940–45), najpierw 
w Kunstgewerbeschule, potem malarstwo i scenogra� ę 

w Akademii Sztuk Pięknych. Działał w Podziemnym 
Teatrze Niezależnym Tadeusza Kantora (1943–44). 
W pracy zawodowej związał się głównie z teatrem 
lalek. Wywierał znaczący wpływ na kształt tej sceny. 
Został uznany za twórcę polskiego typu lalki – kukły 
o prostym, geometrycznym kształcie. Jego scenogra� e 
były niezwykle atrakcyjne wizualnie. Czerpał inspiracje 
z folkloru i świata dziecięcej wyobraźni. Debiutował 
w Starym Teatrze w Krakowie, od 1952 roku pracował 
w gdańskiej Miniaturze. Zrealizował blisko 200 spektakli 
w teatrach lalkowych i ponad 100 w teatrach dramatycz-
nych, m.in. w Teatrze Wybrzeże i Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie. Zmarł w Gdańsku w 1985 roku, dzień po 
premierze ostatniego spektaklu „Lodoiska”.
DZIEJE�WĘDRUJĄCEJ�KOLEKCJI�

-�WYSTAWA�W�MUZEUM�REGIONALNYM

 W STALOWEJ WOLI

Do 10 stycznia 2021 roku w Muzeum Regio-
nalnym w Stalowej Woli będzie można podziwiać 
wystawę czasową „Dzieje wędrującej kolekcji. Sztuka 
polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
Muzeum Śląskie w Katowicach we współpracy z Mu-
zeum Regionalnym w Stalowej Woli przygotowało 
drugą edycję wystawy czasowej. Zbiór ten został 
stworzony przed II wojną światową przez Tadeusza 
Dobrowolskiego, uzupełniły go prace nabyte po re-
stytucji Muzeum Śląskiego oraz obiekty depozytowe.

Jest to jednocześnie druga, po prezentacji w Muze-
um Północno-Mazowieckim w Łomży, odsłona ekspo-
zycji prezentującej dzieje śląskiej kolekcji malarstwa. 

Wystawa, której kuratorką jest Joanna Szeligowska-
-Farquhar, prezentuje fragmenty kolekcji sztuki pol-
skiej Muzeum Śląskiego w Katowicach, obejmującej 
polskie malarstwo, gra� kę i rzeźbę do 1945 roku.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce 
dotyczącej wystaw czasowych: Dzieje wędrującej 
kolekcji. Sztuka polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego 
w Katowicach.

Zobacz w Muzeum Śląskim:
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Nakręć�się�na�pomaganie
p r o m o c j a

MPWIK�MYSŁOWICE�
RUSZA�Z�NOWĄ�
USŁUGĄ�:�
KOMPLEKSOWA�
BUDOWA�PRZYŁĄCZY�
WODOCIĄGOWYCH�
I�KANALIZACYJNYCH 

Zespół� fachowców�
MPWiK� zrealizuje� za�
Ciebie�wszystkie� for-
malności�oraz�przepro-
wadzi�przez�cały�proces�
budowlany� związany�
z�budową�przyłączy.�Za-
praszamy�do�korzystania�
z�usługi.

Piękne�serce�umieszczone�przy�
Urzędzie�Miasta�to�odpowiedź�
załogi�MPWIK�w�Mysłowicach�
na�apel�Fundacji�Bajtel�Mysłowi-
ce�Pomagają,�o�pomoc�w�dostar-
czeniu�pojemników�na�nakrętki,�
które�będą�służyć�pozyskiwaniu�
środków�fi�nansowych�m.in.�na�
pomoc�chorym�dzieciom�i� ich�
rodzinom.�
Realizacja�tej� inicjatywy�nie�

byłaby�możliwa�bez�pracy�i�za-
angażowania�Pracowników�Spół-
ki,�którzy�każdego�dnia�pełnią�
swoją� służbę�wobec� miasta�
i� jego�mieszkańców,�za�co�im�
dziękujemy.�
Wszystkich�mieszkańców�za-

chęcamy�do�wsparcia�Fundacji�
i�„nakręcenia”�się�na�pomaganie.�
Każda�plas��kowa�nakrętka�jest�
cenna!�Nie�wyrzucaj�więc�ich�
z�innymi�odpadami�do�śmieci.�
Zbieranie�plas��kowych�nakrętek�
to�prosty�sposób,�aby�komuś�po-
móc.

W�KASIE�MPWIK�
ZAPŁACISZ�ZA�WODĘ
-�KARTĄ�lub�TELEFONEM!

Przedsiębiorstwo�stawia�na�
komfort�klientów�i�wprowadza�
możliwość�płatności�bezgotów-
kowych.�Z�takiej�opcji�można�
skorzystać,�opłacając�rachunki�
w�kasie�Przedsiębiorstwa�przy�
ulicy�Fabrycznej�10.
Płatność�kartą�jest�szybka�

i�wygodna�-�zachęcamy�do�sko-
rzystania!
Kasa�MPWiK�czynna�jest�co-

dziennie�w�dni�robocze�w�go-
dzinach�07.00-11.00.

KORZYSTASZ�Z�NASZEJ�
DARMOWEJ�USŁUGI�SMS�
MPWIK�MYSŁOWICE?

Jeśli�nie,�koniecznie�sprawdź,�jakie�to�
proste.�Zarejestruj�się�już�dziś!
Dzięki�temu�błyskawicznie�otrzymasz�in-

formacje�na�telefon,�jeśli�Przedsiębiorstwo�
będzie�musiało�przerwać�dostawy�wody�
z�powodu�prac�na�sieci�lub�awarii�.�
Usługa�jest�bezpłatna�i�spersonalizowana�

-�dostajesz�informacje�tylko�o�tych�zdarze-
niach,�które�dotyczą�zgłoszonego�przez�
Ciebie�adresu.

Serdecznie� zapraszamy!� Zarejestro-
wać�można�się�na�stronie�MPWiK�www.
mpwikmyslowice.pl.
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Wziął listopad torbę starą
gruby kostur bochen chleba
dmuchnął jak parowóz parą
mgłą w jesienną szarość nieba

idzie światem wolnym krokiem
kijem się podpiera
wraca wiernie rok za rokiem
smutek mu doskwiera

płacze trochę chłodnym deszczem
piosnkę nuci rzewną
pyta siebie: ile jeszcze
świat wytrzyma ze mną...?

nie mam słońca i motyli
schowanych w kieszeniach
nie znam roztańczonej chwili
w ciepłych światłocieniach

ja znam tylko wspominanie
szkice twarzy co odeszły
bólem zdobne pamiętanie
wszystkie jutra które przeszły

bo radości nie są wieczne
nie ma każdej dobrej strony
jesteś...póki drżysz na wietrze
...póki patrzysz w medaliony 

 ZBIGNIEW STRYJ

Teatr im. Stefana Batorego przedstawia

„Nowe Szaty Królowej” w Teatrze Rozrywki
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Oddział�

Teatralno-Filmowy

ul.�Kopernika�11

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

06.11� pt� godz.�17:00� Piotruś�Pan�–�premiera�pedagogiczna� Scena�Ateneum
07.11� so� godz.�17:00� Piotruś�Pan�–�PREMIERA�� Scena�Ateneum
08.11� nd� godz.�16:00� Piotruś�Pan� Scena�Ateneum
14.11� so� godz.�11:30� Piotruś�Pan� Scena�Ateneum
15.11� nd� godz.�16:00�� Piotruś�Pan� Scena�Ateneum
21.11� so� godz.�11:30� O�Królewnie�Wełence� Scena�Ateneum
22.11� nd� godz.�16:00�� O�Królewnie�Wełence� Scena�Ateneum
� � godz.�16:00� Wielkie,�gorące,�szybkie�puff�� www.ateneumteatr.pl
� � � –�Premiera�online�
28.11� so� godz.�11:30� Łysek�z�pokładu�Idy� Scena�Ateneum
29.11� nd� godz.�16:00�� Łysek�z�pokładu�Idy� 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��

LISTOPAD�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.�
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Jaka powinna być Królowa? Piękna, łaskawa, mocar-
na… to zdają się już oklepane frazesy. Może współczes-
na władczyni powinna odznaczać się zupełnie innymi 
cechami. Może obecnie powinna być raczej zasymi-
lowana i przystosowana. Być może powinna odbijać 
w sobie wiele barw naszej skomplikowanej codzien-
ności. Tylko czyja tak właściwie ma to być Królowa?

„Nowe Szaty Królowej” to opowieść o młodym 
pokoleniu zagubionym w czasach pełnych skrajności. 
W czasach, w których przynależność jest koniecz-
nością, w których nie ma miejsca na nijakość, w któ-
rych budząc się godzinę później niż zwykle, otwiera 
się oczy w zupełnie nowej rzeczywistości. Kiedy 
narrację współczesnego świata prowadzą masowe 
media, zaciera się granica między prawdą a � kcją, 
coraz mniej wyraźna staje się też granica moralności. 
W świecie medialnego szumu de� nicje pewnych 
wartości zaczynają być stawiane na nowo. Jak bardzo 
mogą zostać zmienione? To zależy od oglądalności.
Scenariusz i reżyseria:  Katarzyna Hora, sce-
nografia:  Jan Głąb, muzyka:  Katarzyna Bem, 
choreografia:  Marta Wiśniewska, wideo:  Łu-
kasz Kurek, plakat: Magda Bremer, występują:
Marta Wiśniewska, Żaneta Górecka, Agata Dro-
mert, Michalina Hanzel, Adrianna Bieżan,
Piotr Jaszczur Śnieguła

czas trwania: 75 minut
Spektakl powstał w ramach nagrody 10. edycji 

Obserwatorium Artystycznego Entrée w Teatrze 
Rozrywki. 

Teatr im. Stefana Batorego - kolektyw twórczy 
założony w 2014 roku przez ówczesne uczennice III 
Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie. Dzisiaj, 
po części studentki wrocławskiej � lii Akademii Sztuk 
Teatralnych w Krakowie oraz absolwentki Akademii 
Praktyk Teatralnych Europejskiego Ośrodka Praktyk 
Teatralnych „Gardzienice”. Współtwórczynie Fundacji 
#wszystkierodzajeteatru. Siła sześciu kobiet która 
pokazuje, że teatr jest przede wszystkim wspólnotą, 
spotkaniem i przyjaźnią. W swoich pracach chętnie 
wykorzystują doświadczenia zdobyte podczas kształ-
cenia artystycznego. Sięgają po różnorakie środki 
artystyczne takie jak: forma, animacja przedmiotów, 
muzyka i pieśni wielogłosowe. Większość pochodzi ze 
Śląska, dlatego ważnym jest, aby szukać odpowiedzi na 
trudne pytania o tożsamość mieszkańców tego regio-
nu, co roku jest realizowany autorski projekt nazwany 
„Kolędowaniem Miejskim” - jest to forma etnoteatru, 
która daje szansę na rozwój duchowy i umocnie-
nie wspólnoty, zarówno tej lokalnej jak i rodzinnej.
Najbliższe spektakle: 12,13 i 16.11. o godzinie 19.00. 
Scena Kameralna Teatru Rozrywki

MOWA CIAŁA to najnowsza i zdecydowanie najbardziej oryginalna premiera 
w dorobku Ireneusza Krosnego. Po raz pierwszy program składa się z dwóch zupełnie 
odmiennych części. Oprócz, jak zwykle gwarantowanej zabawy za sprawą zupełnie 
nowych scenek pantomimicznych, mamy również okazję poznać różne tajniki mima 
– jak to się dzieje, że ktoś chodzi w miejscu, dlaczego widzimy przedmioty, których tak 
naprawdę nie ma, itd. Poza tym możemy się sporo wiedzieć o tym, co mówią nasze 
własne ciała w codziennym życiu (a nawet jak pozytywnie wpłynąć przez ciało na 
własne samopoczucie).

Jest jednym z trzech artystów z Polski, który otrzymał w swoim czasie prestiżową 
nagrodę krytyki w Chicago – � e critic’s Choice. To nagroda dla teatrów. bo Krosny jest 
teatrem a na dodatek jego sztuka jest zrozumiała dla każdej publiczności, bez względu na 
wiek, zainteresowania, język a nawet kulturę i to bez tłumacza. Mim, który stworzył swoją 
własną oryginalną technikę pantomimy, w której aktor nie gra w sposób symboliczny, 
ale bezpośredni przez co staje się bliższy widzowi, któremu łatwiej podążać za treścią 
spektaklu. Krosny nie gra na toku (ruch u niego nie nie rozpoczyna się z przepony) 
przez co jego sposób poruszania się na scenie staje się bardziej naturalny a jednocześnie 
bardziej komediowy. Oto mamy, kolejny całkowicie nowy – autorski spektakl Ireneusza 
Krosnego złożony z zupełnie nowych etiud pantomimicznych. Etiudy te w sposób 
ironiczny lub humorystyczny ujmują sceny „z życia wzięte”.

Ireneusz Krosny tworzy autorskie, pantomimiczne, spektakle komediowe. Siła jego 
sztuki pochodzi z dwóch źródeł. Po pierwsze jest to kreatywność ? własne oryginalne 
poczucie humoru. Drugim źródłem jest oryginalny własny 
styl. Krosny wypracował oryginalną technikę porusza-
nia się mima w grze komediowej. Jego technika jest 
przeźroczysta jak dykcja u aktora – czyni każdy ruch 
zrozumiałym, ale nie zwraca uwagi sama na siebie, daje 
widzowi poczucie łatwości pracy mima 
na scenie. Krosny nie stosuje makijażu, 
w szczególności nie stosuje pobielania twa-
rzy. Występuje zawsze w czarnym, neutral-
nym kostiumie. Chicago Reader uzasadniając 
przyznanie wyróżnienia właśnie Ireneuszowi 
Krosny napisał: „Świeży, śmieszny, nie można 
mu się oprzeć.”

Bilety w cenie 60 złotych do nabycia w kasach 
SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków, 22. 11., godz. 17.00 

„Krosny – Mowa ciała”
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Rec, wróć! Bo chyba pomyliłam bajki… No chyba nie 
do końca i przekonał się o tym każdy, kto widział, naj-
nowszą premierę „Królowa Śniegu” Teatru Nowego 
w Zabrzu! A ten kto nie widział, niech zobaczy!

Nie od dziś przecież wiadomo, że śliczna buzia, to nie wszystko, a uroda 
przemija i jeśli zajrzymy w swoje lustrzane odbicie… No to możemy 
zobaczyć niejedno! Wnętrze swojej duszy? – No nie wygapiaj się tak w to 
lustro, bo w końcu diabła zobaczysz – prześmiewał się ze mnie i straszył 
niegdyś mój tata. I co? I tym tropem podążają też twórcy „Królowej 
Śniegu”, spektaklu który stanowi zupełnie swobodną adaptację słynnej 
i wielokrotnie aranżowanej na potrzeby sceniczne, � lmowe i musicalowe 
baśni Hansa Christiana Andersena. Tejże swobodnej adaptacji dokonuje 
Maciej Podstawny, reżyser bardzo odważny, kontrowersyjny, który tworzy 
swój własny świat teatru, a jak mówią współpracujący w artystą aktorzy: 
„robi na scenie takie rzeczy, o których się nawet � lozofom nie śniło”. I do-
brze! Snu wedle oryginału baśni Andersena śnić bym nie chciała, mówiąc 
kolokwialnie, ale dosadnie, za żadne skarby świata, a sen który nawiedził 
mnie po premierze Macieja Podstawnego, jakże był niezwykły! Nie za-
skoczyło mnie to jakoś szczególnie, bo u mnie to standard! Jakikolwiek 
� lm, spektakl, który zrobił na mnie wrażenie, śni mi się potem w różnych 
mody� kacjach, ze mną w roli głównej rzecz jasna. A zatem uciekam 
między innymi przed ludzikiem z Klocków Lego, stadem dziwacznych 
sójek, które być może będą chciały mnie pożreć, rozbójników-JEDI, 
a z opresji ratuje mnie „stateczny renifer”, albo kolekcjoner kości…  – w tej 
kreacji zaskakujący Jarosław Karpuk (!), który w rezultacie okazuje się… 
Świętym Mikołajem. I bynajmniej nie tym przebieranym. Niech zatem 
ktoś jeszcze będzie się ze mnie śmiał, że wierzę w Świętego Mikołaja!?! 
Wtedy ja zaśmieję mu się prosto w twarz! Takie „odjechane” marzenia 
senne „zafundował” mi właśnie Maciej Podstawny. Każdy sen kiedyś 
jednak się kończy i wstając rano z łóżka, pierwsze co, to patrzę do lustra! 
U�  rogi mi nie wyrosły, czyli jest nadzieja, że moje życie niczym małej, 
a potem nieco starszej i zupełnie już dorosłej, a w końcu starzejącej się 
Gerdy,  będzie mi dane przeżyć do końca bez zbaczania z właściwej drogi. 
No się okaże… Na scenie, a szczególnie tej zniewolonej przez Macieja 
Podstawnego wszystko zadziać się może, nawet największe anomalia, w a 
życiu? Los lubi płatać wszak różne � gle i poddawać nas niejednej próbie, 
zaskakiwać i zmuszać do doświadczania sytuacji wydarzeń, których � nału 
przewidzieć nie sposób … W postać Gerdy wciela się Anna Konieczna! 
Wykrzyknik, bo otóż aktorka ukazała widzom tak zupełnie nowe oblicze 
głównej bohaterki, zdeterminowanej, dzielnej, skorej do poświęceń heroiny, 
że każda z nas Drogie Panie, odnajdzie w niej cząstkę siebie… Szukać 

Kaja (Maciej Kaczor), przyjaciela, ukochanego, partnera, kogoś z kim 
warto się zestarzeć, przez całe życie? A przy okazji zapomnieć o własnych 
potrzebach… No jakież to życiowe! Chyba się zgodzicie? Warto podkreślić, 
że przed Anną Konieczną postawiono bardzo wymagające zadanie, ale 
sprostała mu znakomicie. Aktorka właściwie nie schodziła ze sceny przez 
ponad dwie godziny trwania spektaklu, a jej energia, entuzjazm i pasja 
trwała od pierwszych do ostatnich sekund przedstawienia niezmiennie. 

Cieszy też ogromnie fakt, że zespół Teatru Nowego tra� ł na taką 
perełkę, jak Maciej Kaczor. Młody aktor po raz kolejny pokazał, co 
znaczy talent i młodzieńcza fantazja.

Moi ulubieńcy: Jarosław Karpuk i Marian Wiśniewski trzymają jak 
zawsze formę, tworząc postaci zapadające w pamięć i serce. Tu taka 
ciekawostka: Marian Wiśniewski po raz pierwszy na scenie pokazał 
swoje umiejętności związane ze sztuką walki, albo przynajmniej ja 
po raz pierwszy mogłam je zobaczyć i … oniemieć. I jeszcze na takie 
spostrzeżenie sobie pozwalam: Jakub Piwowarczyk powoli staje się 
„frontmanem” zabrzańskiej sceny. 

„Królowa Śniegu” Teatru Nowego w Zabrzu to nie jest baśń, aczkolwiek 
ma wszelkie jej cechy! Tajemnicę, magię i mądre przesłanie. Już dawno 
nie widziałam spektaklu adresowanego dla młodych i nieco starszych 
widzów, który by miał tak bogatą i pięknie skonstruowaną scenogra-
� ę. Autorzy bardzo często niestety tworząc coś z myślą o dzieciach, 
młodzieży, robią po prostu chałturę, lekceważą w ten sposób młodych 
widzów, myśląc błędnie, że byle co, byle jak będzie okay, że mogą 
się mniej starć, albo nie starać w ogóle. Prawda jest jednak inna i tej 
prawdzie hołdują twórcy „Królowej Śniegu”. Tu też taka ciekawostka, 
osobiste spostrzeżenie … mając w pamięci zimy z minionych lat, to już 

dawno też nie widziałam tyle śniegu… a na pewno nie w październiku! 
Niewątpliwym atutem są też oryginalne kostiumy. Spektakl łączy żywy 
plan z animacją i efektami specjalnymi. Są elementy tańca, akrobaty-
ki, szermierki, śpiewu i muzyki (nie tylko gitarowej). Jest osadzony 
w zupełnie realnym (albo tak nam się przynajmniej wydaje) świecie. 

I wojna światowa to punkt wyjścia dla opowieści Macieja Podstaw-
nego. Czy Kaja zatem uprowadziła Królowa Śniegu, demoniczna wa-
riatka porywająca małych chłopców, czy to tylko bajania babci Gerdy? 
A może po prostu, jak każdy „malowany” wówczas chłopiec poszedł za 
wojenką? Choć tym razem zanucić niepodobna:  „co żeś Ty za Pani”, 
ale co żeś Ty za Pan! I z tym wszystkim właśnie musiała zmierzyć się 
Gerda. Dowiedziała się, że ma tę moc, bo wszystkim wbrew na ten gest 
ją było stać! Siły miała dość. Bo mimo, że w objęciach chłodu i jak sądzę 
niejednokrotnie strach, co ściskał gardło, znikł, a to co wielkie i straszne 
swój ogrom straciło w mig. No zaraz, zaraz. To kto jest w końcu główną 
bohaterką tej opowieści? Gerda, czy Elsa? Kobieta po prostu… Silna 
i odważna, pod każdym względem niezwykła!

A Wy, Drodzy Czytelnicy? Macie ochotę przekonać się, czy siły macie 
dość, by się z tym zmierzyć? A potem wyśnić sen, będący kompilacją dzie-
cięcych marzeń, tęsknot i pragnień z twardą rzeczywistością, urządzoną 
przez dorosłych, w której niejednokrotnie malusieńki odłamek rozbitego 
szkła może tak bardzo doskwierać, uwierać, że aż boleć, że przesłoni nam 
cały świat, a szczególnie ten dziecięcy właśnie. „Wejdźmy zatem w tę 
dorosłość … (razem z Teatrem Nowym w Zabrzu i „Królową Śniegu” 
Macieja Podstawnego)… ale w niej nie utkwijmy, bo tak naprawdę dzie-
ckiem jest być lepiej”. Na własnej skórze doświadczyłam i mówię: warto! 

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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Nasze recenzje

Lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy 
w świecie..., czyli o okruchu rozbitego lustra w każdym z nas?

Pozostajemy w klimacie Hansa Christiana Andersena, ale jak 
i w przypadku Teatru Nowego w Zabrzu, tak i za sprawą Stowarzyszenia 
MusicALL na szczęście nie są to wierne adaptacje twórczości duńskiego 
pisarza. Specjalnie nie używam zwrotu baśniopisarza, bo utwory te 
baśniami nazwać nie sposób.

Stowarzyszenie MusicALL bierze pod lupę… „Dziewczynkę z zapałkami”. 
No czyż może być smutniejsza opowieść pióra Andersena? No chyba nie! 
A Jednak reżyserzy Daria Resztak i Bartosz Banasik udowadniają, że jeśli 
ktoś ma pomysł (genialny!) i fantazję, to można historię tejże opowiedzieć 
zupełnie inaczej, bo z jakże piękną nutą optymizmu i tak uwielbianym 
przez widzów happy endem, choć i tak szlochałam tak okrutnie, że zu-
żyłam niemal całą paczkę chusteczek. Jak się okazuje, twórcy sceny nie 
mają litości dla mojej wrażliwości. W odsłonie scenicznej autorstwa Darii 
Resztak i Bartosza Banasika nie brakuje wszak dramatycznych, przejmu-
jących wydarzeń. – Zaczerpnęliśmy trochę z Andersena, ale chcieliśmy 

zrobić inne zakończenie, żeby w naszej opowieści widz odnalazł coś 
pozytywnego. No… może � nał nie był do końca aż taki szczęśliwy, ale 
taki na jaki mogliśmy sobie pozwolić, nie zmieniając jednocześnie tak 
zdecydowanie oryginału - tłumaczy Bartosz Banasik.

Opowieść ta niewątpliwie zmusza do przemyśleń. Nieważne bowiem, 
czy jesteśmy świadkami wydarzeń zadzianych w wieku XIX (kiedy to 
rozgrywa się napisana przez Andersena „baśń”), czy współcześnie, 
przekonujemy się, jak niektóre sytuacje są niestety wciąż aktualne (ak-
cja musicalu rozgrywa się w teraźniejszości), a szczególnie jeśli chodzi 
o przedświąteczną gorączkę. – Promocje, szał zakupów wszechogarniają 
nas, a do tego patrzymy dziś na świat zewnętrzy przez pryzmat smartfo-
na. Pochłonięci tym, co oferuje nam sieć, bardzo często nie zauważamy 
tego, co dzieje się dookoła nas. Nie dostrzegamy tego, co jest prawdziwe. 
Tego, co dla niektórych osób jest jasne na pierwszy rzut oka. I to jest 
w spektaklu bardzo mocno zaakcentowane. Staraliśmy się pokazać tę 

panującą dziś niestety znieczulicę społeczną. A jednak czasem warto jest 
przystanąć, zatrzymać się, rozejrzeć się dookoła, wyjrzeć spoza ekranu 
tableta, laptopa i innych urządzeń elektronicznych, wtedy zobaczymy 
więcej – podkreśla Bartosz Banasik. Zobaczymy choćby małą zziębniętą 
na mrozie dziewczynkę, próbującą sprzedać paczkę zapałek. 

„Dziewczynka z zapałkami” Stowarzyszenia MusicALL na scenie 
MCK im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej to pełne energii i pasji roztańczone, 
rozśpiewane widowisko, które po raz kolejny pokazuje (jak wcześniejsze 
realizacje stowarzyszenia), że wystarczy młodym ludziom wskazać od-
powiedni kierunek, a przekonamy się, jak zdolni, zaangażowani twórczo 
mogą być! Całość dopełnia świetna scenogra� a (ponure blokowiska 
naprawdę robią wrażenie niezwykłe!) i oryginalne kostiumy. Polecam 
gorąco, niczym ogień z rozpalonej zapałki, a może niczym płomień 
dobrego serca? Przekonajcie się sami!

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK

Coś więcej niż ekran smartfona
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