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POWIETRZA�WEWNĘTRZNEGO...

 ... czyli Katowice na froncie walki ze smogiem 
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Swojej? Czyjejś? Być może i tak… No w końcu z początkiem roku to bardzo modne, by zajrzeć 
w jej głąb.               
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Informujemy,�że�

Fundacja�Novum�Spa��um 

prowadzi�w�Zabrzu�przy�ul.�Olchowej�2�od�września�2020�do�marca�
2021�r.�zajęcia�świetlicowe�dla�absolwentów�szkół�specjalnych�

fi�nansowane�ze�środków�Fundacji�PZU.

Zgłębiając zakamarki 
duszy

Oddział�Teatralno-Filmowy�ul.�Kopernika�11

LUTY 2021

-�wystawa�stała�„Muzeum�Barbary�i�Stanisława�Ptaków”
-�wystawa�czasowa�„Dwurnik.�TOTALNIE”.

Wydarzenia online:
-�11.02,�godz.�18.00�–�„Przyjaciele�Barbary�i�Stanisława”�-�karnawał�przy�ekranie.�
Koncert�w�ramach�IV�Śląskiego�Fes��walu�Operetki.�Wystąpią:�Sylwester�Targosz-
Szalonek�i�inni,�akompaniament:�Katarzyna�Rzeszutek.�
Transmisja�na�żywo�z�Działu.
Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�Katowic�/www.facebook.com/kopernika11/
Kontynuacja�znanego�od�lat�cyklu�spotkań�„Przyjaciele�Barbary�i�Stanisława”�w�
jedynej�obecnie�możliwej�formie�–�online.��

-�18.02,�godz.�18.00 –�Co�widać�w�fotografi�i.�Rozmowa�z�Arkadiuszem�
Ławrywiańcem.�
Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�Katowic�/www.facebook.com/kopernika11/
Kolejna�z�„rozmów�pandemicznych”,�nagrana�w�pustym�salonie�Działu�Teatralno-
Filmowego.�Spotkanie��z�artystą�fotografem,�fotoreporterem,�prezesem�Zarządu�
Okręgu�Śląskiego�ZPAF.

Więcej�informacji:
-�Facebook:�Kopernika�11�Muzeum�Historii�Katowic�/www.facebook.com/kopernika11/
-�strona:�www.mhk.katowice.pl
-�tel.�514�499�614,�32�745�17�28�

ZAPRASZAMY!!
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No�to�zawsze�są�dwa�wyjścia!�Jak�

w�wielu�innych�przypadkach,�albo�

w� dosyć� popularnym� dowcipie...�

Zawsze�są�dwa�wyjścia.�Po�pierw-

sze,� ale� niezbyt� dobre,� możemy�

się�wkurzać�na�zaistniałą�sytuację�

-�na�przykład,�że�znowu�leje,�kiedy�

wyjechaliśmy�na�urlop�-�oj�tak,�to�

faktycznie�może�być�irytujące,�no�

ale�nie�mamy�zdolności�zaklinania�

pogody� (jak�sądzę),�więc�wpływu�

opady� nie�mamy.�Nie�ma� zatem�

sensu�się�denerwować,�tylko�zna-

leźć�dobre�zajęcie�do�niesprzyjają-

cej�aury.�Takich�przykładów�jest�mnóstwo,�gdy�coś�dzieje�sie,�nie-

zależnie�od�nas.�Choć�podobno�każdy�jest�kowalem�swojego�losu�

i�żyje�wedle�napisanego�przez�siebie�scenariusza.�Podobno...�A�ja�na�

pewno�się�z�tym�nie�zgodzę.�Gdyby�wszystkie�napotykające�mnie�

zdarzenia,�dało�się�przewidzieć�i�pokierować�nimi�tak,�jak�mi�w�du-

szy�gra,�nie�musiałabym�korzystać�z�furtki�„Dwa�wyjścia”.

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
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Druk POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
 Drukarnia w Sosnowcu
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Gdy�na�coś�wpływu�nie�mamy
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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

GONIEC�GÓRNOŚLĄSKI�–�5�LAT�GG...�A�WŁAŚCIWIE�6!

�!!!!!��PROTEZY�ZĘBOWE�NA�NFZ�!!!!�

WOLNE�TERMINY�NA�2021�ROK

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�2021�rok

Zapisy:�Jolwit-Macura
-�spółka�jawna

ul.�Żymły�36,�41-707�Ruda�
Śląska

tel.�(32)�340-46-76

Odnowienie�współpracy
Od�zawsze�życzliwa�i�owocna.�Taka�właśnie�była.�Jak�też�wiele�innych.�Niestety�z�powodu�zawirowań�wydawni-

czych,�które�dotknęły�Gońca�Górnośląskiego,�została�przerwana.�O�czym�mowa?�O�współpracy�z�Telewizją�Silesia.�

Marka�kojarzona�w�całej�Polsce,�w�województwie�śląskim�jest�chyba�najpopularniejszym�i�najchetniej�oglądanym�

medium.�Jak�się�okazuje,�dawny�Przyjaciel�Biznesowy�nie�zapomniał�o�Gońcu�Górnośląskim�i�oto�właśnie�od�bieżącego�

wydania�na�naszych�łamach�znajdziecie�informacje,�co�TVS�na�antenie�proponuje�swoim�Widzom.�A�Widzowie�ci�

będą�też�mogli�usłyszeć�w�tamtejszym�Przeglądzie�Prasy,�jakim�artykułom�warto�poświęcić�uwagę�w�naszej�gazecie.�

Startujemy�już�w�lutym!

Ugotuj�i�przyrządź�wedle�ich�przepisu
Goniec�Górnośląski�ulega�wiodącej�dziś�modzie,�jaką�jest�gotowanie.�Obecnie�gotuje�niemal�każdy,�albo�próbuje...�

I�tak�anonimowe�wcześniej�osoby,�stają�się�nagle�popularne�dzięki�gotowaniu�właśnie!�Nagrywają�siebie�w�trakcie�pro-

cesu�kulinarnego�i�fi�lmik�wrzucają�do�sieci,�która�aż�roi�się�od�przepisów,�które�warto�na�pewno�wypróbować.�Niektóre�

wcale�nie�są�trudne.

Dziś�jednak�nie�gotują�tylko�osoby�przypadkowe,�ale�zwycięzcy�popularnych�programów�telewizyjnych�poświęco-

nych�kulinariom�(to�jakby�nie�dziwi),�ale�pichcą�też�gwiazdy:�aktorzy,�sportowcy,�kabareciarze,�muzycy�i�wiele�innych�

celebrytów.�I�na�naszych�łamach�od�ubiegłego�wydania�pojawiła�się�rubryka:�“Gwiazdy�gotują”.� �Co�wyróżnia�ją�od�

tych�już�istniejących?��Duże�przymrużenie�oka�i�ogromne�poczucie�humoru�naszych�gotujących�gwiazd.�Przepisów�ich�

autorstwa�i�wykonania�szukajcie�na�str.11!

HANNA�GRABOWSKA-MACIOSZEK

Silesia Marathon – ruszyły zapisy!
Początek roku to czas, w którym wielu biegaczy obiera sobie cele na 

nadchodzący sezon. Wychodząc naprzeciw ich sportowym planom, 
a także chcąc wzmocnić w nich motywację do treningów, organizator 
Silesia Marathon uruchomił zapisy na wszystkie 3 dystanse rozgrywane 
w ramach tegorocznej imprezy, która odbędzie się 3 października. W 2021 
roku w maratonie udział wziąć może 5000 zawodników, w półmaratonie 
pobiec ma możliwość 8000 osób, natomiast z 50- kilometrowym ultra-
maratonem zmierzyć się ma szansę już nie 300, a aż 1000 śmiałków. 

Zapisy drogą elektroniczną będą prowadzone do 15 września. Do 12 
lutego uczestnicy mają możliwość skorzystania z promocji, w ramach 
której mogą zarejestrować się na wybrany dystans w jednakowej cenie 
80 zł. Do wyboru są jak zawsze: Silesia Marathon, Silesia Półmaraton 
i Silesia Ultramarathon. 

Link do strony: https://silesiamarathon.pl
Link do zapisów: https://silesiamarathon.pl/rejestracja/#/
Zapraszam także na www.goniec-gornoslaski.pl
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P R O M O C J A

Czujniki monitorujące jakość powietrza wewnętrznego 
w Katowicach. Na froncie walki ze smogiem
Ostatni etap montowania czujników powietrza 
w  ramach europejskiego projektu AWAIR zakoń-
czony. W wybranych jednostkach organizacyjnych 
Katowic zamontowano w sumie 9 specjalnych urzą-
dzeń monitorujących jakość powietrza wewnętrz-
nego. To dopełnienie wcześniejszych działań, 
w ramach których zainstalowano 127 czujników ze-
wnętrznych.

– Walka o czyste powietrze to jedno z największych wyzwań dla wielu 
miast województwa śląskiego. W Katowicach od dłuższego czasu podej-
mujemy złożone, warte dziesiątki milionów złotych działania na rzecz 
czystego powietrza. Przykładem może być system monitoringu jakości 
powietrza wewnętrznego realizowany w ramach projektu AWAIR. To 
kolejne działanie skupiające się na bieżącej kontroli powietrza w naszym 
mieście. Wytypowaliśmy trzy placówki miejskie do zamontowania czujni-
ków. W każdej zostały wybrane trzy sale, w których zostały zamontowane 
stacje monitorujące – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

System monitoringu jakości powietrza wewnętrznego zrealizowany 
w ramach projektu AWAIR polega na zamontowaniu w wybranych 
placówkach miasta Katowice stacji monitorujących jakość powietrza 
wewnętrznego. Składa się on z 9 urządzeń pomiarowych, które mierzą 
parametry chwilowe powietrza wewnętrznego takie jak: temperatura, 
stężenie pyłów PM10, PM2,5, stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza. 
Dodatkowo stacje monitoringu rejestrują moment otwarcia drzwi i okien 
w salach za pomocą zamontowanych kontaktronów. Czujniki zostały 
zamontowane w Miejskim Przedszkolu nr 85, Szkole Podstawowej nr 33 
oraz oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej. W zależności 
od stanu jakości powietrza na zewnątrz oraz sposobu wykorzystania po-
mieszczeń, osoby odpowiedzialne za ich użytkowanie będą mogły stosować 
różne działania zgodnie z przyjętymi protokołami opracowanymi przez 
partnerów AWAIR. Koszt instalacji tych urządzeń to 120,5 tys. brutto, 
z czego aż 85% to dotacja ze środków INTERREG  CENTRAL EUROPE.

NAJWIĘKSZY�SYSTEM�MONITORINGU�

POWIETRZA�W�POLSCE

Czujniki do monitorowania powietrza wewnątrz pomieszczeń to ostatni 
etap wdrażania projektu AWAIR. Wcześniej Katowice otrzymały do� nanso-
wanie zadania na realizację pilotażowych działań, polegających na montażu 
w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy 
pomocy społecznej) czujników zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego. 

 - W ramach działań pilotażowych zamontowaliśmy 127 czujników 
jakości powietrza zewnętrznego. Wyniki ich pomiarów dostępne są w czasie 
rzeczywistym na 155 ekranach multimedialnych, które zainstalowane są 
w wybranych obiektach użyteczności publicznej, min. w Miejskim Cen-
trum Energii przy ul. Młyńskiej 2, Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku 
Urzędu Miasta przy Rynku 1.- mówi Daniel Wolny, kierownik Biura 
Zarządzania Energią.

Pomiary są też na bieżąco podawane za pośrednictwem strony https://
powietrze.katowice.eu. Obecnie, jest to największy w Polsce system mo-
nitorowania jakości powietrza zewnętrznego,  który stanowi własność 
miasta. Projekt AWAIR współ� nansowany jest ze środków INTERREG 
CENTRAL EUROPE. 

Oprócz Miasta Katowice partnerami projektu są miasta Parma oraz 
Budapeszt – dzielnica Zuglo,  Główny Instytut Górnictwa, Niemieckie 
Centrum Badawcze na rzecz Zdrowia i Środowiska, Narodowe Międzyuczel-
niane Konsorcjum na rzecz Nauk o Środowisku oraz Regionalna Agencja 
Zapobiegania, Środowiska i Energii z regionu Emilia Romagna – lider.

Idea projektu dotyczy problemu zanieczyszczenia powietrza 
(smogu) na terenach silnie zurbanizowanych i tak zwanych funkcjo-
nalnych obszarach miejskich (Functional Urban Areas - FUAs) oraz 
ich wływu na zdrowie mieszkańców (główne grupy najbardziej 
dotknięte to dzieci, osoby starsze czy osoby cierpiące na choro-
by układu,  oddechowego i krążenia). Projekt koncentruje się na 
rozwiązaniach systemowych i organizacyjnych, z punktu widzenia 
kontroli zjawiska, planowania działań naprawczych i prewencyjnych 
w skali makro (miasto + obszar metropolitarny FUAs) i mikro (na 
poziomie ulicy).

Rezultatem projektu ma być opracowanie planu dot. zmniejszenia 
wpływu zanieczyszczenia powietrza i smogu na życie mieszkańców.

INFORMACJE�PO�ŚLĄSKU

Wchodząc na stronę powietrze.katowice.eu można odczytać bieżące 
parametry powietrza w interesującym nas rejonie Katowic. Znajdują się 
tam też komunikaty i zalecenia związane ze stanem powietrza. Co ciekawe, 
te zalecenia wyświetlane są najpierw w języku polskim, a chwilę później 
ten sam komunikat wyświetla się po śląsku. 

W przypadku dobrego stanu przeczytamy np.:
Stan bardzo dobry. 
Nic tylko wyjść z domu pooddychać świeżym powietrzem.
Powietrze na zicher. Nic ino wyłazić z doma i nachytać sie świeżego lu� u.
Lepiej się módl do Pana Boga, aby zawsze było tak pięknie jak teraz.
Rzykej do Ponbóczka coby durś było tak gryfnie jak terozki.

Stan umiarkowany:
Nie jest źle, ale jak nie musisz to nie wychodź na zewnątrz.
Ni ma tak źle, ale jak nie musisz to nie łaź po placu.
Nie ma co niepotrzebnie ryzykować, nie wiadomo kto czym pali w piecu.

Ni ma co niepotrzebnie ryzykować, ni wiadomo kto co mioł w kuł-
kastli.

Stan zły:
Lepiej zostaw auto w domu i jechać autobusem albo tramwajem.
Lepij zostow auto w doma i jedź sie busym abo baną.
Uwaga! Pyły latają w powietrzu.
Dej pozór! Pyły lotają w lufcie.

MIASTO�WALCZY�O�CZYSTE�POWIETRZE

Katowice w ostatnich latach zintensy� kowały działania na rzecz walki 
o czyste powietrze. W latach 2015-2020 dzięki miejskiemu programowi 
udało się do� nansować wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł. 
Dotacje mogą otrzymać osoby � zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne i przedsiębiorcy. Od października do grudnia ubiegłego roku 
w Katowicach trwała akcja #nieTruj, w ramach której wybrane rejony 
miasta odwiedził specjalny Smogobus. Podróżowali nim pracownicy 
Urzędu Miasta, którzy zachęcali mieszkańców do wymiany kotłów węglo-
wych przy wsparciu � nansowym miasta. Podczas 29 kursów Smogobusa 
udzielono 545 porad związanych z wymianą starych kotłów i przyjęto 160 
wniosków na takie wymiany. Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na 
rok jakość powietrza się poprawia. Dane „Systemu monitoringu jakości 
powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, 
że 2019 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii 
pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych 
w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekracza-
jącej 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 ubiegłoroczne 
dane wskazują najniższe wartości w historii – 29. Porównując rok 2020 
i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 
lat jest to spadek aż o 44%.
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Najpierw dla przemysłu, teraz dla kultury
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Przez kilkadziesiąt lat służyły górnictwu, 
a po remoncie, od 2015 roku są ważnym 
punktem kultury w Świętochłowicach. Były 
co prawda trzy, lecz ostały się dwie, bo jedną 
„zajęli się” złomiarze. O czym mowa? Oczy-
wiście o Wieżach KWK Polska, które wpisano 
do rejestru zabytków i na Szlak Zabytków 
Techniki. 

Warto więc przypomnieć, iż służyły przemysłowi wy-
dobywczemu, a konkretnie wspomnianej Kopalni Polska, 
która powstała w roku 1873 i nosiła nazwę Deutschland – dla 
upamiętnienia zjednoczenia Niemiec. Zostały wybudowane 
w latach 1884-1908. Starsza wieża – kozłowa, obsługiwana była 
przez maszyny parowe, zaś wieża basztowa z 1908 roku była 
przystosowana do nowoczesnej maszyny elektrycznej. Dla-
tego obie są teraz świadectwem rozwoju kopalnianych wież 
wyciągowych i postępu techniki wydobywczej w górnictwie. 
Wspomniana nieistniejąca już wieża była także basztowa, 
a ulokowana była przy sortowni, czyli zakładzie przeróbki 
węgla – w rejonie torów kolejowych i stalowni huty „Florian”. 

Wieża wyciągowa basztowa Szybu I została wzniesiona 
w konstrukcji stalowej w 1908 roku., w charakterystycznym 
kształcie, z elektryczną maszyną wyciągową umieszczoną 
w głowicy wieży. Szyb ten był głównym szybem, którym 
wydobywano węgiel z poziomu 450 metrów (po dwa wózki 
załadowane 800 kilogramami węgla na każdym piętrze). 
Była modernizowana około 1910 roku, a jej projektantem 
był prawdopodobnie Hans Poelzig, niemiecki architekt, jeden 
z prekursorów ekspresjonizmu.

Z kolei wieża wyciągowa Szybu II – to szyb zjazdowy, służący 
również jako wydobywczy, opuszczano nim również drewno 
i inne materiały konieczne do pracy na dole. Wieża wyciągowa 
Szybu II jest typu kozłowego, z lat 1889-1891, także zbudowana 
została w konstrukcji stalowej, a koła maszyn wyciągowych 
wsparte są na czterech charakterystycznych podporach. 

Kompleks produkcyjny obu szybów wraz z maszynami, war-
sztatami i halą przetwornic uznany został za unikalny, nie tylko 
w skali kraju, ale całej Europy. W Szybie I znajdują się znikome, 
uratowane przed rozszabrowaniem, pozostałości maszyny 
elektrycznej, jednej z pierwszych używanych w górnictwie. 
Maszyna parowa znajdująca się w Szybie II została pocięta 
i przeznaczona na złom, zaś maszyna elektryczna tra� ła jako 
rezerwowa do kopalni „Śląsk”. Dodajmy, że nie zachowała się 
też reszta budynków, które zostały zdewastowane i zawaliły się.

Dla wielu świętochłowiczan przemysłowa przeszłość miasta 
to już odległa historia. Dlatego też z radością przyjęto fakt, iż 
jedyna pozostałość po Kopalni Polska, czyli  wieże szybowe 
zostały ocalone. Świętochłowice otrzymały ponad 5 mln zło-
tych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na rewitalizację tych obiektów. Cały projekt, wart 
około 6 mln złotych, obejmował m.in. całkowitą modernizację 
wieży basztowej i kozłowej, budowę budynku wielofunkcyjnego 
do organizacji przedsięwzięć kulturalnych, park z atrakcjami 
dla dzieci i młodzieży, stworzenie nowego parkingu i drogi 
dojazdowej. Tak więc oddolna inicjatywa, zapoczątkowana 
przez grono zapaleńców, które skupiło się w Stowarzyszeniu 
Dwie Wieże, słusznie „podchwycona” przez władze miasta – 
została zrealizowana. 

Od chwili oddania Wież KWK Polska pod zarząd Centrum 
Kultury Śląskiej odbyło się tu mnóstwo wernisaży, spotkań 
z literatami, podróżnikami oraz innymi interesującymi ludźmi, 
którzy przy kawie i ciastku dzielili się ze słuchaczami swymi 
pasjami. Odbywały się tu także śluby, a liczne wycieczki mogły 
podziwiać z wieży panoramę Świętochłowic.

MARIAN PIEGZA
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Koszęcin - nie tylko Zespół 
Pieśni i Tańca Śląsk

 „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...”

Nie tylko, ale głównie z nim kojarzony, 
a ściślej z okazałą siedzibą zespołu.

Trudno temu się dziwić, a na pewno nie zdziwi 
się ten, kto miał okazję bywać w przestrzeniach 
i terenach okalających tamtejszy Kompleks Pała-
cowo-Parkowy.

I ja zatem temu się dziwię, a zachwycam się na 
każde wspomnienie wizyty w Koszęcinie. Pierwszy 
raz, kiedy przekroczyłam bramę, prowadzacą do 
posiadłości, wiązał się z reporterkim zadaniem, 
które postawił przede mną wydawca Programu 
“Palcem po mapie”. Tenże program turystyczny 
gościł niegdyś na antenie Polskiego Radia Kato-
wice. (Tak, wówczas jeszcze byłam reporteką tejże 
Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Katowice). 
Cel? Dźwiękowe ukzywanie miejsc ciekawych 
i wartych odwiedzenia. Niezwykłe doświadcze-
nie, bo móc Słuchaczom stworzyć prawdziwy 
teatr wyobraźni ... No po prostu magia! “Zabawa” 
dźwiękiem była po prostu fascynująca, a szcze-
gólnie w takich przypadkach jak ten z Koszęcina, 
była wielką frajdą! Proszę mi wierzyć, że już na 
samym początku zwiedzania siedziby Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk poczułam się, jakbym znalazla 
się w najcudowniejszej baśni. Do rzeczywistości 
nieco przywoływał mnie sprzęt nagrywajacy, który 
z baśniami skojarzyć nie sposób, ale nagranie udało 
się, powiem nieskromnie, zupełnie przyzwoicie. 
A przynajmniej wydawca “nie zmył” mi głowy, co 
zawsze powodem do radości być mogło.

Potem bywałam w Koszęcinie jeszcze kilka razy 
przy okazji innych nagrań. Za każdym razem podzi-
wiając pałac i park. Pierwsze wzmianki o Koszęcinie 
pochodzące z 1275 roku, mówią o osiedlu mieszkal-
nym. Początkową siedziba włodarzy koszęcińskich 
był zamek drewniany (spłonął niestety w XVII 
wieku). Na przestrzeni dziejów pałac przechodził 
z rąk do rąk. Legendarnym panem był niejaki Gosław 
Koszeński, a wśród wielkich sław rycerstwa i głów 
koronowanych, bywających w tychże włościach 
pojawia się nawet nazwisko Jana III Sobieskiego. 
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk ma we władaniu kom-
pleks od 1953 roku.

Obecnie, kiedy Radio Katowice pozostaje dla mnie 
odległą przeszłością, do koszęcińskiego Parku i Pałacu 
wracam we wspomnieniach. Przemierzając chociażby 
katowicką Galerię Artystów na Placu Grunwaldzkim, 
w której dumnie ze swojego cokołu każdorazowo patrzy 
na mnie Stanisław Hadyna, założyciel Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk, kompozytor, dyrygent, muzykolog, 
pedagog. Z pewnością ucieszyłaby go wiadomość, 
że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach podpisał z obecnym 
dyrektorem zespołu umowę dotyczacą rewitalizacji zie-
leni w zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym 

roku, a jej całkowity koszt to ponad 400 tysięcy zł. 
Fundusz do� nansuje 325 tysięcy zł. z tej kwoty. - O ta-
kie parki jak ten w Koszęcinie, posiadające wiekowy 
drzewostan, musimy zadbać szczególnie. To bardzo 
ważne z punktu widzenia ochrony przyrody. Nasza 
dotacja pozwoli m.in. na pielęgnację, zakup i sadze-
nie nowych drzew, cięcia sanitarne usuwające suche, 
uszkodzone i chore pędy. W ramach tego zadania 
zaplanowana została również pielęgnacja trawników 
oraz czyszczenie rowów melioracyjnych przy przepu-
stach pod alejkami i przepustów – wyjaśnia Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. - Jest to 
przestrzeń żywa, z wieloma zabytkowymi okazami, 
która wymaga szczególnej troski i - z biegiem czasu - 
kolejnych nakładów � nansowych. Dlatego bardzo się 
cieszymy, że wraz z pozyskaniem wsparcia ze strony 
WFOŚiGW w Katowicach - za które jesteśmy bardzo 
wdzięczni - będziemy mogli zadbać o park na najwyż-
szym poziomie. Dzięki wykonanym pracom nie tylko 
zadbamy o urodę parku, ale także o bezpieczeństwo 
naszych gości korzystających z pleneru wokół pałacu. 
Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy do minimalnego, 
rocznego wskaźnika 150 tysięcy odwiedzających nas 

podczas imprez plenerowych, koncertów, festiwali, 
warsztatów i wszelkich innych przedsięwzięć, które 
Zespół “Śląsk” realizuje w swojej pięknej siedzibie – 
mówi Zbigniew Cierniak, dyrektor Zespołu.

Ja cieszę się ogromnie, nie tylko dlatego, że 
Koszęcin darzę szczególnyym sentymentem, ale 
dlatego, że kibicuję wszystkim ważnym, dobrym 
i pięknym wydarzeniom. Można by zatem rzec, że 
WFOŚiGW tanecznym i rozśpiewanym krokiem 

rozpoczyna 2021 rok. Taka ciekawostka, że umowa 
została podpisana w tamtejej Sali Balowej! Być zatem 
świadkiem tego wydarzenia i umrzeć?!? No myślę, 
że taki dramatyzm jest tu zupełnie niepotrzebny. 
Poza tym wtedy nie byłoby nam dane zobaczyć 
� nału tej inwestycji, na który czekam niecierpliwie!

HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
Wypowiedzi pozyskane dzięki uprzejmości 

WFOŚiGW
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Położony�w�centrum�Koszęcina�Kopleks�Pałacowo-Parkowy,�który�jest�siedzibą�Zespołu�Pieśni�i�Tańca�

„Śląsk”,�ma�powierzchnię�niemal�12,5�ha.�Wokół�pałacu�rozpościera�się�wpisany�do�rejestru�zabytków�i�objęty�

ochroną�konserwatorską�10-hektarowy�park�w�stylu�angielskim.�Znajduje�się�tam�około�900�drzew�i�krzewów,�

w�tym�wiele�cennych�gatunkowo.�Najczęściej�występujące�to:�dęby�szypułkowe,�klony,�jesiony,�buki,�graby,�

lipy,�buki,�daglezje�i�platany.�Na�terenie�parku�znajduje�się�też�11�pomników�przyrody.�Największą�grupę�drzew�

stanowią�drzewa�ponad�100�oraz�200�letnie�i�starsze�–�tak�zwany�starodrzew,�który�podczas�silnych�wiatrów�

jest�narażony�na�zniszczenie.

Od�czerwca�2014�roku�w�parku�były�wykonywane�przede�wszystkim�niezbędne�bieżące�prace�przy�zieleni�

zabytkowej.�W�2019�roku�wykonano�aktualizację�inwentaryzacji�dendrologicznej�wraz�z�projektem�gospodarki�

zadrzewieniem�i�koncepcją�nowych�nasadzeń.�Dokumentacja�ta�wskazała�na�pilną�konieczność�przeprowadzenia�

kolejnych�specjalistycznych�prac�-�pielęgnacji�drzew,�usunięcia�drzew�chorych,�suchych�i�zagrażających�bezpie-

czeństwu,�wykonania�nowych�nasadzeń�oraz�przesadzenia�drzew�ze�względu�na�kolizyjność�z�innymi�drzewami.
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Wszystko zależy od jego „oddechu”
Rozmowa z Zo� ą Przeliorz, autorką książki „Dusza starego domu”

Podobno jest domeną tylko ludzką. Dusza. A tu 
się okazuje, że nic bardziej mylnego!

Zależy, co kto rozumie pod tym pojęciem. Oczywi-
ście, że dusza nieśmiertelna jest domeną ludzką. Pan 
Bóg, tchnąwszy w człowieka ducha, stworzył go na 
obraz i podobieństwo swoje. Tu chodzi o coś innego, 
a mianowicie o to, czym emanuje dany dom i co po-
wiedziałyby nam jego ściany, gdyby potra� ły mówić.

W publikacji „Dusza starego domu” już sam 
tytuł jest ciekawą tezą, że i dom może mieć duszę?

No i nadal tak twierdzę. Wchodząc do jakiegoś 
domu, czy pomieszczenia, czasami podświadomie 
czujemy, czy jest to miejsce przyjazne, czy też wręcz 
przeciwnie. Wszystko zależy od tego, kto w tym miej-
scu przebywał, czy też nadal przebywa. Energia dobra 
czy też zła, którą emanują ludzie, w jakimś stopniu 
kumuluje się i powoduje, że w danym miejscu czujemy 
się dobrze, czy też niekoniecznie. Wszystko zależy 
od tego, czym „oddycha” dany dom. Poza tym duszą 
domu, tak samo jak duszą towarzystwa, jest człowiek.

Ale czy tylko stary?
Wydaje mi się, że jednak potrzeba trochę czasu, aby 

móc powiedzieć, że dom ma duszę. Ściany nowego 
domu pachną świeżym tynkiem i farbą. Nie mają tego 
specy� cznego zapachu, który odróżnia jeden dom, 
czy też jedno mieszkanie, od drugiego. Po prostu nie 
zdążyły jeszcze przesiąknąć życiem mieszkających 
w nim ludzi, ich radościami i smutkami. 

Dotyczy to nie tylko domów, ale też innych budow-
li, na przykład kościołów. Osiny przez całe stulecia 
należały do para� i Krzyżowice. Chociaż od tego 
czasu, kiedy stanowimy odrębną para� ę, minęły 52 
lata, zawsze kiedy wejdę do krzyżowickiego kościoła, 
czuję ten sam zapach: woń unoszącego się w powie-
trzu kadzidła, przemieszanego z zapachem kwiatów. 
Wraca wtedy obraz modlących się ludzi: mężczyzn 
w odświętnych garniturach i kobiet ubranych po 
chłopsku. Latem w kolorowych jaklach i chustkach 
ze strzympami, a zimą zakutanych w barankowe 
chusty, szpigle, czy też wełniane plyjty.  Z ambony 
zdaje się słyszeć donośny głos księdza kanonika 
Franciszka Kuboszka. Moim zdaniem to właśnie 
tworzy duszę miejsca.

W Pani przypadku to dom ojcowski, dom 
z lat dzieciństwa?

Tak, w moim przypadku to dom mojego dzieciństwa, 
który wybudowali pradziadkowie z własnoręcznie 
robionej i wypalanej cegły. Wprowadzili się do niego 
w 1868 roku, bo taka data jest wygrawerowana na jednej 
z belek w izbie, albo w 1869 roku, bo mój dziadek po-
dobno twierdził, że jak wprowadzali, to miał trzy lata.

Książka zawiera wiele wspomnień. Trudno 
w trakcie naszej rozmowy opisywać je wszystkie. 
Wśród nich są i takie, które wyciskają łzy wzrusze-
nia. Są i takie, które wywołują uśmiech. Ciekawych 
odsyłamy do lektury „Duszy starego domu”, ale 
gdyby przytoczyła Pani te dla Pani najważniejsze, 
które jako pierwsze pojawiają się w myśli i sercu. 

Jako pierwsze pojawiają się wspomnienia związane 
z niedzielą. Był to bowiem dzień zupełnie inny od po-

zostałych. Pamiętam krzątaninę związaną z pójściem 
do kościoła, potem niedzielny obiad. Wszyscy w tym 
dniu byliśmy odświętnie ubrani. Latem po południu 
tata nas woził w koszyczku na rowerze, zaś zimą na 
sankach. W tygodniu na takie coś nie miał absolutnie 
czasu, bo oprócz pracy w gospodarstwie pracował 
także na nocną zmianę w hucie.  Bardzo żywe mam 
też wspomnienia związane z wizytą świętego Mikołaja, 
który zawsze przychodził do nas 6 grudnia. Czasem 
przychodził sam, a czasem w towarzystwie jednego 
albo kilku diabłów. Zawsze zastanawiałam się, skąd on 
wie, co kto kiedy przeskrobał. Musiałyśmy mu obiecać 
poprawę, no i pomodlić się. Wtedy wyciągał ze swego 
przepastnego worka prezenty dla nas, czyli  przeważnie 
słodycze. Niepowtarzalna była też atmosfera związana 
z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Już czas ocze-
kiwania na te święta, czyli adwent, miał jakiś niepo-
wtarzalny klimat. Jako kilkuletnie dzieci starałyśmy 
się być grzeczne i robić dobre uczynki. Za każdy taki 
uczynek można było odłożyć jedno sianko, czyli jedno 
źdźbło wysuszonej trawy. Te sianka, czyli dobre uczynki, 
wkładało się potem do żłóbka, żeby Dzieciątko miało 
miękkie posłanie. Pamiętam też własnoręcznie robio-
ne, wyklejane kolorową bibułką papierowe  lampiony, 
z którymi chodziliśmy na roraty, a także  robione przez 
nas łańcuchy i inne ozdoby choinkowe. A potem ta 
krzątanina przedświąteczna z pieczeniem kołoczy na 
czele, no i zapach choinki przynoszonej z lasu przez 
mojego tatę. Nie wiem dlaczego, ale teraz choinki tak 
nie pachną. Później wieczerza wigilijna, śpiewanie kolęd  
no i oczekiwanie na prezenty od  Dzieciątka.

Pamiętam też, że w ostatni dzień roku tata za-
bezpieczał furtki i wszystko, co dałoby się wynieść 
z obejścia, żeby w Nowy Rok nie musiał ich szu-
kać gdzieś na drugim końcu wsi, albo utopionych 
w stawie. Był bowiem zwyczaj wynoszenia w noc 
sylwestrową różnych przedmiotów i umieszczania ich 
w najmniej oczekiwane miejsce. Zdarzało się czasem, 
że gospodarz budząc się ranem, mógł zobaczyć swój 
wóz, czy też sanie, na kalenicy stodoły.

Bardzo dobrze pamiętam też dzień, w którym 
urodziła się moja najmłodsza siostra. Miałam wtedy 
3 i pół roku. Jak żywy staje mi przed oczyma obraz 
kobiety z dosyć pokaźną torbą idącej do naszego 
domu. Był to czerwiec, więc byłyśmy z ciotką Jadwigą 
na podwórku. Ciotka objaśniła nam, że ta baba niesie 
w tej taszy małego dziecika. Wieczorem tata nas za-
prowadził do izby, żeby nam tego dziecika pokazać. 
Pamiętam, że mama leżała w tatowym łóżku, a obok 
niej nasza mała siostrzyczka z piąstkami uniesionymi 
w górę. Na środku izby stała duża drewniana wanna 
z wodą. Mnie bardzo zainteresowało to, dlaczego ta 
woda w tej wannie jest czerwona. Mama odpowie-
działa mi, że to skuli tego, bo ona tam prała ta swoja 
czyrwiōno kiecka i ta kiecka ji pofarbiła. Wszystko 
to oglądaliśmy przy świetle lampy na� owej, bo tego 
dnia wieczorem wyłączyli nam światło.

Czytając, poznajemy Pani dzieciństwo, wczesną 
młodość, ale także Pani bliskich. Pani zaprasza 
Czytelnika w progi swojego domu, swojego życia.

Może nie tyle mojego życia, co życia moich przod-
ków, z którymi moje życie jest nierozerwalnie zwią-
zane. Należę do pokolenia, które przeżyło niebywały 
postęp techniczny w każdej dziedzinie. Chciałam 

pokazać, że jeszcze wcale nie tak dawno życie toczyło 
się zupełnie inaczej niż dzisiaj. Młodzi ludzie nie 
wyobrażają go sobie bez komputerów, laptopów czy 
smartfonów, na których mogą zobaczyć twarz swego 
rozmówcy. A jeszcze w czasach mojej młodości u nas 
we wsi były dwa telefony, mające zresztą ten sam nu-
mer. Jeden był w szkole, a drugi w prywatnym domu, 
żeby w razie konieczności można było zadzwonić po 
lekarza, albo karetkę pogotowia. 

Nie było też telewizorów. Kiedy w naszej szkole po-
jawił się telewizor, to w zimowe popołudnia i wieczory 
w klasie, w której był zainstalowany wszystkie ławki 
były zajęte. Ludzie przychodzili tak jak do kina, żeby 
zobaczyć co tam pokazują. Za to ludzie mieli więcej 
czasu na kontakty sąsiedzkie. Odwiedzali się, dzielili 
radościami i smutkami. Doskonałą okazją ku temu 
były szkubaczki, czyli darcie pierza, organizowane 
przez gospodynie mające dorastające córki. Na takich 
szkubaczkach można się było dowiedzieć więcej niż 
z radia Wolna Europa. Dzisiaj wystarczy włączyć 
Internet, by na „Pudelku” albo innym plotkarskim 
portalu dowiedzieć się co kto ze znanych celebrytów 
tydzień temu na obiad jadł i czy mu smakowało. No 
cóż, czasy się zmieniają, ale ludzie pozostają tacy 
sami: ciekawi, co się u innych dzieje.

Kiedy nastąpił ten moment, że postanowiła Pani 
takie zaproszenie wystosować?

Powiem tak: nie myślałam, że zapraszam kogoś 
do swojego życia. Kilka lat po śmierci ciotki posta-
nowiłam spisać to, co zapamiętałam z jej opowieści. 
Wiadomo, że pamięć ludzka jest ulotna, a  słowo 
pisane jest trwalsze. Zawsze fascynowała mnie prze-
szłość. Już jako dziecko lubiłam przysłuchiwać się  
temu, o czym rozmawiają dorośli. Czasami, kiedy ich 
rozmowa zbyt długo nie przebiegała zgodnie z moimi 
oczekiwaniami, prosiłam: „Porozprowiejcie o tym, 
jak to było piyrwej”, czym przyprawiałam w niemałą 
konsternację moją mamę. Przecież nie wypadało, żeby 
dziecko wtrącało się w rozmowy dorosłych. A dla 
mnie to było takie ciekawe. Można było posłuchać 
o tym, jak to było za Starego Niemca, za Starej Polski, 
bez wojna, no i jak to jest za tej Dzisiejszej Polski.

Kiedy zastanawiałam się, jak to wszystko ująć, 
żeby miało „ręce i nogi”, wpadłam na pomysł pytań 
skierowanych do mojej ciotki i jej rozwiniętych od-
powiedzi. No bo prawdą jest, że większość informacji 
dotyczących przeszłości, zdobyłam zadając ciotce 
różnorodne pytania. Moją intencją było przekazanie 
wspomnień następnym pokoleniom.

Jak przebiegała praca nad książką?
Kiedyś po „Dobranocce w Skansenie”, w czasie 

której opowiadałam dzieciom bajki, pani dr Ag-
nieszka Przybyła-Dumin zagadnęła mnie, czy bym 
czegoś nie napisała. Wtedy moja córka, która była ze 
mną, powiedziała: „Ale mama już ma napisane!”. No 
i tak od słowa do słowa, zostało na tym, że prześlę 
pocztą elektroniczną to, co napisałam. Okazało się, 
że przyjęto to pozytywnie. Napisano wtedy projekt 
i wystąpiono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z prośbą o do� nansowanie. Kiedy ta-
kowe otrzymano, rozpoczęły się prace nad książką. 
Najpierw swoje cenne uwagi przekazywała mi pani 

Ewa Zacharyasz, potem pani dr Agnieszka Przybyła-
-Dumin. Niektóre wątki rozbudowywałam, inne 
po namyśle trochę zmieniałam. Potem trzeba było 
jeszcze wybrać  zdjęcia, zrobić ilustracje i wszystko 
umieścić w odpowiednich miejscach. Na sam koniec 
pracowałyśmy nad tytułami i podtytułami rozdziałów. 
Resztą zajmowała się już pani Agnieszka i zespół 
redakcyjny, za co chciałam im w tym miejscu bardzo 
podziękować, bo to, że ta książka ukazała się w takiej 
formie i takiej szacie gra� cznej, to ich zasługa.

Spisywanie naszych wspomnień to cudowny 
sposób na ich zachowanie dla potomnych. Myśli 
Pani, że domy epoki komputeryzacji, cyfryzacji 
będą miały wspomnienia warte spisania?

Ależ oczywiście. Sama z uśmiechem wspominam swoje 
początki pracy przy komputerze, ponad 20 lat temu. Do 
tego czasu pisałam na maszynie. Mój syn, który miał 
w swoim pokoju zainstalowany komputer, zaproponował 
mi, żebym to na nim sobie pisała, bo jak się pomylę, albo 
będę chciała coś zmienić, to nie muszę pisać od nowa. Ja 
jednak miałam ogromne opory, bojąc się, że coś mogę 
zepsuć. On mi tłumaczy, że tam się nie da niczego zepsuć, 
a ja dalej swoje. W końcu zdenerwowany patrzy na mnie 
i mówi: „Yno mama nie godej, że sie tego nie poradzisz 
nauczyć!”. Wtedy uniosłam się honorem i pomyślałam, 
że w końcu nie święci garnki lepią. Z początku miałam 
problemy, a moje dzieci uciechę, jak słyszały, że zbiegam 
na dół po schodach. Czasami zakładały się o to, czy 
mamie zaś jakieś okienko wyskoczyło, czy jej coś cały 
tekst zeżarło. W końcu okazało się, że nie taki diabeł 
straszny, jak go malują, chociaż przyznam się, że czasami 
w ekstremalnych przypadkach korzystam z pomocy 
młodszego pokolenia.

Pomijając wszystko, dzisiejsze pokolenie oprócz 
komputerów ma także swoje prywatne życie, a każdy 
człowiek to odrębna historia. Myślę, że każda historia 
jest warta spisania, ale to, czy ona będzie spisana czy 
nie, zależy tylko od zainteresowanych.

Czy może będzie druga część, no przecież dusza 
jest niezmierzalna, nieogarniona? A jeśli nie, to 
może są plany na inne publikacje?

Dalszego ciągu tej historii raczej nie będzie. Za-
mknęłam ją razem z odejściem ciotki.

Co się tyczy planów na inne publikacje, to mam 
jedną rzecz nie dokończoną, poza tym musiała-
bym uporządkować to, co już napisałam. Może przy 
odrobinie szczęścia powstanie z tego jedna, a może 
kilka książek.  

ROZMAWIAŁA: HANNA GRABOWSKA�MACIOSZEK
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Zgłębiając zakamarki duszy
Swojej? Czyjejś? Być może i tak… W końcu z począt-
kiem roku to bardzo modne, by zajrzeć w jej głąb.

Trendowi temu nie ulegają na pewno twórcy najnowszej publikacji 
Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie”, bo poprzez 
jej strony zapraszają do odkrywania duszy… starego domu! No, a gdzież 
lepiej ją eksplorować niż w tymże muzeum? Jak mówi z lekkim przymru-
żeniem oka dr Agnieszka Przybyła-Dumin, kierownik Działu Nauki, 
wszak domów ci u nas dostatek! (I to starych! – przyp. red.). Jednak 
tu mówimy o jednym konkretnym! – Bardzo trudno ubrać w słowa 
uczucia, jakie towarzyszyły mi w trakcie redakcji książki autorstwa 
Zo� i Przeliorz pt. „Dusza starego domu” (rozmowa z autorką na str.6). 
Praca nad nią była ogromną przyjemnością – podkreśla dr Agnieszka 
Przybyła-Dumin. – Porównałabym to z możliwością wejścia do czyjegoś 
domu, będąc niewidzialnym. Zapoznawanie się z kolejnymi stronami 
oznaczało dzielenie z zamieszkującą go rodziną radości, smutków, tęsk-
not i nadziei, uczestnictwo w wydarzeniach drobnych, codziennych, ale 
także przypatrywanie się wielkim tragediom, będących skutkiem naszej 
historii. A wszystko to przeplatające się z tradycją i kultywowanymi 
w jej ramach zwyczajami czy przekazywanymi opowieściami, oddane 
z ciepłem i przywiązaniem, nostalgią za tym, co minęło, ale także zro-
zumieniem dokonujących się zmian. Było to doświadczenie niezwykłe. 
Niejednokrotnie bardzo się wzruszyłam, wielokrotnie zaśmiewałam 
się. Myślę zatem, że dla każdego Czytelnika książka ta może okazać 
się bliska sercu. Niesamowite dzieło! – zaznacza dr Przybyła-Dumin.

„Dusza starego domu” zadziwiająco bliska? A może fakt ten nie zdzi-
wi nas aż tak bardzo. Każdy dom wszak ma swoją duszę… Bo tworzą 
go ludzie, wypełniają dusze… W myśl słów utworu Piotra Rubika: 
„To pachnący chlebem dom. Z roześmianą buzią twą. To, co mam. To, 
co się zdarzyło nam. Twój policzek, kiedy mróz. Na pierzynie Wielki 
Wóz”. – A im starszy dom, tym każdy kąt, każdy znajdujący się w nim 
przedmiot nabiera znaczenia, niesie emocje, wywołuje wspomnienia! – 
zauważa dr Przybyła-Dumin. W naszej codzienności, w toku bieżących 
spraw, zwykle się nad tym nie zastanawiamy, nie przykładamy do tego 
wagi, ale przecież nawet nasze mieszkania mają swoją duszę. Myślę, że 
warto się w to zagłębić… Przynajmniej od czasu do czasu.

Biorąc do rąk „Duszę starego domu” i patrząc już na samą okładkę, na 
myśl przychodzi mi opowieść z dreszczykiem o porośniętym bluszczem 
domku na odludziu (ilustracyjny motyw bluszczu przewija się przez 
wszystkie stronnice książki). A popularyzowanie śląskiej demonologii 
przez Muzeum „Górnośląski Park Etnogra� czny w Chorzowie” jeszcze 
bardziej podsyca we mnie ciekawość odkrycia tajemnic duszy tegoż 
domostwa! – Pod tym względem Czytelnicy też nie poczują się zawie-
dzeni. Poza opowieściami wspomnieniowymi w publikacji przytoczone 
zostały bowiem legendy ludowe oraz podania wierzeniowe, w tym 
właśnie demonologiczne. W związku z tym i o ten dreszczyk nie będzie 
trudno – zapewnia dr Przybyła-Dumin.

Zdaniem kierownik Działu Nauki Muzeum „Górnośląski Park Etnogra-
� czny w Chorzowie” walor etnogra� czny „Duszy starego domu” jest nie 
do przecenienia. – Bardzo skrzętnie i wnikliwie ukazane zostały zwyczaje, 
obrzędy, wierzenia, sposoby leczenia na przestrzeni 130 lat. Trzeba podkre-
ślić, że książka powstała na podstawie doświadczeń i wspomnień nie tylko 
samej autorki, ale i jej urodzonej w 1904 roku ciotki Jadwigi – kwituje dr 
Agnieszka Przybyła-Dumin. – Bardzo ciekawym zabiegiem literackim jest 
stosowanie przez autorkę na przemian mowy śląskiej i czystej polszczyzny. 
Otwierające większość opowieści dialogi autorki z ciotką Jadwigą stanowią 
niezwykle trafne odwzorowanie rozmów toczonych przez przedstawicielki 
różnych pokoleń: emocjonalnego kontaktu przeszłości z teraźniejszością. 
Wszystko to czyni publikację ważnym źródłem do badania kultury regio-
nalnej, a także jeden z elementów jej przekazu – dodaje.

To przydaje niewątpliwie „Duszy starego domu”… duszy! Bardzo 
zachęcam zatem do jej penetrowania w najbardziej skrywanych obsza-
rach. Bo jak się okazuje, bez naszej duszy ta domowa nie ma racji bytu. 

„Dusza starego domu” – publikacja do nabycia w Muzeum „Górnoślą-
ski Park Etnogra� czny w Chorzowie”. To już trzeci tom serii wydawniczej 

muzeum pn. „Jako downi bywało”, w ramach której ukazują się dzieła 
depozytariuszy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Do� nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

HANNA GRABOWSKA-MACIOSZEK
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W polskim systemie prawnym wyróżniamy dwa rodzaje środ-
ków zapobiegawczych, mianowicie o charakterze izolacyjnym 
oraz nieiziolacyjnym. Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej 
drastycznym środkiem zapobiegawczym w Polsce, zastosować 
może je tylko Sąd, a nie jak w przypadku innych środków zapobie-
gawczych również prokurator. Z uwagi na dotkliwość tego środka 
zapobiegawczego należy stosować go z dużą rozwagą i tylko wtedy 
gdy niewystarczający byłby inny środek zapobiegawczy. W art. 258 
Kodeksu postępowania karnego uregulowane zostały podstawy  do  
zastosowania tymczasowego. Ten środek o charakterze izolacyj-
nym stosuje się szczególnie dla zabezpieczenia prawidłowego toku 
postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. Procesowymi 
przesłankami jest uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się 
oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego toż-
samości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu a także 
uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania 
fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób 
utrudniał postępowanie karne.

Tymczasowe aresztowanie można także zastosować jeżeli oskar-
żonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożo-
nego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę 
pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania 
tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego 
toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu 
surową karą. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastoso-
wać także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, 
któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, 
popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu 
powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa 

groził. Duże kontrowersje budzi stosowanie tymczasowego areszto-
wania, gdy surowość kary jest jedyną przesłanką i doprowadza do 
rozbieżności zarówno w poglądach doktryny, jak i orzecznictwie.

W postępowaniu przygotowawczym Sąd, stosując tymcza-
sowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy 
niż trzy miesiące. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności 
sprawy nie można było ukończyć postępowania przygotowaw-
czego w terminie trzech miesięcy, na wniosek prokuratora, sąd 
pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy za-
chodzi tego potrzeba, może przedłużyć tymczasowe aresztowa-
nie na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili 
wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może 
przekroczyć 2 lat. Osłabieniem funkcji gwarancyjnej maksymalnych 
terminów stosowania tymczasowego aresztowania jest fakt, że sąd 
apelacyjny może przedłużać tymczasowy areszt nawet kilkakrotnie. 

Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, 
jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, 
lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.

Sposób wykonywania tymczasowego aresztowania nie może na-
ruszać uprawnień procesowych tymczasowo aresztowanego. Osoby 
tymczasowo aresztowane powinny być rozmieszczane w areszcie 
śledczym w sposób zapobiegający ich wzajemnej demoralizacji. 
W szczególności należy oddzielać niekaranych od uprzednio 
odbywających karę pozbawienia wolności oraz młodocianych od 
dorosłych, chyba że szczególne względy wychowawcze przemawiają 
za umieszczeniem dorosłego z młodocianym lub młodocianymi. 
Tymczasowo aresztowany ma prawo do nauki, pracy, bezpośredniego 
uczestnictwa w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce 
religii oraz korzystania z zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu 
kultury fizycznej i sportu tylko w oddziale, w którym jest osadzony.

W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania można 
i należy wnosić zażalenie na postanowienie do sądu wyższej instancji. 
Na koniec wymaga dodać , iż przedmiotowy środek zapobiegawczy 
jest przez sądy wielokrotnie nadużywany. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości w wydawanych przeciwko Polsce wyrokach wska-
zywał wielokrotnie, iż nadużywanie stosowania tymczasowego 
aresztowania ma w Polsce charakter problemu strukturalnego 
i zachodzi konieczność wprowadzenia zmian, które doprowadzą 
do ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce. 
Podkreślenia wymaga również fakt, iż w sytuacji, gdy zastosowanie 
tymczasowego aresztu okaże się nieuzasadnione, takiej osobie 
przysługuje roszczenie odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa. . 

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

ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI

Tymczasowe aresztowanie w polskim procesie karnym
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Świadcząc�usługi�zbiorowego�dostarczania�

wody�oraz�zbiorowego�odprowadzania�ścieków�

Przedsiębiorstwo�przestrzega�wymagań�określo-

nych�w�posiadanych�decyzjach�i�pozwoleniach�

dotyczących�ochrony�środowiska.�Prawidłowe�

funkcjonowanie�sieci�wodociągowej�i�kanalizacji�

sanitarnej�wymaga�prowadzenia�ciągłej�eksplo-

atacji�a�utrzymywanie�sieci�w�sprawności�wiąże�

się�z�powstawaniem�odpadów.�

Usuwanie�awarii�wodociągowych�generuje�

odpady�w�postaci�ziemi�oraz�odpady�o�charak-

terze�drogowym�takie� jak�kostki�krawężniki,�

płyty�chodnikowe,�asfalty.

Czyszczenie�i�udrażnianie�urządzeń�kanaliza-

cyjnych�przy�użyciu�specjalistycznych�pojazdów�

asenizacyjnych,�powoduje�powstawanie�„od-

padów�ze�studzienek�kanalizacyjnych”.�

W�związku�z�koniecznością�dostosowania�

działalności�Spółki�do�obowiązujących�prze-

pisów�dotyczących�gospodarowania�odpadami�

Przedsiębiorstwo�wśród�najbliższych�zamierzeń�

inwestycyjnych�zaplanowało�budowę�placu�ma-

gazynowego�na�odpady�spełniającą�wymagania�

dotyczące�magazynowania�odpadów.

Przedsięwzięcie�planowane�jest�w�sąsiedztwie�

przepompowni�ścieków�przy�ulicy�Rzemieślni-

czej�w�miejscu�oddalonym�o�około�400�m�od�

najbliższych�zabudowań�mieszkalnych�

��Magazynowanie�odpadów�prowadzone�

będzie�w�sposób�bezpieczny�dla�środowiska.�

Teren�nieruchomości�będzie�posiadał�utwar-

dzone�i�uszczelnione�podłoże�wyposażone�

w�system�odprowadzania�odcieków�do�sieci�

kanalizacyjnej.�Proces�czasowego�magazynowa-

nia�(około�70-80%�powierzchni�magazynowej)�

będzie�dotyczył�głównie�ziemi�oraz�odpadów�

powstających�w�związku�z�demontażem�pasa�

drogowego��(krawężniki,�kostki� itp.)�powsta-

jących�w�tracie�usuwania�awarii.�Fragment�

placu�-�około�15%�stanowić�będzie�niewielkie�

poletko�odciekowe�na�odpady�powstające�przy�

udrażnianiu�sieci�kanalizacyjnych�Odpady�będą�

magazynowane�w�sposób�selektywny�luzem.�

Odpady�powstające�w�urządzeniach�kanalizacyj-

nych�dodatkowo�każdorazowo�po�przywożeniu�

będą�higienizowanie�wapnem.�Odpady�będą�ma-

gazynowane�do�czasu�uzbierania�odpowiedniej�

ilości�odpadów�uzasadniającej�ich�transport,�nie�

dłużej�jednak�niż�przez�okres�roku.�W�dalszej�

kolejności�odpady�będą�przekazywane�odbiorcy�

posiadającemu�stosowne�zezwolenie�w�zakresie�

gospodarowania�takimi�rodzajami�odpadów.

Miejsca�magazynowania�będzie�oznaczone�

i�wyposażone�w�wizyjny�system�kontroli�miejsca�

magazynowania�odpadów�prowadzony�przy�

użyciu�urządzeń�technicznych�zapewniających�

przez�całą�dobę�zapis�obrazu�identyfi�kację�

osób�przebywających�w�tym�miejscu.�Zapis�

obrazu�wizyjnego�systemu�kontroli�miejsca�

magazynowania�lub�składowania�odpadów�

będzie�przechowywany�przez�miesiąc�od�daty�

dokonania�zapisu.�

Odpady�powstające�w�sieci�kanalizacyjnej�

(skratki�i�odpady�z�studzienek�kanalizacyjnych)�

przewidziane�do�zbierania�będą�dostarcza-

ne�do�miejsca�magazynowania�transportem�

przystosowanym�do�danego�rodzaju�odpadów,�

uwzględniającym�stan�skupienia�odpadów.�

Przedsiębiorstwo�wyposażone�jest�w�specja-

listyczny�sprzęt�w�postaci�pojazdów�samo-

chodowych�typu�WUKO�z�recyklingiem�do�

przewożenia�i�transportu�odpadów.�Samochody�

transportują�odpady�w�układzie�szczelnym�nie�

powodującym�uciążliwości�odorowych�i�zanie-

czyszczenia�drogi.�Środki�transportu�są�sprawne�

i�posiadają�aktualne�przegląd�techniczne.�Każdo-

razowo�przed�transportem�odpadu�uzgadniana�

jest�najbardziej�optymalna�trasa�przejazdu,�

mająca�na�celu�szybki�i�bezpieczny�dla�ludzi�

i�środowiska,�transport�odpadów.

Jak�wiadomo,�wszystkim�mieszkańcom�bardzo�

zależy�na�jak�najszybszym�usuwaniu�awarii�

wodno-kanalizacyjnych,�dlatego�usytuowanie�

tego�typu�miejsca�w�Mysłowicach�skróci�czas�ich�

usuwania.�Pracownicy�nie�będą�musieli�wywo-

zić�ziemi�oraz�innych�odpadów�wytworzonych�

w�związku�z�działalnością�Spółki�do�punktów�

oddalonych�od�miejsca�awarii,�co�znacznie�

wydłuża�czas�naprawy�sieci�i�zwiększa�koszty.�

Jednocześnie�planowana�gospodarka�odpadami�

będzie�realizowana�w�trybie�przepisów�Ustawy�

o�odpadach.

NOWE�PRZEDSIĘWZIĘCIE�INWESTYCYJNE�–�PLAC�MAGAZYNOWY�NA�ODPADY�
MPWIK�SP.�Z�O.O�W�MYSŁOWICACH

Korzystasz�z�naszej�darmowej�usługi�SMS?!�Jeśli�nie�koniecznie�sprawdź�jakie�to�proste!�

Zarejestruj�się�już�dziś!�Dzięki�temu�błyskawicznie�otrzymasz�informacje�na�telefon�jeśli�

będziemy�musieli�przerwać�dostawy�wody��z�powodu�prac�na�sieci�lub�awarii�.�Usługa�jest�

bezpłatna�i�spersonalizowana�-�dostajesz�informacje�tylko�o�tych�zdarzeniach,�które�dotyczą�

zgłoszonego�przez�Ciebie�adresu��Serdecznie�zapraszamy.��Rejestracja�do�systemu�odbywa�

się�na�naszej�stronie�internetowej:�www.mpwikmyslowice.pl

WYSTARCZY�KILKA�DROBNYCH�ZMIAN�W�SWOIM�CODZIENNYM�ŻYCIU,�ABY�ZADBAĆ�

O�NASZE�ŚRODOWISKO�I�LOKALNĄ�SIEĆ�KANALIZACYJNĄ.�

ARTYKUŁY�HIGIENICZNE�wykonane�są�tworzyw,�

które�nie�rozpuszczają�się�w�wodzie,�a�spłukanie�

ich�do�sedesu�może�spowodować�zatkanie�rur.�

Nasze�załogi�niestety�wciąż�spotykają�je�w�ściekach�

Zużyte�materiały�higieniczne�należy�wyrzuć�do�

czarnego�pojemnika,�czyli�do�odpadów�zmie-

szanych.�

Pamiętaj!

Do�ODPADÓW�ZMIESZANYCH�trafi�ają,�patyczki�

higieniczne,�mokre�chusteczki,�płatki�do�dema-

kijażu.

OGRANICZ�ZUŻYCIE�PLASTIKU�I�CHROŃ�ŚRODOWISKO�PIJĄC�WODĘ�Z�KRANU�

Szacuje�się�że�do�2050�będzie�więcej�plas��ku�niż�ryb�w�morzu.

Człowiek�powinien�pić�około�dwóch�litrów�wody�dziennie.�Jeśli�kupujemy�wodę�butel-

kowaną,�na�jedną�osobę�może�przypadać�nawet�ponad�700�butelek�rocznie!�

Tworzywa�sztuczne�są�bardzo�praktyczne�ale�jednocześnie�stanowią�duże�zagrożenie�

dla�środowiska�i�dla�naszego�zdrowia.�

CO�MOZEMY�ZROBIĆ?�Ograniczyć�zużycie�plas��ku!,

Najprościej�zrobić�to,�rezygnując�z�kupowania�wody�w�plas��kowych�butelkach.�

CO�ZAMIAST?�PIJ�WODĘ�Z�KRANU�

Korzystaj�z�butelek�wielokrotnego�użytku�i�pij�mysłowicką�wodę�zdatną�do�picia�bez�

dodatkowego�fi�ltrowania.�Nas�nie�trzeba�do�tego�przekonywać!
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Zbigniew Stryj 
rymem...
na temat...

Wokół�biało�i�mróz�trzyma
kwiatów�nie�ma,�ptak�nie�śpiewa,
rządzi�nami�Pani�zima
srebrną�szadzią�stroi�drzewa.

Mnie�się�marzy�groźny�biegun,
Himalajów�ostre�szczyty,
jakaś�misja�po�pas�w�śniegu
jakiś�szlak�wciąż�nieprzebyty.

Stroję�w�piórka�swe�zamiary,�
czapkę�z�futra�mam�i�czekan,
wszak�nie�jestem�taki�stary
od�ryzyka�nie�uciekam.

Precyzyjny�plan�układam,�
zimny�luty…�w�domu�ciepło,
z�mapą�przy�kominku�siadam
mnie�nie�straszne�żadne�piekło.

Trzeba�po�zapasy�ruszyć
kupić�w�sklepie�jakiś�prowiant,
ale�śnieg�na�dworze�prószy
a�do�sklepu�długa�droga.

Sława...�chwała,�mogą�czekać.
innej�zimy,�co�chcę,�zrobię...
oj...�zła�cecha�to�człowieka,
słowa�sobie...czyny�sobie...

 ZBIGNIEW STRYJ

#zMusicali - nowy cykl online

ul�Powstańców�25,
tel.�32�2413104,�
fax�32�2413926,�
www.muzeumwchorzowie.pl

WYSTAWY
Nowa wystawa malarska
Pola�Minster.�Każda�ostatnia�chwila.
Chorzowska�Galeria�Jednego�Obrazu:�Marzena�Naliwajko�(Pola�Minster),�Więcej�się�już�nie�da�

WYDARZENIA
3.02.2021,�godz.�17:00�(środa)
�Kobiecym�okiem�–�zwiedzanie�wystawy�„Pola�Minster.�Każda�ostatnia�chwila”�wraz�z�kuratorem.
15.02.2021,�godz.�13:00�(poniedziałek)
„Pola�Minster.�Każda�ostatnia�chwila”�–�warsztaty�plastyczne�„Strachy�na�lachy…�Papier�w�
nowej�odsłonie”
24.02.2021�r.�17:00�(środa)
Spotkanie�z�okazji�wydania�20.�tomu�Zeszytów�Chorzowskich:�„Historia�w�Chorzowie…�Cho-
rzów�w�historii…”
Zapowiedź�nowej�wystawy:
Rodzinna�wystawa�historyczno-przygodowa
Historia�z�zębem�w�tle�albo�jak�i�dlaczego�zrobiony�jest�Chorzów�–�i�co�ma�do�tego�rzeczony�ząb?

CYKLE FILMÓW ONLINE
Dostępne��na�stronie�Facebook�oraz�Youtube�Muzeum�w�Chorzowie

08.-12.02.2021�r.
4�strony�–�Theodor�Erdmann�Kalide
Każda�sobota�12:30
dr�Jacek�Kurek�–�U�źródeł�wyobraźni

NOWOŚCI�WYDAWNICZE
Chorzów�t.1.�Środowisko�geografi�czne,�2017
Chorzów�t.2.�Od�wioski�do�założenia�miasta,�2018
Chorzów�t.3�Od�Stadt�Königshü��e�do�Królewskiej�Huty�(1868–1922),�2020�(nowość)
„Zeszyty�Chorzowskie”�Tom�19
Jerzy�Rajman,��Społeczność�wiejska�Chorzowa�i�Dębu�od�XIV�do�XVIII�wieku,�2019

NOWA OFERTA EDUKACYJNA
lekcje�muzealne�online�dla�dzieci,�młodzieży�i�dorosłych
Projekt�„Zaproś�mnie�na�swoją�lekcję”

Zapisy�i�szczegółowe�informacje:
Dział�Edukacyjno-Promocyjny�(32)�241�31�04�wew.�105�oraz�strona�internetowa�muzeum�
www.muzeumwchorzowie.pl�dział�Edukacja

W�godzinach�otwarcia�wystaw�kasa�prowadzi�sprzedaż�wydawnictw.

A teraz pora na chwilę oddechu w czasach, w których wszystko stanęło na 
głowie. Poznajecie tę melodię? Pochodzi z musicalu “Evita”. To fragment jednej 
z najsłynniejszych piosenek w historii musicalu. Już niebawem usłyszycie tę i inne 

piosenki pochodzące ze spektakli Teatru Rozrywki w ramach cyklu #zMusicali, 
który powstał właśnie po to, aby na chwilę zapomnieć o rzeczywistości.

Zanim zobaczymy się w teatrze, obserwujcie nasze media społecznościowe.

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza wszystkich chęt-
nych do udziału w wirtualnym projekcie badawczym działu 
etnogra� i „Górny Śląsk. Zapisy czasu pandemii”, którego celem 
jest stworzenie archiwum historii mówionej z czasów pandemii 
w naszym regionie.

Wszystkie przesłane materiały tra� ą do muzealnego archiwum. 
Efektem końcowym projektu będzie � lm złożony z nadesłanych 
relacji, który zostanie udostępniony na stronie internetowej in-
stytucji.

Relacje można przesyłać do 31 marca  mailem na adres ar-
chiwumpandemii@muzeumslaskie.pl bądź pocztą tradycyjną: 
Muzeum Śląskie w Katowicach, ul T. Dobrowolskiego 1, 40-
205 Katowice. Do materiałów należy dołączyć zgodę na ich 
wykorzystanie. 

Do przygotowania opowieści można posłużyć się zasugerowany-
mi przez Muzeum Śląskie pytaniami, odpowiadając na wszystkie 
bądź na jedno z nich w wybranej przez formie (np. wideoklip 
nagrany z telefonu, maks. 5 minut, nagrania audio bądź tekst). 

Czy pandemia zmieniła w jakiś sposób Twoje życie – w obszarze 
pracy, dnia codziennego, rodziny? 

Jak sobie radzisz z trudnościami życia, które spowodowała 
pandemia (izolacja, praca zdalna, opieka nad dziećmi, starszymi 
osobami, faktyczną chorobą powodowaną przez wirusa)?

Jak pandemia wpłynęła na relacje międzyludzkie? Czy znasz 
przykłady na to, że zacieśniła więzi międzyludzkie, czy może 
uważasz, że zalecany dystans społeczny i izolacja tylko je roz-
luźniły?

Czy pandemia wirusa spowodowała jakieś niezwykłe wyda-
rzenie w Twoim otoczeniu, które zapadło Ci w pamięć? Czy 
doświadczyłeś go, byłeś jego świadkiem bądź słyszałeś o nim?

WIĘCEJ NA WWW.MUZEUMSLASKIE.PL

MCK im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej Serdecznie 
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia artystyczne 
w trybie on-line, które do momentu rozpoczęcia 
działalności stacjonarnej sekcji ARA (Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego), pozostają dla uczestników 
bezpłatne. Warsztaty zostaną przeprowadzone za 
pomocą programu ZOOM. Bezpłatne zajęcia w trybie 
online ruszają od lutego br.

W programie: zajęcia teatralne, plastyczne dla dzieci 
on-line. Zapisy i regulamin na www.mckrudasl.pl.

Górny Śląsk. Zapisy czasu 
pandemii // 
projekt badawczy 
Muzeum Śląskiego

Teatralnie 
i plastycznie
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„Ludzie z pasją” - nowy cykl 
spotkań w MCK im. H.Bisty 
w Rudzie Ślaskiej

Bez wątpienia można o nich powiedzieć, że są prawdziwymi pasjonatami. Osoby wyjątkowe, z ogromną 
wiedzą, często zdobywaną latami; prawdziwi miłośnicy dziedziny, która dla wielu może wydać się nieco 
obca, a dla nich stanowi sporą część ich życia. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo chwilę na te spotkania. 
A może staną się one początkiem Waszych pasji? Kto wie... „Ludzie z pasją” zapraszają... 

Sylwetki kolejnych pasjonatów prezentowane są na www.mckrudasl.pl oraz kanałach MCK w serwisach 
facebook.com i YouTube w każdy wtorek. Zapraszamy!

GWIAZDY�GOTUJĄ

POLECA 
BEATA ZAREMBIANKA

Spaghe����z�cukinii�z�kurkami�i�szpinakiem�-�to�

pyszne�i�bardzo�zdrowe�danie�
2�średnie�cukinie,�kurki�około�300�g,�szpinak�
świeży�-�paczka�200�g,�cebula�średnia,�kilka�
suszonych��pomidorów�oraz�ewentualnie��

pomidorków�koktajlowych,�garść�orzechów�
włoskich,�masło�klarowane�lub�dobry�olej�do�
smażenia,�oregano,�sól,�pieprz�do�smaku.�
Cukinie�należy�dokładnie�umyć,�ale�nie�

obierać.�Aby�otrzymać�z�cukinii�makaron�typu�
spaghe����trzeba�użyć�obieraczki�do�warzyw,�
odciąć�końcówki,�a�następnie�posuwistymi�
ruchami�pociąć�ją�na�paseczki.

Na�patelni�rozgrzewam�masło�i�podsmażam�na�
nim�cebulę�na�złoty�kolor,�dodaję�kurki�i�smażę�
około�5-7�min.�Następnie�dodaję�szpinak�i��
pokrojone��pomidory.�Kiedy�szpinak�zmięknie�

i�zmniejszy�objętość�dodaję�cukinię�i�orzechy,�
przyprawiam�całość�solą,�pieprzem�i�oregano.�
Potrawę�pozostawiam�na�ogniu�jeszcze�kilka�
minut,��aby�cukinia�lekko�odparowała,�ale�

ważne,�by�pozostała�jędrna.�Smacznego!

Mała dziewczynka z zapałkami, 
w centrum wielkiego miasta, jak od-
najdzie się we współczesnym świe-
cie? Czy będzie on bardziej otwarty 
i pomocny?

Znana historia przeniesiona do na-
szych czasów, barwny musical, który 
z pewnością będzie dobrą zabawą dla 
całej rodziny.

Warto podkreślić, że to już czwarta 
produkcja Stowarzyszenia na rzecz 
wspierania osób uzdolnionych arty-
stycznie „MusicALL”.

Reżyseria: Daria Resztak, Bartosz 
Banasik

Scenariusz, muzyka, teksty piose-
nek, produkcja: Bartosz Banasik

Choreografia: Daria Resztak
Aranżacje muzyczne: Tomasz Dro-

gokupiec
Scenografia: Aleksandra Żurawska
Bilety 15 zł/12 zł z Kartą Bajtel 

ChCK
Informacje: Agnieszka Woźniczka, agnieszka_w@chck.pl, Tel. 32/247-39-56

Musical „Dziewczynka z zapałkami” 
- NOWY TERMIN! Starochorzowski 
Dom Kultury, 20.02., godz. 10:00

Z
D
JĘ
C
IE
:�
A
G
N
IE
S
Z
K
A
�N
A
W
ŁO
K
A



12
promocja  Nr 2 (61) l 4 lutego 2021 r.

P R O M O C J A


